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Nowe odcinki „Astronarium”
na antenie TVP i w serwisie YouTube

Od 11 lipca prezentujemy odcinki  
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nowa czołówka, nowe studio,  
nowe tematy
Aktualne godziny emisji w ogólnopolskim pasmie TVP3
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powtórki:

piątek godz. 11.00

Wszystkie odcinki na:

https://www.youtube.com/AstronariumPL
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B yle jakoś przetrwać tę szaloną jesień! Co znaczy przygotowywać dwutygodnik dla telewizji i dwumiesięcznik 
do EMPiK-ów i kiosków, wiedzą tylko moi przyjaciele i współpracownicy tworzący Uranię i Astronarium. 
Do tego doszły jeszcze wyjątkowo liczne wyjazdy promocyjne i imprezy, jak rocznica lądowania na Księżycu 
w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, AstroShow Delty Optical w Chęcinach, European Rover 
Challenge, czyli łaziki marsjańskie w Kielcach, World Space Week we Wrocławiu i Noc w Instytucie 

Lotnictwa na Okęciu w Warszawie i pewnie jeszcze kilka, o których zapomniałem. Wszędzie tam byli reprezentanci Uranii 
i Astronarium, rozdali setki egzemplarzy czasopism, pamiątek i ulotek, zorganizowali dziesiątki projekcji filmowych. Wszystkim 
Kolegom serdecznie dziękuję za udział w tych wydarzeniach, 
a gospodarzy innych imprez, na które nie daliśmy rady dotrzeć, 
gorąco przepraszam. To wszystko oczywiście w ferworze 
codziennych obowiązków, dziennikarskich, naukowych, 
dydaktycznych, które na co dzień dotykają nasze zespoły.

To jeszcze nie koniec. Naszym służbowym obowiązkiem 
było uczestnictwo w 39. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i poprzedzającym go Space Forum organizacji 
pozarządowych w Olsztynie oraz obchodach jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii 
w Krakowie. Nie mogło nas również zabraknąć na pierwszym Kongresie Społecznej Odpowiedzialności Nauki. 
Z satysfakcją mogliśmy tam usłyszeć publiczną pochwałę programu Astronarium z ust ministra i wicepremiera Gowina. 

Satysfakcji i nagród było więcej. Plejada współtwórców Uranii oraz Astronarium została nagrodzona Złotymi 
i Srebrnymi Odznakami PTMA podczas jubileuszowej gali. Wśród wyróżnionych znaleźli się Tadeusz Figiel, 
Marek Substyk, Mikołaj Sabat, Agnieszka Nowak, Robert Szaj i Bogumił Radajewski. Gratulując odznaczonym, 
mogę tylko pożałować, że ledwie kilkanaście miesięcy temu przyznano mi od razu Złotą Odznakę i nie miałem 
przyjemności cieszyć się raz jeszcze podczas tak wyjątkowej uroczystości. 

Niezwykłą satysfakcję przyniosły również tegoroczne, najwyższe nagrody Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego, Medale im. Profesora Włodzimierza Zonna, za popularyzację astronomii. 
Korzystając z obecności Zjazdu w Olsztynie, Towarzystwo przyznało nagrody dwojgu Warmiakom, 
wieloletniej dyrektorce miejscowego planetarium Jadwidze Białej oraz blisko trzy dekady związanemu 
z Uranią, Jackowi Drążkowskiemu. Jacka „odkryłem” 28 lat temu, pełniąc obowiązki redaktora 
Postępów Astronomii, których formę przejęła Urania po połączeniu w 1998 r. Przyjaźniliśmy się 
jeszcze wcześniej, bo Jacek niewiele później niż ja kończył studia w Toruniu. Razem przeżyliśmy 
dziesiątki satyrycznych rysunków w Postępach i… dachowanie cinquecento w środku nocy gdzieś 

pod Lidzbarkiem Warmińskim. Potem blisko dwie dekady składał Uranię, 
za kadencji Andrzeja Woszczyka i dalej to czyni, cierpliwie znosząc 
zmiany layoutu gazety. To tylko część zasług i osiągnieć Jacka. Jest 
znawcą i popularyzatorem meteorytyki i współtwórcą kwartalnika 
Meteoryt. Swoją własną kolekcję często prezentuje podczas wykładów, 
prelekcji i spotkań z młodzieżą. Od wielu lat jest gospodarzem spotkań z gośćmi luksusowego 
Hotelu Krasicki, gdzie jedną z wież zaadaptował na ciekawą „dostrzegalnię” Słońca i gwiazd. 

Jeszcze bardziej niezwykłe wyróżnienie spotkało naszego redakcyjnego przyjaciela, 
współtwórcę działu „Kącik olimpijczyka”, Mateusza Krakowczyka. Mateusza wyróżniła 
Kapituła Nagrody im. ppłk. Janka Kowalewskiego, przyznawanej w kategorii „Polska 
dla świata” przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W uzasadnieniu, uznano osiągnięcia 
Mateusza w społecznej pracy w Stowarzyszeniu Almukantarat (jest prezesem Klubu), 
inicjatywę wydania zbioru zadań z olimpiad astronomicznych, pracę redakcyjną w Uranii 
oraz założenie i prowadzenie (jako dyrygent!) męskiej scholi gregoriańskiej w Warszawie. 

I tylko Komitet Noblowski zapomniał o Aleksandrze Wolszczanie… Skandal! Dwa lata temu PTA przyznało 
mu najwyższe nasze wyróżnienie naukowe, Nagrodę i Medal im. Bohdana Paczyńskiego, jednoznacznie wskazując 
Kandydata. Zapewne w tej Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk nie czytają Uranii i nie oglądają Astronarium. 

Sztokholm, 08 października 2019 Maciej Mikołajewski

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

Komitet Noblowski zapomniał 
o Aleksandrze Wolszczanie… 
Skandal!
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Urania
P O S T Ę P Y  A S T R O N O M I I

Mapa rozkładu ciemnej materii (zaznaczonej 
na czarno) nałożona na niebieski obraz gromady 

galaktyk CL0024 + 17 uzyskany Teleskopem 
Hubble'a. Ciemnej materii w rzeczywistości ani 

nie widać, ani niczego nie zasłania. Jasne smugi 
wokół środka to zniekształcone obrazy bardzo 

odległych galaktyk, które nie są częścią gromady. 
Pokazany na zdjęciu ciemny pierścień o średnicy 
kilku milinów lat świetlnych obrazuje najbardziej 
prawdopodobny rozkład ciemnej materii wokół 
gromady. Uzyskano go właśnie poprzez mapo-

wanie zniekształceń obrazów odległych źródeł na 
skutek soczewkowania grawitacyjnego. Odkrycie 

tego pierścienia jest jednym z najsilniejszych dowo-
dów na istnienie ciemnej materii.

(PL ISSN 1689-6009)
wrzesień–październik 2019

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

Dawno temu  
w… „Uranii”

Galaktyczna i międzygalaktyczna ciemna 
materia
Niewidoczna materia we Wszechświecie staje 
się coraz bardziej interesującym przedmiotem 
zainteresowań. W początku bieżącego stulecia 
ujmowano wszechświat tak, jak był on 
widzialny w świetle promieniujących gwiazd 
i ich skupisk. Przestrzeń kosmiczną pomiędzy 
gwiazdami uważano za prawie całkiem 
pustą, gdzieniegdzie tylko urozmaiconą 
mgławicami gazowymi i pyłowymi, 
wraz z pomiarem odległości „Mgławic 
pozagalaktycznych” i stwierdzeniem ich 
natury identycznej z naturę naszej Galaktyki 
wytłumaczono zarazem fenomen strefy 
unikania przyjmując, że istnieją obszary 
przestrzeni międzygwiazdowej w Galaktyce 
wypełnione pyłem silnie ekstyngującym 
światło. W połowie bieżącego stulecia 
ustalono podstawowe fakty dotyczące 
rozmieszczenia tego pyłu. Radioastronomia 
umożliwiła badania międzygwiazdowego 
gazu. Od jakichś dwudziestu lat posiadamy 
również dane o rozmieszczeniu gazu i pyłu 
międzygalaktycznego. W ostatnich latach 
pomiary prędkości rotacji galaktyk, zwłaszcza 
prace Very Cooper Rubin w tej dziedzinie, 
unaoczniły istnienie sił grawitacyjnych 
niewidzialnych mas przewyższających 
w całości ogólną masę materii widzialnej. 
Zarazem odkrycie (lub mówiąc ostrożniej: 
dopuszczenie istnienia) spoczynkowej masy 
neutrin oraz prace teoretyczne dotyczące 
czarnych i białych dziur oraz cząstek 
prawie nie oddziałujących z innymi, lecz 
mających masy spoczynkowe, takich jak 
fotina, grawitina, aksjony — wskazały nowe 
możliwości interpretacyjne.

* * *
Zarówno dla ogólnej budowy Wszechświata 
(krzywizna przestrzeni), jak i dla zrozumienia 
zachodzących w nim procesów fizycznych 
materia niewidoczna wydaje się dziś bardziej 
istotna od tego, co widzimy w postaci 
świecącej. Tej właśnie materii niewidocznej 
lub widocznej tylko w szczególnych 
okolicznościach, poświęcona była narada 
robocza zorganizowana w Rzymie 
w końcowych dniach czerwca 1983 r. przez 
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Artykuły

Tajemniczy Wszechświat ciemnej materii 10
Zdzisław Musielak

Autor podsumowuje obecny stan naszej wiedzy i niewiedzy nt. nieznanej 
substancji, stanowiącej większość masy Wszechświata. Czyni to 
z perspektywy badacza, zaangażowanego w poszukiwanie rozwiązania 
tej jednej z największych zagadek współczesnej nauki.

Zapomniany epizod historii polskiej astronomii  28
Krzysztof Ziołkowski

Współczesna astronomia nie jest w stanie obyć się bez komputerów. 
Dziś jest to dla nas oczywiste. A przecież kiedyś (i to nie tak 
dawno) to wszystko się zaczynało, również w Polsce…. 

Stałe działy

Dawno temu w… „Uranii” 4

Kronika Odkrycia i wydarzenia astronomiczne (czerwiec– lipiec 2019) 6

Kronika Misje i badania kosmiczne (czerwiec– lipiec 2019) 8

Mała Urania Przygody Uranii w kosmicznej otchłani, 9. Ciemna materia 18

Ciemne niebo Projekt Dark Sky Poland 20

100 lat Uranii i PTMA Z zamiłowania ASTRONOM (IV): UFO nad Polską 25

Astronomia na świecie Amatorska astronomia w Szwajcarii  31

Astrofotografia Szlakiem gwiazd 36

Galeria Uranii 40

Ciekawe adresy internetowe A ty, jak się nazywasz?  43

Historia Astronomii Obserwatorium Kokino 44

Przeczytane w Nature i Science Problem stałej Hubble'a  48

Astropodróże Paryska dynastia 54

Kronika PTMA W krótkich spodenkach za zorzą 56

Kącik olimpijczyka Rozwiązanie zadania nr 4  
zawodów finałowych LVII Olimpiady astronomicznej  63

Biblioteka Uranii Człowiek — istota kosmiczna  62

Komeciarz Zbliża się kometa spoza Układu Słonecznego 64

Kalendarzyk astronomiczny Niebo w listopadzie i grudniu  68

Spójrz w niebo Gdy Słońce wędruje niżej  72

Astronomia i muzyka W poszukiwaniu ciemnej materii (muzycznej)  73

Konkurs na fotki z Uranią  73

Obserwator Słońca Drugi zjazd sekcji 76  
Natura Słońca, cz. 6, Raport: marzec — kwiecień 2019 77

Relaks z Uranią logogryf 78

Zaproszenia  79

Poczta   79

Inne AstroShow 2019  34

W skrócie 
Dwie galaktyki bez ciemnej materii (17), Ciemna materia rozpędza najmasywniejsze ga-
laktyki spiralne (17), Nagroda Nobla 2019 z fizyki za egzoplanety i kosmologię (52), 
Najstarsza znana gromada galaktyk (52), Saturn wyprzedził Jowisza w liczbie odkrytych 
księżyców (52), Czy Wenus była kiedyś ciepła i pełna wody? Niekoniecznie (53), Zmarł 
Aleksiej Leonow — pierwszy człowiek, który odbył spacer kosmiczny (66), Nieudane lądo-
wanie indyjskiej sondy Chandrayaan 2 na Księżycu (66), Geralt i Ciri, a może Twardowski 
i Boruta? (67) 

rzymskich profesorów Francesco Melchiorriego 
i Remo Ruffiniego.

* * *
Dyskutowano możliwości fizycznego 
stanu ciemnej materii Wszechświata. W tej 
dziedzinie w jakimś sensie podsumowującym 
był referat Denissa J. Heggi, zatytułowany 
„Proces przeciwko barionowym masom 
w halo galaktyk” Prelegent biorąc pod uwagę 
obserwacje opublikowane przez innych, jak 
również swoje własne (przeczesywanie nieba 
w poszukiwanie skrajnych małych ciał), kolejno 
eliminował możliwości, iż masami rządzącymi 
rotacją galaktyk w największych odległościach 
są gwiazdy, czarne karły (które on i inni 
nazywali „jowiszami” – ciekawe, czy ta nazwa 
się przyjmie), pył, gaz, kule lodowe, czarne 
dziury itp. Wreszcie na widowni pozostały tylko 
aksjony i neutrina, grawitina oraz fotina, czyli 
tzw. wspólnie „ina”.

Fragmenty notki Konrada Rudnickiego 
„Narada robocza o galaktycznej 
i międzygalaktycznej ciemnej materii”, Postępy 
Astronomii, 4/1983

Ciemna materia a dynamika rotacji galaktyk
Jeżeli chodzi o strukturę i rotację galaktyk, 
mamy tu również nowe problemy. Dzięki 
unowocześnieniu spektrografów ogromnie 
wzrosła efektywność badań widmowych: 
otrzymuje się widma średniej dyspersji dla 
słabych gwiazd i krańców galaktyk. Szczególnie 
efektywna przy wyznaczaniu prędkości 
radialnych okazała się metoda fotoelektryczna 
Griffina, posługująca się dopasowywaniem 
widm-szablonów. Wzrosła też czułość i zasięg 
wyznaczania prędkości radialnej
wodoru międzygwiazdowego z linii 21 cm. 
Zarówno z badań  optycznych jak i radiowych 
okazało się, że krzywe rotacji galaktyk 
nie opadają z odległością od środka, jak 
wynikałoby z ruchu quasi-keplerowskiego na ich 
brzegach, ale utrzymują się na stałym, bliskim 
maksymalnego poziomie lub opadają bardzo 
nieznacznie. Zestawienia takich pomiarów 
podane są m.in. przez Rubin (1983) i Bosma 
(1983). Wymagałoby to obecności w układach 
stacjonarnych dużych mas, przekraczających 
masy widzialne. Można byłoby przyjąć, że 
te „ukryte” masy mieszczą się w dyskach 
galaktyk i że stosunek masy do dzielności 
promieniowania (M/L) bardzo silnie rośnie ku 
ich brzegom, jednak groziłoby to niestabilnością 
dynamiczną dysków. Toteż przyjmuje się 
raczej, że ciemna materia tworzy prawie 
sferyczne halo wokół galaktyk. Tłumaczyłoby 
to płaskie krzywe rotacji, zapewniałoby dyskom 
stabilność i mogłoby dostarczyć masę potrzebną 
do zamknięcia Wszechświata. Zagadnienie 
to przejdzie z pewnością na następne 
dziesięciolecie, jest już nawet projektowane 
w roku 1985 sympozjum na temat ciemnej 
materii.

Fragment artykułu Wilhelminy Iwanowskiej 
„Astronomia w dziesięcioleciu 1973-1983”, 
Postępy Astronomii, 1/1984.
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12.6 Badaczy od dawna 
intrygował żółtawy kolor 

obszaru Tara Regio na powierzchni Euro-
py, księżyca Jowisza (fot. obok). Wreszcie 
ustalono, że jest to zwykła sól kuchenna 
(NaCl), która zmieniła barwę pod wpły-
wem promieniowania. Skąd ta sól? Być 
może z oceanu ukrytego pod cienką 
(10–30 km) lodową skorupą Europy. To 
zaś oznaczałoby, że pod względem che-
micznym europowy ocean jest podobny 
do ziemskiego i występuje tam aktywność 
hydrotermalna. Rośnie szansa, że gdy 
kiedyś dowiercimy się do tego oceanu, 
znajdziemy w nim jakieś życie.

18.6 Chłodnych czerwonych 
karłów jest bardzo dużo, 

ale do tej pory tylko przy dwóch z nich od-
kryto planety: Proksimie („Urania” 5/2016, 
s. 8) i TRAPPIST-1 („Urania” 3/2017, s. 10). 
Teraz odkryto dwie planety wokół trzeciej 
— gwiazdy Teegardena. To jedna 
z najbliższych sąsiadek Słońca 
(3,8 pc) i najjaśniejsza z naj-
chłodniejszych (T~2700 K). Pod 
względem rozmiarów i masy obie 
planety są podobne do Ziemi, 
a Teegarden b nawet najbardziej 
ze wszystkich znanych. Obie krążą 
w ekosferze swojej gwiazdy, która 
na dodatek jest stara (~8 mld lat) 
i dość spokojna. Na razie nic nie 
wiadomo o budowie tych planet, 
ale na pewno jeszcze wiele o nich 
usłyszymy.

19.6 Odkryto dwu-
dziestą planetoidę należą-

cą do grupy Atira — planetek, których tory 
całkowicie mieszczą się wewnątrz orbity 
Ziemi. Oznaczona jako 2019 LF6, jest ciałem 
sporym (średnica ok. 1 km), ale na wzmiankę 
zasługuje dlatego, że spośród wszystkich 
800 tys. znanych planetoid ma najciaśniejszą 
orbitę: wielka półoś = 0,56 au, okres obiegu 
Słońca = 150d (rys. wyżej).

22.6 Planetoida o średnicy ok. 
3 m wtargnęła w ziemską 

atmosferę i eksplodowała nad Morzem Kara-
ibskim (fot. obok), uwalniając energię 5 kt TNT 
(ok. 1/3 energii bomby zrzuconej na Hiroszi-
mę). Wydarzenia w tej skali trafiają się średnio 
raz do roku, ale rzadko są rejestrowane. 
Jeszcze rzadsze są przypadki detekcji plane-

toidy przed zderzeniem. To właśnie udało się 
tym razem, dopiero po raz czwarty w historii, 
o czym niestety dowiedzieliśmy się już po wy-
buchu. Pozwoliło to obliczyć orbitę planetoidy 
i „pośmiertnie” nadać jej oznaczenie: 2019 
MO (zob. „Urania” 4/2019, s. 63).

2.7 Nareszcie udało się precy-
zyjnie zlokalizować dwa 

szybkie rozbłyski radiowe (FRB — Fast 
Radio Burst — zob. „Urania” 2/2019, 
s. 7), niepowtarzające wybuchów: FRB 
180924 i FRB 190523. Wcześniej 
zrobiono to tylko dla FRB 121102, 
który w tym samym miejscu pojawiał się 
wielokrotnie. Wiele wskazuje na to, że 
w tamtym wypadku źródłem emisji był 
magnetar — silnie magnetyczna gwiazda 
neutronowa. Tymczasem okazało się, że 
FRB 180924 i FRB 190523 pojawiły się 
w galaktykach o słabej lub żadnej ak-
tywności gwiazdotwórczej, gdzie trudno 
spodziewać się magnetarów. Sugeruje 

to, że powtarzalne i niepowtarzalne FRB to 
dwie odrębne klasy zjawisk. Do rozwiązania 
zagadki jeszcze daleko.

5.7 Średnio masywne gwiazdy pod 
koniec życia przechodzą przez 

etap tzw. „gałęzi asymptotycznej”, gdy 
wewnątrz rozległej otoczki wodorowej 
znajduje się nieczynne jądro węglowo-
-tlenowe, otoczone warstwą helu. Źró-
dłem energii gwiazdy jest wtedy na ogół 
palenie wodoru na dnie otoczki, ale 
od czasu do czasu rozpala się helowa 
powłoka. Gwiazda jako całość wtedy 
nieco przygasa i kurczy się, a w konse-
kwencji skraca się okres jej pulsacji. Takie 
„pulsy termiczne” trwają tysiące razy 
krócej niż odstępy między nimi, więc 
szansa, że któregoś z pulsujących czer-
wonych olbrzymów przyłapiemy właśnie 
w tej fazie, jest znikoma. A jednak! Okres 
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zmienności T Ursae Mino-
ris przez większość XX w. 
wynosił ok. 313d, ale 
od lat 1970. szybko się 
skraca i obecnie wynosi 
ok. 195d (rys. obok). Uda-
ło się wykazać (w oparciu 
wyłącznie o amatorskie 
obserwacje wizualne), 
że jest to pierwszy znany 
przykład pulsu termicz-
nego. W takim razie 
okres będzie się skracał 
jeszcze przez jakieś 40 
lat, po czym zacznie się 
wydłużać. Pożyjemy, 
zobaczymy.

7.7 Radiotele-
skop w Jodrell Bank k/ Man-

chesteru został wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, gdzie dołączył 
do tak szacownych zabytków jak piramidy 
w Gizie i kopalnia w Wieliczce. Oddany 
do użytku w 1957 r., z czaszą o średnicy 
76 m, przed długi czas był największym 
na świecie w pełni sterowalnym radiotelesko-
pem. Działa do dziś.

8.7 Dwie metody wyznaczania 
stałej Hubble’a dają wartości 

nie dające się ze sobą pogodzić („Urania” 
4/219, s. 6). W sukurs nadchodzi nowa 
metoda, oparta na obserwacjach zjawiska ki-
lonowej, którego pierwszy przypadek odkry-
to w 2017 r. (GW170817 — zob. „Urania” 
1/2018, s. 11 i 15). Wiąże się ono z emisją 
fal grawitacyjnych i wyrzutem strugi cząstek, 
wysyłającej promieniowanie elektromagne-
tyczne. Kształt impulsu grawitacyjnego niesie 
informację o jego „jasności absolutnej”, o ile 
znamy nachylenie płaszczyzny orbitalnej 
zlewających się gwiazd neutronowych 
do promienia widzenia. To zaś można wy-
wnioskować z obserwacji promieniowania 
strugi. Sposób ten, zastosowany do przy-
padku GW170817, dał wartość 70 km/s/
Mpc, akurat pomiędzy wynikami z dwóch 
tradycyjnych metod. Niestety zakres błędu 
jest tak szeroki, że obejmuje je obie. Jednak 
zawęzi się on, gdy zaobserwujemy więcej 
kilonowych. Może wtedy coś się wyjaśni.

17.7 Pierwsze gwiazdy, które 
rozbłysły po Wielkim Wy-

buchu, zbudowane były z pierwotnej materii 

(wodór, hel i odrobina litu). Z tego względu 
były olbrzymie i żyły krótko. Gwiazdy dru-
giej generacji, już wzbogacone w cięższe 
pierwiastki wytworzone w tych pierwszych, 
mogły być mniejsze i niektóre z nich dotrwały 
do naszych czasów. Znamy ich obecnie ok. 
30, a szczególnie ważną okazała się świeżo 
odkryta SMSS 1605−1443, znajdująca się 
po drugiej stronie Galaktyki. Nie jest najczyst-
sza chemicznie. Pod tym względem wyprze-
dza ją SMSS 0313-6709 (zob. „Urania” 
2/2014, s. 36), ale ma najniższą zmierzoną 
obfitość żelaza, która jest 1,6 mln razy 
niższa niż w Słońcu. Pozwoliło to wydedu-
kować, że jej „gwiazda-matka” (z pierwszej 
generacji) musiała być stosunkowo niewielka 
(ok. 10 Mʘ), a jej wybuch jako supernowej 
niezbyt potężny.

24.7 Obiekt ZTF J1539 okazał 
się zaćmieniowym ukła-

dem dwóch białych karłów. To zaledwie 
drugi poznany przedstawiciel tego gatunku. 
Gwiazdy obiegają się w czasie niecałych 
7 minut, po orbicie tylko dwa razie szerszej 
od odległości satelitów geostacjonarnych 
od środka Ziemi. To musi skutkować emisją 
znacznego strumienia fal grawitacyjnych, 
a w konsekwencji zacieśnianiem orbity. 
Istotnie, porównanie z danymi archiwalnymi, 
sięgającymi 10 lat wstecz pokazuje, że okres 
obiegu systematycznie się skraca, w tempie 
1 s na 1400 lat. Częstotliwość fal grawita-
cyjnych (4,8 mHz) jest grubo poza zakresem 
czułości istniejących detektorów LIGO i VIR-
GO, ale ZTF J1539 będzie łatwym celem dla 
przyszłego kosmicznego instrumentu LISA.

25.7 W odległości 70 tys. km 
od Ziemi śmignął spory 

głaz o średnicy ok. 100 m, oznaczony sym-
bolem 2019 OK, na jedną noc osiągając 
blask ~10m. Mógł więc dostrzec go każdy, 
kto ma choćby mały teleskop, ale za to spory 
refleks. Odkrycie zostało bowiem ogłoszone 
zaledwie 3 godziny przed największym 
zbliżeniem ciała do Ziemi. Po fakcie okazało 
się, że już miesiąc wcześniej 2019 OK został 
zarejestrowany przez teleskopy programu 
Pan-STARRS, potem także ATLAS (oba 
specjalnie przeznaczone do wyszukiwania 
takich obiektów), ale z powodu swego po-
wolnego ruchu na niebie nie zwrócił na sie-
bie uwagi. System ostrzegania przed takimi 
zagrożeniem nie jest więc szczelny i duże 
niespodzianki są możliwe.

26.7 W centrum odległej 
o 200 Mpc (to wciąż 

lokalny Wszechświat) gromady galaktyk 
Abell 85 znajduje się galaktyka eliptyczna 
Holmberg 15A, a w jej środku jest super-
masywna czarna dziura, o czym wiedziano 
już od pewnego czasu. Teraz wykonano 
oparty na nowych obserwacjach model 
dynamiczny tej galaktyki, wyznaczając masę 
centralnej czarnej dziury. Wynik jest rekor-
dowy: 40 mld Mʘ. Więcej ma być może 
tylko czarna dziura w kwazarze TON 618 
(66 mld Mʘ), ale to jedynie domysł, oparty 
na pośrednim wnioskowaniu. Tu zaś mamy 
„twardy” wynik.

 Wybrał i skomentował: 
Marek Muciek
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chce wysłać sondę w kierunku księżyca Sa-
turna w 2026 r. Autonomiczny dron dotarłby 

na powierzchnię w 2034 r. Misja Dra-
gonfly ma odwiedzić kilka wybranych 
lokalizacji w rejonie lądowania, w po-
szukiwaniu procesów chemicznych, 
mogących wskazywać na rozwój pro-
stych form życia. Tytan to 2. najwięk-
szy księżyc w Układzie Słonecznym, 
który ma lodową powierzchnię, gęstą 
atmosferę składającą się głównie 
z azotu i podpowierzchniowy ocean. 
Wcześniej księżyc ten był badany 
przez europejski lądownik Huygens, 
który poleciał wraz z misją Cassini.

4.07 Rakieta Sojuz 
2.1b wystartowała 

z rosyjskiego kosmodromu Wostocznyj, wy-
nosząc 33 satelity na trzy różne orbity. Głów-
nym ładunkiem misji był satelita pogodowy 
Meteor M2-2, który poleciał zastąpić satelitę 
Meteor M2-1, utraconego podczas nieuda-
nego startu półtora roku wcześniej.

Wśród 32 pozostałych ładunków wysła-
nych w tej misji można wymienić: parę sate-
litów radarowych fińsko-polskiej firmy ICEYE, 
osiem satelitów Lemur-2 amerykańskiej firmy 
Spire Global, która ma już flotyllę ponad 
70 ładunków śledzących statki na wodzie 
i wykonujących pomiary atmosferyczne czy 
satelitę El Camino Real, amerykańskiego 
startupu Momentus, który przetestuje napęd 
odrzutowy, wykorzystujący wodę jako mate-
riał pędny.

10.07 Europejska lekka rakie-
ta nośna Vega doznała 

awarii podczas startu z satelitą rozpoznaw-
czym zbudowanym dla Zjednoczonych Emi-
ratów Arabskich. Rakietę utracono około 2 
minuty po starcie, w momencie uruchomienia 
silnika Zefiro 23 drugiego stopnia.

i deorbitacji, wylądowała bezpiecznie na ste-
pach w Kazachstanie.

25.06 Z kosmodromu Cape 
Canaveral po raz 

trzeci w historii wystartowała rakieta Falcon 
Heavy — największa obecnie użytkowana 
rakieta nośna na świecie. W ramach misji 
dla amerykańskiego programu wojskowego 
STP umieściła na orbicie eksperymentalne 
ładunki testujące rozpoznanie, komunikację, 
nawigację, a także kilka satelitów badaw-
czych NASA, grupę satelitów pogodowych 
oraz nanosatelitę LightSail 2 do testów wyko-
nywania manewrów orbitalnych za pomocą 
żagla słonecznego.

Łącznie wyniesiono 24 ładunki o całkowi-
tej masie 3700 kg. Przez wymagania róż-
nych parametrów orbit, górny stopień rakiety 
musiał być odpalany cztery razy, a ostatni 
ładunek został wypuszczony przez rakietę 
dopiero trzy i pół godziny po starcie. Boczne 
stopnie Falcona Heavy powróciły na Ziemię, 
lądując na Cape Canaveral. Firmie SpaceX 
udało się też odzyskać jedną połówkę 
owiewki, chroniącej 
ładunek podczas startu.

27.06 
NASA ogłosiła, 
że w ramach kolejnej 
misji międzyplanetarnej 
programu New Fron-
tiers wyśle w kierunku 
Tytana autonomicz-
nego drona o nazwie 
Dragonfly. Agencja 

3.06 Statek zaopatrzeniowy 
Dragon CRS-17 odłączył 

się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 
i powrócił na Ziemię, wodując na Oceanie 
Spokojnym. W kapsule przeniesiono z po-
wrotem 1900 kg ładunku, w tym ekspe-
rymenty biologiczne i medyczne, których 
wyniki będą teraz analizowane w ziemskich 
laboratoriach. Statek pozostawał przytwier-
dzony do modułu Harmony na stacji od 6 
maja br.

5.06 Chiny przeprowadziły 
pierwszy start rakiety orbi-

talnej z platformy morskiej. Czterostopniowa, 
lekka rakieta nośna na paliwo stałe Długi 
Marsz 11 umieściła na orbicie 7 satelitów 
od różnych firm i instytucji, przeznaczonych 
do pomiaru wiatrów oceanicznych, obserwa-
cji Ziemi i do testów technologii telekomuni-
kacyjnych.

25.06 Na Ziemię z pobytu 
na Międzynarodowej 

Stacji Kosmicznej wróciła w statku Sojuz MS-
11 trzyosobowa załoga w składzie: Oleg 
Kononienko (Rosja), David Saint-Jacques 
(Kanada) oraz Anne McClain (USA). Cała 
trójka spędziła na stacji 204 dni. Kapsuła 
po odłączeniu od portu w module Poisk 
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11.07 Japońska sonda 
Hayabusa2 wykonała 

drugie udane lądowanie na powierzchni 
asteroidy Ryugu. Statek pobrał próbki skalne 
z miejsca utworzonego wcześniej krateru. 
Sonda opuści asteroidę pod koniec 2019 r. 
i wróci z materiałem skalnym na Ziemię. 
Specjalna kapsuła powrotna z cennym ła-
dunkiem ma wylądować na terenie Australii 
w grudniu 2020 r.

13.07 Rakieta Proton wysłała 
na orbitę astronomicz-

ne obserwatorium promieniowania rentge-
nowskiego Spektr-RG. Niemiecko-rosyjski 
satelita ma wykonać w ciągu 4 lat podsta-
wowej misji 8 przeglądów całego nieba. 
Dane z misji mogą pomóc naukowcom lepiej 
zrozumieć naturę ciemnej energii i wypełnić 
luki w obecnej wiedzy na temat wielkoskalo-
wej struktury Wszechświata. Statek będzie 
krążył na orbicie wokół punktu libracyjnego 
L2 układu Ziemia-Słońce.

18.07 Teleskop TESS zakoń-
czył przegląd nieba 

południowego. Urządzenie NASA znalazło 
do tej pory 850 kandydatów na egzopla-
nety, z czego 21 jest już potwierdzonych. 
Następca Kosmicznego Teleskopu Keplera 
będzie teraz rejestrował obraz z sektorów 
nieba północnego, a pierwsza kampania 
obserwacyjna powinna zakończyć się 4 
lipca 2020 r.

19.07 Druga prototypowa 
chińska załogowa 

25.07 W kierunku Między-
narodowej Stacji 

Kosmicznej poleciał za pomocą rakiety 
Falcon 9 statek towarowy Dragon CRS-18. 
W hermetyzowanej kapsule umieszczono 
do transportu skafander kosmiczny, zaopa-
trzenie dla załogi i eksperymenty naukowe, 
w tym 40 myszy. W sekcji zewnętrznej Dra-
gon zabrał do stacji kolejny adapter cumow-
niczy, który zostanie zamontowany na stacji. 
Adapter ten umożliwi dokowanie przyszłym 
amerykańskim załogowym statkom kosmicz-
nym Crew Dragon i Starliner.

26.07 Firma SpaceX prze-
prowadziła pierwszy 

lot platformy testowej Starhopper, zbudowa-
nej w celu rozwoju nowego superciężkiego 
systemu nośnego Super Heavy — Starship. 
Niewielka rakieta wyposażona w pojedyn-
czy silnik Raptor na metan i ciekły tlen wnio-
sła się na wysokość około 20 m na terenie 
testowym firmy w Boca Chica w Teksasie.

31.07 Rakieta Sojuz 2.1a 
wysłała w stronę ISS 

statek zaopatrzeniowy Progress MS-12. 
Statek po udanym starcie dotarł w rekordo-
wym czasie do stacji, dokując 3 godziny 
i 19 minut od startu z kosmodromu Bajkonur 
w Kazachstanie. Statek dostarczył do stacji 
1200 kg suchego wyposażenia — sprzętu 
naukowego, urządzeń konserwacyjnych 
dla stacji i zaopatrzenia dla załogi. Oprócz 
tego w statku znalazło się miejsce dla 800 
kg paliwa do systemów napędowych stacji, 
420 kg wody i 50 kg skompresowanego 
gazu do systemu podtrzymywania życia.

MISJE I BADANIA KOSMICZNE
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  Wybrał i skomentował:  
Rafał Grabiański

stacja kosmiczna została w kontrolowany 
sposób zdjęta z orbity okołoziemskiej. Mi-
sja stacji Tiangong-2 trwała prawie 3 lata. 
Do modułu zadokowała misja załogowa 
Shenzhou 11. Dwóch tajkonautów spędziło 
na orbicie 4 tygodnie. Później przeprowa-
dzono na stacji symulowaną misję statku 
transportowego Tianzhou 1. Chiny chcą 
do 2023 r. zakończyć budowę stałego kom-
pleksu orbitalnego.

21.07 50 lat 
po pierw-

szym lądowaniu na Księżycu 
przeprowadzono udany start 
misji załogowej Sojuz MS-13 
do Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej. Trzyosobową zało-
gę w składzie: Luca Parmitano 
(Włochy), Aleksandr Skworcow 
(Rosja) i Andrew Morgan (USA) 
wyniosła rakieta Sojuz FG.

22.07 Indie 
wysłały 

w kierunku Księżyca misję 
Chandrayaan 2. W jej skład wchodzą: 
orbiter, lądownik i niewielki łazik. Lądownik 
ma zostać wysłany w okolice bieguna połu-
dniowego naszego naturalnego satelity. Start 
został przeprowadzony przy pomocy rakiety 
GSLV Mk.3 i wszystkie fazy lotu przebiegły 
pomyślnie.

23.07 Agencja NASA wy-
brała firmę Northrop 

Grumman do budowy modułu mieszkalnego 
przyszłej wokółksiężycowej stacji kosmicznej 
Gateway. Amerykański program Artemis 
zakłada ponowne lądowanie człowieka 
na Księżycu już w 2024 r. W przeciwień-
stwie do Apollo nowe załogowe misje księ-
życowe mają najpierw dokować do zalążka 
stacji Gateway, dlatego moduł mieszkalny 
musi być wyniesiony w grudniu 2023 r. 
Wcześniej firma Maxar wygrała kontrakt 
na budowę modułu zasilania i napędu PPE.

25.07 Pierwszy raz w hi-
storii udał się start 

rakiety orbitalnej, należącej do prywatnej 
chińskiej firmy. Firma i-Space z powodze-
niem wystartowała z lekką rakietą nośną 
Hyperbola 1. W ramach misji wyniesiono 
na niską orbitę okołoziemską 7 niewielkich 
satelitów.

Powierzchnia asteroidy Ryugu 
tuż po drugim lądowaniu sondy 
Hayabusa 2. Zdjęcie wykonano jedną 
z kamer nawigacyjnych na statku
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Dziesiątki lat badań  
— rozwiązania nie widać

TAJEMNICZY 
WSZECHŚWIAT 
CIEMNEJ 
MATERII
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CIEMNA MATERIA

TAK SIĘ TO ZACZĘŁO
Sposób, w jaki ciemna materia poja-

wiła się po raz pierwszy w astronomii, 
jest naprawdę ciekawy. Holenderski 
astronom Jan Hendrik Oort chciał okre-
ślić całkowitą masę naszej Galaktyki. 
Użył do tego celu ruchów gwiazd, pro-
stopadłych do płaszczyzny dysku ga-
laktycznego. Pomiary pokazały, że dysk 
Drogi Mlecznej musi mieć dużo więcej 
materii niż widać. Oort uwierzył, że od-
krył niewidoczną materię i ogłosił swoje 
odkrycie w 1932 r. Rok później, pracu-
jący w USA szwajcarski astronom Fritz 
Zwicky opublikował odkrycie niewi-
docznej materii w gromadzie galaktyk 
Coma. Zwicky obserwował ruchy galak-
tyk w tej gromadzie i doszedł do wnio-
sku, że musi tam być znacznie więcej 
materii niewidocznej niż widocznej. 
Gdyby było inaczej, galaktyki szybko by 
się rozbiegły i gromada przestałaby ist-
nieć. W późniejszej pracy, która ukazała 
się w 1937 r., ogłosił, że gromada galak-
tyk Coma ma „brakującą materię”, jak to 
nazwał, i że może być jej nawet 50 razy 
więcej niż całej widocznej materii. Obec-
nie tę „brakującą materię” nazywamy 
ciemną materią. 

Odkrycia Oorta i Zwicky’ego zosta-
ły ogłoszone praktycznie w tym samym 
czasie. Jednak to Zwicky jest obecnie 
uważany za odkrywcę ciemnej materii, 
gdyż okazało się, że analiza Oorta nie 
była poprawna. Pozostanie historyczną 
ciekawostką to, że rezultaty Oorta, choć 
błędne, miały większy wpływ na bada-
nia ciemnej materii w ciągu następnych 
40 lat niż poprawne wyniki Fritza Zwic-
ky’ego. 

CO OBECNIE WIEMY
Pytanie, czy ciemna materia znajduje 

się także w dysku Drogi Mlecznej, jak 

Ku zdziwieniu astronomów i fizyków, dominującą materią 
we Wszechświecie nie jest widoczna materia galaktyk, 
gwiazd i planet, lecz niewidoczna „ciemna materia”. 
Obserwujemy efekty jej obecności, ale nic nie wiemy 
o jej pochodzeniu ani o tym, czym jest. Wiele prób 
wyjaśnienia jej natury skończyło się niepowodzeniem. 
Spróbujmy podsumować to, co wiemy, czego nie wiemy 
i co chcielibyśmy wiedzieć o ciemnej materii.

to sugerował Oort, nurtowało jednak 
astronomów. Dokładniejsze pomiary wy-
kazały, że Oort nie miał racji i że ilość 
ciemnej materii w dysku naszej Galakty-
ki jest znikoma. Ponad 60 lat badań było 
konieczne, żeby się o tym w pełni prze-
konać. Jeżeli jednak ciemna materia nie 
występuje w dyskach galaktyk, musi być 
obecna wokół nich. Ten logiczny wnio-
sek powinien był skłonić astronomów 
do rozpoczęcia poszukiwań ciemnej ma-
terii na drodze obserwacyjnej.

Jednak, jak to często bywa w nauce, 
stało się to dość przypadkowo. Astro-
nom, który przeprowadził te badania, 
nie zdawał sobie sprawy z tego, że jego 
wyniki mają coś wspólnego z ciemną 
materią. Wracamy do roku 1937. Amery-
kański astronom Horace Babcock zmie-
rzył wtedy prędkości gwiazd w galaktyce 
Andromedy (M31) i wykreślił je w zależ-
ności od odległości gwiazdy od centrum 
galaktyki, czyli zbudował krzywą rota-
cji galaktyki. Ku swojemu zdziwieniu 
zauważył, że prędkości gwiazd wokół 
galaktyki nie zmieniają się z odległością 
od centrum. Wydawało się to sprzeczne 
z III prawem Keplera, które wyjaśnia, 
dlaczego planety w Układzie Słonecz-
nym mają mniejsze prędkości orbitalne, 
gdy są położone dalej od Słońca (rys. 1). 
Babcock opublikował wyniki w swojej 
pracy doktorskiej bez żadnego komenta-
rza o ciemnej materii. Pomimo tego, jego 
metoda obserwacyjna okazała się bardzo 
przydatna do poszukiwań ciemnej mate-
rii wokół galaktyk, choć potrzeba było 
prawie 40 lat, by ją w pełni zastosować.

Bardziej technicznie zaawansowane 
obserwacje, ulepszoną metodą, zostały 
przeprowadzone przez amerykańskich 
astronomów Verę Rubin i Kena Forda 
w latach 70. i 80. poprzedniego wieku. 
Zbadali oni krzywe rotacji wielu galak-
tyk. Duża ilość danych obserwacyjnych 
pozwoliła ustalić z pewnością, że zaob-

serwowane krzywe rotacji są płaskie, 
czyli prędkości orbitalne gwiazd zasadni-
czo nie zależą od ich położenia w galak-
tyce (rys. 2). Otrzymane wyniki obserwa-
cyjne mają bardzo poważne implikacje, 
gdyż żeby wyjaśnić takie płaskie krzy-
we rotacji, trzeba założyć, że galaktyki 
otoczone są dużą ilości materii (rys. 3). 

Rys. 1. a) Schematyczny obraz sytuacji, którą 
w  galaktyce M31 zaobserwował Babckock: 
prędkości orbitalne gwiazd (oznaczone strzał-
kami) nie zależą od ich położenia w galaktyce. 
b) Zgodnie z III prawem Keplera tak powinny 
zmieniać się prędkości orbitalne gwiazd wraz 
z ich odległością od centrum galaktyki

Rys. 2. Przykładowe krzywe rotacji kilku galak-
tyk (oznaczonych numerami w katalogu NGC). 
(w/g V.Rubin i in. 1978 ApJ 225, L107))

Rys. 3. Linia zielona to typowy przebieg ob-
serwowanych prędkości orbitalnych gwiazd 
w galaktykach. Gdyby nie było ciemnej ma-
terii, krzywe rotacji wyglądałyby tak, jak po-
kazuje linia czerwona (w przypadku galaktyk 
eliptycznych) lub niebieska (dla spiralnych)
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Ponieważ ta materia nie świeci 
i jest zupełnie niewidoczna, jest 
to ciemna materia, prawdopo-
dobnie ta sama, którą Zwicky 
zaobserwował w gromadzie ga-
laktyk Coma. 

Do końca lat 80. poprzednie-
go wieku ustalono, że ciemna 
materia otacza każdą galaktykę, 
tworząc wokół niej ogromne, 
kuliste halo. Jest jej tam dzie-
sięciokrotnie więcej niż materii 
widocznej w galaktycznym dys-
ku. Typowe rozmiary takiego 
galaktycznego halo są kilkakrot-
nie większe niż rozmiary dysku, 
który jest tylko małą, świecącą 
plamką w centrum bardzo roz-
ległego halo, pełnego ciemnej 
materii (rys. 4).

Wyniki Zwicky’ego otrzy-
mane dla gromady galaktyk 
Coma zostały potwierdzone przez astro-
nomów, którzy obserwowali inne groma-
dy. Obserwacje przeprowadzono w latach 
90. poprzedniego wieku. Użyto metody 
bazującej na grawitacyjnym soczewko-
waniu, przewidzianym przez Einsteina 
w oparciu o jego ogólną teorię względ-
ności. Teoria Einsteina opisuje grawitację 
jako zakrzywienie czasoprzestrzeni (cza-
su i przestrzeni połączonych razem), spo-
wodowane przez obiekty astronomiczne, 
na przykład galaktyki. Wiązka światła 
w takiej zakrzywionej czasoprzestrzeni 
nie biegnie po linii prostej, ale odchyla się 
mniej lub bardziej, w zależności od tego, 
jak duże jest zakrzywienie. Wyobraźmy 
sobie dwie galaktyki położone w różnych 
odległościach, przy czym światło tej dal-
szej musi przechodzić blisko położonej 
bliżej. Promienie świetlne załamują się 
wówczas jak w soczewce i pojawiają się 
wielokrotne obrazy dalszego obiektu, 
zwane pierścieniami Einsteina (rys. 5) – 
to jest właśnie grawitacyjne soczewko-
wanie. Tą metodą obserwowano rożne 
gromady galaktyk i stwierdzono, że ilość 
ciemnej materii przewyższa w nich dzie-
sięciokrotnie ilość materii widocznej, co 
potwierdziło wyniki Zwicky’ego.

Jeżeli chodzi o nowsze odkrycia zwią-
zane z ciemną materią, to jednym z naj-
ciekawszych był wynik obserwacji dwóch 
zderzających się gromad galaktyk w kon-
stelacji Carina, przeprowadzonych przez 
NASA w 2004 r. Oficjalna angielska na-
zwa tych zderzających się gromad brzmi 
Bullet Cluster. Można przetłumaczyć 

na polski jako „Gromada Pocisk”, mając 
oczywiście na uwadze, że ten „pocisk” 
to jedna gromada uderzająca w drugą. 
Obliczono, że około 40 galaktyk uczest-
niczy w zderzeniu. Gromada Pocisk jest 
pokazana na rys. 6, gdzie różne kolory re-
prezentują różne rodzaje materii, uczest-
niczące w zderzeniu. Kolor czerwony to 

promieniowanie rentgenowskie 
rozgrzanego gazu normalnej 
materii, a kolor niebieski poka-
zuje obszary wypełnione przez 
gwiazdy oraz ciemną materię. 
Widać, że gwiazdy i ciemna 
materia po zderzeniu oddzieliły 
się od gorącego gazu. Nietrudno 
to wytłumaczyć. Przy zderzeniu 
galaktyk gwiazdy nie doznają 
prawie żadnych zaburzeń. Prze-
chodzą obok siebie, gdyż odle-
głości między nimi są ogromne 
w porównaniu z ich rozmiarami. 
Inaczej jest z gazem normalnej 
materii, który oddziałuje z ma-
terią z innych galaktyk i dlate-
go pozostaje z tyłu. Gwiazdy 
są więc już w niebieskiej części 
obrazu, ale jest tam także ciem-
na materia. Skąd to wiemy? 
Wykazało to modelowanie so-

czewkowania grawitacyjnego. Końcowy 
wniosek jest więc taki, że ciemna materia 
i gorący gaz to dwa zupełnie różne obiek-
ty. Wobec tego możemy powiedzieć, że 
ciemna materia nie jest normalnym ga-
zem, ale stanowi jakiś nowy, jeszcze nie-
znany rodzaj materii.

Rys. 4. Schematyczne porównanie rozmiarów halo ciemnej materii 
i dysku galaktyki spiralnej 

Rys. 5. Gromada galaktyk Abell 2218 sfotografowana przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a. 
Widoczne pierścienie Einsteina są dowodem występowania ciemnej materii w tej gromadzie
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Inny ważny dowód obserwacyj-
ny na występowanie ciemnej materii 
we Wszechświecie został dostarczony 
przez obserwacje mikrofalowego pro-
mieniowania tła (znanego też jako pro-
mieniowanie reliktowe). Pochodzi ono 
z okresu, kiedy Wszechświat był jesz-
cze bardzo gorący po Wielkim Wybu-
chu i kiedy promieniowanie i materia 
się rozdzieliły. Badania promieniowania 
tła były przeprowadzone przez NASA 
(satelita WMAP -Wilkinson Microwave 
Anisotropy Background) i ESA (satelita 
Planck). Otrzymane wyniki pokazują, 
że ciemna materia stanowi 26,8% cał-
kowitej masy-energii Wszechświata, na-
tomiast normalna materia to tylko 4,9%. 
Pozostałe 68,3% to ciemna energia, którą 
nie zajmujemy się w tym artykule. Tak 
więc mamy we Wszechświecie ponad 5 
razy więcej ciemnej materii niż widocz-
nej. 

Pora zapytać, czym jest owa ciem-
na materia? Oczywiście astronomowie 
próbowali odpowiedzieć na to pytanie. 
Zastanawiali się, czy jest możliwe, że 
ciemna materia w galaktycznym halo 
to po prostu koncentracja masywnych 
obiektów, po angielsku massive compact 
halo object, czyli MACHO. Brano pod 
uwagę bardzo słabo widoczne gwiazdy, 
takie jak czerwone, brązowe lub bia-
łe karły, gwiazdy neutronowe, a nawet 
czarne dziury. A może to planety, które 
opuściły swoje gwiazdy i błądzą ponad 
dyskami galaktyk? Podjęto próby wy-
krycia takich obiektów, wykorzystując 
powodowane przez nie zjawiska gra-
witacyjnego soczewkowania, a ściślej 
mikrosoczewkowania. Metodę tę za-
proponował i rozwinął polski astronom 
Bohdan Paczyński. Obserwacje zaczęły 
się w 1992 r. i wkrótce zarejestrowano 
pierwszy obiekt. W ciągu ponad dekady 
wykryto ich wiele. Jednak okazało się, 
że jest ich za mało, by MACHO mogły 
stanowić rozwiązanie problemu ciemnej 
materii1.

Astronomowie wysuwali coraz to 
nowe idee. Jednak szybko się okazało, 
że żadna z nich nie potrafi w pełni wyja-
śnić problemu ciemnej materii. Cóż więc 
pozostało? Zapytać fizyków. Może oni 
pomogą?

1 Szczególną rolę odegrały tu prace astronomów 
warszawskich, prowadzone w ramach progra-
mu OGLE (zob. Urania 4/2012, s. 186, 190).

WYZWANIE DLA FIZYKÓW
Fizycy stworzyli Model Standar-

dowy, dobrze opisujący występujące 
we Wszechświecie niepodzielne cząstki 
elementarne (rys. 7). Jest to 6 kwarków 
(górny, dolny, powabny, dziwny, wysoki 
albo prawdziwy i niski albo piękny), 6 
leptonów (elektron, mion, taon, neutrino 
elektronowe, neutrino mionowe i neu-
trino taonowe), bozony przenoszące od-

działywania (foton, Z0, W± i 8 gluonów) 
oraz bozon Higgsa, odkryty w 2012 r. 
Znana nam zwykła materia zbudowana 
jest głównie z protonów (2 kwarki górne 
i jeden dolny), neutronów (2 kwarki dol-
ne i jeden górny) i elektronów. Neutrina 
są również w niej obecne. Tylko protony, 
elektrony, neutrina i fotony są stabilne. 
Inne cząstki podlegają szybkim rozpa-
dom. Natomiast oddziaływania między 

Rys. 6. Obraz zderzających się gromad galaktyk, znanych jako Gromada Pocisk (The Bullet 
Cluster): biały kolor oznacza galaktyki, różowy to gorący gaz emitujący promieniowanie rent-
genowskie a niebieski to model rozkładu ciemnej materii, skonstruowany w oparciu o soczew-
kowanie grawitacyjne

Rys. 7. Model Standardowy cząstek elementarnych: 12 fermionów (cząstek o spinie połówko-
wym), 4 bozony (cząstki o spinie całkowitym) przenoszące oddziaływania, oraz bozon Higgsa. 
Spin to kwantowa własność cząstek elementarnych, która odpowiada momentowi pędu
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cząstkami elementarnymi (silne, elektro-
magnetyczne i słabe) odbywają się przez 
wymianę bozonów: silne – gluonów, 
elektromagnetyczne – fotonów i słabe – 
bozonów Z0 i W±. Bozon Higgsa (higson) 
to specjalna cząstka, która nadaje masy 
innym cząstkom elementarnym (z wyjąt-
kiem fotonu i gluonu).

Opis zwykłej materii przez Model 
Standardowy jest poprawny, tzn. jest 
zgodny ze wszystkimi znanymi fakta-
mi eksperymentalnymi. Zapytajmy jed-
nak, czy któraś z cząstek elementarnych 
Modelu Standardowego może być także 
cząstką ciemnej materii? Odpowiedź 
brzmi: nie!

Powód jest prosty. Cząstki Mode-
lu Standardowego oddziałują z innymi 
cząstkami przez oddziaływanie silne, 
słabe albo elekromagnetyczne (przynaj-
mniej jedno z nich). Natomiast według 
danych astronomicznych, ciemna materia 
oddziałuje ze zwykłą materią wyłącznie 
grawitacyjnie. Tymczasem, jak widać po-
wyżej, grawitacja nie jest częścią Modelu 
Standardowego. Pod uwagę szczególnie 
brane były neutrina. Mają co prawda bar-
dzo małą masę, ale za to jest ich bardzo 
dużo. Jednak właśnie z powodu tej małej 
masy poruszają się za szybko, żeby być 
ciemną materią – nie są w stanie tworzyć 
skupisk, np. w postaci galaktycznych 
halo. 

Ponieważ żadna cząstka Modelu Stan-
dardowego nie wydaje się być budulcem 
ciemnej materii, fizycy postanowili zna-
leźć nową cząstkę, która spełniałaby 
tę rolę i byłaby rozszerzeniem Modelu 
Standardowego. Pojawiło się sporo pro-
pozycji. Omówmy je po kolei.

Rozważano możliwość, że inne kwar-
ki mogą się połączyć z górnym i dol-
nym, tworząc stabilną cząstkę. Zapro-
ponowano, że taka trwała cząstka może 
się składać z kwarka górnego, dolnego 
i dziwnego. Taka materia byłaby „dziw-
na”, czyli na pewno inna niż zwykła, 
nam znana. Gdyby tak było, mielibyśmy 
nową cząstkę, która mogłaby być cząst-
ką ciemnej materii. Idea wygląda inte-
resująco. Jednak nigdzie nie znaleziono 
żadnych śladów tej cząstki ani na Ziemi, 
ani w kosmosie. Pojawiły się natomiast 
sugestie, że niektóre z zaobserwowanych 
we Wszechświecie obiektów to gwiaz-
dy kwarkowe — zbudowane z plazmy 
kwarkowej (kwarki u, d, s i gluony). Czy 
tak jest naprawdę, przekonamy się, gdy 
nowe obserwacje potwierdzą te sugestie 

i że właśnie kwark dziwny jest znaczący 
w tych gwiazdach. A może inne kwarki 
również tworzą stabilne konfiguracje 
i tylko nie możemy ich zaobserwować, 
bo ukryte są w gwiazdach kwarkowych, 
neutronowych lub może w czarnych 
dziurach?

Aby w pełni zrozumieć następną ideę, 
musimy wrócić do fizyki cząstek elemen-
tarnych i zauważyć, że wszystkie neutrina 
są lewoskrętne, tzn. ich wektor spinu ma 
przeciwny zwrot do wektora pędu. Z tą 
skrętnością jest tak jak z rękawiczkami: 
mamy jedną na lewą rękę i drugą na pra-
wą. Neutrino prawoskrętne miałoby spin 
skierowany w tym samym kierunku co 
pęd. Co ważne, mogłoby mieć większą 
masę, poruszać się wolniej, a zatem być 
cząstką ciemnej materii. Dotychczas jed-
nak nigdy takiego nie widziano. Próbo-
wano i ciągle próbuje się je znaleźć, ale 
wciąż bez jakichkolwiek pozytywnych 
wyników doświadczalnych. Szkoda.

Wymyślono więc słabeuszy, ciężkie 
cząstki słabo oddziałujące z widzialną 
materią (po angielsku WIMPs – weakly 
interacting massive particles) i zaczęto 
bardzo intensywne ich poszukiwania. 
Słabeusze to nowe cząstki, których nie 
ma w Modelu Standardowym. Ciągle 
jednak nie wiemy, co to za cząstki ani 
jak je znaleźć. Fizycy teoretycy mają jak 
zwykle różne pomysły, a jednym z nich 
jest wprowadzenie symetrii między fer-
mionami i bozonami. Założono, że każdy 
fermion posiada związany z nim bozon, 

jak również każdy bozon ma swojego 
partnera, który jest fermionem. Syme-
tria odpowiedzialna za to połączenie 
bozonów i fermionów została nazwana 
supersymetrią. Wynikiem tej supersy-
metrii jest duża ilość nowych cząstek 
elementarnych nazywanych supersy-
metrycznymi (SUSY particles) (rys. 8). 
Na przykład supersymetrycznym part-
nerem elektronu (o spinie 1/2) jest selek-
tron (o spinie 0). Większość tych cząstek 
jest nietrwała, ale badania teoretyczne 
pokazały, że przynajmniej jedna z nich 
musi być stabilna. Pojawiła się nadzie-
ja, że taka cząstka (nie wiadomo, któ-
ra) mogłaby być kandydatką na cząstkę 
ciemnej materii, właśnie tym poszukiwa-
nym słabeuszem. Jeżeli tak, to należy ją 
tylko znaleźć i sprawdzić, czy może to 
być cząstka ciemnej materii. Nie jest to 
proste i wymaga Wielkiego Zderzacza 
Hadronów (LHC – Large Hadron Colli-
der), działającego w podziemnym tunelu 
długości 27 km w CERN, w pobliżu Ge-
newy. Jest to największe takie urządzenie 
na świecie, znane z tego, że kilka nowych 
cząstek zostało tam już odkrytych, w tym 
bozon Higgsa. Poszukiwania stabilnej 
cząstki supersymetrycznej były prowa-
dzone przy maksymalnych energiach, ale 
dotąd nie dostrzeżono nawet śladu żadnej 
nowej cząstki, która mogłaby być wyma-
rzonym słabeuszem. Skoro w LHC jej nie 
widać, szukamy dalej.

Gdzie szukamy? Pod ziemią, w opusz-
czonych kopalniach, które zostały prze-

Rys. 8. Hipotetyczne supersymetryczne odpowiedniki cząstek elementarnych (w nawiasach 
wartość spinu). Poszukiwany słabeusz może być złożeniem niektórych z nich, podobnie jak np. 
proton składa się z trzech kwarków
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tową teorię ciemnej materii.
Jeden z moich doktorantów bardzo 

zainteresował się tym pomysłem i na-
pisał program komputerowy, rozwią-
zujący równanie Schrödingera w skali 
dowolnej galaktyki. Rozważana cząstka, 
opisywana przez to równanie, to bozon 
o zerowym spinie. Takie bozony podle-
gają statystyce Bosego-Einsteina, która 
pozwala im wszystkim na osiągnięcie 
tego samego (najniższego) stanu ener-
getycznego i utworzenie tzw. konden-
satu Bosego-Einsteina. Brzmi to tajem-
niczo, ale kondensat Bosego-Einsteina 
jest powszechnie znany w fizyce ciała 
stałego i obserwowany w wielu labo-
ratoriach na świecie. To intrygujące, że 
podobny kondensat mógłby być obecny 
w galaktycznym halo ciemnej materii. 
Wspomniany doktorant rozwiązał nu-
merycznie równanie Schrödingera, które 
zostało zmodyfikowane przez zastąpienie 
standardowego potencjału elektrycznego 
przez potencjał grawitacyjny ciemnej 
materii. Przyjął więc założenie, że ciem-
na materia nie oddziałuje ze zwykłą ma-
terią inaczej jak tylko grawitacyjnie, co 
obserwacje astronomiczne wydają się 
potwierdzać.

Poprawne określenie potencjału gra-
witacyjnego wymagało przyjęcia jakie-
goś modelu rozkładu gęstości ciemnej 
materii w galaktycznym halo. Użyto mo-
delu brytyjskiego astronoma J. Einasto. 
Uzyskane rozwiązania wykazały dużą 
zgodność z określonym obserwacyjnie 
modelem dla Drogi Mlecznej. Obliczenia 
zostały przeprowadzone także dla innych 
galaktyk spiralnych, eliptycznych, jak 
również karłowatych. Otrzymane wyniki 
okazały się pozytywne (zgodne z obser-
wacjami) dla małych galaktyk, jednak dla 
dużych spiralnych, a szczegolnie bardzo 
dużych eliptycznych, wyniki nie były 
poprawne, gdyż wymagały zwiększenia 
masy cząstki ciemnej materii. Z fizycz-
nego punktu widzenia taki zabieg nie ma 
sensu, gdyż każda duża galaktyka wyma-
gałaby cząstki o innej masie. Okazało się, 
że zaproponowana przez Sina kwantowa 
teoria ciemnej materii nie jest poprawna. 
W nauce takie negatywne wyniki są rów-
nież ważne, ponieważ eliminują hipotezy 
dające wyniki niezgodne z zasadami fi-
zyki i obserwacjami.

Po niepowodzeniach teorii Sina, na-
sza grupa pracująca nad ciemną materią 
podjęła próby znalezienia równania, któ-
rego można by użyć do sformułowania 

CIEMNA MATERIA

kształcone w wielkie laboratoria. Mamy 
kilka takich miejsc na świecie. Jedno 
z nich ulokowano we Włoszech, w La-
boratori Nazionali del Gran Sasso. Ser-
cem tego eksperymentu, nazwanego XE-
NON10, jest zbiornik wypełniony kse-
nonem, częściowo ciekłym, częściowo 
gazowym. Wypatruje się w nim słabych 
scyntylacji, spowodowanych zderzeniami 
między cząstkami ciemnej materii i ato-
mami ksenonu. Podobne badania trwają 
w Wielkiej Brytanii w eksperymencie 
nazwanym ZEPLIN-I, który też używa 
ksenonu i jest ulokowany w opuszczonej 
kopalni Boulby. Poszukiwania cząstki 
ciemnej materii są również prowadzone 
w USA, w byłej kopalni Soudan Mine 
w stanie Minnesota i w Sanford Under-
ground Research Facility w Południowej 
Dakocie, we Francji w Modane Under-
ground Laboratory i w Chinach w Jinping 
Underground Laboratory w Syczuanie. 
Pomimo tych bardzo intensywnych prób 
nie zdołano dotychczas zaobserwować 
żadnej nowej cząstki elementarnej.

Zasugerowano więc, że warunki, jakie 
powinna mieć cząstka ciemnej materii, 
może spełniać aksjon. To cząstka za-
proponowana przez fizyków teoretyków 
do wyjaśnienia faktu, że silne oddziały-
wanie jest bardziej symetryczne niż ocze-
kiwano. Próbowano nawet określić masę 
aksjonu. Okazało się, że jest ona bardzo 
mała w porównaniu z tym, czego normal-
nie się oczekuje od słabeuszy. Pomimo 
tak małej masy, zaczęto szukać aksjonów 
w eksperymencie nazwanym ADMX 
(Axion Dark Matter Experiment). I znów 
historia się powtarza. Intensywne poszu-
kiwania dały zerowe wyniki. A więc nie 
ma też aksjonów, przynajmniej na razie. 

To nie jest jednak koniec pomysłów 
fizyków teoretyków. Wymyślili oni, 
że może ciemna materia to naprawdę 
„ciemna materia”. Miałaby to być mate-
ria zupełnie nowego typu, składająca się 
z ciemnych protonów, neutronów i elek-
tronów. Cząstki te nie emitują żadnego 
promieniowania (są ciemne), gdyż wy-
mieniają między sobą tylko ciemne 
fotony, których obecnie nie potrafimy 
zarejestrować. Te ciemne protony, neu-
trony i elektrony tworzą ciemne atomy, 
jak również większe cząsteczki. Jest 
to na pewno interesująca idea, ale czy 
prawdziwa? Tylko eksperymenty mogą 
rozstrzygnąć ten problem.

W powyższych rozważaniach tylko 
wspomnieliśmy o bozonie Higgsa. Po-

święćmy tej cząstce trochę więcej uwa-
gi i zastanówmy się, czy higson ma coś 
wspólnego z ciemną materią. Niektórzy 
teoretycy myślą, że jest z nią ściśle po-
wiązany i być może ciemna materia od-
działuje ze zwykłą materią, wymieniając 
higson. Gdyby tak naprawdę było, wtedy 
rozpad bozonu Higgsa, który jest cząst-
ką niestabilną, odbywałby się inaczej niż 
gdyby taka interakcja nie miała miejsca. 
Ten ciekawy pomysł może być testowa-
ny w LHC i pierwsze próby zostały już 
przeprowadzone. Dotychczas uzyska-
ne wyniki wskazują, że rozpad higsonu 
wygląda normalnie. Nie widzimy w tym 
procesie żadnych energii, których nie 
potrafilibyśmy zidentyfikować. Potwier-
dzają to również najnowsze obliczenia 
numeryczne, zgodnie z którymi rozpad 
higsonu nie ma nic wspólnego z istnie-
niem cząstki ciemnej materii, przynaj-
mniej w obszarze energii dotychczas 
uzyskanych w LHC. Badania jednak 
ciągle trwają i nowe dane są dostarczane. 
Przyszłość pokaże, czy rozpad higsonu 
jest taki, jak się oczekuje, czy może jest 
w nim coś tajemniczego, co może wska-
zywać na powiązania z ciemna materią.

Jak widać z powyższego opisu, fizy-
cy mają wiele ciekawych idei na wyja-
śnienie ciemnej materii. Jednak ciągle 
czekamy na eksperymentalne potwier-
dzenie, który z opisanych pomysłów ma 
naprawdę coś wspólnego z ciemną ma-
terią i może w końcu wyjaśnić jej naturę 
i pochodzenie.

KWANTOWA TEORIA 
CIEMNEJ MATERII

Spróbujmy obecnie opisać pokrótce 
interesującą ideę, zaproponowaną przez 
fizyka z Południowej Korei S.-J. Sina. 
Sin zaproponował, że cząstka ciemnej 
materii posiada bardzo małą masę, tak 
małą, że jest ona wiele rzędów wielko-
ści mniejsza od masy elektronu. Pomysł 
sam w sobie jest bardzo ciekawy, a jego 
konsekwencje fizyczne są raczej nieocze-
kiwane. Ze względu na tak małą masę 
zaproponowana cząstka może być tyl-
ko opisana przez mechanikę kwantową. 
Oznacza to, że kwantowy opis tej nowej 
cząstki musi być przeprowadzony w ska-
li całej galaktyki, a nie atomów. Innymi 
słowy, podstawowe równanie mechaniki 
kwantowej, równanie Schrödingera, uży-
wane np. do opisu atomu wodoru, teraz 
musi posłużyć do opisu galaktycznego 
halo ciemnej materii. Mamy więc kwan-
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TEMAT Z OKŁADKI

Zdzisław Musielak wywodzi się z  Kalisza, 
którego jest Honorowym Obywatelem. Stu-
dia ukończył w  Poznaniu, doktorat obronił 
na  Uniwersytecie Gdańskim. Od  36 lat 
pracuje w  USA. Obecnie jest profesorem 
fizyki teoretycznej i astrofizyki na University 
of Texas w Arlington.  Jego badania nauko-
we koncentrują się na formułowaniu funda-
mentalnych teorii fizycznych, które mogłyby 
opisywać ciemną materię, na  fizyce ma-
tematycznej, a  także poszukiwaniu planet 
pozasłonecznych, możliwych siedlisk życia.

nowej kwantowej teorii ciemnej materii. 
W Modelu Standardowym każda cząstka 
jest opisana przez inne równanie mate-
matyczne, które jest z reguły równaniem 
różniczkowym drugiego rzędu. Znale-
zienie takiego równania ma oczywiście 
sens, jeżeli tylko wiemy, jak go szukać. 
Okazuje się, że można takie poszukiwa-
nia przeprowadzić bardzo skrupulatnie, 
jeżeli się weźmie pod uwagę pewne wła-
sności czasoprzestrzeni, w której żyjemy. 
Ponieważ krzywizna tej czasoprzestrzeni 
jest zaniedbywalnie mała w skali całego 
Wszechświata (tak przynajmniej pokazu-
ją obserwacje), możemy rozważać taką 
czasoprzestrzeń jako płaską, z wyjątkiem 
obszarów położonych blisko masywnych 
ciał niebieskich. Płaska czasoprzestrzeń 
jest opisana przez szczególną teorię 
względności (STW). Używając reguł 
STW i rozważając pewne ładnie zacho-
wujące się funkcje matematyczne, udało 
się nam formalnie wyprowadzić równa-
nia, które stanowią podstawę współcze-
snej kwantowej teorii pola. Była więc 
nadzieja, że te same reguły pozwolą rów-
nież znaleźć nowe równania opisujące 
inne stany materii, takie jak ciemna ma-
teria. Tak rzeczywiście się stało. Nowe 

równania zostały znalezione. Obecnie 
trwają badania nad tym, jakie nowe 
cząstki mogą one opisywać, czy któraś 
z nich ma coś wspólnego z domniemaną 
cząstką ciemnej materii i jak potwierdzić 
ich istnienie eksperymentalnie. 

CO DALEJ  
Z CIEMNĄ MATERIĄ?

Główny wniosek z tego artykułu jest 
następujący: zupełnie nie wiemy, czym 
jest ciemna materia, jak powstała i kie-
dy ani dlaczego jest jej tak dużo. Nasza 
znikoma wiedza w tej kwestii może być 
frustrująca, szczególnie gdy pomyślimy, 
że we Wszechświecie jest tyle materii, 
o której tak mało wiemy. Jest jednak dru-
gi, bardziej optymistyczny wniosek. Oto 
stoi przed nami ogromnie fascynujący 
problem. Jego rozwiązanie może mieć 
fundamentalne znaczenie dla naszego 
zrozumienia Wszechświata i może być 
początkiem następnej wielkiej rewolucji 
w fizyce i astronomii. Ta rewolucja być 
może pozwoli badać Wszechświat, uży-
wając ciemnej materii, a może również 
mieć wpływ na nasze życie codzienne. 
Nauka już dostarczyła i ciągle dostarcza 
tak wielu nowych i zadziwiających od-

Autora artykułu możemy zobaczyć również w 32. odcinku naszego telewizyjnego serialu naukowego Astronarium pod tytu-
łem „Ciemna materia”. W zasadzie Profesor realizatorom programu niemal ułożył scenariusz całego odcinka, a przed kamerą 
podsumowuje zagadnienie. Po emisji odcinka w telewizji, gdzie uzyskał sumarycznie milionowa publiczność, program jest dostęp-
ny (bez reklam) na naszym specjalnym kanale YouTube: https://www.youtube.com/astronariumPl.

Inne spojrzenie na problem ciemnej materii przedstawił nasz stały komentator naukowy, Jerzy Kuczyński w „Uranii” 1/2019, 
s. 50.

kryć i osiągnięć, że niczego nie można 
wykluczyć!
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Dwie galaktyki bez ciemnej materii
W 2018 r. naukowcy donieśli o odkryciu galaktyki, która jest niemal 

całkowicie pozbawiona ciemnej materii. Problem w tym, że materia ta 
— choć tajemnicza i wciąż nieuchwytna — stanowi według współczesnej 
fizyki znacznie większy procent masy Wszechświata niż materia zwykła. 
A tego typu galaktyk wcześniej nie obserwowano. Odkrycie było więc 
bardzo interesujące, ale sporo osób podeszło do niego sceptycznie. Był 
to jeden jedyny taki obiekt. Można było więc podejrzewać, że w bada-
niach doszło do jakiegoś błędu, a jego nietypowe własności są przez to 
zafałszowane.

Jednak w roku 2019 nastąpił przełom. 27 marca w „The Astrophysi-
cal Journal Letters” ukazała się praca, której autorzy znów potwierdzają 
dziwne własności galaktyki NGC 1052-DF2 (w skrócie DF2). Znajduje 
się ona jakieś 60 mln lat św. stąd i jest niemal całkowicie pozbawiona 
zauważalnej ilości ciemnej materii. Co więcej, w jeszcze innej publikacji 
na ten temat astronomowie poinformowali o następnej takiej galaktyce — 
ciemnej i dyfuzyjnej DF4.

Te nowe prace pokazują, że DF2 nie tylko faktycznie niemal nie ma 
ciemnej materii, ale i nie jest jedynym takim przypadkiem. Stanowi ona 
raczej część większej i nieznanej dotychczas populacji galaktyk, które 
wydają się być „wolne” od ciemnej materii — niewidocznego składnika 
kosmosu. Fakt ten może mieć duże znaczenie dla dalszych jej badań, 
a  także dla współczesnych i przyszłych teorii na temat powstawania 
i ewolucji galaktyk. To nowy, fascynujący typ obiektów.

Galaktyka DF2 należy przy tym do stosunkowo nowej kasy ga-
laktyk, zwanych galaktykami ultrarozproszonymi (UDG). Jest częścią 
większej grupy galaktyk, w której dominuje duża galaktyka eliptyczna 
NGC 1052. Po jej dokładnym zbadaniu z użyciem Kosmicznego Tele-
skopu Hubble’a i 10-m Teleskopu Kecka okazało się, że jest to typowa 
UDG, która może rywalizować z Drogą Mleczną pod względem wielko-
ści, ale zawiera około 200 razy mniej gwiazd.

Posiadając już najnowsze obrazy tej galaktyki, astronom van Dok-
kum, wraz ze swym zespołem, zidentyfikował 10 gromad kulistych (du-
żych grup starych gwiazd) wewnątrz DF2 i odkrył, że poruszają się one 
trzy razy wolniej niż oczekiwano. Sugeruje to, że DF2 zawiera co najwy-
żej bardzo niewielką ilość ciemnej materii — w innym wypadku gromady 
musiałyby krążyć wokół jej środka znacznie szybciej. Wynik potwierdzo-
no potem jeszcze bardziej precyzyjnymi pomiarami z Teleskopu Kecka.

Elżbieta Kuligowska

Ciemna materia rozpędza 
najmasywniejsze galaktyki spiralne

Jak szybko wiruje galaktyka? Droga Mleczna, średnia galaktyka 
spiralna, obraca się z prędkością 210 km/s w okolicy naszego Słońca. 
Nowe badania wykazały, że najbardziej masywne galaktyki spiralne wi-
rują szybciej, niż oczekiwano. Te najpotężniejsze, z których największa 
ma masę około 20 razy większą niż Droga Mleczna, wirują z prędko-
ściami do 570 km/s.

„Supergalaktyki spiralne” są wyjątkowe pod każdym względem. 
Oprócz tego, że są znacznie masywniejsze niż Droga Mleczna, są rów-
nież jaśniejsze i większe pod względem rozmiarów fizycznych. Rozpię-
tość największej z nich to 450 000 lat św., w porównaniu do średnicy 
100 000 lat św. w przypadku Drogi Mlecznej. Do tej pory znanych jest 
tylko około setki takich galaktyk. Zostały odkryte jako ważna nowa klasa 
galaktyk podczas analizy danych z SDSS i z NED.

10 października opublikowano w „Astrophysical Journal Letters” 
artykuł przedstawiający nowe dane na temat prędkości rotacji 23 takich 
galaktyk, zebrane za pomocą teleskopu SALT. Dodatkowe dane uzyska-
no przy użyciu 5-m Teleskopu Hale’a z Obserwatorium Palomar. Wyko-
rzystano także dane z misji WISE uzyskane w podczerwieni. 

Teoria sugeruje, że galaktyki te wirują szybko, ponieważ znajdują się 
w niewiarygodnie dużych halo ciemnej materii. Od dziesięcioleci ciemną 
materię wiąże się z rotacją galaktyk. Pionierem prac nad prędkościami ro-
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Zdjęcia kilku super galaktyk spiralnych

tacji galaktyk była Vera Rubin, pokazując, że galaktyki spiralne obracają 
się szybciej, niż gdyby ich grawitacja była wywołana jedynie obecno-
ścią gwiazd i gazu. Dodatkowa, niewidoczna substancja, zwana ciemną 
materią, musi wpływać na rotację galaktyki. Oczekuje się, że galaktyka 
spiralna o danej masie będzie się obracać z określoną prędkością. 

Nowe wyniki, które uzyskał zespół kierowany przez Patricka Ogle 
ze Space Telescope Science Institute w Baltimore (Maryland, USA), po-
kazują jednak, że największe galaktyki spiralne znacząco przekraczają 
spodziewaną prędkość rotacji. Rezydują one też w znacznie większych 
halo ciemnej materii. Najbardziej masywne halo, które mierzył Ogle, 
zawiera ilość ciemnej materii odpowiadającą 40 bilionom mas Słońca. 
To  ilość, którą zwykle zawiera grupa galaktyk, a nie pojedyncza ga-
laktyka. Co więcej, naukowcy sugerują, że spin galaktyki jest zależny 
od masy halo ciemnej materii.

Fakt, że galaktyki te łamią związek pomiędzy masą galaktyki zawartą 
w gwiazdach, a tempem rotacji, stanowi nowy dowód przeciwko alterna-
tywnej teorii grawitacji, znanej jako zmodyfikowana dynamika newtonow-
ska (MOND). Hipoteza MOND sugeruje, że w największych skalach, 
takich jak galaktyki i gromady galaktyk, grawitacja jest nieco silniejsza, 
niż byłaby przewidywana przez teorie Newtona lub Einsteina. Spowodo-
wałoby to na przykład, że zewnętrzne obszary galaktyki spiralnej obraca-
łyby się szybciej, niż można by się tego spodziewać na podstawie masy 
gwiazdowej. MOND ma na celu odtworzenie standardowej zależności 
prędkości rotacji galaktyk spiralnych, dlatego nie jest w stanie wyjaśniać 
wartości odstających, takich jak w „supergalaktykach spiralnych”.

Jest jeszcze jeden ciekawy fakt dotyczących „supergalaktyk spiral-
nych”. Pomimo iż są najmasywniejsze, to tak naprawdę mają niedowa-
gę masy w gwiazdach, w stosunku do tego, co byśmy oczekiwali po ilo-
ści ciemnej materii, którą zawierają. Rodzi to sugestię, że duża ilość 
ciemnej materii może hamować powstawanie gwiazd. Mogą istnieć 
dwie przyczyny takiego zjawiska: dodatkowy gaz przyciągany przez 
galaktykę zderza się ze sobą i rozgrzewa, uniemożliwiając schłodzenie 
i formowanie gwiazd, albo szybkie tempo obrotu galaktyki utrudnia ob-
łokom gazu zapadanie się.

Agnieszka Nowak

W SKRÓCIE
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Przygody Uranii w kosmicznej otchłani 
9. Ciemna materia

Może byś wreszcie przestała ściemniać 
Cóż to takiego ciemna materia? 
Czy to nie bajki dla grzecznych dzieci? 
Wszystko co widać, przecież się świeci!

I cóż tam widzisz? – pytam Uranię? 
− Popatrz, jak świeci spiralne ramię 
I zwarte jądro opasa ciasno, 
Które się jarzy najbardziej jasno!

Gdzieniegdzie zalśni, o czym wie każdy 
Obłok gazowy, a w środku gwiazdy 
Tworzą galaktyk wzór w twoim oku. 
Zupełnie inny zobaczysz z boku.

Ni to kapelusz, ni to sombrero  
Rozpoznasz obraz teraz dopiero 
Gdy gwiazdy lśniące srebrzystym blaskiem 
Są rozdzielone smolistym paskiem.

Ciemna materio, tuś się ukryła!? 
Nie, to obłoki chłodnego pyłu 
Jak worek węgla mgławicą ciemną 
Pozasłaniały gwiazdy przede mną.

Światło, wiadomo, w sześć barw się mieni: 
Czerwień, pomarańcz, żółć do zieleni 
niebieski, fiolet. Tyle w pokorze  
Co ludzkie oko rozróżnić może.

1 2

3 4

5 6
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Czy są czerwieńsze promienie światła 
I fioletowsze? – odpowiedź łatwa: 
Choć niewidzialne, ale się mienią 
Ultrafioletem i podczerwienią.

Innymi słowy, kochane dzieci, 
Co jest nagrzane, to musi świecić. 
Te najchłodniejsze, w radiu domena 
Zaś najgorętsze świecą w rentgenach.

To tylko kilka przykładów licznych  
Znanych fal elektromagnetycznych 
I zrozumieją, starzy i młodzi 
Jeśli się świeci, znaczy się chłodzi.

I tak trafiamy w tej sprawy sedno 
Co się nazywa materią ciemną 
Oto jej obraz obrazoburczy 
Jeśli nie świeci to się nie kurczy.

I obejmuje wokół galaktyk 
Wielki przestrzenie – takie są fakty 
Na przekór znanych Keplera reguł  
Przyspiesza gwiazdom prędkość obiegu.

Co o niej wiemy, prócz tych gwiazd ruchów? 
To, że powstała w Wielkim Wybuchu! 
Ciemna materia, ciemne badziewie… 
Co to takiego? Nikt jeszcze nie wie!

7 8

9

11

Tekst: Maciej Mikołajewski, rysunki: Jacek Drążkowski

12

10



URANIA    5/201920

CIEMNE NIEBO

ODDZIAŁYWANIE 
ZANIECZYSZCZENIA 
ŚWIATŁEM?

O zanieczyszczeniu światłem (ang. 
light pollution) mówimy od lat 70. 
XX w., kiedy to zoolodzy zauważyli 
związek zanieczyszczenia sztucznym 
światłem z zaburzeniami w behawiorze 
zwierząt ekosystemów nocnych1. Zaś 
astronomowie jako pierwsi zaobser-
wowali uciążliwość tego zjawiska już 
w latach 50. w USA2. Termin ten odnosi 
się do wszystkich negatywnych oddzia-
ływań związanych z tym zanieczyszcze-
niem, które można odnaleźć w astro-
nomii, ekologii, ludzkim zdrowiu, bez-
pieczeństwie drogowym, dziedzictwie 
kulturowym oraz ekonomii.

Trzeba mieć na uwadze, że głównym 
źródłem zanieczyszczenia jest oświetle-
nie uliczne, jednak nie tylko, ponieważ 
wiele zależy również od naszych przy-
domowych instalacji. Jasność ciemnego 
nocnego nieba wzrasta przez światło roz-
proszone w atmosferze3 . 
1 Ściężor 2015, Politechnika Krakowska.
2 International Dark-Sky Association, https://
www.darksky.org/
3 Szwed 2013, Uniwersytet Warszawski.

Projekt 
Dark Sky Poland

W Polsce 100% nocnego nieba jest 
zanieczyszczona sztucznym światłem4!

ŚWIADOMOŚĆ POLAKÓW
Według przeprowadzonych w 2015 

r. w Polsce badań społecznych5 zaled-
wie 5% ankietowanych znało pojęcie 
zanieczyszczenia światłem. Z kolei aż 
37% osób uważa, że nadmiar sztucznego 
światła w porze nocnej nie stanowi 
problemu. Mieszkańcy miast powyżej 
100 tys. mieszkańców świadomie od-
czuwają jego skutki. Również osoby za-
mieszkujące duże miasta częściej okre-
ślają nadmiar światła jako problem niż 
mieszkańcy mniejszych miejscowości 
i wsi. Ponad połowa ankietowanych do-
strzega w głównej mierze jedynie aspekt 
ekonomicznych strat. 25% badanych nie 
chce ograniczać ilości używanego świa-
tła, zaś pozostałe 75% ankietowanych 
byłoby skłonnych do zmian. Najwięcej 
zwolenników (30%) uzyskałby zakaz 
oświetlania reklam w późnych godzinach 
nocnych.
4 Fabio Falchi i in., Science Advances 2(4), 
e1600377, 2016.
5 Zespół Badań Społecznych w TNS Polska 
na zlecenie Ministerstwa Środowiska, raport 
„Problem hałasu, odoru i zanieczyszczenia 
światłem w oczach Polaków” 2015.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU 
DARK SKY POLAND

Patrząc w przeszłość, ze smutkiem na-
leży stwierdzić, że w Polsce jak dotąd nie 
zostały podjęte skuteczne programy rzą-
dowe o wymiarze edukacyjnym czy in-
formacyjnym, nie mówiąc już o przeciw-
działaniu temu zjawisku na skalę całego 
kraju, jak to ma miejsce np. w odniesie-
niu do zanieczyszczenia powietrza czy 
uciążliwości hałasu. Nasza organizacja 
jest jedną z pierwszych, która podjęła się 
działań blisko 15 lat temu, jednak prócz 
niewielkich projektów z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej czy Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, dotąd nie udało 
nam się pozyskać środków na wysiłki 
o szerszym zasięgu. W związku z powyż-
szym w tym roku projektem objęty został 
obszar całego kraju, ale ze szczególnym 
uwzględnieniem wybranych regionów, 
które są nieco mniej zanieczyszczone 
światłem oraz co najważniejsze — gdzie 
zostały podjęte już pierwsze kroki ku ak-
tywizacji społecznej pod tym względem. 

Głównym celem projektu jest więc 
wzrost zaangażowania obywateli i spo-

W 2019 r. Stowarzyszenie POLARIS — OPP prowadzące od 2005 r. Program Ciemne Niebo, 
pozyskało na ten cel dotację z Narodowego Instytutu Wolności — Centrum Rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020. 
Projekt pt. „Dark Sky Poland” realizowany jest po  raz pierwszy w zasięgu ogólnopolskim, 
o czym warto wiedzieć ze względu na działania zachęcające do czynnego zaangażowania 
każdego, komu nie jest obojętna utrata piękna ciemnego nieba. 

Zatrzymać światło, zachować ciemność

  Piotr Nawalkowski, Natalia Krzeszowiak, Patryk Bończyk
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łeczności lokalnych w czynną redukcję 
zanieczyszczenia sztucznym światłem 
poprzez zwiększenie świadomości nt. 
jego negatywnego wpływu oraz metod 
redukcji, a także zwiększenie partycypa-
cji obywatelskiej we współpracy z JST 
(Jednostkami Samorządu Terytorialne-
go) przy ustanawianiu „lokalnych polityk 
oświetleniowych”.

Trzeba mieć na względzie, że projekt 
podejmuje mało znaną jeszcze w Pol-
sce problematykę. Poprzez zwiększanie 
świadomości społecznej na temat od-
działywania nieprawidłowego oświetle-
nia oraz udzielania porad na coraz więcej 
spływających próśb o pomoc, chcemy 
zaadaptować modele rozwiązań z zagra-
nicy, oparte na współpracy międzysekto-
rowej oraz bezpośrednim zaangażowaniu 
obywateli w procesach świadomego wy-
boru „dobrego” oświetlenia przestrzeni 
publicznej jak i prywatnej. Chcemy po-
przez nasze działania wzmocnić partycy-
pację obywatelską przy stanowieniu po-
rozumień lokalnych — zwanych „lokalną 
polityką oświetleniową”. Głównymi lo-
kalizacjami, do których kierujemy nasze 
działania, są cenne jeszcze obszary ciem-
nego nieba jak Warmia i Mazury, central-
na Wielkopolska, Góry Izerskie, Beskid 
Żywiecki czy Bieszczady. Efektem tych 
działań będzie promocja zrównoważo-
nego rozwoju pod względem oświetlenia 
zewnętrznego, poprawa bezpieczeństwa 
na drogach, aktywizacja mieszkańców 
w kierunku działań na rzecz nocnego śro-
dowiska naturalnego czy rozwoju pasji 
do astronomii. 

Adresatem projektu jest tak na-
prawdę każdy. Bierzemy bowiem pod 
uwagę mieszkańców sołectw i gmin 
znajdujących się w obszarach o niskim 
poziomie zanieczyszczenia sztucznym 
światłem, ze szczególnym uwzględnie-
niem np. parków krajobrazowych, oko-
lic parków narodowych oraz terenów 
wiejskich, w których poprzez spotka-
nia, prelekcje czy kolportaż materia-
łów chcemy zachęcać do rzeczywistej 
bądź prewencyjnej redukcji uciążliwego 
światła zewnętrznego (uświadamianie 
o możliwości wyboru prawidłowych 
opraw oświetleniowych). Druga grupa 
beneficjentów to mieszkańcy miast 
i miejscowości znajdujący się w obszarze 
o wysokim poziomie zanieczyszczenia 
sztucznym światłem, takich aglomeracji 
i okolic jak GOP, Warszawa, Kraków, 
Poznań czy Wrocław będących tzw. 
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„wyspami światła”, którzy od 2005 r. co-
raz częściej zgłaszają się do nas o pomoc 
w likwidacji świetlistych reklam, bilbor-
dów, uciążliwych iluminacji czy opraw 
ulicznych świecących im prosto w okna 
(beneficjenci ci otrzymają bezpośrednie 
wsparcie merytoryczne, włącznie z moż-
liwością przyjazdu działaczy programu 
na miejsce). 

DZIAŁACZE REGIONALNI 
PROGRAMU 
CIEMNE NIEBO 

Właśnie z tytułu działań w terenie, 
projekt przewidywał rekrutację 5 dzia-
łaczy regionalnych Programu Ciemne 
Niebo, których zadaniem będzie troska 
o przeciwdziałanie zanieczyszczeniu 
sztucznym światłem w ww. regionach 
kraju. Zostali oni wybrani w rekrutacji 

otwartej, przeszkoleni przez ekspertów 
powiązanych głównie z Ogólnopolski-
mi Konferencjami nt. Zanieczyszczenia 
Światłem (OKZŚ — najbliższa praw-
dopodobnie odbędzie się na jesień 2020 
w Łodzi), odbyli praktyczną część szko-
lenia w postaci wizyty rozpoznawczej 
na terenie pierwszego w Polsce, czyn-
nego obszaru ochrony ciemnego nieba 
w Sopotni Wielkiej, a także otrzymali 
podstawowy sprzęt, jak czujniki SQM-
-L, luksomierze czy materiały na temat 
praktycznych rozwiązań minimalizują-
cych ucieczkę sztucznego światła (ulot-
ka dołączona do niniejszego numeru 
„Uranii–PA”). Co ciekawe, do końca li-
stopada zostanie przeprowadzony przez 
nich konkurs na najlepiej oświetlone 
gospodarstwo (najbardziej prawidłowo 
pod względem ochrony ciemnego nieba), 

znajdujące się na wybranych obszarach, 
tj. Izerski Park Ciemnego Nieba i okoli-
ce, Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady, 
obszar ochrony ciemnego nieba CN-001 
Sopotnia Wielka, Ostoja Ciemnego Nie-
ba w Izdebnie oraz na terenie Dobrego 
Miasta i okolic. Do wygrania pięć te-
leskopów astronomicznych z serii Sky 
Watcher 150/900 mm. Z działaczami 
regionalnymi można się skontaktować 
za pośrednictwem biura projektu Dark 
Sky Poland, pisząc na adres ciemnenie-
bo@op.pl 

KAŻDY MOŻE SIĘ 
ZAANGAŻOWAĆ

Projekt Dark Sky Poland to jednak coś 
więcej niż tylko działania w pięciu wybra-
nych regionach kraju. Specjalnie została 
zawiązana grupa ekspertów składająca 
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się z naukowców, prelegentów OKZŚ 
czy działaczy Stowarzyszenia POLARIS 
— OPP, którzy mogą udzielać wsparcia 
merytorycznego czy technicznego lub 
pomóc w praktyce, jak zacząć czynnie 
działać na rzecz ochrony ciemnego nieba 
na swoim terenie. Ulotka jest tego przy-
kładem i porusza zagadnienia, w jakich 
można uzyskać pomoc merytoryczną. 

Można więc napisać do nas na adres 
ciemneniebo@op.pl nie tylko o bezpłat-
ną przesyłkę materiałów informacyjnych, 
jak chociażby wydana niedawno broszura 
IAU o zanieczyszczeniu światłem w pol-
skiej wersji językowej (również konsul-
towana przez naszą grupę ekspertów) czy 
ww. ulotka, ale i zwrócić się o pomoc 
w wybranym zagadnieniu nt. wpływu 

zanieczyszczenia światłem na zdrowie, 
ekologię, ekonomię, bezpieczeństwo, 
astronomię czy same kwestie rozwiązań 
techniki oświetleniowej. Warto z materia-
łami i wiedzą ekspercką przespacerować 
się po swojej okolicy czy porozmawiać 
z sąsiadem, że jego naświetlacz LED 
z „zimną barwą światła” świecący przez 
całą noc, to nic dobrego dla otoczenia… 
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PATROL INTERWENCYJNY 
CIEMNEGO NIEBA

Oprócz tego na terenie południowej 
Polski do końca listopada 2019r. dzia-
ła specjalna grupa robocza dokonująca 
modernizacji oświetlenia zewnętrznego, 
której zadaniem jest nie tylko doradz-
two w wyborze zakupu prawidłowych 
opraw, ale i z wykorzystaniem samo-
chodu pomiarowo-technicznego, mogą 
po ustaleniu i rezerwacji terminu przy-
jechać w wybrane miejsce, aby pomóc 
prawidłowo zamontować lampy. W tym 
zakresie jednak liczba wyjazdów jest 
ograniczona i działania tego typu odby-
wają się głównie w woj. śląskim oraz po-
łudniowej Małopolsce. W skład zespołu 
wyjazdowego wchodzi zawsze działacz 
Programu Ciemne Niebo prowadzący 
przeszkolenie i konsultacje z mieszkań-
cami, posiadający materiały informacyj-
ne oraz elektryk/monter z uprawnienia-
mi SEP i podstawowymi narzędziami 
do prac na instalacjach oświetleniowych. 
Przyjazd tzw. „patrolu ciemnego nie-
ba” może się również okazać przydatny 
przy interwencji związanej ze szczegól-
nie uciążliwym światłem, gdzie wnio-
sek o dokonanie pomiaru natężenia czy 
poziomu luminancji na legalizowanych 
urządzeniach, może złożyć grupa miesz-
kańców np. jednego osiedla, bloku czy 
wybranej społeczności, dotkniętej pro-
blemem uciążliwości sztucznego światła 
w ich otoczeniu. Wszystkie tego typu 
usługi czy wsparcie odbywa się bezpłat-
nie. 

WIZYTA W URZĘDZIE 
Jeszcze innym sposobem na szersze 

działania we własnym otoczeniu jest 
wsparcie ze strony Programu Ciemne 
Niebo przy tworzeniu tzw. lokalnych 
polityk oświetleniowych. Można spró-
bować wybrać się na rozmowę do urzędu 
gminy czy miasta i skorzystać z pomocy 
(asysty) przedstawiciela Programu, który 
po ustaleniu daty spotkania przyjedzie 
na miejsce, aby udzielić wsparcia mery-
torycznego przy przekonywaniu np. rad-
nych do podjęcia uchwały krajobrazowej 
redukującej zanieczyszczenie świetlisty-
mi reklamami czy też rezygnacji z insta-
lowania w przestrzeni publicznej opraw 
LED o temperaturze barwowej powyżej 
4000 K („zimne światło białe”). Niestety 
na polskim rynku nie ma jeszcze dostęp-
nych tzw. LED-ów bursztynowych, ale 

być może coś się w tej materii zmieni 
w najbliższym czasie, bo producenci już 
się nad tym zastanawiają. Czasami wy-
starczy nawet niewielki impuls od miesz-
kańców, aby włodarze przyjęli strategię 
ograniczenia emisji światła na terenie 
danej gminy, bo wynikają z tego również 
oszczędności jak i promocja np. astrotu-
rystyki. 

WIZYTA W SKLEPIE
Głównym, praktycznym problemem 

z rosnącym poziomem zanieczyszcze-
nia sztucznym światłem jest brak od-
powiednich opraw oświetleniowych 
w sprzedaży. Mieszkańcy bardzo często 
nie mają wyboru lub nieświadomie ku-
pują na miejscu nieprawidłowe oprawy 
emitujące sztuczne światło w niepożą-
danych kierunkach lub o niewłaściwej 
barwie („zimne światło białe”). I w tym 
zakresie z pomocą przychodzi również 
Program Ciemne Niebo, bo dla każdego 
sklepu oświetleniowego czy hurtowni 
instalacyjnej oferujemy bezpłatną tabli-
cę z przykładami dobrych i złych opraw 
oraz informacją, że w tym sklepie moż-
na zakupić oprawy oświetleniowe, które 
redukują zanieczyszczenie sztucznym 
światłem. Wystarczy więc wybrać się 
na rozmowę do lokalnego sklepu instala-
cyjnego i zapytać, czy wiedzą coś o za-
gadnieniu, a jeśli nie (bardzo często tak 
się niestety zdarza), przedstawić im ma-
teriały informacyjne otrzymane z Progra-
mu Ciemne Niebo. Firmy, które zgodzą 
się na umieszczenie bezpłatnej tablicy 

informacyjnej wewnątrz lub na zewnątrz 
sklepu z przykładami opraw, a może 
i nawet wydzielą specjalną półkę na lam-
py, które chronią ciemne niebo, mogą 
otrzymać od nas bezpłatne oznakowa-
nie, certyfikat współpracy oraz bezpłatne 
umieszczenie w wykazie punktów sprze-
daży prawidłowych opraw, który opu-
blikowany zostanie w ramach projektu 
na stronie www.ciemneniebo.pl 

TO DO NAS NALEŻY 
OPIEKA NAD 
DZIEDZICTWEM 
CIEMNEGO NIEBA

Musimy mieć na uwadze, że tak na-
prawdę każda duża zmiana zaczyna 
się od naszego własnego poletka, któ-
re uprawiamy w trudzie codzienności. 
Można by rzec, że zmianę należy zacząć 
na własnym podwórku, i to dosłownie! 
Tym samym zachęcamy, aby zacząć 
czynnie działać na rzecz ochrony ciem-
nego nieba. Nasza tożsamość kulturowa 
związana z Mikołajem Kopernikiem 
powinna nas nie tylko mobilizować, ale 
w pewnym stopniu nakłada na nasze bar-
ki odpowiedzialność. No bo co powiemy 
przyszłym pokoleniom, gdy zapytają, 
czy to za naszych czasów utraciliśmy wi-
dok Drogi Mlecznej w Polsce? Oby taki 
moment nie nadszedł, bo będzie on naj-
prawdopodobniej najsmutniejszym w hi-
storii Polskiej Astronomii… My wszyscy 
jesteśmy więc obecnie odpowiedzialni 
za to, aby do tego nie dopuścić.

Broszury o zastosowaniach astronomii  
i zanieczyszczeniu świetlnym

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) wydało wraz z partnerami polskie wersje 
dwóch publikacji opracowanych przez Międzynarodową Unię Astronomiczną (IAU). Jed-
na nosi tytuł „Od medycyny po Wi-Fi. Techniczne zastosowania astronomii w służbie spo-
łeczeństwa”), a druga „Zanieczyszczenie światłem”. 
Broszury są dystrybuowane przez różne instytucje 
i  organizacje astronomicz-
ne. Tę o zanieczyszczeniu 
świetlnym załączamy do  ni-
niejszego numeru „Uranii”, 
a drugą dołączymy do jed-
nego z kolejnych numerów. 
Z kolei wersje elektroniczne 
można pobrać nieodpłatnie 
ze strony www.pta.edu.pl/
wydawnictwa/broszury. 

(kc)
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Z zamiłowania ASTRONOM (IV)

UFO NAD POLSKĄ

Dawno, dawno temu, podczas pewnego poniedział-
ku, gdy już od pół roku należałem do PTMA, 
wieczorem dziwnym trafem nie pojechałem 
na ul. Bartycką na normalne spotkanie. Ten wie-

czór spędziłem w domu. Wieczorem, 20 sierpnia 1979 r. mama 
poinformowała mnie, że właśnie kupiła świeżutkie bułeczki 
i akurat w tym momencie poczułem silny głód. Będąc wściekle 
głodny, zacząłem kroić nożem kuchennym pierwszą bułecz-
kę. Faktycznie dziwne, że o tej porze była świeża i już nic nie 
wskazywało na to, że zaprzestanę tego krojenia. Gdy nożem 
dojechałem do połowy bułki, z niewiadomych do tej pory dla 

mnie powodów znieruchomiałem na chwilę, po czym rzuciłem 
bułeczkę z wbitym w nią nożem na stół kuchenny i puściłem 
się biegiem do swojego pokoju. Otworzyłem okno i wyjrzałem, 
patrząc od razu w górę na niebo. Zobaczyłem na niebie niesa-
mowity przelot grupy bardzo jasnych bolidów. Przelot ten wy-
warł na mnie olbrzymie wrażenie. Jak tylko bolidy zniknęły, 
od razu zapisałem relację z tej obserwacji w swojej  „Księdze 
Gwiazd Janusza”. Poniżej przedstawiam Wam to, co zapisałem 
w chwilę po tym wydarzeniu.

20 VIII 1979 r. 20h 40,5m CWE  Rój bolidów!!! Lecący wol-
no mieniący się chyba wszystkimi kolorami tęczy, szczególnie 
zieleń i czerwień widoczna. Bardzo zwarty rój, kilkanaście 
bolidów skupionych w kole o średnicy 4°. Coś niesamowite-
go. Smugi długości kilku stopni. Przelot trwał ok. 10 s przez 
Deneba prawie na linii północ–południe i chyba przez Altaira. 
Widoczny był od zenitu prawie po horyzont. Widać było smugi 
zmieniające się przez gaśnięcie jednych i zapalanie się innych. 

Nie wszystko złoto, co się świeci i nie 
wszystko to, co widzimy na niebie, musi 
być natychmiast wytłumaczone. Nawet 
po 32 latach udało się wyjaśnić pojawienie 
się na niebie wolno poruszających i jasno 
świecących obiektów. Czwarta część 
astronomicznych wspomnień Janusza Wilanda 
jest „Historią pewnej kolacji” i dotyczy właśnie 
słynnego przelotu UFO nad Polską, które 
pojawiło się 20 sierpnia 1979 r.

Bardzo jasne, jasność pojedynczych dochodziła do jakiejś –7 
do –9 mag i były grubo jaśniejsze od Wenus. Było kilka jasnych 
i kilka ciemniejszych.

Po zapisaniu relacji mogłem spokojnie wrócić do swo-
jej kolacji. Do dziś nie wiem, co mogło mnie wtedy wygonić 
z kuchni, abym wyjrzał przez okno. Aby przypadkom i dziw-
nym zbiegom okoliczności jeszcze nie było końca, to dodam, 
że mieszkam na drugim piętrze i piękne klony, które rosną przy 
moim bloku, zasłaniają mi prawie całe dostępne niebo. Wi-
doczny mam tylko jedynie bardzo wąski pasek nieba od zenitu 
do prawie (wtedy) horyzontu wzdłuż mojego południka. Traf 

chciał, że te bolidy akurat zauważyłem wte-
dy, gdy wleciały w „mój obszar powietrzny” 
w zenicie i leciały tylko tym wąskim pa-
sem na południe. Natomiast w PTMA moi 
koledzy nieświadomi tego fantastycznego 
spektaklu na niebie obradowali w pokoju. 
Dopiero gdy wrócili do domów, zaczęli do-
wiadywać się o tym wydarzeniu od sąsiadów 

i z prasy. Oczywiście zachowałem z tamtego czasu wycinki 
z gazet. Z tych relacji widać, jak Polacy różnią się w swoich 
obserwacjach, widząc to samo zjawisko.
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Nikt z astronomów nie obserwował 
tego wydarzenia. A przynajmniej nie 
ujawnił się z tym. Na szczęście wysła-
łem swoją relację do ówczesnego re-
daktora URANII dra Ludwika Zajdlera, 
który przesłał ją do pani Honoraty Kor-
pikiewicz. Pani Korpikiewicz wkrótce 
wyjaśniła w swojej książce „Spadające 
gwiazdy”, co to było za zjawisko i ja-
kie były parametry lotu tych bolidów. 
Mogła tego dokonać m.in. na podstawie 
mojej obserwacji w Warszawie i relacji 
Zbigniewa Rzepki (też członek PTMA), 
wtedy mieszkał w Poznaniu. Zbyszek również zanotował, na tle 
których gwiazd przelatywały bolidy i można było na podsta-
wie tak dużej bazy (300 km) dość dokładnie określić, że bolid 
wleciał w górne warstwy atmosfery na wysokości ok. 80 km, 
po czym rozpadł się na kilka kawałków, które osiągnęły pułap 
ok. 55 km i, odbijając się od atmosfery, odleciały na szczęście 
dalej w kosmos lub wyparowaly w całości, nie robiąc nikomu 
krzywdy. Dla mnie okoliczności tej obserwacji były niesamo-
wite, a bolidy prześliczne.

EPILOG PO 32 LATACH — WYJAŚNIENIE 
ZAGADKI UFO NAD POLSKĄ !!!

W 1979 r. byłem świadkiem niezwykłego wydarzenia 
na niebie. 20 sierpnia 1979 r. o godz. 20:40,5 w tajemniczych 
okolicznościach zobaczyłem na niebie grupę bardzo jasnych 
bolidów wolno lecącą po niebie i zostawiających żółte smugi 
od każdego większego kawałka materii. 1 lutego 2003 r. wszy-
scy byliśmy świadkami tragedii, kiedy w telewizji widzieliśmy, 
jak prom kosmiczny Columbia, podczas powrotu na Ziemię, 
rozpadł się w atmosferze i jaskrawo świecące kawałki sunę-
ły po niebie, zostawiając za sobą długie smugi dymu. Patrząc 
na to, przez moment przypomniało mi się, jak podobnie to wy-
glądało do tego, co widziałem 20 sierpnia 1979 r.

We wrześniu 2011 r., czyli równo 32 lata po tamtym prze-
locie „bolidów” napisał do mnie pan Waldemar Zwierzchlejski 
z Częstochowy, że po przeczytaniu w internecie mojej „Historii 
pewnej kolacji …” nabrał podejrzeń, czy aby to, co widziałem, 
to faktycznie były bolidy. Zadał sobie trud i znalazł coś, co 
pasuje idealnie do tej mojej obserwacji. Na podstawie anali-
zy toru lotów obiektów kosmicznych i elementów orbit (TLE 
z bazy NORAD) można obecnie odtworzyć przelot dawnych 
satelitów.

Wyjaśnienie p. Waldemara Zwierzchlejskiego:
Rakieta Sojuz-U wystartowała z kosmodromu Plesieck 17 

sierpnia o 07:45 GMT i po 9 minutach weszła na orbitę. Chwi-
lę później od jej ostatniego, trzeciego członu (Blok-I), odłączył 
się ładunek użyteczny, którym był radziecki satelita zwiadow-
czy Kosmos 1122, który dostał oznaczenie międzynarodowe 
1979-075A, a w bazie obiektów NORAD numer 11491. Na-
stępnie przeszedł on własnym napędem na wyższą orbitę i dal-
szy jego los nas nie interesuje. Trzeci człon rakiety oznaczony 
został jako 1979-075B, NORAD 11492. Jak wszystkie obiekty, 
również i trzeci człon rakiety był śledzony przez NORAD i raz 
na dobę wydawano dla niego efemerydę. Ostatnia została wy-
dana dla epoki 20 sierpnia 03:30 GMT, później satelita ten nie 
był już obserwowany, a za datę spłonięcia uznano 20 sierpnia.

Tamtego dnia, 20 sierpnia 1979 r., o tej samej godzinie i mi-
nucie, którą zanotowałem natychmiast po mojej obserwacji, 
dokładnie z tego samego kierunku, jak to widziałem na niebie 
nad nami obiekt niebieski wchodził w atmosferę „spalając” się 
w tak efektowny sposób. Te trzy idealnie pasujące do siebie 
elementy: data i czas, miejsce i kierunek lotu dają mi pewność, 
że nie jest to przypadek i to, co widzieliśmy w 1979 r., to nie 
były bolidy tylko faktycznie sztuczny obiekt stworzony przez 
istoty rozumne, ale na szczęście pochodzące z naszej planety. 
W pewnym sensie ówczesne artykuły w prasie o tytułach „UFO 
nad Polską” były bliskie prawdy, z tym że to Ziemianie stwo-
rzyli ten pojazd kosmiczny. Dodatkowo za astronautycznym 
pochodzeniem tego zjawiska przemawia wolny przelot tych 
„bolidów”, które widziałem na małym obszarze nieba przez 

100 LAT URANII I PTMA
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ponad 10 sekund. To długo jak na bolidy z roju Perse-
idów, o przynależność do których były one podejrze-
wane. Jakoś nikt nie zwrócił uwagi na opisany przeze 
mnie czas przelotu, czytając moją relację, a to mogło 
zasiać wątpliwości.

JAKIE WNIOSKI MOŻNA 
WYCIĄGNĄĆ Z TEJ „HISTORII…”

1. Dla mnie najważniejszym jest prowadzenie 
własnej księgi obserwacji, w której zapisujemy 
wszystko, co ciekawego zobaczymy na niebie z moż-
liwie największą liczbą szczegółów. Nigdy nie wia-
domo, kiedy ta obserwacja się przyda w wyjaśnieniu 
jej istoty.

2. Wszystkie swoje ciekawe obserwacje należy 
opublikować (internet jest do tego idealny), aby inni 
mieli do nich dostęp. Na nic się nie przyda nawet nie-
samowita obserwacja, jeśli tylko zapisana znajdzie 
się w  waszej szufladzie, a stamtąd po pewnym czasie 
trafi na śmietnik. Gdybym w necie nie opisał swojej 
relacji z przelotu tych „bolidów’’, to do dziś nie po-
znałbym całej prawdy o tym zjawisku.

 

  Janusz Wiland 

100 LAT URANII I PTMA

W takiej postaci świat poznał  
idee Kopernika!

Jedyne nowożytne tłumaczenie I wydania Dzieł Kopernika 
dokonane przez astronoma wraz z łacińskim oryginałem.

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

Reprint IV wydania  
De revolutionibus  

w tłumaczeniu  
Jana Baranowskiego  

z 1854 roku.
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TEMAT Z OKŁADKI

ZAPOMNIANY 
EPIZOD HISTORII 
POLSKIEJ 
ASTRONOMII

Początki zastosowań komputerów 
w polskiej astronomii

Dziś nie potrafimy sobie wyobrazić współczesnej astronomii bez 
komputerów — są wszędzie. Pozwalają zbierać i porządkować olbrzymie 
ilości danych zarówno na Ziemi, jak i w przestrzeni kosmicznej, 
sterować zbierającymi je urządzeniami czy modelować procesy 
zachodzące w warunkach niekiedy niemożliwych do odtworzenia 
w ziemskich laboratoriach, żeby wymienić tylko kilka ich zastosowań. 
Kiedyś się to wszystko zaczynało, również w naszym kraju…

  Krzysztof Ziołkowski
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Niedawne śmierci moich 
kolegów: Władysława 
Turskiego (w dniu 18 
lipca 2013 r.), Woj-
ciecha Pachelskiego 

(w dniu 19 lipca 2018 r.) i Jacka Olszew-
skiego (w dniu 15 lutego 2019 r.) przy-
nagliły mnie do podjęcia próby ocalenia 
od zapomnienia mało znanego szczegółu 
historii polskiej astronomii. Wymienieni 
trzej naukowcy wraz z autorem tego tek-
stu tworzyli w latach 1962–1972 Pracow-
nię Metod Numerycznych Astronomii 
w powołanej w 1961 r. w Polskiej Aka-
demii Nauk instytucji o nazwie Centrum 
Obliczeniowe (COPAN), przemianowa-
nej kilkanaście lat później na istniejący 
do dziś Instytut Podstaw Informatyki. 
Głównym celem Centrum było świad-
czenie usług obliczeniowych placówkom 
PAN i — w miarę możliwości — całemu 
warszawskiemu środowisku uczelniano-
-badawczemu. Jego założyciel i pierw-
szy dyrektor prof. Mieczysław Warmus 
(1918–2007) dbał jednak o to, aby nowa 
instytucja była nie tylko ośrodkiem usłu-
gowym, lecz także normalną placów-
ką naukową i przystał na propozycję 
W. Turskiego utworzenia w Centrum 
pracowni obliczeń astronomicznych, jak 
się o niej potocznie mówiło.

Władysław Marek Turski (1938– 
–2013), syn rektora (w latach 1952–
1969) Uniwersytetu Warszawskiego 
Stanisława Turskiego (1906–1986) 
i brat znanego fizyka Łukasza Turskie-
go (ur. 1943), ukończył w 1960 r. studia 
astronomiczne na Uniwersytecie im. Ło-
monosowa w Moskwie, specjalizując się 
w mechanice nieba w katedrze prof. Gie-
orgija N. Duboszina (1904–1986). Bez-
pośrednio po studiach odbył roczny staż 
naukowy w Anglii (w obserwatorium 
radioastronomicznym w Jodrell Bank), 
który zaowocował m.in. wyjaśnieniem 
zagadki pojawiania się i znikania roju 
meteorów związanego z kometą 21P/
Giacobiniego-Zinnera, opublikowanym 
wspólnie z brytyjskim astronomem Joh-
nem G. Daviesem (1924–1988) i uwień-
czonym nieco później doktoratem obro-
nionym na Uniwersytecie Warszawskim 
w 1962 r. (temat rozprawy doktorskiej 
Turskiego to: „O pewnych hipotezach 
dotyczących powstawania roju Giaco-
binid — badania przy użyciu elektrono-
wych maszyn cyfrowych”). Po powrocie 
do kraju w 1961 r. zasilił kadry tworzo-
nego właśnie Centrum Obliczeniowego 

PAN, wykorzystując zdobyte w Anglii 
doświadczenie pracy na komputerze 
Mercury do programowania skompliko-
wanych zadań rachunkowych dla spro-
wadzonej właśnie z ZSRR elektronicz-
nej maszyny matematycznej Urał-2. Ten 
nowoczesny jak się wtedy wydawało 
komputer, wymagający kilkudziesięciu 
kilowatów zasilania, to było wiele prze-
szklonych szaf, wypełnionych setkami 
lamp elektronowych i chyba kilometrami 
kabli, ulokowanych w dużym pomiesz-
czeniu na szóstym piętrze warszaw-
skiego Pałacu Kultury i Nauki (obok 
dzisiejszego Teatru 6.piętro, a w tam-
tych czasach dużej sali konferencyjnej). 
Maszyna Urał-2 nie miała żadnego opro-
gramowania i wobec tego pierwszym 
zadaniem Turskiego było jej „ucywili-
zowanie”, jak się kiedyś o tym wyraził, 
poprzez opracowanie prostego języka 
alfanumerycznego do symbolicznego jej 
programowania. Wspólnie z Markiem 
Greniewskim (ur. 1932) zaprojektował 
— wzorowany na poznanym w Anglii 
tzw. Autokodzie Manchesterskim — ję-
zyk KLIPA (skrót od: Kod Liczbowej 
Interpretacji Parametrów Adresowych), 
którego translator został opracowany 
w kodzie wewnętrznym maszyny Urał-2 
przez zespół programistów Centrum Ob-
liczeniowego.

W organizowanej przez Turskiego 
w COPAN-ie pracowni obliczeń astro-
nomicznych jako pierwszy, na początku 
1962 roku, został zatrudniony Wojciech 
Pachelski (1939–2018), absolwent stu-
diów geodezyjnych na Politechnice War-
szawskiej, a kilka miesięcy później Ja-
cek Olszewski (1938–2019) i Krzysztof 
Ziołkowski (ur. 1939), absolwenci stu-
diów astronomicznych na Uniwersytecie 
Warszawskim. Kierownik pracowni, za-
fascynowany m.in. problemami tworze-
nia języków programowania, scedował 
na swych nowych współpracowników 
realizację, wykrystalizowanych podczas 
stażu naukowego w Anglii, pomysłów 
komputerowych symulacji różnych zja-
wisk astronomicznych. Przyszłość poka-
zała, że bardziej interesowało go narzę-
dzie niż przyroda, której badaniu to na-
rzędzie ma służyć. W ten sposób Turski 
z astronoma przekształcił się w informa-
tyka, będąc wiernym nowej profesji już 
do końca życia i odnosząc w tej dziedzi-
nie niemałe sukcesy. Ale stworzona przez 
niego grupa badaczy kosmosu z powo-
dzeniem się rozwijała.

Do najważniejszych zagadnień, wokół 
których koncentrowała się działalność 
pracowni, należało obliczanie efemeryd 
sztucznych satelitów Ziemi. Opracowa-
nie przez W. Pachelskiego metody i algo-
rytmu do wyznaczania orbit i prognozo-
wania ruchu sztucznych satelitów zaowo-
cowało nie tylko doktoratem obronionym 
przez niego w 1966 r. na Politechnice 
Warszawskiej, ale również zorganizo-
waniem służby efemerydalnej dla sieci 
kilkudziesięciu stacji obserwacyjnych 
w kilku ówczesnych tzw. krajach socja-

Władysław Turski
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listycznych, połączonych z warszawskim 
Urałem-2 za pomocą dalekopisów. Ta 
prymitywna „sieć komputerowa” okaza-
ła się na tyle rewelacyjnym pomysłem, że 
Akademia Nauk ZSRR przyznała za to 
Centrum Obliczeniowemu PAN specjal-
ny dyplom uznania. Wartościowe wyniki 
przyniosły też badania różnych proble-
mów stabilności ruchu w mechanice nie-
ba, którymi zajmował się J. Olszewski. 
Także i te prace uwieńczone zostały dok-
toratem, obronionym na Uniwersytecie 
we Wrocławiu w 1967 r. (temat rozprawy 
brzmiał: „Badania metodami numerycz-
nymi praktycznej stabilności trójkątnych 
rozwiązań Lagrange’a w ograniczonym 
płaskoeliptycznym zagadnieniu trzech 
ciał”). Ale potem swoje zainteresowa-
nia przekierował — podobnie jak Turski 
— na różne zagadnienia budowy trans-
latorów języków programowania oraz 
projektowania struktur systemów opera-
cyjnych.

Trzecim kierunkiem działalności pra-
cowni obliczeń astronomicznych było 
badanie ruchu małych ciał Układu Sło-
necznego, którym zajmował się K. Zioł-
kowski, blisko współpracując w tym 
zakresie z Maciejem Bielickim (1906– 
–1988) z Obserwatorium Astronomiczne-
go Uniwersytetu Warszawskiego i Grze-
gorzem Sitarskim (1932–2015) z Za-
kładu Astronomii PAN (dziś Centrum 
Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika). 
Opracowanie w języku KLIPA programu 
dla maszyny Urał-2 całkowania równań 
ruchu małych planet i komet było jak-
by wstępem do zbudowania w języku 
Algol-60 i uruchomienia na maszynie 
GIER całego systemu programów do ob-
liczeń orbitalnych (opisanego później 
w książce: G. Sitarski, K. Ziołkowski, 
„Automatyzacja obliczeń orbitalnych”, 
PWN, Warszawa 1969). Wykorzystanie 
tworzonych algorytmów i programów 
do obliczeń efemeryd poszukiwawczych 
kilku zagubionych planetoid oraz ba-
dań ruchu i ewolucji orbit kilku różnego 
typu komet, doprowadziło Ziołkowskie-
go do doktoratu obronionego w 1967 r. 
na Uniwersytecie we Wrocławiu.

Do wartych odnotowania osią-
gnięć pracowni obliczeń astronomicz-
nych COPAN należy zorganizowanie 
w 1966 r. w Warszawie ogólnopolskie-
go kolokwium „Współczesne proble-
my i metody mechaniki nieba”. Była to 
pierwsza w historii polskiej astronomii 
konferencja o tej tematyce, która zwróci-

ła uwagę środowisku naukowemu na ob-
serwowany w tamtych czasach renesans 
tej najstarszej dziedziny astronomii. Pod-
kreślmy, że ówczesny rozwój mechaniki 
nieba był wynikiem przede wszystkim 
nowych możliwości, jakie tworzył postęp 
techniki przetwarzania informacji oraz 
pojawienia się praktycznych zastosowań 
dynamiki lotów kosmicznych. W trzy-
dniowym kolokwium wzięło udział oko-
ło 50 osób, a przemówienia powitalne 
wygłosili m.in. prof. Włodzimierz Zonn 
(1905–1975), prezes Polskiego Towa-
rzystwa Astronomicznego i prof. Michał 
Kamieński (1879–1973), nestor polskich 
astronomów i niestrudzony badacz ru-
chów komet. Wśród prelegentów znaleźli 
się m.in. prof. Stefan Piotrowski (1910– 
–1985), kierownik Zakładu Astronomii 
PAN i prof. Stefan Wierzbiński (1910– 
–1976), kierownik jedynej w Polsce ka-
tedry mechaniki nieba na Uniwersytecie 
we Wrocławiu (promotor doktoratów 
J. Olszewskiego i K. Ziołkowskiego).

W 1972 r. cała pracownia obliczeń 
astronomicznych przeniosła się z Cen-
trum Obliczeniowego PAN do Instytutu 
Maszyn Matematycznych, czego przy-
czyn można upatrywać w motywowa-
nych politycznie zmianach kadrowych 
w COPAN-ie po marcu 1968 r. W IMM 
kontynuowane były wszystkie rozpoczęte 
wcześniej prace obliczeniowe, ale na ma-
szynie IBM 370 w języku FORTRAN. 
W. Turski i J. Olszewski zajęli się już 
wtedy wyłącznie zagadnieniami infor-
matycznymi, natomiast do grupy astro-
nomicznej dołączył z Zakładu Astrono-
mii PAN G. Sitarski. Gdy w połowie lat 
siedemdziesiątych toczyły się negocjacje 
w sprawie utworzenia placówki nauko-
wej dla prowadzenia i koordynowania 
prac związanych z eksploracją przestrze-
ni kosmicznej, od początku było wiado-
mo, że w jej skład wejdzie grupa badaczy 
kosmosu z IMM, która wtedy zajmo-
wała się m.in. przetwarzaniem danych 
z pierwszego polskiego eksperymentu 
satelitarnego Interkosmos-Kopernik 500. 
Na początku 1977 r. rozpoczęło działal-
ność Centrum Badań Kosmicznych PAN 
z utworzonym w jego ramach Zakładem 
Mechaniki Nieba, którego kierownikiem 
został mianowany G. Sitarski. W tym 
samym roku W. Turski przeszedł z IMM 
na Uniwersytet Warszawski, gdzie był 
współtwórcą i wieloletnim dyrektorem 
Instytutu Informatyki, a J. Olszewski 
wkrótce potem wyemigrował do Austra-

lii, gdzie pracował jako informatyk i wy-
kładał na uniwersytetach w Melbourne 
i w Sydney.

Warto też odnotować, że przez pra-
cownię obliczeń astronomicznych prze-
winęło się wiele różnych osób. Krótki 
staż komputerowy odbył w COPAN-ie 
jeden z najwybitniejszych na świecie 
astrofizyków Bohdan Paczyński (1940–
–2007), podczas którego opracował al-
gorytm i uruchomił na maszynie Urał-2 
program generowania liczb losowych. Tu 
też swoje kariery naukowe rozpoczynali 
Andrzej Drożyner i Krzysztof Stasie-
wicz; uczestnikami różnych programów 
badawczych byli m.in. Wanda Marciniak 
(zmarła 30 maja 2019 r.), Andrzej Baniu-
kiewicz i Wanda Borodziewicz. A na ko-
niec ciekawostka statystyczna: w wyka-
zie 156 publikacji naukowych pracow-
ników COPAN, które ukazały się poza 
wydawnictwami Centrum w pierwszych 
dziesięciu latach istnienia tej placówki, 
niemal 40% stanowi dorobek piśmienni-
czy pracowni obliczeń astronomicznych. 
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Śnieg trzeszczał pod stopami, 
wchodziliśmy po schodach 
do kopuły obserwatorium 
w Rümlang pod Zurychem. Ten 

wieczór sylwestrowy był wyjątkowo 
mroźny. Włączamy światło, po chwi-
li trzask, ciemność. Przyczyna: w ze-
wnętrznej lampie była zamarznięta desz-
czówka, która po rozmrożeniu spowo-
dowała zwarcie. Trzeba improwizować, 
oczekiwaliśmy grupy młodych muzy-
kantek na pokaz astronomiczny. Takie 
prywatne oprowadzania czy awarie zda-
rzają się rzadko, a jeszcze rzadziej naraz!

Rutyna wygląda bardziej uporząd-
kowanie. Jak większość publicznych 
i szkolnych obserwatoriów w Szwaj-
carii, dostrzegalnia w Rümlang oferuje 
pokaz nocnego nieba raz w tygodniu, 
a w sobotnie popołudnia obserwacje 
Słońca. Przy dobrej pogodzie, rzecz ja-
sna. Do tego dochodzą od czasu do czasu 
wycieczki szkolne, firmowe, wizyty in-
nych towarzystw i nie tylko.

Organizacja to podstawa
W całym kraju jest czterdzieści po-

dobnych obserwatoriów publicznych. 
Większość jest zorganizowana w ana-
logiczny sposób. Są one prowadzone 
i utrzymywane przez lokalne stowarzy-
szenia i szkoły za nieduże pieniądze. 
Naprawy i usprawnienia są dokonywane 
przez samych członków, w miarę możli-
wości. Liczne organizują także fundacje, 
licząc na korzystniejsze warunki podat-

kowe. Pokazy prowadzą zazwyczaj ama-
torzy i wolontariusze. Niektóre spośród 
tych niewielkich obserwatoriów pobiera-
ją niewielkie opłaty od gości, inne liczą 
na dobrowolne datki. Pojedyncze stowa-
rzyszenia organizują także imprezy za-
mknięte, z warsztatami, wykładami czy 
wymianą doświadczeń.

Obserwatorium w Rümlang wpisuje 
się w ten obraz. Od początku swojego ist-
nienia zadowala się jednak prostą formą 
stowarzyszenia, bez odrębnej fundacji, 
mogło jednak liczyć na hojność darczyń-
ców. Darowizny były jednak potrzebne 
tylko w przypadku modernizacji czy 
zakupów sprzętowych. Koszty bieżące 

udaje się pokrywać z regularnych skła-
dek członkowskich. Dodatkowy zarobek 
przychodzi z organizacji imprez okolicz-
nościowych oferujących kawę, ciasto lub 
grilla.

Jednakże, szwajcarska scena astrono-
mii amatorskiej nie ogranicza się wyłącz-
nie do oferty publicznych obserwatoriów 
astronomicznych. Organizacją parasolo-
wą stowarzyszeń jest Szwajcarskie To-
warzystwo Astronomicze (SAG), wspie-
rane przez różne grupy specjalizacyjne. 
Są więc dziedziny, które nie wchodzą 
w zakres działań obserwatoriów. Do-
brym przykładem jest grupa zajmująca 
się meteorami i asteroidami, poszuku-

Amatorska astronomia 
w Szwajcarii

Miłośników nocnego nieba 
pod Alpami nie brakuje!

  Walter Bersinger

Podświetlana mapa nocnego nieba wykonana przez członków stowarzyszenia jest pomocna 
w trakcie nocnych obserwacji i pokazów
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jąca nowych obiektów lub obserwująca 
okultacje spowodowane przez nieduże 
ciała niebieskie. Inna grupa specjalizuje 
się w obserwacjach Słońca. Mając wielu 
członków-ochotników zlicza plamy sło-
neczne, a swoje obserwacje regularnie 
publikuje. Kolejnym ważnym zadaniem 
SAG jest pomaganie młodzieży. To-
warzystwo wspiera grupy uczniowskie 
i opłaca obozy astronomiczne.

Niektóre z większych towarzystw 
organizują też kilka razy w roku spo-
tkania miłośników astronomii. Jednym 
z ważniejszych zlotów jest „Star Party” 
na wzgórzu Gurnigel, gdzie na wysoko-
ści 1600 m n.p.m. znajduje się schroni-
sko. W pobliżu jest opuszczony przez 
armię szwajcarską plac, gdzie można 
zaparkować samochód czy przyczepę 
kempingową albo rozstawić przyrządy 
astronomiczne. Zlot jest znany w całym 
kraju i corocznie na wzgórze pielgrzy-
mują dziesiątki amatorów z ich ciężkimi 
teleskopami, kontrolerami, bateriami, 
laptopami czy krzesłami ogrodowymi. 
Dla osób chcących rozpocząć swoją 
przygodę z tym hobby, takie spotkanie 
jest znakomitą okazją na nawiązanie 
kontaktów z ludźmi o podobnych zain-
teresowaniach. Wielu uczestników spa-
ceruje po placu, przyglądając się różnym 
typom teleskopów. Kto chce nabyć nowy, 
powinien najpierw odwiedzić właśnie ta-
kie spotkanie — w sklepach przecież nie 
można oglądać gwiazd!

Szwajcarskie Towarzystwo Astrono-
miczne wydaje też magazyn branżowy 
ORION. Ukazuje się sześć razy w roku, 
zawiera artykuły napisane przez zawodo-
wych astronomów, jak i doświadczenia 
miłośników. 

Uratowane dziedzictwo 
pasjonatów

Wróćmy jednak do Stowarzysze-
nia Obserwatorium Rotgrueb Rümlang 
(VSRR). Nazwa Rotgrueb nie ma związ-
ku z astronomią, jest to zwyczajowe 
określenie polany, na której się znajduje. 
Mały, posiadający ruchomą kopułę budy-
nek ma klasyczną architekturę dla tego 
typu obiektów. Powstał w połowie lat 
60., jako inicjatywa prywatna. Za podsta-
wę posłużył stary zbiornik wodny gminy 
Rümlang, nie używany od dziesięcioleci. 
W teorii wciąż może on być zapełniony 
w ciągu kilku dni, jednak nie wpłynęło-
by to znacząco na działalność obserwa-
torium. Wyposażenie kilkukrotnie się 

zmieniało, a od 1970 r. jest zainstalo-
wany stały montaż teleskopu. Wówczas 
pojawił się 130-milimetrowy refraktor, 
do którego pierwsi właściciele sami 
wyszlifowali soczewki, oraz zakupiony 
300-milimetrowy teleskop w systemie 
Newtona-Cassegraina. Dwa lata później 
doszedł jeszcze teleskop z 300-milime-
trowym lustrem w układzie pozaosio-
wym (tzw. Schiefspiegel). Przez następne 
dwie dekady obserwatorium było regu-
larnie odwiedzane przez ciekawskich, ale 
z początkiem lat 90., ze względu na wiek, 
właściciele nie byli w stanie się więcej 
zajmować obiektem i odsprzedali je gmi-
nie Rümlang. Samorząd przeznaczył nie-
wielką kwotę na konieczne naprawy, ale 
przez kilka lat nikt nie zajmował się oglą-
daniem nieba. Po czasie nieużytkowania, 
gmina poszukała chętnych do opieki nad 
dostrzegalnią wśród uczestników kursu 
astronomii, organizowanym w ramach 
doskonalenia zawodowego dorosłych. 
Autor, razem z czterema innymi osoba-
mi, brał udział w procesie tworzenia no-
wego stowarzyszenia. Udało się je zało-
żyć pod koniec 1996 r. Niestety, szybko 
okazało się, że toporne urządzenia będą-
ce w składzie obserwatorium nie nadają 
się do instytucji publicznej. Ich obsługa 
była uciążliwa, osprzęt nie odpowiadał 
aktualnym standardom, a unowocześnia-
nie — czy to własnoręczne, czy za po-
średnictwem firm trzecich — nie zawsze 
było możliwe. Doszliśmy do wniosku, że 
takie działania byłyby w dodatku co naj-
mniej równie kosztowne co zakup nowej, 
bardziej uniwersalnej aparatury. Mimo 
całego szacunku i podziwu dla osiągnięć 

założycieli obserwatorium, podjęliśmy 
decyzję o konieczności wymiany instru-
mentów. Stowarzyszenie zorganizowało 
więc zbiórkę pieniędzy wśród lokalnych 
przedsiębiorców, funduszy gminnych, 
a także szwajcarskim Funduszu Loteryj-
nym (zasilanym z podatków od hazardu). 
Dzięki hojności darczyńców udało się 
odnowić budynek obserwatorium i apa-
raturę do końca lat 90.

Modernizacja obserwatorium w Rüm-
lang nie ograniczała się jedynie do no-
wego sprzętu prosto z fabryki. Stary 
300-mm teleskop Newtona Cassegraina 
został całkowicie wyremontowany i tak 
zmodernizowany, by móc zainstalować 
nowoczesne okulary 1,25” i 2”. Samo-
dzielnie skonstruowany refraktor zastą-
piono nowym Zeiss APQ 150/1200. Ol-
brzymi i skomplikowany montaż ustąpił 
miejsca nowemu, kompaktowemu urzą-
dzeniu śledzącemu lokalnego produ-
centa. Dzięki enkoderom i kontrolerom 
FS2 od Astro-Electronic Michael Koch, 
aparaturą można wygodnie sterować 
za pomocą funkcji „idź do”. Ostatecznie 
obserwatorium zaczęło regularną dzia-
łalność w 1999 r., choć stowarzyszenie 
było w stanie prowizorycznie prowa-
dzić okazjonalne działania już dwa lata 
wcześniej.

W ostatnich 18 latach czas się nie 
zatrzymał w obserwatorium i doszło 
do kolejnych zmian. Jakość teleskopu 
Newtona-Cassegraina nie była przeko-
nująca i tak w 2006 r. stowarzyszenie 
zorganizowało kolejną zbiórkę na zakup 
nowego instrumentu: Takahashi Mewlon 
300. Corocznie też dochodziły nowe ak-

ASTRONOMIA NA ŚWIECIE

Model teleskopu Heweliusza wykonany z okazji 400-lecia urodzin astronoma



33    URANIA    5/2019

dokonaliśmy obserwacji naszym sprzę-
tem, wraz z zaskakująco liczną publicz-
nością. Pomijając groteskowe aberracje 
chromatyczne, uzyskaliśmy zaskakująco 
ostry obraz. Bez problemu dostrzegliśmy 
małe plamy na Słońcu czy nachylenie 
pierścieni Saturna! Co do autentyczności 
uzyskanego obrazu i jego jakości można 
jedynie spekulować, ale wywołał on spo-
re poruszenie w naszym regionie!

tłum. Wieńczysław Bykowski

warzyszenie szuka interesującego tema-
tu. Jednym z ciekawszych były obchody 
400-lecia urodzin znanego polskiego 
astronoma Jana Heweliusza w 2011 r. 
Rozmawiając na temat tej wybitnej po-
staci, regularnie wspomina się gigantycz-
ny teleskop powietrzny, długi na 43 m. 
I tak postanowiliśmy zrekonstruować to 
urządzenie. Rzecz jasna w pomniejsze-
niu, ponad 40-metrowy potwór niestety 
nie wchodził w grę. 

Postanowiliśmy połączyć dwa urzą-
dzenia zbudowane przez Heweliusza: 
refraktor długi na 12 stóp (3,5–4 m) z za-
mkniętą tubą i wspomniany teleskop gi-
gant, tyle że w skali 1:11. Sukces naszej 
konstrukcji zależał, rzecz jasna, w pierw-
szym rzędzie od optyki. Nie udało się 
nam znaleźć żadnych soczewek o śred-
nicy 60 do 80 mm i o ogniskowej 3,5 
do 4 m. Na szczęście szwajcarska firma 
Fisba Optik AG z Sankt Gallen zaintere-
sowała się naszym projektem i udostęp-
niła nam soczewkę o średnicy 82 mm 
i ogniskowej 120 mm. Miała ona mały, 
dla nas nieznaczący defekt i nie nadawa-
ła się do sprzedaży. Soczewkę przeszlifo-
wał na ogniskową 3840 mm za darmo (!) 
praktykant w zakładzie. Model teleskopu 
z Rümlang musiał być niezgodny z wa-
runkami skali: długość odpowiadała sto-
sunkowi 1:11, ale średnica 1:2,5. Dlatego 
świadomie zdecydowaliśmy się na tę nie-
konsekwencję, maskując ją pod pozorem 
połączenia dwóch modeli.

Dnia 10 sierpnia 2011 r. odbył się nasz 
wieczór z Heweliuszem. Po obowiązko-
wym wykładzie na temat życia i twór-
czości wybitnego polskiego astronoma 

Walter Bersinger — miłośnik astronomii 
i emerytowany zarządca funduszy eme-
rytalnych, współzałożyciel Stowarzysze-
nia Obserwatorium Rotgrueb Rümlang 
pod Zurychem. Brał udział w projekcie 
rekonstrukcji teleskopu Heweliusza, oka-
zjonalnie pisuje artykuły dla czasopi-
sma ORION. Zainteresowanie polskim 
astronomem zmotywowało go także 
do zwiedzenia Gdańska.

cesoria. W ten sposób zaopatrzyliśmy się 
w filtr H-alfa Coronado ASP-60, dużą 
lornetkę Miyauchi 22×100, spektroskop 
czy podświetlaną obrotową mapę nie-
ba, zaprojektowaną i zbudowaną przez 
trzech członków.

Już kilka lat po pierwszej dużej mo-
dernizacji zaczęliśmy się martwić o me-
chanizm obracający kopułą. W 2003 r. 
musieliśmy przeprowadzić pierwszą 
dużą naprawę. Z tej przyczyny obser-
watorium trzeba było zamknąć na kilka 
tygodni. Aż 16 kół, na których obraca się 
kopuła, zostało wymienionych. Mimo 
iż na początku mechanizm wydawał się 
działać lepiej, szybko jego stan zaczął się 
znów pogarszać. W 2014 r. dwie osoby 
nie były w stanie poruszać kopułą, nale-
żało znów podjąć działania! Mimo pla-
nów i prób naprawy przez czterech człon-
ków stowarzyszenia, ciągle pojawiały się 
problemy. Ostatecznie mechanizm został 
całkowicie zmieniony w 2017 r. Jesteśmy 
przekonani, że nowy będzie służył przez 
wiele lat.

Polskie związki
Oprócz regularnych, cotygodniowych 

wizyt w obserwatorium, stowarzyszenie 
uczestniczy od czasu do czasu w organi-
zacji innych wydarzeń. Na przykład ob-
serwacje zaćmień, organizowanie obcho-
dów Międzynarodowego Roku Astrono-
mii w 2009 r., czy rzadko spotykanych 
tranzytach Wenus w 2004 i 2012 r.

Co jednak można robić, gdy nie ma 
żadnego wybitnego spektaklu astrono-
micznego w danym roku? Wówczas sto-

ASTRONOMIA NA ŚWIECIE

Obserwacje teleskopem Heweliusza

Pokazowi teleskopu towarzyszyła niewielka wystawa.
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Podczas wędrówki każdy uczestnik mógł spróbować 
swoich sił w polowaniu przy pomocy czerpaka entomo-
logicznego. Próbowali nawet najmłodsi i to z sukcesami!  
Udało się zaobserwować kilkadziesiąt gatunków pająków, 
chrząszczy, pluskwiaków, prostoskrzydłych, muchówek 
i błonkówek. Podczas każdego z wypadów, mogliśmy 
zaobserwować na żywo modliszkę zwyczajną oraz duże 
krzyżaki łąkowe. Najbardziej ciekawscy zabrali ze sobą 
wybrane okazy do laboratorium, aby obejrzeć je pod  
mikroskopem. Oczywiście, wszystkie później wróciły  
z powrotem w miejsce wcześniejszego schwytania. 
Radosław Staniszewski, doktorant z uniwersytetu  
warszawskiego, oprowadził z kolei uczestników po pobliskim 
kamieniołomie, pokazując odległe ślady historii Ziemi.
Jednocześnie przez cały dzień uczestnicy AstroShow 
testowali lornetki oraz lunety z oferty Delta Optical,  
podziwiając krajobraz Chęcin. Ci natomiast, którzy  
zamiast przed siebie także za dnia woleli patrzeć w górę, 
korzystali z mocy ogromnego teleskopu słonecznego  
o apreturze 150mm oraz nowego modelu SkyWatcher 
70/500 SolarQuest z montażem Heliofind.

Sobotnie nocne skoordynowane pokazy astronomiczne  
poprzedziły wykłady. Robert Szaj opowiedział o swojej  
pełnej przygód i nowych, ciekawych znajomości tegorocznej  
wyprawie na zaćmienie Słońca do Chile. Radosław  
Staniszewski  zabrał w pasjonująca podróż, podczas  
której pogodę i klimat na całej naszej pięknej planecie 
mogliśmy śledzić na żywo. Zajrzeliśmy w oko Huraganu 
Dorian, zobaczyliśmy, jak wyglądają wiatry na różnych 
wysokościach. Była to bardzo ciekawa lekcja łącząca  
w sobie wiedzę z klimatologii, geografii i fizyki.
Prof. Maciej Mikołajewski natomiast w fascynujący sposób  
przybliżył uczestnikom AstroShow 100-letnią historię 
astronomii w Polsce. Swoją opowieść zilustrował przy-
gotowanym przez program „Astronarium” specjalnym 
filmem. 

Gdy tylko Słońce schowało się za horyzontem, na polu 
astronomicznym zebrało się pokaźne grono obserwatorów.  
Teleskopy: Dobson SkyWatcher 20” Go-To, Dobson  
SkyWatcher 16” Go-To, Dobson SkyWatcher 12” Go-To, 
Celestron CPC 11” oraz tegoroczna nowość SkyWatcher 
Evostar 150/1200 ED dwoiły się i troiły żeby pokazać  
uczestnikom zlotu jak najwięcej na nocnym niebie!  
Obserwacje umilały rozmowy na tematy astronomiczne 
oraz zawieranie nowych znajomości. Pokazy zakończyliśmy  
o godzinie 02:00 w nocy.

Do dyspozycji oddaliśmy również Multimedialne Planetrium 
Cyfrowe, gdzie wyświetlano interesujące filmy o tematyce  
astronomicznej.

DZIEŃ TRZECI
W niedzielę z uśmiechem radości i satysfakcji na twarzach  
zamknęliśmy dziewiąte wrota do makro- i mikroświata  
z tabliczką AstroShow i już dziś zapraszamy do ponownych  
odwiedzin!

Przyszłoroczna edycja AstroShow zapowiada się…  
słodko! Dziesiąte, jubileuszowe spotkanie odbędzie się  
w dn. 21-23.08.2020 r. w Żninie, w obiekcie starej  
cukrowni zaadaptowanej na nowoczesny hotel, gdzie  
z pewnością zaspokoimy Wasz głód kosmicznych atrakcji! 

Szczegóły już wkrótce www.astroshow.pl
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DZIEWIĄTE WROTA MAKRO- I MIKROŚWIATA

IX Międzynarodowy Zlot Miłośników Astronomii 
AstroShow to już tylko wspomnienie. Nieziemskie, ale 
jednak wspomnienie trzech dni i dwóch nocy, podczas 
których wszechświat podzielił się z nami wieloma ze 
swych tajemnic…
W tym roku za kwaterę główną posłużył nam wyjątkowy 
obiekt – ulokowane we wnętrzu nieczynnego kamieniołomu  
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu  
Warszawskiego. Intrygujący architektonicznie budynek  
z miejsca nasunął skojarzenia baz kosmicznych na innych 
planetach rodem z filmów science fiction!
W tej niezwykłej scenerii w dn. 30.08-1.09, otwieraliśmy 
z zaciekawieniem tajemne wrota, za którymi w pełnej 
harmonii żyją obok siebie wydawałoby się tak odmienne 
dziedziny, jak astronomia, geologia i biologia. Poczynaniom  
uczestników AstroShow z ruin pobliskiego Zamku  
Królewskiego przyglądała się sama Biała Dama oraz  
krążące nad głowami czarownice na miotłach, rzucające  
zaklęcia pomyślnej pogody. A co dokładnie widziały? 
Przyjrzyjmy się... 

DZIEŃ PIERWSZY
O godzinie 17:00 wiceprezes zarządu Delta Optical, 
Honorata Matosek, oficjalnie zainaugurowała zlot,  
witając uczestników. Następnie nastąpiła prezentacja 
filmu wspominającego poprzednie edycje AstroShow. 
Powitaliśmy naszych patronów honorowych: marszałka 
województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, 
burmistrza miasta i gminy Chęciny Roberta Jaworskigo, 
patronów medialnych - czasopismo „Urania-postępy 
Astronomii” z redaktorem naczelnym, prof. Maciejem  
Mikołajewskim, patronów technologicznych - firmę Beiks 
z prezesem Krzysztofem Machulskim oraz firmę Sigma, 
której przedstawicielem był Łukasz Jędrzejewicz. Powitaliśmy  
naszych szanownych wykładowców oraz prelegentów –  
doktora Marcina Cikałę, kierownika Obserwatorium 
Astronomicznego im. T. Banachiewicza na górze Lubomir  
w Węglówce, Piotra Duczmala z Centrum Wiedzy i Nowych  
Technologii im. Jana Pawła II, Roberta Szaja dyrektora  
generalnego Fundacji Nicolaus Copernicus, Radosława  
Staniszewskiego, doktoranta Wydziału Geologii Uniwersytetu  
Warszawskiego, Michała Ostaszewskiego astrofotografa,  
miłośnika gór i kosmosu.

Nim zapadł zmrok i można było ruszyć w wędrówkę po 
nieboskłonie, uczestnicy AstroShow uraczeni zostali  
ciekawymi wykładami. Piotr Duczmal wprowadził  
w fascynujący świat wysokich energii, przedstawiając  
fizykę eksperymentów w Wielkim Zderzaczu Hadronów, 
a Michał Ostaszewski na auli głównej opowiedział o swojej 
wyprawie do Chile na całkowite zaćmienie Słońca. Pokazał  
autorskie zdjęcia, opowiedział o niuansach technicznych 
ich wykonania.
Zaklęcia pomyślnej pogody rzucane przez wszędobylskie 
chęcińskie czarownice podziałały! Przejrzystość nieba po 
zmroku dała nam znak, by oficjalnie rozpocząć nasze show, 
AstroShow! Na polu obserwacji imponujące teleskopy -  
SkyWatcher Dobson 12 flex Go-To i Celestron  
CPC 1100, błyskawicznie zebrały wokół siebie grono 
uczestników rządnych kosmicznych atrakcji. Podróż po 
nieboskłonie trwała do wczesnych godzin porannych.

DZIEŃ DRUGI
W sobotę o 5:20 liczni uczestnicy AstroShow udali się 
w pochodzie na wzgórze zamkowe, aby obserwować 
wschodzące Słońce. Po dotarciu na miejsce ich oczom 
ukazał się przepiękny widok wschodzącego Słońca  
przedzierającego się przez poranne mgły okalające doliny 
pod zamkowym wzgórzem.

Na kolejny spacer uczestników zabrał Dariusz Kucharski, 
zajmujący się na co dzień bezkręgowcami, uwielbiający 
opowiadać godzinami różne ciekawostki i anegdoty o ich 
życiu. „Poranne safari” stało się stałym punktem naszego  
zlotu już kilka lat temu. Wszyscy chętni, niebojący się 
wczesnego wstawania po nieprzespanej nocy, wypełnionej  
obserwacjami astronomicznymi, mogli wyruszyć na  
wyprawę wymagającą patrzenia nie w niebo a pod nogi.
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Podczas wędrówki każdy uczestnik mógł spróbować 
swoich sił w polowaniu przy pomocy czerpaka entomo-
logicznego. Próbowali nawet najmłodsi i to z sukcesami!  
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testowali lornetki oraz lunety z oferty Delta Optical,  
podziwiając krajobraz Chęcin. Ci natomiast, którzy  
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której pogodę i klimat na całej naszej pięknej planecie 
mogliśmy śledzić na żywo. Zajrzeliśmy w oko Huraganu 
Dorian, zobaczyliśmy, jak wyglądają wiatry na różnych 
wysokościach. Była to bardzo ciekawa lekcja łącząca  
w sobie wiedzę z klimatologii, geografii i fizyki.
Prof. Maciej Mikołajewski natomiast w fascynujący sposób  
przybliżył uczestnikom AstroShow 100-letnią historię 
astronomii w Polsce. Swoją opowieść zilustrował przy-
gotowanym przez program „Astronarium” specjalnym 
filmem. 

Gdy tylko Słońce schowało się za horyzontem, na polu 
astronomicznym zebrało się pokaźne grono obserwatorów.  
Teleskopy: Dobson SkyWatcher 20” Go-To, Dobson  
SkyWatcher 16” Go-To, Dobson SkyWatcher 12” Go-To, 
Celestron CPC 11” oraz tegoroczna nowość SkyWatcher 
Evostar 150/1200 ED dwoiły się i troiły żeby pokazać  
uczestnikom zlotu jak najwięcej na nocnym niebie!  
Obserwacje umilały rozmowy na tematy astronomiczne 
oraz zawieranie nowych znajomości. Pokazy zakończyliśmy  
o godzinie 02:00 w nocy.

Do dyspozycji oddaliśmy również Multimedialne Planetrium 
Cyfrowe, gdzie wyświetlano interesujące filmy o tematyce  
astronomicznej.

DZIEŃ TRZECI
W niedzielę z uśmiechem radości i satysfakcji na twarzach  
zamknęliśmy dziewiąte wrota do makro- i mikroświata  
z tabliczką AstroShow i już dziś zapraszamy do ponownych  
odwiedzin!

Przyszłoroczna edycja AstroShow zapowiada się…  
słodko! Dziesiąte, jubileuszowe spotkanie odbędzie się  
w dn. 21-23.08.2020 r. w Żninie, w obiekcie starej  
cukrowni zaadaptowanej na nowoczesny hotel, gdzie  
z pewnością zaspokoimy Wasz głód kosmicznych atrakcji! 

Szczegóły już wkrótce www.astroshow.pl
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Jesienne warsztaty astrofotografii  
w Bieszczadach

Kiedy oświadczyłam, że 
„rzucam wszystko i wyjeżdżam 
w Bieszczady”, by fotografować 
Drogę Mleczną, część 
znajomych popatrzyła na mnie 
ze zdziwieniem. Jednakże ci, 
którzy znają mnie nieco lepiej, 
wiedzieli, że nie są to czcze 
słowa i w dążeniu do realizacji 
swoich pasji staram się 
przekraczać kolejne granice. 

Szlakiem gwiazd

ASTROFOTOGRAFIA

Jedno ze zdjęć wykonanych przez autorkę relacji podczas warsztatów

  Agata Kulbicka
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P asja okazała się wspólnym 
mianownikiem, który pod 
koniec września połączył 
drogi kilkunastu ludzi pod 

rozgwieżdżonym niebem w bieszczadz-
kich Strzebowiskach, gdzie odbywała 
się czwarta już edycja warsztatów pod 
hasłem „Szlakiem gwiazd”. W wyprawie 
po tym szlaku towarzyszyli nam dwaj 
doświadczeni miłośnicy astrofotografii, 
łowca astrokrajobrazu Piotr Potępa oraz 
tropiciel obiektów głębokiego nieba Mi-
chał Kałużny.

Moja droga w poszukiwaniu nomen 
omen Drogi Mlecznej rozpoczęła się 
nad morzem i przemierzając całą Polskę 
aż po Bieszczady, byłam szczerze prze-
konana, że będę rekordzistką w kwestii 
pokonanej odległości. Jednak tutaj pasja 
do fotografowania nocnego nieba poka-
zała swoją siłę — na warsztatach spotka-
łam ludzi, którzy przemierzyli setki, a na-
wet tysiące kilometrów, przyjeżdżając 
m.in. z Holandii, Norwegii czy Stanów 
Zjednoczonych.

Na gwiezdnym szlaku
Nasza wspólna „wędrówka” trwała 

niecałe trzy dni oraz trzy noce. Odby-
wające się za dnia warsztaty pod okiem 
Michała i Piotra to czas intensywnej na-
uki i pracy — zaplanowany niemal co 
do minuty rozkład jazdy wypełniony był 
wykładami teoretycznymi, ćwiczeniami 
praktycznymi przy komputerach oraz 
rzecz jasna, na ile pozwalała pogoda, 
praktyką z aparatem w ręku.

Prowadzący przybliżyli nam swój 
warsztat, zademonstrowali przykładowe 

ASTROFOTOGRAFIA

zdjęcia oraz omawiali, jak i czym zosta-
ły wykonane. Wśród opowieści znalazło 
się miejsce na krótką relację z astrofoto-
graficznej wyprawy do Afryki i garść in-
formacji, jak i z czym w taką podróż się 
wybrać. Nie zabrakło też demonstracji 
sprzętu, którym panowie pracują na co 
dzień — dowiedzieliśmy się, z czego 
taki sprzęt się składa, jak go zmontować, 
ustawić, a wreszcie — używać. Była 
możliwość zaczepienia własnego apa-
ratu na udostępnione przez firmę Delta 
Optical montaże paralaktyczne i wyko-
nania ciekawych zdjęć z zastosowaniem 
prowadzenia. Z takim sprzętem nie mia-
łam wcześniej do czynienia i byłam pod 
wrażeniem jego możliwości, toteż „Star 
Adventurer” jest już kolejnym punk-
tem na mojej liście zakupowej. Prezent 

w postaci zniżki od producenta na pewno 
w tym przypadku się przyda!

Dodatkowo ciekawą opcję stanowił 
zestaw udostępnionych przez producenta 
obiektywów marki Sigma z serii „Art”. 
Okazały się one nie tylko idealnym roz-
wiązaniem dla osób, które w swojej tor-
bie fotograficznej nie odnalazły niczego 
satysfakcjonującego na „nocne pstryki”, 
ale także dla takich jak ja, które o obiek-
tywach spod znaku „A” słyszały bardzo 
dużo i rozważały rozszerzenie swojej 
szklarni o jeden z nich, ale nie miały jesz-
cze okazji ich wypróbować.

Bez wątpienia zarówno wielbiciele 
astrokrajobrazu, jak i fotografii obiek-
tów głębokiego nieba znaleźli coś dla 
siebie.

Polowanie  
na Drogę Mleczną

Oczywiście nie byłoby warsztatów 
astrofotograficznych bez właściwych 
zajęć praktycznych, czyli nauki fotogra-
fowania nieba w nocy. I tu, wybierając 
się na tego typu warsztaty, trzeba mieć 
na uwadze fakt, że na wiele zmiennych 
mamy wpływ, jednakże jest jedna cał-
kowicie niezależna od nas — pogoda. 
W efekcie czego, każdego wieczora cze-
kaliśmy w napięciu na „rozwój sytuacji”, 
śledząc nie tylko niebo bezpośrednio nad 
nami, ale też prognozy pogody na naj-
bliższe minuty. Na szczęście musieliśmy 
przypaść do gustu duchom gór (tudzież 
bieszczadzkim aniołom), bowiem trze-
ciej nocy nad naszymi głowami rozbłysły 
miriady gwiazd wraz z główną bohaterką 
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Zajęcia teoretyczne prowadzone przez Michała Kałużnego

Fotografowanie gwiazd w Bieszczadach
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Droga Mleczna sfotografowana przez autorkę podczas warsztatów

tego widowiska — Drogą Mleczną w ca-
łej swej jesiennej okazałości. Nie tracili-
śmy czasu i od razu ruszyliśmy w teren. 
Była to świetna okazja, by pod okiem 
Michała i Piotra przetestować zdobyte 
w ciągu ostatnich dni umiejętności. Tej 
nocy powstały fotografie Drogi Mlecznej, 
startrailsy, panoramy, a być może komuś 
udało się uchwycić w dużym zbliżeniu 
Galaktykę Andromedy, której blask było 
widać gołym okiem.

Postprodukcja z lodówki
Zrobienie dobrego zdjęcia to tak 

naprawdę połowa sukcesu, wie to każ-
da osoba, która zajmuje się fotografią 
w nieco bardziej zaawansowany sposób. 

Kiedy ekscytacja związana z wyzwala-
niem migawki i oczekiwaniem na zare-
jestrowanie światła na matrycy opadnie, 
fotograf ma przed sobą długie godziny 
poświęcone na selekcję oraz obrabianie 
materiału w postprodukcji. Nie inaczej 
jest w przypadku astrofoto. Dlatego tak 
cenne okazało się zapoznanie z różny-
mi programami przydatnymi w obrób-
ce zdjęć, by efekt końcowy wywołał 
„wow!”. Oprócz zademonstrowania 
nam samych aplikacji, Piotr i Michał 
przygotowali partię ćwiczeń praktycz-
nych, dzięki którym każde z nas mogło 
samodzielnie m.in. poskładać startrailsy, 
przejście gigantycznego Księżyca nad 
miastem czy pokazać Drogę Mleczną 

od jej najlepszej strony. Przy pracy nad 
obróbką fotografii obiektów głębokiego 
nieba poznawaliśmy tajniki poprawne-
go przygotowania materiału bazowego, 
który, jak się okazuje, po części powstaje 
w… domowej lodówce (sic!), a wreszcie 
uczyliśmy się, jak zgromadzone zdjęcia 
przetworzyć, by otrzymać zachwycający 
efekt końcowy.

Z widokiem na Smerek
Należy także wspomnieć o pensjona-

cie, w którym mieszkaliśmy przez cały 
czas trwania warsztatów. Dość powie-
dzieć, że Gościniec Horb sam w sobie 
jest miejscem niesamowicie klimatycz-
nym, urządzony w nawiązaniu do boj-
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kowskiej spuścizny, położonym w sa-
mym sercu bieszczadzkiej przyrody. To 
położenie okazuje się kluczowe w kon-
tekście astrofotografii, bowiem Gości-
niec otoczony zewsząd górskimi szczy-
tami, oddalony od centrum wsi (proszę 
mi uwierzyć na słowo, asfalt kończył się 
zaraz za Horbem), zdołał całkiem sku-
tecznie ukryć się przed istotniejszymi 
zanieczyszczeniami świetlnymi. Z tego 
względu nie było konieczności podróżo-
wania z całym ekwipunkiem w odległe 
zakątki gór, a wystarczyło jedynie rozsta-
wić sprzęt na łące sąsiadującej z naszym 
miejscem pobytu i... robić zdjęcia! Bez 
konieczności zabierania wszystkiego 
ze sobą, bowiem w każdej chwili istniała 

możliwość uzupełnienia sprzętu czy wy-
miany odzieży na cieplejszą.

Wyprawa po „wieczny 
bieszczadzki ogień”

Bieszczady zarażają i oczarowują — 
swoją przyrodą, ciszą, a także pięknem 
nocnego nieba. Bez wątpienia tej magii 
warsztaty „Szlakiem gwiazd” zawdzię-
czają swoją moc i nazwę. Drugą ich nie-
kwestionowaną siłą są obaj prowadzący, 
którzy z ogromnym zaangażowaniem 
podsycają u innych pasję do astrofotogra-
fii. Od pierwszych chwil, jeszcze przed 
warsztatami, służyli radą i doświadcze-
niem w kwestii doboru sprzętu oraz tech-
nik fotografowania, by wreszcie w Biesz-
czadach przeprowadzić nas krok po kroku 
przez różne aspekty astrofotografii i po-
zostać z nami w kontakcie do dziś. Wy-

śmienita atmosfera, ogrom pracy oraz wy-
miana doświadczeń sprawiły, że wspólnie 
spędzone trzy dni prędko przeciekły nam 
przez palce i chyba mało kto miał ochotę 
opuszczać Gościniec.

Ja z warsztatów wracałam z głową 
pełną wiedzy, zeszytem notatek, zap-
chanymi kartami pamięci oraz ogromną 
motywacją do dalszej pracy. Dodatkowo 
w moim plecaku znalazło się miejsce 
na garść prezentów zarówno od orga-
nizatorów, jak i sponsorów warsztatów. 
Jedyne, czego mogę teraz życzyć zarów-
no sobie, jak i pozostałym miłośnikom 
astrofotografii, to wystarczająco ciem-
nego nieba i odpowiedniej pogody. Albo 
odrobiny szczęścia, które pozwoli nam 
w odpowiednim miejscu i odpowiednim 
czasie podążyć za gwiazdami ich pod-
niebnym szlakiem.

 ■
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Zajęcia praktyczne z fotografowania gwiazd w Bieszczadach 
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Studnia Jakuba w Mantinei na Peloponezie na tle okołobiegunowego obszaru nieba naświetlanego 378 min w nocy z 6 na 7 sierpnia 2018 r.  
(Canon EOS 6D, Samyang 14 mm/f2.8 ED AS IF UMC z przysłoną f5.6, ISO 1000). Fot. Anthony Ayiomamitis
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GALERIA URANII

Ozdoba tegorocznego letniego nieba — bardzo jasno świecący Jowisz oraz Saturn (po lewej) na tle Drogi Mlecznej nad Bieszczadami  
(30 czerwca, godz. 22.29–23.36 CWE, Nikon D810, Sigma 1,4/50 EX DG z przysłoną f3.2, ISO 1600). Fot. Mariusz Świętnicki

Mgławica refleksyjna IC-2118 zwana „Głową wiedźmy”. Parametry: 2018.10.13.01:30-04:01CWE. 2018.10.14.02:07-04:09CWE.  
Newton 205/907+MPCC+N.D810. Eksp. 63×180 s. ISO 2000. Fot. Mariusz Świętnicki
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CIEKAWE ADRESY INTERNETOWE

Coraz szybciej zbliża się ostateczny termin głosowa-
nia związanego z nadaniem nazw „polskiej” pla-
necie BD+14 4559 b i jej gwieździe macierzystej. 
Pisaliśmy o tym w ostatnich numerach naszego pi-

sma. Pewnie wszyscy jesteśmy ciekawi ostatecznego wyniku.
Dlatego może warto dziś zajrzeć „za kulisy” procedur 

nadawania nazw obiektom niebieskim przez Międzynarodo-
wą Unię Astronomiczną (IAU). Pomoże w tym adres https://
planetarynames.wr.usgs.gov/. Strona sygnowana jest przez 
logo IAU, ale ściśle rzecz biorąc, jest prowadzona przez Pla-
netary Geomatics Group of the USGS Astrogeology Science 
Center i finansowana przez NASA. Najbardziej zauważalnym 
elementem na stronie jest prosty schemat Układu Słonecznego 
z aktywnymi elementami w postaci obrazków poszczególnych 
planet. Prowadzą one najpierw do zbior-
czych informacji w rodzaju nazw księżyców 
czy całkowitej liczby nazwanych obiektów. 
Kolejny poziom, to szczegóły (nieraz bardzo 
ciekawe) dotyczące m.in. pochodzenia po-
szczególnych nazw. A na przykład dla Marsa 
jest ich 1933. Można zobaczyć też położenie 
i wygląd obiektu, w tym wypadku na mapie 
Marsa (oczywiście wraz ze współrzędnymi). 
Same mapy pozwalają również na dodatkowe 
manipulacje informacją dotyczącą danego 
obiektu. Ale jak zwykle tego rodzaju kształcące 
zabawy pozostawiamy naszym Czytelnikom.

Gdy już mamy dość klikania i obraz-
ków, wracamy z powrotem do strony głów-
nej. Z prawej strony znajdziemy najnow-
sze wiadomości dotyczące nowych nazw 
przyjętych przez tzw. IAU Working Group 
for Planetary System Nomenclature.

Natomiast z lewej strony mamy łącza prowa-
dzące do podstawowych informacji związanych z procesem 
nadawania przez IAU nazw obiektom niebieskim. Skromnie 
wyglądające menu prowadzą do mnóstwa informacji, poczy-
nając od historii nomenklatury planetarnej, procedury akcep-
tacji nazw konkretnych obiektów czy składu grup astronomów 
odpowiedzialnych aktualnie za nazewnictwa konkretnych 
ciał niebieskich. Jest też oczywiście FAQ. Pierwsze pytanie 
dotyczy możliwości kupowania nazw konkretnych obiektów 
np. na powierzchni Marsa czy Księżyca. Odpowiedź jest 
oczywiście NIE, argumenty są b. konkretne: nazwy kupowane 
na drodze komercyjnej (1) nie mają formalnego ani oficjalne-
go statusu, (2) nie zostaną dodane do oficjalnej bazy danych 
czy map i (3) mogą potencjalnie prowadzić do konfuzji zarów-
no pośród społeczności naukowej, jak i szerszej publiczności. 

A ty, jak się 
nazywasz?

Pod hasłem „Nomenclature” znajdziemy uporządkowane 
i wyczerpujące informacje na temat wszystkich obiektów, 
z których nazewnictwem miała do czynienia Międzyna-
rodowa Unia Astronomiczna. Są tam również mapy z za-
znaczonymi tworami posiadającymi własne nazwy.

Kolejne hasło „Documents” oprócz podania szczegó-
łowych zasad tworzenia nazewnictwa kieruje do szeregu 
informacji dotyczących m.in. klasyfikacji obiektów czy 
b. ciekawego spisu pozycji literaturowych (w tym również 
literatury pięknej), która posłużyła jako źródła nazw obiek-
tów. Jest tam m.in. sumeryjski epos o Gilgameszu, „Mity 
greckie” Graves’a, „Odyseja” Homera czy „Pieśń o Rolan-
dzie”. Spis obejmuje powyżej 500 pozycji.

Oddzielna hasło „Images & GIS 
Data” odsyła jeszcze raz do map planet, księżyców czy pla-
netoid jak i do związanych z nimi plików GIS. Do ich prze-
glądania potrzebne jest oddzielne oprogramowanie, strona nie 
oferuje własnego interfejsu do korzystania z takich danych.

Możliwe jest też zaawansowane przeszuki-
wanie bazy danych nazwanych obiektów.

Ostatnie hasło związane jest z formularzem, z którego 
pomocą można zgłaszać własne propozycje nazw. Jest 
on jednak przeznaczony jedynie dla naukowców, którzy 
muszą przy tym dobrze uzasadnić swoją prośbę… 
Dla zainteresowanych informacja, że np. na Marsie nazwy 
„Grójec”, „Puławy”, „Puńsk” i „Rypin” są już zajęte… 

  Roman Schreiber
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Obserwatorium
Kokino
Czy astronomia istniała blisko 3800 lat temu 

na terenie południowej Europy? Okazuje się, że nie 

tylko była obecna, ale potrafiono nawet zmieniać 

konfigurację krajobrazu na potrzeby obserwatorium. 

Kim byli ówcześni „mędrcy nieba” i po co tworzono 

tego rodzaju scenerie w naturalnym pejzażu?

Astronomia sprzed tysiącleci

URANIA    5/201944

Kokino — szczelina pomiarowa ceremonialna (fot. autor) 

  Cyryl Konstantinovski Puntos
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Ludność wielu społeczeństw 
na przestrzeni dziejów intere-
sowało rozmieszczenie gwiazd 
na nieboskłonie czy pozorna 

wędrówka Słońca i Księżyca na sferze 
niebieskiej. Obiekt zaciekawienia stano-
wiły także inne ciała o genezie kosmicz-
nej, którym przypisywano niekiedy me-
tafizyczną wartość. W wielu przypadkach 
były też swoistą przestrogą wykorzysty-
waną przez znawców nieba do ostrzegania 
mieszkańców danego terenu, nadając tym 
zjawiskom tajemnicze i magiczne znacze-
nie. Powodowało to również przenikanie 
wiedzy astronomicznej do podstawowych 
działań i zwyczajów wewnątrz odpowied-
niej kultury archeologicznej lub pierw-
szych historycznych cywilizacji. Mowa 
jest tutaj o aspektach związanych z ko-
metami, meteorami i asteroidami. Jednak 
najbardziej spektakularne były zaćmienia 
Słońca, kiedy Księżyc przesłania naszą 
gwiazdę i następuje chwilowa ciemność, 
co było z pewnością zagadkowe dla tych, 
którzy uczestniczyli w tym naturalnym 
spektaklu. Najważniejsze jednak znacze-
nie dla ludności miała mniej efektowna 
zależność, a mianowicie położenie Słońca 
względem horyzontu w dniach uwzględ-
niających krytyczne usytuowanie w cza-
sie przesileń i równonocy. Dzięki temu 
wiedziano, kiedy rozpocząć i zakończyć 
prace związane z rolnictwem, co było klu-
czowe dla gospodarki w minionych wie-
kach [1]. 

PIONIERZY ASTRONOMII

W prehistorii, jeśli w danej kulturze 
archeologicznej zawarte są przesłanki 
związane z praktykami astronomiczny-
mi, to z dużym prawdopodobieństwem 
istniała w niej wytyczona grupa ludzi zaj-
mująca się postrzeganiem nieba. Można 
ich nazwać mędrcami, mającymi na celu 
stosowanie właściwych analiz zjawisk 
występujących nad ich głowami. Po-
mimo braku wiadomości przekazanych 
na piśmie można przypuszczać, że ci pre-
historyczni astronomowie nie tylko brali 
czynny udział w obserwacjach widocz-
nej gołym okiem przestrzeni pozaziem-
skiej, ale również odgrywali znaczną rolę 
w sferze obrzędowości całego społeczeń-
stwa. Potwierdzają to artefakty odnale-
zione na wykopaliskach w formie m.in. 
ceramiki, która używana była do prze-
kazywania darów dla czczonych wtedy 
bóstw [2]. Jednak co było najistotniej-
sze w obrębie zainteresowań myślicieli 
firmamentu? Najpewniej opracowywa-
no jakiś rodzaj niepisanego terminarza, 
gdzie w sposób praktyczny za pomocą 
określonych punktów odniesienia wy-
znaczano periodyczność pewnych konfi-
guracji na niebie. [3]. 

NIEBO OKIEM 
PREHISTORYCZNYCH 
MĘDRCÓW

Jak obserwowano niebo w tak odle-
głych czasach? Nie było jeszcze wtedy 
przecież odpowiednich instrumentów, 
za pomocą których można dokonywać 

stosownych pomiarów. Nie istniała moż-
liwość określania z geodezyjną dokład-
nością pozycji ciał niebieskich względem 
danego punktu odniesienia. Jednak brak 
teleskopów i nowoczesnych przyrządów 
astronomicznych nie stwarzał większych 
problemów w podstawowej ich analizie. 
Świadczy to tylko o zaawansowanym jak 
na tamte czasy doświadczeniu w stosun-
ku do stanu wiedzy na temat otaczającej 
nas szeroko rozumianej przyrody. Ponad-
to, mimo tak wczesnego okresu, w sto-
sunku do odkryć Ptolemeusza czy później 
Kopernika, potrafiono zauważyć pewne 
powtarzalne zależności na niebie. Nie 
znano wtedy ani rzeczywistego kształtu 
Ziemi, ani niewyobrażalne jest, aby roz-
myślano o ruchu Ziemi wokół Słońca. 
Sklepienie niebieskie było dla nich wido-
wiskiem, które porządkowano w pewien 
sposób dla zastosowania w prozaicznych 
pracach oraz na potrzeby rytualne w oko-
licznościach związanych z cykliczny-
mi wydarzeniami i przypisywanymi im 
świętami i obrzędami. Można stwierdzić 
więc, że mędrcy tamtego okresu potrafili 
dobrze dopasować się do okalających ich 
zjawisk, co było niemałym osiągnięciem. 
Dodatkowo istnieją artefakty, jak m.in. 
„Wózek z Trundholm” czy „Dysk z Ne-
bry”, świadczące o zainteresowaniach 
społeczeństw prehistorycznych tematyką 
solarną i lunisolarną. 

FENOMEN KOKINO
Dowodem na istnienie tak wcze-

snych obserwatoriów astronomicznych 

HISTORIA ASTRONOMII

Datowany na epokę brązu „Wózek z Trundholm” (z lewej) interpretuje się obecnością kilku ważnych symboli. Dysk pokryty złotem ilustruje Słońce. 
Prawdopodobnie schemat ten przedstawia swoistą pozorną wędrówkę naszej gwiazdy po nieboskłonie. Z kolei „Dysk z Nebry” (z prawej) to 
zabytek świadczący o wysokim zaawansowaniu astronomicznym ludności epoki brązu. Służył on prawdopodobnie do pomiarów luni-solarnych. 
Przedstawia on na środku ustawione m.in. Słońce i Księżyc na tle nieba pełnego gwiazd. Znajduje się też dodatkowo możliwy element kultowy 
w formie łuku w dolnej jego części. Złote elementy umieszczono na dysku wykonanym z brązu
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są stanowiska archeologiczne. Przy-
kładem posługiwania się pewnego ro-
dzaju korelacjami czasu z widocznymi 
zmianami na niebie jest prehistoryczne 
obserwatorium Kokino w Macedonii 
Północnej z epoki brązu. Zostało ono 
rozpoznane i opisane przez archeologa 
Jovicę Stankovskiego i zinterpretowane 
pod względem astronomicznym przez ar-
cheoastronoma z Macedonii Północnej, 
Gjore Ceneva. Zgodnie z tymi analiza-
mi, Kokino całkowicie różni się budową 
od większości megalitycznych sanktu-
ariów, jak np. Stonehenge czy Stenness 
w Wielkiej Brytanii [4]. Nie stanowi ono 
koncentrycznie rozlokowanych kamie-
ni w formie tzw. kromlechów. Pod tym 
względem jest to pewna rzadkość, gdyż 
na wzgórzu występują wykute w ska-
le szczeliny potrzebne do obserwacji 
Słońca i Księżyca [5]. Z właściwych 
odpowiednio przygotowanych miejsc 
patrzono w ich kierunku (rys. 1). Poja-
wienie się Słońca lub Księżyca wewnątrz 
tych szczelin określało spodziewany czas 
planowanych wydarzeń w kontekście 
agrarnym i ceremonialnym [6]. Z dużą 
dozą prawdopodobieństwa określić moż-
na, że prehistoryczni mędrcy wykony-
wali je metodą praktyczną, czyli przez 
dłuższy czas wyczekiwali, kiedy Słońce 
osiągnie swoje minimum lub maksimum 
względem horyzontu w dniu przesilenia 
(rys. 2), by następnie wyryć te krytycz-
ne wartości w skale. Zapoczątkowało 
to funkcjonalność tego miejsca na prze-
strzeni wielu lat. Według archeologów 
kultura, która odpowiedzialna jest za ten 
fenomen, nazywa się Bubanj-Hum III, 
zajmująca niegdyś teren południowej 
Serbii aż do Macedonii Północnej [7]. 

ŚWIĘTA GÓRA
Ciekawa jest również sama lokali-

zacja obserwatorium astronomicznego 
Kokino. Aby tam dotrzeć, należy kiero-
wać się na północny wschód od Kuma-
nova. Nie jest jak większość tego typu 
starożytnych obiektów umieszczone 
na płaskim terenie. Posiada znaczną wy-
sokość względną ponad okolicę. Dobrze 
widoczna w zachodniej części jest m.in. 
dolina rzeki Pcinja z samego szczytu. 
Jednak widok na wschodnią część jest 
dosyć ograniczony ze względu na ota-
czające z tej strony góry. Wynika z tego, 
że nie bez przyczyny obrano to a nie 
inne miejsce. Z jednej strony ważne było 

HISTORIA ASTRONOMII

Jedna ze szczelin obserwatorium Kokino i miejsca obserwacji. „Trony” to miejsce obserwacji 
podczas przesilenia letniego

Rys. 2. Pozorny ruch Słońca po nieboskłonie dla szerokości geograficznej Kokino w okresach 
przesileń. W nawiasach podano w przybliżeniu kąt, pod jakim góruje Słońce w okresie przesi-
leń i równonocy

Rys. 1. Schemat mechanizmu obserwacji nieba w Kokino. Oznaczenia: 1 — Słońce obserwo-
wane w dniu przesilenia letniego, 2 — Słońce obserwowane w dniu przesilenia zimowego, 3 — 
Szczeliny wydrążone w skałach, 4 — Siedziska do oglądania Słońca, 5 — Mędrzec. Odległość 
między obserwatorem a skałami wynosi ok. 30 m, a ich względna wysokość wyższej z nich 7 m
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umieszczenie w dobrze zauważalnym 
obszarze dla ludności zamieszkującej 
osady poniżej. Możliwe, że tamtejsza 
ludność czynnie uczestniczyła w obrzę-
dach na tej górze [8]. Z drugiej strony 
tak zaplanowano rozstawienie odpo-
wiednich punktów obserwacyjnych, aby 
uzyskać obraz Słońca i Księżyca w dniu 
przesilenia. Z trzeciej zaś, sam natural-
ny wygląd wzgórza złożonego z szarych 
skał nadawał specyficzny wygląd temu 
miejscu [9]. Wszystkie te aspekty two-
rzyły spójną całość, która charakteryzo-
wała nietypowy obraz obserwatorium 
astronomicznego Kokino, będącego nie 
tylko miejscem do śledzenia obiektów 
niebieskich, ale też przedmiotem kultu. 

Prehistoryczni astronomowie posia-
dali wiedzę budzącą dzisiaj niemały po-
dziw. Istnieją oczywiście opinie krytycz-
ne, sugerujące, że rozlokowanie punktów 
obserwacyjnych jest przypadkowe i nie 
można ich korelować z pomiarami wy-
sokości ciał niebieskich. Obiekt ten był 
jednak użytkowany długie lata przez 
ludność od początków okresu epoki brą-
zu. Na świecie odkryto też inne obiekty 
wykorzystujące w ten sposób zależność 
między położeniami obiektów na niebie 
a wykonanymi konstrukcjami. Dla tak 
odległych czasowo społeczeństw istotny 
był związek pomiędzy przyrodą a czło-
wiekiem. Dzięki temu rolnictwo mogło 
być bardziej wydajne, dając większe plo-
ny. Możliwe też, że pradawni badacze 
mogli spoglądać w inne gwiazdy w ce-

HISTORIA ASTRONOMII

lach rytualnych. Zasługi „mędrców nie-
ba” z Kokino uzmysłowiają, jaką drogę 
przeszła astronomia od prehistorii do dzi-
siejszego stanu wiedzy. 

Bibliografia
[1] Cenev, Gjore (2011). The role of the 

Kokino megalith in the life of the Bronze age 
agricultural community. The Role of Astronomy 
in Society and Culture, Proceedings of the Inter-
national Astronomical Union, IAU Symposium 
2009, 260, pp. 12–14.

[2] Kuzmanovska, Olgica; Stankovski, Jovi-
ca (2018). Cult practise and calendars of Koki-
no sanctuary. [w:] D. Gjorgjievski (red.) Giving 
gift to God: evidences of votive offerings in the 
sanctuaries, temples and churches: proceedings 
of the 1 st & 2nd International archaeological 
conference “Kokino”, held in Skopje & Kumano-
vo, 2016-2017. Kumanovo: National Institution 
Museum of Kumanovo, p. 31.

[3] Cenev, Gjore (2008). Kokino calendar. 
Publications of the Astronomical Observatory 
of Belgrade, 85, pp. 87–94.

[4] Connolly, David (2016). Archaeoastrono-
my for archaeologists. BAJR Series, 43, pp. 10–11.

[5] Stankovski, Jovica; Trajkovska, Lenka 
(2007). Kokino fortress of the Sun. Kumanovo: 
National Institution Museum of Kumanovo, 
pp. 13–15.

[6] Cenev, Gjore (2007). Archaeo-astro-
nomical characteristics of the Kokino archaeo-
logical site. Bulgarian Astronomical Journal, 9, 
pp. 137–140.

[7] Bulatović, Aleksandar (2014). New finds 
as a contribution to the study of the early bronze 

age in the southern part of the central Balkans. 
Starinar, 64, pp. 66–68.

[8] Kuzmanovska-Barandovska, Olgica; 
Stankovski, Jovica (2011). The role of astronom-
ical alignments in the rituals of the peak sanctu-
ary at Kokino, Macedonia. Journal of Astronom-
ical History and Heritage, 14(3), p. 222.

[9] Boev, Blazo; Mitrev, Sashe (2014). Pe-
trology of the Kokino volcanic rocks, Kumanovo 
District, Republic of Macedonia. Comptes ren-
dus de l’Acad’emie bulgare des Sciences, 67(12), 
pp. 1679–1682.

Cyryl Konstantinovski Puntos ma korzenie 
polsko-grecko-macedońskie. Jest absol-
wentem studiów inżynierskich (górnictwo 
i geologia) na Akademii Górniczo-Hutniczej 
w  Krakowie oraz studentem archeologii 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Brał udział 
w  badaniach geologicznych i  fotograme-
trycznych na Cyprze oraz w wykopaliskach 
archeologicznych w Pafos na Cyprze i Sta-
rej Synagodze w Krakowie.

Dwa widoki na szczeliny obserwacyjne Kokino „od zewnątrz” 
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Problem stałej Hubble'a

Kosmologia od pewnego czasu stała się solidną czę-
ścią nauk przyrodniczych. Tym niemniej to jedna 
z najmłodszych gałęzi nauk i charakteryzuje się 
dość znaczną ilością „chorób wieku dziecięcego”. 

Co ciekawe, choroby te lubią powracać. W szczególności, jak 
się wydaje, powraca problem stałej Hubble’a, oznaczanej zwy-
kle literą H. Warto tu zauważyć, że formalnie prawo Hubble’a 
jest słuszne dla niewielkich odległości, a w praktyce dla redszi-
ftów rzędu kilku dziesiątych. Jednak nie stanowi to problemu — 
dla większych redsziftów, jak na razie, niemożliwy jest realny 
pomiar odległości. Konkretnie mierzy się redszift i ewentualnie 
wylicza odległość.1 W sumie metody pomiaru H to problem 
dość skomplikowany, zarówno ideologicznie, jak i, oczywiście, 
technicznie! Techniczny aspekt pomiaru jest bardzo rozległy 
i zajmiemy się nim jedynie w bardzo ograniczonym zakresie.

Jaka jest wartość stałej Hubble’a?
Jak pewnie starsi czytelnicy Uranii pamiętają, w latach 

osiemdziesiątych stała ta miała rozkład bimodalny — część 
zainteresowanych sądziła, że wynosi pięćdziesiąt kilka (w jed-
nostkach (km/s)/Mpc), a inni obstawali przy wartości siedem-
dziesiąt kilka. Jak się wydaje, głównym powodem tego podzia-
łu była ideologia. Pięćdziesiąt kilka oznaczało, że Wszechświat 
może liczyć kilkanaście miliardów lat, co umożliwiało pogo-
dzenie wieku Wszechświata z ocenami wieku niektórych istnie-
jących obiektów (gromad kulistych), a mających niewątpliwie 
wiek powyżej 10 mld lat. Inni obstawali przy wyższej wartości 
stałej, pociągającej za sobą niższy wiek Wszechświata. W tym 
okresie dość powszechnie uważano, że wiek Wszechświata to 
2/3 H0,, gdzie H0 to współczesna wartość stałej Hubble’a. Odpo-
wiada to modelowi Wszechświata zwanego modelem Einsteina 
— de Sittera i stanowi jawną sprzeczność między przyjmowa-
nym modelem a rzeczywistością.

Jak wiemy, rozwiązanie się znalazło — ciemna energia 
i znacznie wolniejszy od poprzednio uważanego za oczywisty 

  Jerzy Kuczyński

Stała Hubble’a służy do opisu tempa rozszerzania się Wszechświata w czasie. 
Jest niezwykle istotnym parametrem kosmologicznym. Sprawdźmy, co obecnie 
astronomowie sądzą o wartości stałej Hubble’a, jak się ją mierzy i jakie są najnowsze 
próby pomiarów.

spadek wartości H0
2. Problem, jak się wydaje, powraca, a przy-

najmniej tak uważa J. Sokol (Science, 26 lipca 2019 r., t. 365, 
s. 306; „obrazkową” wersję tego samego autora znajdziemy 
w Science z 10 marca 2017, s. 1010; tym samym sprawa nie 
jest aż tak nowa), relacjonując wyniki konferencji, która odby-
ła się w Santa Barbara. Z zamieszczonej w cytowanym tekście 
tabeli wyczytamy, że z badań kosmologicznych (promieniowa-
nie tła i barionowe oscylacje akustyczne) wynika wartość stałej 
Hubble’a równa 67,4. Nieco inna jest wartość tej stałej uzyski-
wanej z badań typowo astronomicznych. Sokol podaje sześć 
pomiarów uzyskanych przez różne grupy. Znajdziemy tu m. in. 
wyniki uzyskane metodą cefeid, czerwonych olbrzymów czy 
soczewkowania przez kwazary. Średnia tych pomiarów wynio-
sła 73,1. Niby różnica nie jest zbyt wielka, ale to jednak około 
8%. Co bardziej niepokojące, podobnie jak to było w latach 
osiemdziesiątych, podział biegnie przez profesje — typowi 
astronomowie, czyli ci co rzeczywiście mierzą, opowiadają się 
za wyższą wartością, a kosmolodzy, czyli bardziej teoretycy, 
za niższą.

Oczywiście od razu pojawia się pytanie czy nie dałoby 
się tego rozwiązać metodą, która już raz przyniosła Nobla 
(w 2011 r., Saul Perlmutter, Brian Schmidt i Adam Riess) czyli 
przez wprowadzenie jakiegoś nowego rodzaju materii (lub od-
działywania). To oczywiście dla teoretyków niesłychanie nęcą-
ca możliwość — jak już raz padł za to Nobel, to może i drugi 
raz się uda! Sokol podsumowuje jednak tę możliwość jednym 
zdaniem — jak na razie nie znaleziono takiego pomysłu, który 
nie powodowałby nowych i z zasady poważniejszych proble-
mów niż te, które rozwiązuje. Pozostaje nadzieja, że problem 
rozwiążą przyszłe pomiary, np. właśnie uruchamiany w pobli-
żu Tucson w Arizonie instrument DESI (Dark Energy Spec-
troscopic Instrument), dla którego, jak pisze D. Castelvechi 
(Nature, 2019, t. 572, s. 295), jednym z głównych przeznaczeń 
będzie badanie barionowej oscylacji akustycznej, czyli mó-
wiąc prosto: zrobienie mapy przestrzennej galaktyk o rozmia-
rze około 320 Mpc. A więc może przynajmniej w tym jednym 
szczególnym rodzaju pomiarów H rzecz zostanie niedługo roz-
strzygnięta!

1 W dość nietrywialny, a niekiedy szokujący sposób! Np. w wielu publika-
cjach spotkamy tak wyliczone odległości rzędu kilkudziesięciu miliardów 
lat świetlnych. Taki z pozoru absurdalny wynik oznacza, że obiekt jest tak 
daleko w obecnej chwili czasu kosmicznego (i według jakiegoś modelu 
kosmologicznego!). Oczywiście w chwili emisji światła był dużo bliżej, 
a światło z definicji prędkości światła przebyło odległość równą różnicy 
czasów razy c. Warto zauważyć, że tego rodzaju postępowanie jest w dra-
stycznej sprzeczności z tym, co słyszeliśmy na temat „fizyczności pomia-
rów” na kursowych wykładach z mechaniki kwantowej.

2 Trudno złośliwie nie zauważyć, że cena kompromisu była spora — 2/3 
nieobserwowanej materii Wszechświata. Jeszcze gorzej wygląda (wg au-
tora) wynikające z tego „równanie stanu” ciemnej energii. Ale że dali za to 
Nobla, to marudzić nie wypada.
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Jak zmierzyć stałą Hubble’a?
Powyższa część tekstu została napisana pod koniec sierpnia. 

Potem była konferencja z cząstek, zjazd PTA i w końcu przy-
szedł czas na przesłanie tekstu do Redakcji3. Po zaglądnięciu 
do biblioteki okazało się jednak, że tekst wymaga uzupełnienia. 
W numerze Science z 13 września ukazały się bowiem dwa ar-
tykuły będące istotnym uzupełnieniem powyższej części tekstu. 
Jednak uwzględnienie ich wymaga paru uwag o stałej Hubble’a. 
Otóż stała Hubble’a to tempo ekspansji Wszechświata zdefinio-
wane jako pochodna czasowa czynnika skali przez ten czynnik 
skali (dla lubiących matematykę: H to pochodna logarytmiczna 
czynnika skali, czyli H = d/dt(ln(R(t))), gdzie t jest czasem ko-
smicznym). Czynnik skali R(t) to funkcja czasu kosmicznego 
opisująca ekspansję Wszechświata — jeżeli w pewnej chwili 
t1 odległości we Wszechświecie wynosiły R(t1)∙l, to w chwili t2 
wyniosą R(t1)∙l, gdzie l jest odległością w momencie, gdy czyn-
nik skali wynosi jeden. Oczywiście tę chwilę można przyjąć 
dowolnie. W praktyce H to zmiana odległości między dwoma 
punktami podzielona przez tę odległość.

I tu dwie uwagi. Po pierwsze, w zasadzie stała Hubble’a od-
nosi się do dowolnie bliskich punktów. To z definicji pochodnej. 
Po drugie, mają do być „punkty przestrzeni”, a więc obiekty nie 
oddziałujące ze sobą. Oczywiście z oczywistych (przynajmniej 
w standardowej fizyce) własności przestrzeni (jednorodność!) 
nie da się zmierzyć punktów i w praktyce muszą to być obiekty. 
A te mają masę, więc oddziałują. I kłopot, bo obiekty oddzia-
łujące i tworzące układ związany nie zmieniają odległości — 

ta jest określona przez dynamikę, a więc np. atomy w wyniku 
ekspansji Wszechświata zachowują swoją wielkość! W prakty-
ce do pomiaru stałej Hubble’a używa się galaktyk — obiek-

3 Do Czarta (Krzysztofa), który z moich mało eleganckich tekstów robi to, 
co Czytelnik może zobaczyć w Uranii, m.in. opatrując teksty stosownymi 
ilustracjami i podpisami do nich.

Prawo Hubble’a-Lemaître’a
Prawo to stanowi matematyczny opis tzw. ucieczki galaktyk. 
Generalnie im bardziej odległa od nas galaktyka, tym mocniej 
jej światło jest przesunięte ku czerwieni, a to oznacza, że obiek-
ty te oddalają się od nas. Wzór wiąże odległości galaktyk 
z ich prędkościami ucieczki i w „szkolnej” formie ma postać:

v = H0∙r

gdzie v to prędkość ucieczki, r to odległość, a H0 to stała Hub-
ble’a. Inny zapis to z∙c = H∙d, gdzie z to redszift, c – prędkość 
światła, d – odległość.

Do tej pory zależność była znana pod nazwą „prawo 
Hubble’a”. Jednak w 2018 r. Międzynarodowa Unia Astrono-
miczna (IAU) zarekomendowała, aby zacząć stosować nazwę 
prawo Hubble’a-Lemaître’a, dla wskazania wkładu obu tych 
naukowców w rozwój współczesnej kosmologii.

Źr
od

ło
: N

A
SA

, E
SA

,. 
Fe

ild
 (S

TS
cI

)

Ilustracja jednej z metod stosowanych do pomiarów stałej Hubble’a. Kolejne kroki służą do zbudowania kosmicznej drabiny odległości. Następ-
nie wyznaczona w ten sposób odległość porównywana jest z redsziftem zmierzonym dla danej galaktyki (pomiarem jak bardzo jej światło jest 
przesunięte ku czerwieni), co pozwala obliczyć stałą Hubble’a, czyli tempo rozszerzania się Wszechświata

LATA ŚWIETLNE

Trójstopniowa metoda wyznaczania stałej Hubble’a
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Cefeidy 
w Wielkim 

Obłoku 
Magellana

Galaktyki 
z cefeidami 

i supernowymi 
typu Ia

Światło przesunięte ku czerwieni  
(rozciągnięte poprzez ekspansję przestrzeni)

Odległe galaktyki 
w ekspandującym 
Wszechświecie, 

w których 
zaobserwowano 

supernowe typu Ia

180 000             24–100 mln                                                          100 mln – 1 mld
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tów raczej masywnych i oddziałujących grawitacyjnie, czyli 
oddziaływaniem zdecydowanie długozasięgowym. Dlatego 
trzeba wziąć galaktyki na tyle odległe, by grawitacja pomiaru 
nie zaburzyła. I tu sama „wpycha się” myśl, że do tego pomia-
ru najlepiej byłoby użyć ciał oddziałujących krótkozasięgowo, 
a więc chromodynamiczne (silnymi oddziaływaniami jądrowy-
mi). To chyba jednak już wpływ tej konferencji z cząstek (fanta-
zjowanie? Może, ale nie takie fantazje przechodziły w dobrych 
czasopismach!). Więc jednak galaktyki i to odległe o przynaj-
mniej kilka, kilkanaście megaparseków.

Krótka refleksja i widać problem, bo dziesięć Mpc to różnica 
w czasie kosmicznym 30 mln lat, a stała Hubble’a zmienia się 
w czasie, bo czynnik skali zależy od tej wielkości (inaczej nie 
można by go różniczkować po czasie). Dodatkowo odległość 
10 Mpc wcale nie wyklucza wpływu grawitacji. Jak pewnie pa-
miętamy, w praktyce używa się prawa Hubble’a w postaci z∙c = 
H∙d, gdzie z, c, H, d to odpowiednio redszift, prędkość światła 
w próżni, stała Hubble’a i odległość. Oczywiście zakładając, 
że w ciągu czasu jaką światło potrzebuje na przebycie odległo-
ści od obserwowanego obiektu, stała Hubble’a zmieni się nie-
wiele 4. Pomiar redsziftu nie sprawia z zasady kłopotów, a do-
kładną wartość c znajdziemy w tablicach. Warto przypomnieć, 
że c jest stałą dokładną (definicyjną, niedokładny jest… metr).

Jednak rzeczywistym problemem jest niezależny pomiar od-
ległości. Najczęściej jest to tzw. odległość jasnościowa, czyli 
odległość wynikająca ze zmierzonej jasności obiektu o znanej 
jasności absolutnej. I znowu widać, że otwiera się cała otchłań 
problemów — w trakcie biegu światła od obiektu do teleskopu 
nie tylko że zmienia się odległość (ekspansja), ale i samo świa-
tło ulega zmianie (redszift zmniejszający energię fotonu). Nie 
lepiej jest z tzw. odległością kątową, czyli typowym dla geodezji 
pomiarem odległości przy pomocy teodolitu i łaty. W tym przy-
padku oczywiście musimy „skądinąd” znać rozmiary absolutne 
mierzonego obiektu. Odległość kątowa na dodatek nie ma cha-
rakteru monotonicznego w czasie kosmicznym (np. „duża łata” 
emitująca światło w momencie bliskim Wielkiego Wybuchu 
byłaby widoczna pod sporym kątem — obecnie byłaby wpraw-
dzie bardzo daleko, ale jeżeli światło od niej dotarło do naszego 

teleskopu, to przyszłoby z kierunków, w których opuściło łatę, 
czyli pod dużym kątem) i dla pewnej odległości osiąga mini-
mum. Np. dla wspomnianego już modelu Einsteina — de Sittera 
minimum odległości kątowej przypada na redszift równy 5/4.

W sumie pomiary odległości w ekspandującym Wszech-
świecie są kłopotliwe i to zarówno z punktu widzenia tech-
nicznego, jak i ideologicznego i na to, by cokolwiek uzyskać, 
potrzebny jest model kosmologiczny. Gdybyśmy mieli model 
kosmologiczny (czyli jawną zależność czynnika skali od cza-
su) to można by wykonane pomiary uzgodnić, czyli w prak-
tyce przeliczyć zmierzony redszift na normalne jednostki. Co 
ważniejsze, jeżeli w jakiś sposób dokonamy pomiaru odległo-
ści i przesunięcia ku czerwieni do jakiegoś obiektu, to możemy, 
mając rozwiązany model, obliczyć, ile wynosi stała Hubble’a 
w zależności od czasu, w szczególności chwili obecnej (oczy-
wiście w trakcie biegu światła H ulega zmianie). Ale dla każde-
go modelu wynik wyjdzie trochę inny. Pozostaje więc wyjaśnić, 
czym jest model kosmologiczny. I okazuje się, że to akurat jest 
już zupełnie proste. To po prostu skład materialny Wszechświa-
ta. W praktyce rzecz trochę bardziej skomplikowana, bo chodzi 
o sposób w jaki zmienia się gęstość materii w czasie ewolu-
cji Wszechświata. Rodzajów materii może być sporo, a każda 
może ewoluować inaczej. Obecnie najpopularniejszy wydaje 
się model zwany ΛCDM, czyli stała kosmologiczna i zimna 
ciemna materia w odpowiedniej proporcji5 (z grubsza 30% ma-
terii i 70% stałej kosmologicznej).

Uff… — jest już chyba wszystko, co konieczne, by zro-
zumieć teksty, które pojawiły się 13 września. Przepraszam, 
że trochę było marudnie i „z głowy”, więc nie najprecyzyjniej, 
ale bez tego wstępu mogłoby być mało zrozumiałe.

Powrót do przeszłości?
Wspomniane teksty to opublikowana w Science (t. 365, 

s. 1134) praca I. Jee (i czterech innych autorów) oraz jej omó-
wienie i podsumowanie autorstwa Tamary Davis (ten sam ze-
szyt Science, s. 1076). Oba teksty dotyczą pomiaru stałej Hu-

5 Jak widać, w nazwie pominięto dwa dość istotne rodzaje materii, czy-
li normalną (barionową) materię i promieniowanie. Tę pierwszą z punktu 
widzenia kosmologii można potraktować łącznie z ciemną materią, ale już 
promieniowanie zachowuje się odmiennie. Jednak obecnie ma marginalne 
znaczenie.

4 I prędkość jest niewielka. Wtedy przesunięcie długości fali opisuje przy-
bliżony wzór z = v/c, czyli odzyskujemy „szkolny” wzór v = H∙l.

Wybrane pomiary wartości stałej Hubble’a z lat 2001–2019. Czarnym kolorem oznaczono oszacowania na podstawie skalibrowanej drabiny 
odległości, czerwonym na podstawie pomiarów kosmicznego promieniowania tła oraz barionowych oscylacji akustycznych dla wczesnego 
Wszechświata (z parametrami ΛCDM), a niebieskim pomiary niezależne
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Soczewkowany grawitacyjnie kwazar B1608+656 o  redszifcie z  = 
1,394. Dwie galaktyki znajdujące się bliżej zaburzają jego obraz 
w widoczne jasne łuki

bble’a metodą soczewkowania grawitacyjnego, więc znowu 
dygresja jak to się robi. Zasada pomiaru polega na tym, że świa-
tło biegnie od obiektu o dużym redszifcie, przechodząc obok 
czegoś bliższego, ale masywnego. Pole grawitacyjne masywne-
go ciała zagina drogę fotonów i dlatego z Ziemi widzimy kilka 
obrazów odległego ciała (w przypadku, gdyby oba ciała były 
dokładnie na jednej linii, zobaczylibyśmy tzw. pierścień Ein-
steina). W przypadku omawianej pracy obserwowano dwa od-
ległe obiekty o redsziftach odpowiednio 0,295 i 0,6304 (ozna-
czenia obiektów to CLASS B1608+656 i RXSJ 1131-1231). 
Istotą pomiaru jest to, że wspomniane źródła są zmienne, co 
powoduje, że poszczególne obrazy również zmieniają jasność. 
Identyfikując poszczególne zmiany jasności obrazów jako po-
chodzące z tego samego „mrugnięcia” źródła, uzyskujemy róż-
nicę czasu biegu fotonów. Różnica ta zależy oczywiście od róż-
nicy długości drogi światła, ale też i od potencjału grawitacyj-
nego. Ten ostatni uzyskano, mierząc rozkład prędkości gwiazd 
w stanowiącej soczewkę galaktyce (w rzeczywistości to nawet 
nieco bardziej skomplikowane obiekty, więc chodzi o prędkości 
składników). Znajomość obu wielkości umożliwiła określenie, 
w jakiej odległości od centrum soczewkującej galaktyki prze-
szło światło odległego źródła, czyli rzeczywistego rozmiaru 
soczewkującej galaktyki. Mając rzeczywisty rozmiar, może-
my obliczyć rzeczywistą odległość kątową (taką jak w geode-
zji, a nie „rozmiaru kątowego”) wynoszącą odpowiednio 810 
(+160, –130) Mpc oraz 1230 (+180, –150) Mpc. 

Dalsza procedura przeprowadzona przez autorów pracy wy-
daje się dosyć standardowa, choć wcale nie prowadzi do stan-
dardowych wyników. Otóż mając dwie „absolutne” (mało 
zależne od modelu i wyrażone w „normalnych” jednostkach) 
odległości, spróbowano wycechować również w „absolutny 
sposób” względne odległości do 740 supernowych (czyli uzy-
skane metodą odległości jasnościowej). Jak twierdzą autorzy, 
uzyskano cechowanie odległości jasnościowej w zakresie red-
sziftu od zera do 1,4. I w tym momencie pojawia się największe 

zaskoczenie. Otóż mając wycechowane odległości, można ob-
liczyć stałą Hubble’a dla różnych modeli i różnych „z” (przy-
pomnijmy sobie, że w zasadzie ta stała powinna być liczona dla 
infinitezymalnie małej różnicy czasów i o odległości więc po-
miar metodami astronomicznymi jest w zasadzie tyko grubym 
przybliżeniem). W szczególności dla współczesnych czasów 
oszacowano H0 dla różnych modeli. Wynik 82 ± 8. Konkretnie 
dla modelu ΛCDM uzyskano wartość 82,4 km/s/Mpc. Chyba 
zaskakujące, bo ostatnio takie wartości H0 pojawiały się w lite-
raturze dwadzieścia parę lat temu!

No cóż, pożyjemy, zobaczymy, co z tego pozostanie na stałe.
 ■
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Nagroda Nobla 2019 z fizyki  
za egzoplanety i kosmologię

Laureatami Nagrody Nobla 2019 w dziedzinie fizyki zostali od-
krywcy pierwszej planety pozasłonecznej krążącej wokół normalnej 
gwiazdy, Michel Mayor oraz Didier Queloz, a także naukowiec ma-
jący wielki wkład w odkrycia kosmologiczne — James Peebles. W uza-
sadnieniu od Komitetu Noblowskiego czytamy, iż nagroda została 
przyznana za wkład w nasze zrozumienie ewolucji Wszechświata 
i miejsca Ziemi w kosmosie. James Peebles otrzymał ją za teoretyczne 
odkrycia w kosmologii fizycznej, a Michel Mayor i Didier Queloz za 
odkrycie egzoplanety okrążającej gwiazdę typu słonecznego. Wyso-
kość nagrody wyniosła 9 mln koron szwedzkich, czyli około 3,5 mln zł. 
Połowę tej kwoty otrzymał Peebles, a drugą połowę wspólnie Mayor 
oraz Queloz.

James Peebles wniósł istotny wkład w badania kosmologiczne. Jest 
uznawany za jednego z głównych kosmologów drugiej połowy XX w. 
Jego teoretyczne prace pozwoliły przekształcić kosmologię w ciągu 
ostatnich 50 lat ze sfery spekulacji do naukowo rozwiniętej dyscypliny 
i stanowią podstawę dla naszego obecnego zrozumienia Wszech-
świata jako całości i jego ewolucji. Peebles jako jeden z pierwszych 
postulował istnienie tzw. mikrofalowego promieniowania tła (co zostało 
potem potwierdzone). Zajmował się kwestiami związanymi z Wielkim 
Wybuchem, pierwotną nukleosyntezą, zagadką ciemnej materii czy 
powstawaniem struktur we Wszechświecie.

Z kolei odkrycie, którego dokonali Michel Mayor oraz Didier Qu-
eloz, wpływa na zrozumienie naszego miejsca we Wszechświecie 
w nieco innej skali niż kosmologiczna. Chodzi tutaj o potwierdzenie, że 
inne gwiazdy podobne do Słońca także mają swoje planety. Obecnie 
naukowcy znają już ponad 4000 takich egzoplanet.

Warto tutaj wskazać, że Mayor i Queloz nie byli pierwszymi od-
krywcami planet pozasłonecznych. Pierwsze egzoplanety odkrył kilka 
lat wcześniej polski astronom Aleksander Wolszczan (oraz Dale Fra-
il). Co prawda są to planety okrążające pulsara, a nie „normalną” 
gwiazdę, jednak w kontekście uzasadnienia dla przyznania nagrody 
opublikowanego przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk, dziwi 
pominięcie Wolszczana wśród nagrodzonych.

Krzysztof Czart

Najstarsza znana gromada galaktyk
Z pomocą teleskopów Subaru, Keck i Gemini międzynarodowy 

zespół astronomów odkrył zbiór 12 pradawnych galaktyk, które ist-
niały około 13 mld lat temu. Jest to najstarsza gromada galaktyk, jaką 
kiedykolwiek zaobserwowano.

Jedna z nich to wielki obiekt, znany jako Himiko, który został od-
kryty już 10 lat temu przez Teleskop Subaru i nazwany tak na cześć 
królowej starożytnej Japonii. Odkrycie to sugeruje, że duże struktury, 
takie jak wczesne gromady galaktyk, istniały już wtedy, gdy Wszech-

świat liczył sobie zaledwie około 800 mln lat, co stanowi 6% jego 
obecnego wieku!

We współczesnym Wszechświecie obserwowane gromady 
galaktyk mogą składać się z setek poszczególnych obiektów, ale 
sposób ich tworzenia jest wciąż nie do końca dobrze poznany. Aby 
zrozumieć złożone procesy powstawania gromad, astronomowie 
szukają ich potencjalnych progenitorów w „starożytnym” Wszech-
świecie. Odkryta teraz protogromada to gęsty układ złożony z kil-
kudziesięciu galaktyk bardzo wczesnego Wszechświata, który na 
tym etapie wciąż rósł, stając się powoli klasyczną gromadą galaktyk, 
jakie widzimy dziś.

Na mapie Wszechświata wykonanej z pomocą Teleskopu Suba-
ru, zespół, którym kierował Yuichi Harikane z Narodowego Obserwa-
torium Astronomicznego w Japonii, odkrył obiecującego kandydata na 
poszukiwaną protogromadę — obiekt o oznaczeniu z66OD, w któ-
rym galaktyki okazały się być 15 razy bardziej skoncentrowane 
niż zazwyczaj obserwuje się to w tej konkretnej epoce w dziejach 
kosmosu. Zespół przeprowadził następnie jego obserwacje spek-
troskopowe za pomocą teleskopu Gemini North. Potwierdzono tam 
obecność 12 galaktyk, które istniały aż 13 mld lat temu.

Elżbieta Kuligowska

Saturn wyprzedził Jowisza  
w liczbie odkrytych księżyców

Za pomocą teleskopu Subaru na Hawajach dokonano odkrycia 20 
nowych księżyców Saturna. Teraz druga największa planeta w Układzie 
Słonecznym liczy najwięcej, bo aż 82 znanych naturalnych satelitów.

Zespół pod przewodnictwem Scotta Sheparda z Carnegie Insti-
tution for Science odkrył 20 nowych księżyców orbitujących Saturna. 

Odkrycia i ciekawostki z portalu URANIA.EDU.PL

Od lewej: James Peebles, Michel Mayor, Didier Queloz

Najdalsza protogromada galaktyk, znaleziona przez tele-
skop Subaru. Niebieskie cieniowanie pokazuje jej zasięg, 
a kolor wyraźnie niebieski oznacza większą gęstość galaktyk 
w gromadzie. Czerwone obiekty w powiększonych ujęciach 
to 12 znalezionych w niej galaktyk. Ilustracja obejmuje 
kwadratowe pole widzenia o wielkości 24 min łuku (co od-
powiada 198 mln lat św. na każdej z krawędzi, przy odle-
głości rzędu 13,0 mld lat św.). Każda powiększona wstawka 
ma 16 sekund kątowych (co odpowiada 2,2 mln lat św.)
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Odkrycie ogłosiła 7 października organizacja Minor Planet Center, 
działająca przy Międzynarodowej Unii Astronomicznej.

Spośród 20 odkrytych księżyców, aż 17 okrąża Saturna w kierun-
ku przeciwnym do obrotu samej planety. Dwa księżyce poruszające 
się na orbicie zgodnej z obrotem Saturna znajdują się bliżej planety 
i mają okres obiegu wynoszący około 2 lata. Pozostałym 18 okrążenie 
Saturna zajmuje ponad 3 lata.

Wszystkie znalezione księżyce występują w znanych już konfigu-
racjach orbitalnych Saturna. Dwa z nich znajdują się na orbicie o inkli-
nacji 46° i można je zaliczyć do grupy inuickiej, która powstała kiedyś 
prawdopodobnie na skutek rozpadu większego satelity. Nowo odkryte 
księżyce poruszające się po wstecznej orbicie można wpisać do grupy 
nordyckiej. Do jednego z nich należeć będzie teraz rekord w odległo-
ści od Saturna.

Ostatni odkryty satelita z ruchem zgodnym z obrotem Saturna 
znajduje się również na typowej orbicie o inklinacji 36°, co daje mu 
przynależność do grupy galijskiej. Jedyne co go odróżnia, to trochę 
większe oddalenie od samej planety.

Nowe księżyce Saturna zostały odkryte przy pomocy Teleskopu 
Subaru na górze Mauna Kea na Hawajach. Ten sam zespół badaczy 
przy użyciu tego teleskopu odkrył rok temu 12 nowych księżyców wo-
kół Jowisza. Odkrycie aż 20 satelitów krążących wokół Saturna spra-
wia, że to ta planeta przoduje teraz w liczbie odkrytych satelitów (82), 
wyprzedzając Jowisza o 3 (79 odkrytych satelitów).

Rafał Grabiański

Czy Wenus była kiedyś ciepła i pełna 
wody? Niekoniecznie

Wyniki badań pokazują, że lawa znajdująca się na Wenus to 
w dużej mierze tak zwana lawa bazaltowa. Odkrycie to poddaje pod 
wątpliwość dosyć powszechny wciąż pogląd, że Wenus mogła kie-
dyś przypominać Ziemię, a na jej powierzchni znajdował się wówczas 
wielki ocean płynnej wody.

Wcześniejsze badania sugerowały, że dawna, starożytna We-

nus była faktycznie ciepła i dość mokra. Naukowcy doszli do takich 
wniosków, bazując na poznanym składzie chemicznym jej atmosfery 
i obecności na jej powierzchni licznych wyżyn. Uważano, że te wy-
żyny uformowane są ze skał granitowych, podobnie jak kontynenty 
ziemskie, do których powstania niezbędne były jednak właśnie duże 
zbiorniki wody.

Teraz naukowcy z Lunar and Planetary Institute (LPI), w tym student 
Frank Wroblewski z Northland College, odkryli, że badany przez nich, 
dawny przepływ wulkaniczny obecny na płaskowyżu wyżynnym Ovda 
Regio na Wenus składa się z lawy bazaltowej, co kwestionuje teorię, 
że planeta mogła kiedyś przypominać Ziemię. Innymi słowy — w zapro-
ponowanym teraz scenariuszu „bazaltowym” obecność starożytnego 
oceanu płynnej wody nie jest już potrzebna.

Zespół ponownie wykonał mapę przepływu lawy na Ovda Fluctus 
przy użyciu danych radarowych. Odkryto, że przepływ nie był cha-
rakterystyczny dla lawy granitowej, tak jak oczekiwano po jego po-
łożeniu. Znacznie bardziej prawdopodobne jest, że składała się ona 
ze skał bazaltowych, które z kolei mogą tworzyć się przy obecności 
wody, ale także i bez niej. Wynik może mieć znaczące implikacje dla 
historii ewolucji Wenus. Nowa mapa i wyniki zostały opublikowane 
w czasopiśmie Journal of Geophysical Research: Planets.

„Wciąż bardzo mało wiemy o powierzchni Wenus” — mówi czło-
nek zespołu, dr Allan Treiman, naukowiec z University of Space Rese-
arch Association (USRA). — „Jeśli wyżyny Ovda Regio są zbudowane 
ze skały bazaltowej, podobnie jak większość Wenus, prawdopodob-
nie zostały one ściśnięte i wypiętrzone do swych obecnych wysokości 
przez siły wewnętrzne, prawdopodobnie jak góry powstałe na skutek 
ruchów płyt kontynentalnych na Ziemi”.

Historia tych badań rozpoczęła się w roku 2018, jako część pro-
gramu LPI’s Summer Intern Program, w którym najzdolniejsi studenci 
studiów licencjackich zapraszani są do Houston w celu przeprowa-
dzenia nowatorskich badań wraz z naukowcami z LPI i Astromaterials 
Research and Exploration Science Division (ARES) w centrum NASA 
Johnson Space Center.

Elżbieta Kuligowska

Orbity 20 nowo odkrytych księżyców Saturna.
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Grupa z orbitami  
wstecznymi

Nowe księżyce Saturna
Rysunek pokazujący 20 nowo odkrytych księżyców

Księżyc z orbitą normalną

Grupa z orbitami normalnymi
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Paryż nierzadko wzbudza 
wśród turystów skrajne emo-
cje. Z jednej strony miliony 
ludzi wyobrażają sobie stolicę 

Francji jako raj zakochanych i artystów, 
swoisty „Disneyland miłości”. Z dru-
giej, można usłyszeć historie o paryskim 
brudzie i zaniedbaniu. Z pierwszą grupą 
ludzi wiąże się nawet medycznie rozpo-
znaną dolegliwość, tzw. „syndrom pa-
ryski”, powodowaną przez zawód nad 
rzeczywistością. Z drugiej strony wiem 
z autopsji, że wielkie metropolie nigdy 
nie są lśniące i Paryż nie wypada tak źle, 
choćby w porównaniu z Londynem czy 
Nowym Jorkiem.

Dla mnie stolica Francji jest jednym 
z przyjemniejszych wielkich miast. 
Po pierwsze dlatego, że to jest fantastycz-
ne miejsce do poznawania na pieszo. Ko-
jarzy mi się przy tym opis miasta z „Lal-
ki” Bolesława Prusa, gdzie Wokulski, 
patrząc na mapę, najpierw widział chaos, 
a z czasem zaczął dostrzegać logikę. Set-

PARYSKA  
DYNASTIA
Dziedzictwo naukowe Paryża jest ogromne. Dotyczy to tak-
że jednego z najważniejszych obserwatoriów astronomicz-
nych w dziejach ludzkości. Przez pierwsze 125 lat swoje-
go istnienia było ono rządzone przez prawdziwą dynastię 
astronomów — Cassinich.

ki większych bądź mniejszych uliczek 
poprzedzielanych długimi bulwarami 
z XIX w., pomiędzy którymi ukrywają 
się tysiące ciekawych miejsc. I to jest 
drugi powód, dla którego cenię Paryż: 
bogate dziedzictwo materialne i intelek-
tualne. Nie ma zbyt wielu miejsc na na-

szej planecie, oferujących taką inten-
sywność doznań.

Przez stolicę Francji przewinęły się 
dziesiątki wybitnych postaci, od nie-
zliczonych artystów, przez architek-
tów, inżynierów, polityków, wyna-
lazców, na naukowcach kończąc. Na-
zwiska rodowitych paryżan, takie jak 
Molier, Tocqueville, Zola, Coubertin, 
Lustiger, Becquerel, Renoir, Aznavo-
ur, Piaf i przybyszów, takie jak Riche-
lieu, Lully, Racine, Cassini, Vauban, 
Monteskiusz, Dumas, Amper, Szopen, 
Curie, de Broglie, Eiffel, Pasteur, czy 
Poincaré są rozpoznawalne na całej 
planecie. Oczywiście nie zabrakło 
i miejsca dla astronomów, inaczej ten 
felieton by nie powstał.

O dziedzictwie naukowym Pary-
ża można napisać niejedną książkę. 
Z perspektywy turysty też jest kilka 
miejsc wartych odwiedzenia — od po-
pularyzatorskiego „Miasteczka Nauki 
i Przemysłu” przez muzea i wystawy 
po groby i miejsca pamięci. Na pewno 
warto się wybrać do Panteonu, gdzie 
oprócz pochówku osób zasłużonych 
dla Francji (w tym naukowców, jak 
Maria Skłodowska-Curie z mężem) 

znajduje się kopia oryginalnego wahadła 
Foucaulta. Zachowało się także labora-
torium Marii Skłodowskiej-Curie, które 
można zwiedzić, choć jest otwarte tylko 
w wybrane dni.

Polka akurat nie ma wiele bezpośred-
nio wspólnego z astronomią, dokonane 
przez nią i jej męża odkrycie zjawiska ra-
dioaktywności miało rzecz jasna wpływ 
na rozwój astrofizyki. Jest ona najsłyn-
niejszą kobietą wśród wszystkich na-
ukowców w dziejach. Duża w tym zasłu-
ga jej męża Piotra, który odmówił przyję-
cia Nagrody Nobla, jeśli nie uwzględnio-
na zostanie Maria. Ciekawe jest też to, że 
we Francji wszelkie instytucje naukowe 
noszą imię obojga małżonków Piotra 
i Marii Curie, jak choćby jeden z czoło-
wych paryskich uniwersytetów. 

Jednakże, z punktu widzenia dziejów 
astronomii dużo ważniejsza była inna 
instytucja i osoby z nią związane: Ob-
serwatorium Paryskie, mające siedzibę 
w zabytkowej budowli w XIV dzielnicy 
Paryża — najstarsza wciąż funkcjonująca 
instytucja tego typu na świecie. 

* * *
Decyzja o powstaniu Obserwatorium 
Królewskiego powstała już na pierw-
szym spotkaniu słynnej Akademii Nauk, 
powołanej w 1666 r. przez sławnego kró-
la Ludwika XIV i jego pierwszego mi-
nistra, Jana Baptystę Colberta. Budowę 
instytucji rozpoczęto w dniu przesilenia 
letniego 1667 r., na południowym skraju 

ASTROPODRÓŻE

Gwiezdny zakątek nad Sekwaną

Znajdująca się w pobliżu Obserwatorium Fontan-
na Czterech Stron Świata, znana też jako Fontan-
na Obserwatorium, zrealizowało kilku rzeźbiarzy 
w latach 1867–1874. W jej centrum jest pomnik 
Czterech Stron Świata wykonany przez Jana 
Baptystę Carpeaux, mający wyraźne odniesienia 
geograficzne i astronomiczne
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ówczesnego miasta. Budynek ukończono 
pięć lat później. Co ciekawe, zbudowany 
został zgodnie z ówczesnymi gustami 
bardziej jako willa niż obserwatorium 
i astronomowie musieli długo się zmagać 
z niedogodnościami spowodowanymi 
jego architekturą. 

Jeszcze w czasie budowy dyrektorem 
instytutu został słynny astronom Jan Do-
minik Cassini, urodzony w znajdującym 
się poza ówczesną Francją Hrabstwie 
Nicei. To od niego wzięła nazwę słyn-
na sonda badająca Saturna i jego układ 
pierścieni oraz księżyców. Często jest on 
określany jako Cassini I, jako że założył 
on prawdziwą dynastię astronomów, za-
rządzającą obserwatorium aż do 1793 r!

Życiorys astronoma znakomicie ilu-
struje intelektualną dominację Francji 
w XVII w. Kraj ten, a szczególnie jego 
stolica, przyciągał jak magnes wybitnych 
naukowców i myślicieli, a najwybitniej-
si mogli liczyć na wartościowe pozycje 
niezależnie od pochodzenia etnicznego 
czy społecznego. Mogło tak się dziać 
ze względu na ukrócenie samowoli szla-
checkiej i absolutyzm władzy królew-
skiej, jaki stał się wzorem do naśladowa-
nia w większości Europy. Ludwik XIV 
był jednak władcą nad wyraz próżnym, 
więc talent do prawienia pochlebstw też 
miał znaczenie, a tego Cassiniemu naj-
wyraźniej nie brakowało. Stąd choćby 
odkryte przez niego księżyce Saturna 
nazwał on „Gwiazdami Ludwikowymi”. 
Nie miejsce tu na biografię tego wybitne-
go astronoma, ale jego wkład w naukę, 
a szczególnie poznawanie Układu Sło-
necznego, jest spory.

W czasach Cassinich Obserwatorium 
Paryskie było najlepszą astronomicz-
ną placówką na całym świecie, chętnie 
odwiedzaną przez najwybitniejszych 
badaczy Europy. Tu wyznaczono po raz 
pierwszy odległość od Ziemi do Słońca, 
odkryto skończoność prędkości światła 
czy spłaszczenie kuli ziemskiej, a liczne 
badania i ekspedycje naukowe miały zna-
czenie nie tylko dla „najstarszej z nauk”, 
ale i dla geografii, geodezji oraz kartogra-
fii. Te bardziej praktyczne zastosowania 
astronomii w owym czasie były główną 
przyczyną, dla której niektórzy wład-

cy mocno wspierali podobne instytucje 
w swoich państwach, jak choćby opisy-
wane już przeze mnie na łamach „Uranii” 
obserwatorium w Greenwich. 

Kres dynastii Cassinich nastąpił 
w trudnych i krwawych czasach rewo-
lucji francuskiej. Początkowo przyszłość 
instytutu była niepewna ze względu 
na jego związki z monarchią. Na szczę-
ście, w 1795 r. Obserwatorium Paryskie 
przypisano Biuru Długości Geograficz-
nych i jego działalność mogła być kon-
tynuowana. Efektem było opracowanie 
systemu metrycznego, w którego po-
wstaniu mieli ważny udział zatrudnieni 
astronomowie. Do powstania Między-
narodowego Biura Miar i Wag w 1889 r. 
na terenie obserwatorium przechowy-
wano wzorce metra i kilograma. Miarą 
znaczenia instytucji może być też to, że 
do 2. połowy XIX w. powszechniejszym 
standardem w światowej kartografii był 
południk paryski bardziej niż ten prze-
chodzący przez Greenwich.

Dominująca rola Obserwatorium Pa-
ryskiego jest już echem przeszłości, co 
nie znaczy, że nie jest to ważna instytu-
cja naukowa. W XIX w. zaznaczyła się 
w szczególności przez wkład w rozwój 
instrumentów naukowych i badania nad 
Słońcem, geodezją czy meteorologią. Tu 
też w 1839 r. wykonano po raz pierwszy 
zdjęcie nieba (a dokładniej dagerotyp). 
W XX w. tragicznie zaznaczył się czas 
okupacji niemieckiej, jako że zarządza-
jący Obserwatorium Armand Lambert, 
mający pochodzenie żydowskie, zginął 

w obozie zagłady w Oświęcimiu. Mimo 
tego, zatrudnieni naukowcy do dziś biorą 
aktywny udział we francuskiej i świato-
wej nauce.

Z czasem też w skład instytutu włą-
czono dwa dodatkowe obserwatoria: 
obserwatorium w Meudon, położone 
dziś w południowej części aglomeracji 
paryskiej oraz obserwatorium radioastro-
nomiczne w Nançay 200 km na południe 
od stolicy kraju.

* * *
Oczywiście istnieje możliwość zwiedze-
nia Obserwatorium Paryskiego. W chwili 
pisania tego felietonu historyczny budy-
nek z XVII w. jest w remoncie i jedyną 
opcją poznania jego wnętrza jest wirtu-
alna wizyta na stronie internetowej po-
wstałej z okazji 350-lecia instytucji, co 
powinno się jednak zmienić w niezbyt 
odległej przyszłości. Będąc jednak w Pa-
ryżu, warto tak czy siak podejść pod oka-
załą barokową budowlę. Znajduje się ona 
zaledwie kilkaset metrów na południe 
od pięknego Ogrodu Luksemburskiego 
i w zbliżonej odległości od Panteonu, 
turystycznego wejścia do katakumb czy 
cmentarza Montparnasse. Innymi słowy, 
lokalizacja obserwatorium jest wyśmie-
nita, idealnie między znanymi zakątka-
mi francuskiej stolicy, tak więc zajście 
pod adres 61 Avenue de L’Observatoire 
jest niejako obowiązkiem dla miłośnika 
astronomii będącego w Paryżu. 

ASTROPODRÓŻE

  Wieńczysław Bykowski

Słynna demonstracja obrotu kuli ziemskiej zaproponowana w 1849  r. przez Jana Bernarda 
Foucaulta została zrealizowana w 1851 r. w paryskim Panteonie. Była to ołowiana kula po-
kryta miedzią ważąca 28 kg i podwieszona na drucie stalowym o długości 67 m. W 1995 r. 
doświadczenie zrekonstruowano i można je obecnie obserwować we wnętrzu dawnej świątyni

PARYSKA  
DYNASTIA
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W krótkich  
spodenkach  
za zorzą

KIERUNEK ISLANDIA!

  Mariusz Grochowski

KRONIKA PTMA

Chciałbym się podzielić z wami moją przygodą, którą 
miałem okazję zrealizować dzięki Polskiemu Towarzystwu 
Miłośników Astronomii. Od dawna był to punkt na mojej 
mapie, który chciałem odwiedzić. Chciałem zobaczyć 
na własne oczy zorzę polarną i z takim nastawieniem 
wybierałem się w to miejsce. Nadarzyła się okazja, 
dlatego nie zastanawiałem się zbyt długo i postanowiłem 
ją od razu wykorzystać. To, co wówczas udało mi się 
zobaczyć, przeszło moje najśmielsze wyobrażenia.
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ISLANDIA
Do Islandii wybraliśmy się 

w 12 osób z planem objechania ca-
łej wyspy w nieco ponad tydzień, 
po drodze zwiedzając miejsca, któ-
re są wręcz obowiązkowe do zoba-
czenia podczas pobytu w tym kra-
ju. Islandia to nietani kraj, dlatego 
organizacja musi być zaplanowana 
w sposób przemyślany i co więcej 
ekonomiczny.

Warto tam być i na własne oczy 
zobaczyć dokładnie to, co widzieli-
śmy w książkach czy na filmach — 
islandzkie krajobrazy, wodospady, 
które są bardzo często wykorzy-
stywane w kinematografii. Należy 
pamiętać, że Islandia to kraj wiel-
kich odległości. Sąsiad sąsiadowi, 
to nawet kilka kilometrów odle-
głości. Wszystko tam znajdują się 
one w dużych dystansach od siebie 
i często zdarza się sytuacja, gdzie 
jeden sklep od drugiego jest odda-
lony o około 100 km. 

Co zwiedzać? Setki wodospadów, a jeden piękniejszy 
od drugiego. Plaże, gdzie woda jest biała a piasek czarny, a ob-
raz dopełnia zieleń traw na wydmach. Wygasłe wulkany i kra-
tery po nich, gdzie całość wygląda jak krajobraz księżycowy 
lub totalnie inna planeta. Islandia wygląda inaczej o każdej 
porze roku. Moglibyście powiedzieć, że tak jest wszędzie, ale 
trzeba tutaj być, by się przekonać, że nie. Wiosną i latem zoba-
czymy całą Islandię, ale nie będzie szans na zorze, zimą za to 
Słońce na niebie świeci przez niespełna jedną lub dwie godziny 
i to wąską strużką i nie da Wam zobaczyć piękna wyspy, ale 
będziecie mogli nasycić oczy widokiem zorzy polarnej. Dlate-
go, jeśli kiedykolwiek chcielibyście się tutaj wybrać, polecam 
początek wiosny, a dokładniej koniec marca i początek kwiet-
nia oraz jesień, najlepiej koniec września, ewentualnie począ-
tek października — to wtedy przecież dzień równa się z nocą, 
a dzięki temu zwiedzicie całą wyspę w dzień, a nocą będziecie 
świadkami przepięknego widowiska na niebie w postaci zorzy 
polarnej.

POLACY
Na Islandii mieszka już oficjalnie 20.000 rodaków, co daje 

6% ogółu ludności. Wiele instrukcji, haseł czy informacji jest 
zawartych również w języku polskim. Udało mi się spotkać 
wielu Polaków pracujących w sklepach, na stacjach benzyno-
wych, na lotnisku.

W zasadzie w każdym miejscu, gdzie wykonuje się jakąś 
pracę czy usługę, są Polacy. Można spokojnie zaryzykować, 
pisząc, że po wejściu do prawie każdego miejsca można śmiało 
powiedzieć „Dzień dobry!”

Jest to też świetny kraj dla podróżujących jednośladem — 
rowerem lub motocyklem. Po drodze widzieliśmy dzielnych 
rowerzystów z namiotami przemierzających słynną drogę nu-
mer 1, która nie tylko jest główną drogą Islandii, ale również 
dojazdem do wielu najciekawszych miejsc na Islandii.

Mam nadzieję, że zachęciłem Was do tego, by poznać plan 
naszej wyprawy. Weźcie sobie coś ciepłego do picia i przenie-
ście się na islandzką ziemię wraz z moimi wspomnieniami…

WYPRAWA
Nasza przygoda zaczęła się w sobotę 21 września na lotnisku 

w Katowicach. Z większością grupy to właśnie tam spotkałem 
się osobiście, a do tej pory mieliśmy okazję rozmawiać ze sobą 
wyłącznie w fejsbukowej grupie. To było niecodzienne, ale 
miłe doświadczenie, kiedy się przedstawiliśmy sobie nawzajem 
i zwartą grupą rozpoczynaliśmy tak niesamowitą przygodę. 

Lot trwał 3 godz. i 40 min, wylądowaliśmy na lotnisku Ke-
flavik, odebraliśmy bagaże, po czym wypożyczyliśmy nasze 
samochody, którymi poruszaliśmy się przez kolejny tydzień. 
Pojechaliśmy z Keflaviku do miejscowości Eyrarbakki, gdzie 
spędzaliśmy pierwszą noc na wyspie. Standard domków, w któ-
rych się zatrzymaliśmy, zaskoczył wszystkich. Urządzone 
w skandynawskim stylu, świetnie wyposażone, bardzo ciepłe 
i niesamowicie czyste! Eyrarbakki położone nad samym oce-
anem przywitało nas ciemną, lekko pochmurną nocą. Po wspól-
nym posiłku i integracji z grupą, wszyscy zasnęliśmy szybko 
gotowi na następny pełen wrażeń dzień. 

Niedzielę rozpocząłem krótkim spacerem przy oceanie, 
pogoda nie rozpieszczała, ale otoczenie i klimat pozwoliło 
skutecznie zapomnieć o zimnym wietrze i mżawce. Po szyb-
kim posiłku, wszyscy spakowani, ruszyliśmy zwiedzać wyspę. 
Odwiedziliśmy pierwszy islandzki sklep w Selfoss, gdzie nie-
którzy zaopatrzyli się w zakupy na śniadanie, które jedliśmy 
już w drodze do Urriðafoss — najobszerniejszego wodospadu 
na wyspie i podobno, najmniej atrakcyjnego. Ze względu na to, 
że chcieliśmy bardzo zrealizować nasz plan i zobaczyć niemal 
wszystko, staraliśmy się przemieszczać z miejsca na miejsce 
w niezbyt długich odstępach czasowych. Dziennie przejeżdża-
liśmy około 200–500 km! Następnym zatem miejscem były 

Wodospad Urriðafoss
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wodospady Seljalandsfoss i Gl-
júfrafoss, najczęściej fotografo-
wane miejsca na wyspie. Kolejny 
wodospad Skógafoss — to on 
stanowił plener w filmie „Thor”. 
Trzeba było się wspiąć po scho-
dach na górę, aby go zobaczyć, ale 
widok był niesamowity. Następ-
nie udaliśmy się zwiedzić Rey-
nisfjara Beach („Czarną plażę”), 
na której kręcono sceny do „Gry 
o tron”, czy do „Noe”. Reynisfjara 
została umieszczona w latach 90. 
na liście 10 najpiękniejszych plaż 
świata. Wypełniony maleńkimi 
czarnymi kamyczkami skrawek 
lądu odbiega od powszechnych 
wyobrażeń o plażach. Brak tam 
parawanów, nikt się nie opala, nie 
pływa na dmuchanym materacu 
w morzu ani nie wyleguje. Czuć 
za to wiszącą w powietrzu niesa-
mowitą atmosferę. Intensywny 
wiatr niemal zwala z nóg. Uwagę przyciągają od razu ogromne 
kolumny w kształcie organów, prowadzące do malutkiej jaskini 
Halsanefshellir.

Cali mokrzy jechaliśmy zobaczyć Zatokę Bagiennej Do-
liny — Vík í Mýrdal. Kolejnym punktem była jaskinia Hjör-
leifshöfði Cave, a po niej Scenic Green Lava Walk — pokry-
te gęstym mchem pole powulkaniczne. Mech był tak miękki, 
jak gruba wykładzina! Ostatnim punktem tego dnia był kanion 
Fjaðrárgljúfur, którego widok odebrał mi mowę, a spaliśmy 
w miejscowości Hörgsland, w klimatycznych, 6-osobowych 
drewnianych domkach. 

Poniedziałek zaczęliśmy odwiedzinami na Skeiðará Brid-
ge, by następnie obejrzeć wodospad Svartifoss. On jednak nie 
zrobił na mnie takiego wrażenia, jak lodowiec Svínafellsjökull. 
Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie wysłał 13. uczestnika 

naszej wyprawy, drona, by pokazał nam to, czego nie mogli-
śmy zobaczyć ze ścieżki. Lodowiec z góry wygląda obłędnie 
i ten widok tłumaczy, dlaczego akurat na niego nie mogliby-
śmy wejść… To, co mieliśmy zobaczyć po lodowcu, przeszło 
moje najśmielsze oczekiwania. Trafiliśmy na Breiðamerkursan-
dur — Diamentową Plażę. Spróbujcie sobie wyobrazić białą 
morską wodę, czarny piasek, a na nim diamenty. Dosłownie tak 
wyglądały kawałki lodowca wyrzucane na brzeg przez morze. 
Nie mogłem się na to napatrzeć. Na mnie zaś, nie mogli na-
patrzeć się turyści — wrażenie robił na nich mój 3-metrowy 
gimbal do GoPro oraz… mój strój. Miałem na sobie krótkie 
dżinsowe spodenki. Nie wiem, czy to kij, czy te spodenki robiły 
na innych większe wrażenie. Pozostając w temacie krainy lodu, 
następnym punktem na mapie była laguna Jökulsárlón, gdzie 
w zatoczce roiło się od fok. Kolejną plażą, którą odwiedziliśmy, 

była Stokksnes Beach. Ten widok również mnie 
pokonał. Widok na góry, czarny piasek, spienio-
na biała woda i zielone trawy na wydmach — to 
wyglądało jak w filmie. Wracając, odwiedzili-
śmy latarnię Hvalnes Lighthouse, a później wo-
dospad Sveinsstekksfoss. Spaliśmy w komfor-
towym hostelu w Eyjólfsstadir, gdzie mieliśmy 
nazajutrz przepyszne śniadanie. 

We wtorek pierwszym punktem na mapie 
był Yst i Rjúkandi Waterfall, który można zo-
baczyć z trasy. Zatrzymaliśmy się, by obejrzeć 
go z bliska. Drugim wodospadem był potężny 
Dettifoss, który jest podobno najpotężniejszym 
wodospadem w Europie. Siła, z jaką spada woda, 
jest tak potężna, że niemal czuć ją pod nogami! 
W zależności od miejsca, w którym stoimy, mo-
żemy zobaczyć przy tym wodospadzie nawet 
kilka tęcz przy słonecznej pogodzie. Kolejnym 
miejscem był obszar geotermalny — Hverir, 
gdzie można było pozbyć się kataru od aromatu 
siarkowodoru. Kolejne miejsce sprawiło, że nie 

Wodospad Glanni 

Góra Kirkjufell wraz z wodospadem Kirkjufellsfoss
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mogłem uwierzyć w to, co widzą moje oczy. 
To była naprawdę inna planeta. Udaliśmy się 
do wygasłego wulkanu — Hverfjall. To gigan-
tyczny stożek popiołu, miejsce wręcz magicz-
ne i w całości nas pochłonęło! Kolejnym był 
wodospad Goðafoss i w tym dniu był to nasz 
ostatni punkt. 

ZORZA
Środę rozpoczęliśmy, oglądając Hvitser-

kur — trolla zamienionego w skałę. Następ-
nie odwiedziliśmy krater Grabrok, a kolejnym 
przystankiem był wodospad Glanni — według 
islandzkich wierzeń, dom Elfów i Trolli, a ko-
lejno odwiedziliśmy przepiękny punkt widoko-
wy nad jeziorem Selvallavant, górę Kirkjufell 
i wodospad Svodufoss. Stamtąd dojechaliśmy 
do naszego miejsca noclegowego w Hellissan-
dur, po zakwaterowaniu i krótkim odpoczynku 
odwiedziliśmy Skarðsvík Beach — przepięk-
ną, piaszczystą złotą plażę, jedyną taką na wy-
spie. Przejechaliśmy po krótkim spacerze zobaczyć latarnie 
Öndverðarnes oraz Svörtulof, a po tym wróciliśmy do hoste-
lu, gdyż zapadał zmierzch i w tę noc wszystkie znaki na niebie 
wskazywały na to, że moje marzenie i cel się zrealizują i zo-
baczę zorzę polarną na własne oczy. Dokładnie tak się stało. 
Około 22.00 nad naszymi głowami pojawiło się to piękne zja-
wisko, a ja nie mogłem nasycić oczu jej widokiem. Zrobiliśmy 
przepiękne zdjęcia, a ja dzięki uprzejmości kolegów z PTMA 

odkryłem zalety lustrzanki i sam zrobiłem niesamowite zdjęcia 
zorzy. 

Czwartek zaczęliśmy od zwiedzania krateru Saxhólar Cra-
ter, ale jego widok nie przysporzył nam takich emocji jak 
Hverfjall. Następnie udaliśmy się na plażę Djúpalónssandur 
beach, później Londrangar — czyli skalne islandzkie szczy-
ty, a kolejno zobaczyliśmy klif o okrągłym łuku — Gatklettur. 
W przepięknym Thingvellir National Park zrobiliśmy sobie 

Gejzer Strokkur w momencie wyrzutu wody
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długi spacer, po czym dojechaliśmy do Laugarvatn, gdzie za-
kwaterowaliśmy się na ostatnie dwie noce w ośrodku Midd-
leskot Cottage. To tam właśnie byliśmy świadkami kolejnych 
zielonych spektakli na nocnym niebie. Te widoki były wręcz 
nie do opisania! Zrobiliśmy setki zdjęć, a jedno lepsze od dru-

giego. Czwartkowa noc zafundowała nam niesamowite zorzo-
we wrażenia. 

Piątek rozpoczęliśmy, zwiedzając wodospad Hlauptun-
gufoss, do którego szliśmy błotnistą ścieżką, ale widok, jaki 
nam zafundował, był wart wszystkich tych trudów. Następnie 

odwiedziliśmy miejscowość Geysir, w któ-
rej znajduje się protoplasta wszystkich 
chyba gejzerów. Od wielu lat niestety sam 
Geysir nie jest aktywny. Zaledwie kilka 
razy w roku można zobaczyć wyrzut wody 
na wysokość zaledwie 10 m. Wyobraźcie 
sobie, że w połowie XIX w. było to nawet 
170 m. Tuż jednak obok znajduje się Strok-
kur, który co 5–10 min wyrzuca gorącą 
wodę na wysokość do 30 m.

Przedostatnim punktem w tym dniu był 
wodospad Gullfoss, a dzień zakończyli-
śmy, odwiedzając krater Kerið i jego jezioro 
powulkaniczne. Przypominało nam trosz-
kę nasze rodzime Morskie Oko. Wrócili-
śmy do naszych domków i rozpoczęliśmy 
przygotowania do obserwacji zorzy, która 
w piątkową noc miała być jeszcze inten-
sywniejsza niż poprzednio. I była! To, co się 
działo na niebie, było dosłownie i w przeno-
śni naszą ostatnią, zieloną nocą! 
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Zorza w pewnym momencie przyjmowała roz-
maite kształty — wstęgi, kurtyny rozproszonego 
światła i to na całym niebie, nie wiadomo było, 
w którą stronę kierować obiektywy! Nie jestem 
w stanie opisać słowami tego, co mieliśmy nad 
naszymi głowami w tym momencie. Zdjęcia od-
dają widok w 100%, jednak nie oddadzą Wam tych 
emocji, które w sobie miałem w tym momencie. 

Po nocy pełnej wrażeń, ostatni dzień — so-
bota — przywitała nas pięknym słonecznym po-
rankiem, spakowaliśmy się i wyruszyliśmy, aby 
zobaczyć Karlsminni — głazy ułożone w okrąg, 
przywodziły na myśl Stonehenge. Następnie 
Kleifarvatn — punkt widokowy nad jeziorem, 
później Reykjanes Krísuvík (Seltún) — teren geo-
termalny z bulgoczącymi bajorkami, gorącymi 
źródłami, fumarolami i wyziewami siarkowodoru 
z głębi Ziemi, zapach… Specyficzny. Zobaczy-
liśmy Grænavatn, jezioro powulkaniczne, błotne 
baseny w Gunnuhver i latarnię morską Reykja-
nesviti. Dotarliśmy tym samym do ostatniego 
punktu na naszej mapie wyjazdowej — do mostu 
Bridge America — Europe, łączącego Amerykę z Europą. Mia-
łem okazję być w dwóch miejscach na raz. Stamtąd zostało nam 
tylko oddać auta i przejechać do terminala na lotnisku. 

Nikt z nas nie mógł uwierzyć, że plan udało się prawie w ca-
łości zrealizować, że tak szybko minęło te 8 dni i pora wracać 
do ojczyzny. Niektórym w samolocie poleciały łezki, że to już 
koniec, a ja w głębi duszy postanowiłem, że na pewno tu jeszcze 
wrócę! Nasza wycieczka zamknęła się w dystansie 2334 km. 
Wierzę w to, że przed nami są kolejne wyprawy w nieznane, 
równie udane, a może nawet lepsze!

Już teraz wiadomo, że w roku 2020 odbędą się dwie kolejne Wy-
prawy. Pierwsza astrofotograficzna w maju do Stanów Zjedno-
czonych oraz we wrześniu kolejny raz wracamy gonić zorzę, nie-

koniecznie w krótkich spodenkach. Szczegóły na naszej stronie 
Facebook — https://www.facebook.com/wyprawy.ptma/ 

Zdjęcie grupowe uczestników wyprawy na Islandię. Autor relacji stoi pierwszy z prawej
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Mariusz Grochowski (lat 42), 
człowiek o wielu zainteresowa-
niach, jednak głównie zawo-
dowy sportowiec, podróżnik 
oraz miłośnik nocnego nieba. 
17-krotny mistrz Polski w  arm-
wrestlingu, również wicemistrz 
Polski i świata.
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W lipcu bieżącego roku ukazała się w Wydawnic-
twie ZNAK (w serii „Literanova”) książka — 
rozmowa z Grzegorzem Broną przeprowadzona 

przez Ewelinę Zambrzycką. Tytuł „Człowiek – istota ko-
smiczna”, a przede wszystkim podtytuł „50 lat temu stanęli-
śmy na Księżycu. Jak daleko dotrzemy za kolejne 50?” dość 
dobrze definiują, co możemy znaleźć w całkiem pokaźnym, 
liczącym ponad 400 stron tomie.

Kim są rozmówcy? Pozwolę sobie skorzystać z fragmentów 
tekstu na stronie wydawnictwa:

Grzegorz Brona — doktor habilitowany nauk fizycznych 
i biznesmen. Pracował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu War-
szawskiego. Były szef Polskiej Agencji Kosmicznej, miłośnik 
science fiction. Pracę zawodową rozpoczynał w Europejskiej 
Organizacji Badań Jądrowych CERN, po powrocie do Polski 
został współzałożycielem spółki Creotech Instruments.

Ewelina Zambrzycka — dziennikarka i redaktorka, pasjo-
natka tematyki popularnonaukowej. Związana m.in. z „Życiem 
Warszawy” oraz magazynami Gazety.pl oraz Wirtualnej Polski.

Rozmowa podzielona jest na dziewiętnaście rozdziałów, 
z których każdy dotyczy konkretnego zagadnienia. Wybór 
zagadnień nie jest przypadkowy. Układają się one początko-
wo w sekwencję czasową (kiedy dotyczą historii lotów ko-
smicznych). Jako umowną granicę kosmosu Grzegorz Brona 
przyjmuje tzw. linię Kármána znajdującą się w przybliżeniu 
na wysokości 100 km nad powierzchnią Ziemi. Atmosfera jest 
tu na tyle rzadka, że samolot, aby uzyskać siłę nośną potrzebną 
do utrzymania go w powietrzu, musiałby poruszać się z szyb-
kością satelity na orbicie na tej właśnie wysokości. Ciekawą 
dyskusję jak i szereg odnośników literaturowych na temat po-
jęcia linii Kármána można znaleźć, nie szukając zbyt daleko, 
w angielskiej wersji Wikipedii. Jedną z zalet książki Grzego-

Człowiek — istota kosmiczna
rza Brony i Eweliny Zambrzyckiej jest odsyłanie czytelnika 
do osobnych stron-ramek na końcu danego rozdziału, będących 
komentarzami czy objaśnieniami dotyczącymi bardzo różnych 
spraw, które nie zostały poruszone w trakcie rozmowy.

Kolejne rozdziały skupiają się na wybranych zagadnieniach 
związanych z eksploracją kosmosu. Mamy rozmowy na temat 
promów kosmicznych, stacji orbitalnych, śmieci kosmicznych 
czy raczkującej turystyki albo górnictwa kosmicznego. Wszyst-
ko to się już dzieje albo będzie miało miejsce w przewidywalnej 
przyszłości. Nie chcę tutaj przedstawić wyczerpującego spisu 
treści, bo i tak nie oddałby on bogactwa informacji, a przede 
wszystkim atmosfery tych rozmów. Rozmówcy bawią się 
wybranymi przez siebie tematami, widać, że ich to fascynuje 
i sprawia im radość. Trudno się oderwać od książki (a musiałem 
to niestety kilkakrotnie uczynić). Oboje lubią i znają literaturę 
science fiction, w tym również otoczkę kultury masowej z nią 
związaną. Czasem tropią i znajdują odniesienia do niej w cał-
kiem nieoczekiwanych miejscach.

Ostatnia część książki (jest to mój własny podział) poświę-
cona jest przyszłości, tej relatywnie bliskiej jak i tej bardziej 
i bardzo odległej. Poczynając od problemów związanych 
z tworzeniem kolonii ludzkich na Marsie czy z kontrolowaniem 
zmian klimatycznych (nie tylko na Ziemi) z użyciem technolo-
gii kosmicznych, czy z produkcją czystej energii (termojądro-
wej). W tej części książki mamy często do czynienia bardziej 
z marzeniami i czymś, co dzisiaj nazwalibyśmy fantazją — cho-
dzi przecież o zasiedlanie Układu Słonecznego: budowę miast 
na ciemnej stronie Merkurego czy w atmosferze Wenus albo 
kolonii pod skorupą jowiszowego księżyca Kalisto czy krążą-
cego wokół Saturna Tytana. A później loty do gwiazd i dalej... 
Nie wiemy, co czeka ludzkość na tej drodze. Grzegorz Brona 
w pewnym miejscu pisze: Przewidywanie tego, co wydarzy się 
za sto lat, zawsze obdarzone jest dużą niepewnością, bo opie-
ra się na naszej dzisiejszej wiedzy o świecie, w jakim żyjemy. 
Trudno tak całkowicie oderwać się od zastanej rzeczywistości. 
Jednak książka zaczyna się od słów Konstantego Ciołkowskie-
go: Ziemia jest kolebką rozumu, ale nikt nie zostaje w kolebce 
na wieki. I to jest motto przewijające się przez cały czas w trak-
cie rozmowy.

Technologie kosmiczne już teraz zmieniają nasze życie 
w sposób jeszcze niedawno nie do przewidzenia czy wręcz wy-
obrażenia. Przykładem jest globalna łączność czy bardzo szybki 
dostęp do wydarzeń w odległych zakątkach świata: prawie każ-
dy z nas nosi ze sobą smartfon/komputer — podręczne centrum 
komunikacji, rozrywki czy nawigacji, żeby wymienić tylko 
niektóre z jego zastosowań. Miniaturyzacja i niezawodność — 
z tych cech korzystamy zarówno na Ziemi, jak i w przestrzeni 
wokółziemskiej gdzie krążą satelity dostarczające informacji, 
bez których trudno byłoby się nam obejść.

Warto przeczytać Człowieka — istotę kosmiczną, oderwać 
się na chwilę od wszechogarniającej codzienności i posłuchać 
dwojga ludzi, którzy mają do powiedzenia tyle ciekawych rze-
czy. A jednocześnie robią to inteligentnie i z poczuciem hu-
moru.

  Roman Schreiber
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TREŚĆ ZADANIA
 Rysunek przedstawia fragment widma środka tarczy Słońca 

w okolicy linii Hα wodoru . Podczas obserwacji spektrosko-
powych fragmentu chromosfery o widomych rozmiarach ką-
towych 0,5’’×0,5’’ w centrum linii Hα wodoru, na pojedynczy 
piksel detektora CCD przypadał przedział długości fal Δλ = 
0,006 nm, a zastosowany czas ekspozycji wynosi Δt = 0,001 s. 
Wiadomo, że całkowita przepuszczalność systemu optycznego 
wynosi T = 0,5%, a wydajność kwantowa CCD wynosi E = 
50%. Stwierdzono, że detektor zarejestrował w centrum linii 
n = 470 fotonów/piksel.

Ile wynosi średnica głównego obiektywu użytego teleskopu?

ROZWIĄZANIE
Jest to zadanie, które wymagało od finalistów orientacji 

w zagadnieniach związanych ze spektroskopią. Dlatego na po-
czątku zajmiemy się omówieniem przedstawionych nam pojęć 
oraz dołączonego wykresu Hα. Jest to linia spektralna o czer-
wonej barwie w seriach Balmera, utworzona przez wodór o dłu-
gości fali rzędu 656,28 nm (długość można odczytać z wykre-
su, sprawdzając wartość odciętej dla najgłębszego, środkowego 
minimum). Występuje ona, gdy elektron wodoru spada z trze-
ciego na drugi najniższy poziom energii. Światło tej serii jest 
istotne dla astronomów, ponieważ jest ono emitowane przez 
wiele mgławic emisyjnych i można je wykorzystać do obser-
wacji atmosfery Słońca, a także protuberancji. 

Widome rozmiary kątowe mówią nam, jaki kąt wyznaczają 
proste skierowane od nas do „rogów” obserwowanego obrazu. 
Przepuszczalność systemu i wydajność matrycy mówią kolej-
no, jaka część fotonów docierających do układu przejdzie przez 
część optyczną i jaka część zostanie sczytana przez matrycę 
CCD. 

Wykres pokazuje, że światło podające na CCD jest roz- 
szczepione (możemy odczytać natężenie światła dla różnych 
długości fali), podobnie jak w pryzmacie, przez co różne kolory 
są obserwowane na różnych rzędach pikseli. Skoro na wykresie 
widzimy zakres 30 angstremów (Å), a na piksel przypada Δλ = 
0,006 nm = 0,06 Å, to możemy wnioskować, że podane widmo 
podało na szerokości 30/0,06 = 500 pikseli. 

Wiemy dodatkowo, że dla centrum minima zaobserwowano 
n = 470 fotonów/piksel.

Zakładając, że matryca była kwadratowa, wnioskujemy, 
że na pasku odpowiadającym centrum zaobserwowano łącznie  
470 × 500 = 235000 fotonów. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 4 ZAWODÓW  
FINAŁOWYCH LVII OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ

Przejdźmy teraz do interpretacji drugiej z wielkości poka-
zanych na wykresie, czyli natężenia. Dokładna nazwa użytej tu 
wielkości to radiancja spektralna, określana jako strumień pro-
mieniowania (lub jego moc) dzielona na powierzchnię padania, 
dzielone na kąt bryłowy na jednostkę długości fali. Mówiąc ina-
czej, wielkość określa, jak dużo energii na sekundę (wyrażone 
w watach) wypromieniowanej z jednostkowego kąta bryłowego 
(wyrażonego w steradianach) pada na jednostkową powierzch-
nię (tutaj w centymetrach kwadratowych). Podzielenie przez 
długość fali (w angstremach) służy odpowiedniemu przeskalo-
waniu. Rozpisując tę wielkość przy użyciu danych z zadania, 
otrzymamy:

I E
tSc

c

=
∆ Ωλ

gdzie E to energia docierająca do obserwatora równa ilości 
fotonów docierających razy energia fotonu równa E0 = hc/λc; 
S to powierzchnia obiektywu; Ω to obserwowany kąt bryło-
wy; a λc to długość fali w centrum minima głównego. Pamię-
tajmy, że należy przeliczyć wartość kąta bryłowego z sekund 
kwadratowych na steradiany (sr) w następujący sposób:
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Ilość docierających do układu cząstek to N = n/TE. Zakłada-
jąc, że obiektyw jest okrągły, otrzymamy: 

d S E n
TE tIc c

= =
4 4 0

π λ π∆ Ω

Pamiętając, że S jest wyrażone w centymetrach, dostajemy 
wartość 

d = 4,33 cm.
Otrzymany wynik zgadza się z wielkością wciąż popular-

nych spektroskopów wykorzystujących pryzmaty i nieduże 
refraktory, przypominają one modele używane przez np. Willia-
ma Hugginsa, który wykazał, że takie same pierwiastki wystę-
pują na gwiazdach i Ziemi (rysunek poniżej).

  Jakub Garwoła

Autor jest finalistą LXII Olimpiady Astronomicznej 
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ZBLIŻA SIĘ KOMETA SPOZA UKŁADU SŁONECZNEGO

PIERWSZY POSŁANIEC
Niemal dokładnie dwa lata temu teleskopy hawajskiego 

przeglądu nieba Pan-STARRS wykryły „pierwszego posłań-
ca” z przestrzeni międzygwiazdowej. 1I/ʻOumuamua zniknęła 
z zasięgu najczulszych nawet teleskopów równie szybko, jak 
dotarła do wewnętrznego Układu Słonecznego, pozostawiając 
astronomów z niedostatecznie dużym materiałem obserwacyj-
nym. Wynikająca stąd tajemniczość jej natury otworzyła drzwi 
do licznych, czasem dość egzotycznych wyjaśnień, jak choć-
by teza z żaglem słonecznym albo odwiedzającym nas stat-
kiem obcej cywilizacji. I co najśmieszniejsze — żadnej z tych 
hipotez nie możemy w pełni wykluczyć. To pierwsze odkrycie 
ciała z zupełnie nowej kategorii wśród materii kosmicznej 
zrodziło także pytania o liczebność podobnych obiektów w na-
szym układzie oraz o to, kiedy przyjdzie nam zaobserwować 
kolejne z nich. Zdaniem Davida Jewitta z Uniwersytetu Kali-
fornijskiego, w chwili obecnej wewnątrz orbity Neptuna może 
istnieć nawet 10 tys. obiektów pozasłonecznego pochodzenia. 
Jeszcze trudniej przewidzieć, ile bliższych przelotów w prze-
szłości przegapiliśmy. Badania nad dynamiczną przeszłością 
niektórych obiektów Układu Słonecznego dają pewne przesłan-
ki, wobec których hipoteza pochodzenia międzygwiazdowego 
nie jest niemożliwa. Jednym z tego typu obiektów może być 
kometa C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto), poruszają-
ca się po hiperboli o mimośrodzie nieznacznie przekraczającym 
1. Jednak głównym warunkiem przechwycenia takich obiektów 
przez Słońce musiałaby być ich stosunkowo nieduża prędkość 
heliocentryczna. Do tej pory brakowało jednak przekonujących 
kandydatur. 

NAJNOWSZE ODKRYCIE 
W końcu, na początku września 2019 r. potwierdzono odkry-

cie drugiego znanego nauce ciała przybywającego spoza Układu 
Słonecznego. Na zdjęciach z William Herschel Telescope poło-
żonym w La Palmie oraz z teleskopu Gemini North na Hawa-
jach, wykonanych na zlecenie astronomów z Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, widoczna jest wyraźna koma i niewielki warkocz. 
Zatem to kometa — i tym razem nie powinno być już żadnych 
wątpliwości. Obiekt o tymczasowym oznaczeniu gb00234 prze-
mianowano na C/2019 Q4 (Borisov), a kiedy pozasłoneczne po-
chodzenie tego ciała potwierdziły kolejne obserwacje, nadano 

mu oficjalnie nazwę 2I/Borisov (przyp.: „I” — od interstellar 
— międzygwiazdowy). Sam obiekt został odkryty 30 sierpnia 
2019 r. przez Gienadija Borysowa z Krymskiego Obserwato-
rium Astrofizycznego przy użyciu 65-centymetrowego astro-
grafu. W chwili odkrycia pozasłoneczna kometa miała jasność 
17,8 mag i znajdowała się 3 au od Słońca oraz 3,7 au od Ziemi. 
Pod względem liczby odkryć krymskie obserwatorium to jeden 
z najbardziej zasłużonych ośrodków na terenie Europy, mogą-
ce się poszczycić odkryciem ponad 1,2 tys. małych ciał, wśród 
których odnajdziemy również polski akcent — planetkę (2163) 
Korczak. 2I to ósma kometa odkryta przez Borysowa. Co cieka-
we, nie jest pierwszą, a dopiero trzecią na orbicie hiperbolicznej 
w karierze krymskiego odkrywcy. Odnaleziona 6 lat wcześniej 
kometa C/2013 V2 (Borisov) porusza się po lekko hiperbolicz-
nej orbicie o mimośrodzie 1,004, natomiast C/2017 E1 (Bori-
sov), która wiosną 2017 r. osiągnęła ok. 9 mag, ma orbitę o mi-
mośrodzie ok. 1,002. Naturalnie, żadna z wymienionych nie jest 
podejrzewana o pochodzenie międzygwiazdowe. 

POGOŃ ZA NIEDOŚCIGNIONĄ? 
W chwili, gdy piszę te słowa, o charakterystyce komety 

Borysowa wiemy niewiele. Akcje obserwacyjne prowadzone 
z różnych zakątków świata (w tym z Polski) dopiero nabierają 
rozpędu. Tym razem mamy „odrobinę” więcej czasu. Kometa 
przejdzie przez peryhelium 8 grudnia 2019 r., nie zbliżając się 
do Słońca na dystans mniejszy niż 2 au. Dwa dni wcześniej, 
6 grudnia, znajdzie się w niemal jednakowej odległości od Ziemi 
i Słońca (ok. 2 au). Według najdokładniejszych obecnie wyli-
czeń, jej orbita jest hiperbolą o mimośrodzie 3,38 — najwięk-
szym spośród jakichkolwiek znanych obiektów Układu Słonecz-
nego. Stosunkowo duża odległość do Ziemi i Słońca przez cały 
okres widoczności komety sprawi, że nie osiągnie ona zbyt dużej 
jasności na niebie i będzie trudna do dostrzeżenia przez ama-
torskie teleskopy. W maksimum powinna osiągnąć ok. 15 mag 
w okolicach peryhelium. Do tego czasu będzie widoczna głów-
nie z półkuli północnej. Równik niebieski przekroczy w połowie 
listopada i będzie odtąd przemierzać niebo południowe. Obecnie 
(wrzesień 2019 r.) jej precyzyjne obserwacje przez największe 
teleskopy świata utrudnia niewielka odległość kątowa od Słoń-
ca. Zupełnie inaczej niż w przypadku ʻOumuamua, o pozasło-
necznej komecie Borysowa dowiadujemy się kilka tygodni 
przed peryhelium oraz największym zbliżeniem do Ziemi. Mini-

KOMECIARZ

Minor Planet Center potwierdza, że odkryta pod koniec sierpnia 2019 r. kometa o największym znanym na-
uce mimośrodzie orbity pochodzi spoza Układu Słonecznego. Zbliżając się z zawrotną prędkością do Ziemi 
i Słońca, daje unikalną możliwość badań materii powstałej wokół obcej gwiazdy. Badań, w które pionierski 
wkład mają polscy astronomowie. 

2I/Borisov drugim znanym obiektem przybywającym  
z przestrzeni międzygwiazdowej
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malną odległość ok. 1,9 au osiągnie w drugiej 
połowie grudnia. Jak możemy się spodzie-
wać, jej prędkość względem naszego układu 
„w nieskończoności” (czyli niejako pomija-
jąc wpływ grawitacji Słońca na przyspiesza-
nie ciała wewnątrz Układu Słonecznego) jest 
dużo większa niż w przypadku „pierwszego 
posłańca”. Podczas gdy dla 1I wynosiła ona 
ok. 26 km/s (5,5 au/rok), kometa 2I przemie-
rzała przestrzeń międzygwiazdową z prędko-
ścią 32 km/s (czyli ok. 6,8 au/rok). Naturalnie, 
w miarę zbliżania się do Słońca jej prędkość 
jeszcze wzrośnie. To zdecydowanie zbyt duże 
prędkości, by móc pokusić się o wysłanie 
sondy w kierunku przybysza. Mając do dys-
pozycji jedną z najpotężniejszych współ-
czesnych rakiet — Falcona Heavy, jej start 
musielibyśmy zaplanować w lipcu 2018 r., 
a więc ponad rok przed odkryciem obiektu. 
Będąca w przygotowaniu rakieta systemu 
SLS (Space Launch System) wystrzelona na-
wet kilka dni po identyfikacji nowej komety 
jako pozasłoneczną, dotarłaby w jej pobliże w 2045 r., mijając 
obiekt z zawrotną prędkością 34 km/s. Aby tego dokonać, ko-
nieczne byłoby wykorzystanie asysty grawitacyjnej Jowisza, 
a mimo to maksymalny ładunek możliwy do zabrania na jej po-
kładzie wynosiłby zaledwie 3 kg — masę porównywalną z wy-
syłanymi na orbitę małymi satelitami typu CubeSat (dwa razy 
mniejszą od polskich satelitów Lema i Heweliusza). Sam fakt 
odkrycia tego ciała znacznie wcześniej niż ‘Oumuamua sugeru-
je, że jest ono wyraźnie większe od swojej poprzedniczki. Nie 
znając poziomu aktywności komety, obecnie szacuje się średnicę 
jej jądra na ok. 1,5–6 km. Czy kolejny przybysz międzygwiazdo-
wy również nas czymś zaskoczy? W końcu badając ten obiekt, 
będziemy przyglądać się materii powstałej wokół innego słońca!

CHCĄC POZNAĆ RODOWÓD… 
2I/Borisov przybywa do nas z okolic Kasjopei, niedaleko 

granicy z Perseuszem. Inklinacja orbity ok. 44° sprawia, że 

w czasie podróży przez Układ Słoneczny kometa nie zbliży się 
zbytnio do planet, wobec czego trudno się spodziewać perturba-
cji mogących wpłynąć na jej dotychczasową orbitę. Na chwilę 
obecną nie wiemy, jak duży wpływ na jej przebieg mogą mieć 
efekty niegrawitacyjne wynikające z aktywności kometarnej cia-
ła. Mimo to, polscy astronomowie z Poznania i Warszawy: Piotr 
Dybczyński, Małgorzata Królikowska oraz Rita Wysoczańska 
podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, z jakiego układu do nas 
przybyła. Spośród przeanalizowanych układów gwiezdnych 
uwagę zwraca układ podwójny Kruger 60. Składa się z dwóch 
czerwonych karłów, 4- i 6-krotnie mniej masywnych od Słońca, 
z czego składnik mniejszy jest gwiazdą rozbłyskową. Zgodnie 
z obliczeniami, około milion lat temu kometa Borysowa minęła 
układ w odległości 5 ly, zachowując względną prędkość zaled-
wie 3,4 km/s, co może sugerować, że właśnie stamtąd pochodzi. 
Kruger 60 to jeden z najbliższych nam układów wielokrotnych. 
Oddalony jest o ok. 13 ly i zbliża się do nas. Jego nazwa pocho-
dzi od Adalberta Krügera — pruskiego astronoma, urodzonego 
w Malborku, który obserwował go w 1873 r. Możliwość do-
kładniejszego zbadania pochodzenia przybyłej komety otworzą 
przed nami kolejne obserwacje zarówno samej komety, jak i jej 
potencjalnego układu macierzystego. 

Ostatnie dwa lata pokazują, że stoimy przed perspektywą 
poznawania kolejnych obiektów przybywających z przestrze-
ni międzygwiazdowej. A przecież w ciągu kolejnych dwóch 
lat nasza perspektywa może się zmienić za sprawą przeglądu 
LSST, który potencjalnie umożliwi odkrywanie nawet kilku 
tego typu obiektów w ciągu roku. Być może któryś z nich uda 
się odkryć na tyle wcześnie, by możliwe było wysłanie w jego 
kierunku sondy kosmicznej.

KOMECIARZ

  Mikołaj Sabat
Zdjęcie 2I/Borisov z  teleskopu Gemini North. Widoczna aktywność 
kometarna

Porównanie orbit 1I/Oumuamua i 2I/Borisov wewnątrz Układu Słonecznego
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Zmarł Aleksiej Leonow  
— pierwszy człowiek, który odbył  
spacer kosmiczny

11 października 2019 r., w wieku 85 lat, zmarł Aleksiej Leonow, 
radziecki kosmonauta, który jako pierwszy człowiek wykonał spacer 
w otwartej przestrzeni kosmicznej — poinformowała rosyjska agencja 
kosmiczna Roskosmos. Z kolei amerykańska agencja NASA przerwa-
ła transmisję na żywo ze spaceru kosmicznego dwóch swoich astro-
nautów na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznnej (ISS), aby 
podać komunikat o śmierci Leonowa. „Składamy hołd Leonowowi” — 
powiedziano w centrum kontroli NASA w Houston.

Aleksiej Archipowicz Leonow urodził się 30 maja 1934 r. w ZSRR. 
Ukończył szkoły lotnicze i początkowo pracował jako pilot wojskowy. 
7 marca 1960 r. został przyjęty do zespołu kosmonautów. W kosmos 
poleciał dwa razy. Pierwszy lot nastąpił od 18 do 19 marca 1965 r. 
Był wtedy drugim pilotem statku Woschod 2. W trakcie misji wyszedł 
w skafandrze w otwartą przestrzeń kosmiczną, dokonując tego jako 
pierwszy człowiek w historii. Spacer kosmiczny trwał 12 min i 9 s.

Na swój drugi lot musiał czekać do 1975 r. W ramach misji So-
juz 19 poleciał 15 lipca 1975 r. jako dowódca. W jej trakcie statek 
radziecki kilkakrotnie łączył się w kosmosie z amerykańskim statkiem 
Apollo (misja Apollo-Sojuz). Było to pierwsze takie połączenie na 
orbicie okołoziemskiej statku radzieckiego i amerykańskiego. Powrót 
na Ziemię nastąpił 21 lipca 1975 r.

Później zajmował się szkoleniem kolejnych kosmonautów. Był zastęp-
cą komendanta Centrum Wyszkolenia Kosmonautów im. Jurija Gagarina 
(w latach 1970–1991). W 1992 r. został przeniesiony do rezerwy.

W młodości chciał zostać studentem Akademii Sztuk Pięknych. Za-
miłowania plastyczne kontynuował po lotach w kosmos: zajmował się 
m.in. malowaniem obrazów o tematyce związanej z kosmosem, a tak-
że projektowaniem znaczków pocztowych.

Otrzymał wiele odznaczeń i nagród, w tym tytuł Bohatera Związ-
ku Radzieckiego (najwyższy tytuł honorowy w ZSRR) i Order Lenina. 
Z żoną Swietłaną miał dwie córki: Wiktorię i Oksanę.

Krzysztof Czart

Nieudane lądowanie indyjskiej sondy 
Chandrayaan 2 na Księżycu

Nie powiodło się lądowanie indyjskiej sondy Chandrayaan  2 
na powierzchni Księżyca. W ostatniej fazie lotu utracono kontakt z lą-
downikiem. Sonda wystartowała 22 lipca 2019 r. na rakiecie GSLV 

Mk. III. To pierwsza indyjska misja, której celem było miękkie lądowa-
nie na powierzchni Księżyca.

Chandrayaan 2 składa się z orbitera, lądownika i niewielkiego ła-
zika. Po udanym starcie sonda zwiększała swoją orbitę okołoziemską, 
aż w końcu 20 sierpnia wykonała manewr wejścia na orbitę wokół 
Księżyca (LOI). W kolejnych dniach statek stopniowo obniżał swoją 
orbitę, ostatni taki manewr przeprowadzono 1 września i wtedy orbiter 
połączony z lądownikiem znajdował się na orbicie o średniej wysoko-
ści ok. 120 km. Następnie lądownik Vikram razem z łazikiem Pragyan 
odłączyły się od orbitera i silnik lądownika wykonał dwa odpalenia 
przygotowujące do lądowania. 6 września została przeprowadzona 
próba lądowania na powierzchni. Lądownik miał zostać postawiony 
około 350 km od krateru uderzeniowego Basen Biegun Południowy-
-Aitken.

Wszystko przebiegało dobrze aż do wysokości około 2 km. 
Na wysokości 2,1 km utracono przesył danych z lądownika, do tego 
czasu cała procedura lądowania wykonywana była prawidłowo. 
Zakończyła się więc z powodzeniem faza ostrego hamowania, mają-
cego na celu wytracenie większości prędkości i gdy utracono kontakt 
z sondą, ta zniżała się już ze zmniejszonym ciągiem silnika. Lądow-
nik zaczął wtedy zbliżać się do powierzchni pod bardziej pionowym 
kątem. Miał następnie zawisnąć na silnikach i autonomicznie wybrać 
miejsce lądowania.

W pewnym momencie grafiki z centrum kontroli misji zaczęły 
wskazywać niepokojącą orientację lądownika. Po chwili rzeczywista 
trajektoria odbiegała od zaplanowanej, a kontrolerzy zamilkli. NASA 
poinformowała, że ich antena sieci Deep Space Network w Madrycie 
utraciła kontakt z sondą. Indyjska agencja kosmiczna w oficjalnym ko-
munikacie potwierdziła utratę kontaktu. 

Swoją misję będzie kontynuował orbiter, który ma działać wokół 
Księżyca przez około rok. Chandrayaan 2 jest drugą misją księży-
cową Indii. W ramach pierwszej misji Chandrayaan 1, przeprowa-
dzonej w  2008  r. na orbicie wokół naszego naturalnego satelity 
umieszczono statek, a impaktor wykonał kontrolowane zderzenie 
z powierzchnią.

Rafał Grabiański

Odkrycia i ciekawostki z portalu URANIA.EDU.PL
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Aleksiej Leonow w czasach, gdy był kosmonautą

Zdjęcie Księżyca wykonane 23 sierpnia 2019 r. przez sondę 
Chandrayaan 2
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Z okazji swojego stulecia Międzynarodowa Unia Astronomiczna 
(IAU) umożliwiła państwom na  świecie wyłonienie nazw dla planet 
pozasłonecznych i gwiazd. Każdy kraj otrzymał jeden układ do na-
zwania. Według zaleceń IAU, proponowane nazwy mają nawiązywać 
do kultury, historii lub geografii danego kraju. Polsce przypadł system 
BD+14 4559 w konstelacji Pegaza (zob. „Urania” nr 3/2019). Pierw-
szy etap konkursu trwał w czerwcu i wrześniu, a w jego trakcie każdy 
chętny mógł nadesłać swoją propozycję wraz z uzasadnieniem. Na-

Nazwa  
dla gwiazdy

Nazwa  
dla planety Opis

Geralt Ciri Postacie z cyklu wiedźmińskiego Andrzeja Sapkowskiego. Literatura ta jest obecna w polskiej kulturze 
już od około 30 lat, przeniknęła m.in. do gier komputerowych, a także do filmów.

Jantar Wolin Te nazwy mają związek z polskim wybrzeżem Bałtyku. Jantar jest dawnym określeniem bursztynu, 
z kolei Wolin to polska wyspa na wybrzeżu Morza Bałtyckiego.

Piast Lech
Postacie z legend o początkach państwa polskiego. Piast to postać, od której, według legendy, wy-
wodzi się pierwsza polska dynastia rządząca krajem (sam Piast nie był władcą). Lech z kolei znany 
jest z legendy o trzech braciach: Lechu, Czechu i Rusie, którzy założyli sąsiadujące kraje.

Polon Rad Są to nazwy pierwiastków chemicznych, które odkryła Maria Skłodowska-Curie, polska fizyczka 
i chemiczka, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla.

Solaris Pirx Tytuł powieści oraz postać z książek Stanisława Lema, polskiego pisarza science fiction, którego 
twórczość znana jest na całym świecie.

Swarog Weles Swarog (inna wersja: Swaróg) był bóstwem słowiańskim, bogiem nieba, ognia i kowalstwa. Jednym 
z jego synów był Weles, podziemny bóg magii, przysiąg, sztuki, rzemiosła, kupców i bogactwa.

Twardowski Boruta
Pan Twardowski to postać polskiego szlachcica z baśni i legend. W niektórych wersjach opowieści 
ostatecznie znalazł się na Księżycu. Fabuła historii Twardowskiego związana jest z podpisaniem przez 
niego cyrografu z diabłem, stąd drugą nazwą w parze jest imię polskiego diabła z zamku w Łęczycy.

płynęło ponad 2800 pomysłów. Następnie komitet konkursowy prze-
analizował zgłoszenia i wyłonił zestaw nazw do drugiego etapu, któ-
ry trwał od 9.09 do 31.10.2019 r. Obecnie czekamy na ogłoszenie 
końcowych wyników dla wszystkich krajów przez Międzynarodową 
Unię Astronomiczną, co ma nastąpić w grudniu 2019 r. Strona kon-
kursu dostępna jest pod adresem www.iau100.pl/planety.

Krzysztof Czart

Geralt i Ciri, a może Twardowski i Boruta?
Czekamy, jakie imiona otrzymają polska gwiazda i planeta!

Planeta BD+14 4559 b — wizualizacja 
widoku z jej hipotetycznego księżyca. 

Rys.: M.Mizera / PTA / IAU100

Propozycje nazw, które przeszły do drugiego etapu konkursu
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Niebo nad Polską

NIEBO W LISTOPADZIE I GRUDNIU
Listopad i grudzień, to na północnej półkuli Ziemi w przeważającej 

części okres dalszego, choć już coraz powolniejszego skracania dni i wy-
dłużania nocy, procesu, który ulega odwróceniu po zimowym przesileniu 
22 grudnia, przez ostatnie 12 dni roku na powrót, początkowo jeszcze nie-
znacznie, wydłużając dni.

W wyniku coraz wcześniejszych zachodów Słońca, w kolejne listopa-
dowe wieczory obraz nieba zmienia się niewiele. Wciąż krótko po zmierz-
chu ponad południowym horyzontem dominują gwiazdozbiory… letnie, 
z wznoszącym się wysoko, niemal zahaczając o zenit, Trójkątem Letnim, 
wytyczonym przez najjaśniejsze gwiazdy konstelacji Wagi, Łabędzia 
i Orła. W tym czasie na zachodzie dostrzec można jeszcze Arktura, czy-
li Gwiazdę Wiosenną, najjaśniejszy wierzchołek Trójkąta Wiosennego, 
zaś na południowym wschodzie wysoko wznosi się już Jesienny Kwadrat 
wytyczony przez trzy najjaśniejsze gwiazdy Pegaza i pierwszą z jasnych 
gwiazd Andromedy. 

Na przełomie listopada i grudnia, już godzinę przed północą Jesienny 
Kwadrat błyszczy ponad zachodnim horyzontem, ustępując miejsca naj-
większemu skupisku jasnych i bardzo jasnych gwiazd, jakie stanowi obszar 
umownie zwany niebem zimowym. Wyróżniające się pośród nich sześć 
najjaśniejszych gwiazd konstelacji Byka, Woźnicy, Bliźniąt, Małego Psa, 
Wielkiego Psa i Oriona — Aldebaran, Kapella, Polluks, Procjon, Syriusz 
(najjaśniejsza gwiazda całego nocnego nieba) oraz Rigel — wytyczają ob-
szerny gwiezdny symbol nadchodzącej pory roku, Zimowy Sześciokąt.

Pod koniec długich nocy przełomu jesieni i zimy obraz nieba nie przypo-
mina niczym tego z godzin wczesnowieczornych. Ponad południowym hory-
zontem goszczą już w komplecie konstelacje wiosenne, z Lwem, Panną i Wo-

KALENDARZYK

Wschody i zachody Słońca, Księżyca i planet

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

1 listopada ok. godz.   1
16 listopada ok. godz.   0

1 grudnia ok. godz. 23
16 grudnia ok. godz. 22
1 stycznia ok. godz. 21
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larzem, których najjaśniejsze gwiazdy wyznaczają jeszcze jedną 
obszerną figurę geometryczną — Trójkąt Wiosenny. Zimowy 
Sześciokąt do połowy zanurzył się już pod zachodni horyzont, zaś 
na wschodzie ponownie pojawia się Trójkąt Letni, którego najniż-
sza gwiazda wychyla się spod horyzontu krótko przed Słońcem. 

Mapki i wykresy zamieszczone na pierwszych dwóch stro-
nach Kalendarzyka pozwalają zorientować się w wyglądzie połu-
dniowej części naszego nocnego nieba, głównie w połowie listo-
padowych i grudniowych nocy, wyznaczyć godziny wschodów 
i zachodów Słońca, Księżyca i planet, prześledzić zmiany obser-
wowanych jasności i rozmiarów kątowych planet, a także szcze-
gólnie szybko zmieniające się kształty oświetlonej części tarczy 
Merkurego i Wenus. Na pierwszej mapce zaznaczono również 
położenia kilku ciekawych obiektów, opisanych na ostatniej stro-
nie Kalendarzyka (Spójrz w Niebo). Panoramiczna mapa na trze-
ciej i czwartej stronie pokazuje m. in. zmieniające się w tym cza-
sie położenia planet na tle gwiazd. 

Dokładniejsze terminy omawianych zjawisk zebrano w tabel-
ce na drugiej stronie Kalendarzyka. Wszystkie momenty podane 
są w obowiązującym w Polsce od 27 października czasie zimo-
wym, środkowoeuropejskim (CET).

SŁOŃCE
W ciągu w sumie 61 dni listopada i grudnia Słońce pokonuje 

na niebie liczący 61°45’ odcinek swej drogi na tle gwiazd. Z po-

KALENDARZYK

Ważniejsze wydarzenia
listopada i grudnia 2019 r.

            listopad
1 22.39 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 280°02’
2 1.33 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –22°03’
2 8.28 bliska koniunkcja Księżyca 36’S z Saturnem
4 11.23 pierwsza kwadra Księżyca
7 8.37 koniunkcja Księżyca 3,6°S z Neptunem
7 9.36 apogeum Księżyca, 405 064,6 km od Ziemi

11 8.09 koniunkcja Księżyca 4,1°S z Uranem
11 13.35 przejście  (tranzyt) Merkurego na tle Słońca (do 19.03)
11 16.19 koniunkcja dolna Merkurego ze Słońcem (1,3’N)
12 14.34 pełnia Księżyca
12 18.53 opozycja planetoidy (4) Westa, 1,57 au od Ziemi
13 ~1.00 maks. aktywności roju meteorów Taurydy Północne
15 22.50 zakrycie 3,3m gwiazdy eta Gem przez Ksiezyc (do 23.41)
16 3.01 zakrycie 2,9m gwiazdy mi Gem przez Księżyc (do 4.17)
16 9.49 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 98°52’
16 14.54 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +23°09’
18 ~6.00 maks. aktywności roju meteorów Leonidy
19 22.11 ostatnia kwadra Księżyca
20 19.50 Merkury powraca do ruchu prostego w długości eklipt.
22 15.59 Słońce wstępuje w znak Strzelca; λ = 240°
23 8.41 perygeum Księżyca, 366 722,3 km od Ziemi
23 23.28 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Skorpiona
24 12.35 koniunkcja Księżyca 4,0°N z Marsem
24 14.33 koniunkcja Wenus 1,6°S z Jowiszem
25 4.49 koniunkcja Księżyca 1,8°N z Merkurym
26 16..06 nów Księżyca
27 3.10 opozycja planetoidy (10) Hygiea, 2,50 au od Ziemi
27 13.10 Neptun powraca do ruchu prostego w długości eklipt.
28 11.29 maksymalna elongacja Merkurego, 20,1°W od Słońca
28 11.50 kon. Księżyca 2,3°N z Jowiszem; zakrycie 10.43–11.48
28 19.42 koniunkcja Księżyca 1,5°N z Wenus
29 5.13 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 278°23’
29 11.34 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –23°12’
29 ~22.16 bliska koniunkcja Księżyca 56’S z Saturnem
30 11.26 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Wężownika

          grudzień
4 7.58 pierwsza kwadra Księżyca
4 16.18 koniunkcja Księżyca 3,8°S z Neptunem
5 5.08 apogeum Księżyca, 404 452,5 km od Ziemi
8 14.33 koniunkcja Księżyca 4,3°S z Uranem

11 11.04 koniunkcja Wenus 1,8°S z Saturnem
12 6.12 pełnia Księżyca
13 15.15 Księżyc w węźle wstępującym, λ = 98°07’
13 21.58 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = +23°14’
14 ~20.00 maks. aktywności roju meteorów Geminidy
18 18.59 Słońce wkracza do gwiazdozbioru Strzelca
18 21.25 perygeum Księżyca, 370 270,8 km od Ziemi
19 5.57 ostatnia kwadra Księżyca
22 5.19 Słońce wstępuje w znak Koziorożca; λ = 270°
23 4.26 koniunkcja Księżyca 3,4°N z Marsem
25 12.17 koniunkcja Księżyca 1,9°N z Merkurym
26 6.13 nów Księżyca
26 6.18 maks. obrączkowego zaćm. Śłońca; widoczne w płd. Azji
26 8.29 bardzo bliska koniunkcja Księżyca 11’N z Jowiszem
26 14.01 Księżyc w węźle zstępującym, λ = 278°07’
26 21.08 maksymalna deklinacja Księżyca, δ = –23°14’
27 13.07 koniunkcja Księżyca 1,2°S z Saturnem
27 19.25 koniunkcja Jowisza ze Słońcem (5,7’N)
29 3.06 bliska koniunkcja Księżyca 59’S z Wenus

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

Jasności, rozmiary kątowe i wygląd planet
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wodu zbliżania się Ziemi do punktu 
peryhelium okołosłonecznej orbity, 
który osiągnie 5 stycznia, średnia 
kątowa prędkość pozornego ruchu 
Słońca, w dwóch ostatnich miesią-
cach roku jest o 2,9% większa niż 
we wrześniu i październiku. Zmniej-
szająca się przez cały ten czas od-
ległość Ziemi od Słońca skutkuje 
zwiększaniem się z 32,23’ do 32,53’ 
kątowej średnicy słonecznej tarczy 
na naszym niebie.

Swą wędrówkę w omawianym 
okresie Słońce rozpoczyna na grani-
cy konstelacji Panny i Wagi (7,95° 
znaku Skorpiona), a kończy niemal 
w połowie odcinka ekliptyki bie-
gnącego przez konstelację Strzelca (9,70° znaku Koziorożca), 
22 grudnia o godz. 5.19 osiągając punkt zimowego przesilenia, 
punkt Koziorożca, w naszych czasach usytuowany w zachodniej 
części gwiazdozbioru Strzelca, 4,0° od granicy z Wężownikiem. 

W tym czasie na szerokości geograficznej 52°N (centrum Pol-
ski) wysokość górowania Słońca początkowo maleje do 14,6° 
w dniu przesilenia zimowego, by do końca roku na powrót wzro-
snąć, ale jedynie o 0,3°.

KSIĘŻYC 
Tegoroczną listopadowo-grudniową wędrówkę na tle gwiazd 

naszego nieba, niespełna 3 doby po nowiu oświetlony w 17%, 
Księżyc rozpoczyna w zachodniej części gwiazdozbioru Strzel-
ca, 1,1° od granicy z Wężownikiem, by po dokonaniu 2,21 obie-
gów nieba i pokonaniu w sumie dystansu 797,3°, z końcem grud-
nia, 3,2 doby przed pierwszą kwadrą oświetlony w 29%, dotrzeć 
do wschodnich rejonów konstelacji Wężownika, 

Na trasie swej wędrówki po niebie, jak zwykle, Księżyc dwu-
krotnie przewędruje w pobliżu każdej z planet, Jowisza mijając 
nawet trzykrotnie. Choć niespecjalnie atrakcyjne dla obserwato-
rów z terenu Polski, jednak na szczególną uwagę zasługują dwie 
bardzo bliskie koniunkcje z Jowiszem. Momenty koniunkcji, 
czyli zrównania długości ekliptycznych dwóch obiektów, okre-

KALENDARZYK

ślane są z geocentrycznego punktu 
widzenia, czyli względem środka 
Ziemi, nie są więc na ogół zgodne 
z momentami największego zbliże-
nia obiektów obserwowanego to-
pocentrycznie, czyli z konkretnego 
miejsca na powierzchni Ziemi. I tak, 
26 grudnia, podczas bardzo bliskiej 
(geocentrycznie 11’’) koniunkcji 
z Jowiszem, na naszym niebie Księ-
życ minie planetę w odległości oko-
ło 35’; na dodatek będzie to jeszcze 
0,5 h przed wschodem Księżyca i… 
odległego zaledwie nieco ponad 1° 
od obu obiektów Słońca. Miesiąc 
wcześniej, 28 listopada, podczas nie 
tak bliskiej geocentrycznie koniunk-

cji 2,3° z Jowiszem, na naszym niebie Księżyc na ponad godzinę 
zakryje Jowisza swą tarczą, co mimo dnia, dzięki sporej jasności 
planety, będzie można zaobserwować przez teleskop (patrz: ta-
belka ważniejszych wydarzeń). 

Szczególnym przypadkiem bliskich koniunkcji są zaćmienia 
Słońca, czyli zakrycia słonecznej tarczy przez Księżyc w nowiu. 
Tak będzie podczas grudniowego nowiu, skutkującego zaćmie-
niem obrączkowym Słońca, widocznym jednak jedynie z terenu 
południowo-wschodniej Azji i Oceanu Indyjskiego.

PLANETY I PLANETOIDY
Listopad i grudzień nie są miesiącami specjalnie sprzyjającymi 

obserwacjom, do niedawna dominujących na wieczornym niebie, 
największych planet olbrzymów. Jowisz już od połowy grudnia, 
a Saturn od pierwszych dni stycznia, zachodzą pod koniec cy-
wilnego zmierzchu, kilkanaście dni później całkowicie znikając 
podczas koniunkcji ze Słońcem. W przeciwieństwie do nich, zde-
cydowanej poprawie ulegają w tym czasie warunki widoczności 
naszych najbliższych planetarnych sąsiadów — Wenus i Marsa. 

Wenus, z początkiem listopada zachodzącą 3 kwadranse 
po Słońcu, z końcem grudnia możemy podziwiać na wieczornym 
niebie już przez co najmniej 2,5 h. W tym czasie przemierzy trasę 
75°, od granicy gwiazdozbiorów Wagi i Skorpiona aż po centrum 

Tranzyt Merkurego 11 listopada 2019 r.
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mum Leonidów, w bliskim sąsiedztwie Lwa, w konstelacji Bliź-
niąt, oświetloną w 2/3 tarczą błyszczy Księżyc. Nie odstępuje on 
również roju Geminidów z radiantem w Bliźniętach, podczas mak-
simum 14 grudnia goszcząc w samym centrum Bliźniąt, 2 doby 
po pełni rozświetlając tę okolicę jeszcze ponad 95% swej tarczy. 

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: 

listopad grudzień

     12,     5.44         5,     4.12     25,     5.52
     15,     2.33         8,     1.01     28,     2.40
     17,   23.21       10,   21.49     30,   23.29
     20,   20.10       13,   18.38
     23,   16.58

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:

listopad grudzień

  3,   16.59              5,   21.48
  9,     1.55 11,     2.34
19,   19.28            21,   20.07
25,     4.15 27,     4.54

Mirydy — gwiazdy zmienne długookresowe o okresie po-
wyżej 100 dni. W tabelce zestawiono maksima blasku kilkuna-
stu miryd, w tym omikron Ceti, stanowiącej prototyp tej grupy 
gwiazd zmiennych.

listopad grudzień

    7,  ο Cet     3,4m     6,  R Leo    5,8m  25,  R Boo    7,2m

    8,  V Cas    7,9m     8,  R UMa  7,5m  28,  R Dra     7,6m

  11,  V Peg    8,7m   11,  S Her    7,6m  28,  RT Cyg  7,3m

  13,  T Her     8,0m   15,  RS Vir   8,1m  31,  X Oph    6,8m

  14,  U Cet     7,5m   18,  R Vir      6,9m

KALENDARZYK

Koziorożca, na razie nieznacznie, o 20% zwiększając swą jasność. 
Wędrujący od centrum gwiazdozbioru Panny do pogranicza Wagi 
ze Skorpionem Mars, początkowo wschodzący 2 h przed Słoń-
cem, do końca roku przyspiesza zaledwie o 10 min momenty swe-
go wschodu, jednak dzięki coraz późniejszym wschodom Słońca, 
z końcem grudnia wyprzedza je już o 3 h 20 min, również o 20% 
zwiększając w tym czasie swą jasność. 

Najlepszy w tym roku okres porannej widoczności Merkurego 
ma miejsce pomiędzy 20 listopada a 10 grudnia, gdy w związku 
z przypadającą 28 listopada jego maksymalną elongacją zachod-
nią wschodzi 1,5–2 h przed Słońcem. Natomiast dolna koniunkcja 
Merkurego ze Słońcem, 11 listopada wieczorem, skutkuje efek-
townym i rzadkim zjawiskiem przejścia planety przed słoneczną 
tarczą, czyli tranzytem Merkurego. 

Ten trzeci z 13 w sumie w tym stuleciu tranzytów Merkure-
go, rozpocznie się o godz. 13.35, pojawieniem się na skraju sło-
necznej tarczy ciemnej plamki o prawie 200-krotnie mniejszym 
promieniu, która wędrować będzie przez nią niemal centralnie 
do godz. 19.03. Choć z terenu Polski, z powodu zachodu Słońca 
(w centrum około godz. 16.00), będziemy mogli oglądać jedynie 
około 40% całego zjawiska, czas ten powinien wystarczająco 
usatysfakcjonować obserwatorów tranzytu. Pamiętając o bezpie-
czeństwie naszych oczu, Słońce możemy obserwować jedynie 
przez teleskop wyposażony w odpowiednio gęsty filtr słoneczny, 
zaś najwygodniej i najbezpieczniej — rzutując obraz z teleskopu 
na ekran ustawiony za jego okularem. 

Tego samego dnia, około 1,5 h po zachodzie Słońca, mogli-
byśmy pokusić się o skierowanie teleskopu (już bez filtru) na za-
chód, gdzie nisko nad horyzontem świeci, jasna dobę przed opo-
zycją, planetoida (4) Westa. Niestety bliskość świecącego niemal 
pełną tarczą Księżyca tuż przed pełnią, raczej niweczy szanse 
dostrzeżenia planetoidy na styku gwiazdozbiorów Wieloryba, 
Barana i Byka.

ROJE METEORÓW
W obserwacjach obfitszych listopadowych i grudniowych ro-

jów meteorów w tym roku skutecznie przeszkadza Księżyc. Pod-
czas maksimum północnych Taurydów, z radiantem w gwiazdo-
zbiorze Byka, również w Byku pełną tarczą błyszczy Księżyc pół 
doby po pełni. Podobnie 18 listopada nad ranem, podczas maksi-   Jan Desselberger
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lornetka wystarczy, by dostrzec pojedyn-
cze gwiazdy gromady. Odległe o 1450 lat 
św., skupisko około 100 gwiazd, zgroma-
dzonych w obiekcie o rozmiarach 14 lat 
św., można odnaleźć nieco powyżej od-
cinka łączącego Algola (delta Per), słynną 
gwiazdę zmienną zaćmieniową, z gwiaz-
dą Almach (gamma And) w sąsiedniej 
konstelacji Andromedy

M 36 — 2-krotnie ciem-
niejszy od poprzedniego, 
odkryty również w 1654 r. 
przez Hodiernę, jeden 
z trzech dość jasnych obiek-
tów w kompleksie otwar-
tych gromad gwiazd w po-
łudniowej części gwiazdo-
zbioru Woźnicy, skatalo-
gowanych przez Messiera 
(wraz z M 38 i omawianą 
tu przed 2 laty M 37). Od-
ległe od nas o 4100 lat św., 
skupisko około 80 gwiazd 
o rzeczywistym rozmiarze 
14 lat św., na naszym niebie ma kątową 
średnicę 1/3 księżycowej tarczy. W cen-
trum Polski zanurzającą się pod horyzont 
na niespełna 4 h, gromadę tę odnajdzie-
my 1,5° na północny zachód od środka 
odcinka łączącego jasne gwiazdy theta 
Aurigae (Mahasim) i beta Tauri (El Nath) 
na granicy z Bykiem.

M 38 — kolejne odkrycie Giovanniego 
Hodierny, ponad 2,5-krotnie ciemniejsza 
od poprzedniej, jeszcze jedna gromada 
otwarta w południowych rejonach kon-
stelacji Woźnicy, położona 2,3° na pół-
nocny zachód od M 36, niemal dokładnie 
w połowie odcinka pomiędzy gwiaz-
dami Hassaleh i Mahasim (jota i theta 
Aurigae). Odległy o 4200 lat św., obiekt 

SPÓJRZ W NIEBO

Długie noce schyłku jesieni 
i początków zimy, to dosko-
nały czas na rozglądanie się 
po niemal całym nocnym 

niebie. Wciąż po zmierzchu dominują 
na niebie niemal w komplecie konste-
lacje nieba letniego, w ślad za którymi 
w kolejnych godzinach nocy podążają 
kolejno jesienne, zimowe i wiosenne, 
a korowód ten zamykają ponownie wkra-
czające na niebo wyższe (północne) par-
tie nieba letniego. Taką sytuację zawdzię-
czamy Słońcu, wędrującemu w tym cza-
sie najniższymi (południowymi) rejona-
mi nieba letniego, przebiegającymi przez 
gwiazdozbiory Skorpiona, Wężownika 
i Strzelca. Penetrując północne rejony 
nieba jesiennego i zimowego, przyjrzy-
my się bliżej trzem dość efektownym 
otwartym gromadom gwiazd, na koniec 
przenosząc się w pobliże równika niebie-
skiego, gdzie odnajdziemy jedną z naj-
ciekawszych par — jasną mgławicę emi-
syjną z ciemną mgławicą absorpcyjną. 
Odkrywane od XVII do XIX w. obiekty 
odnotowano w katalogach: Messiera (M) 
i New General Catalogue (NGC) lub In-
dex Catalogue (IC). 

M 34 — odkryta w 1654 r. przez wło-
skiego astronoma Giovanniego Hodier-
nę, ponownie zaobserwowana i skatalo-
gowana 110 lat później przez Charlesa 
Messiera, jasna gromada otwarta gwiazd 
w zachodniej części konstelacji Perseusza, 
0,6° od granicy z Andromedą. Z terenu 
całej Polski widoczna jako nigdy nie za-
chodzący obiekt okołobiegunowy, dzięki 
sumarycznej jasności obserwowanej 5,5m, 
w idealnych warunkach może być do-
strzeżona nawet gołym okiem, w postaci 
mgiełki o kątowych rozmiarach porówny-
walnych z tarczą Księżyca, zaś już dobra 

GDY SŁOŃCE WĘDRUJE NIŻEJ
o średnicy 25 lat św., na naszym niebie 
ma rozmiary około 2/3 tarczy Księżyca.

IC 434 / Koński Łeb — przenosząc się 
35° na południe od dwóch ostatnich gro-
mad, natrafiamy na trzy jasne gwiazdy, 
tworzące wyrazisty Pas Oriona. Na oko-
ło 1° na południe od pierwszej, licząc 

od wschodu, jego gwiazdy (Alnitak, zeta 
Ori) rozciąga się szeroka na 10’ smuga 
mgławicy emisyjnej IC 434. Została od-
kryta w 1786 r. przez brytyjskiego astro-
noma niemieckiego pochodzenia, Willia-
ma Herschela. Na tle tej jasnej mgławi-
cy rysuje się charakterystyczny ciemny 
kształt, przypominający kark i głowę 
konia — to usytuowana bliżej mgławica 
absorpcyjna Koński Łeb (Barnard 33), 
przysłaniająca światło jasnej mgławicy, 
po raz pierwszy zarejestrowana dopiero 
w 1888 r. przez szkocką astronom Willia-
minę Fleming. Do obserwacji tego obiek-
tu niezbędny jest duży teleskop, o przy-
najmniej 1,5-metrowej aperturze.

  Jan Desselberger
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Gromada otwarta M 34 Gromada otwarta M 36 Gromada otwarta M 38

Koński Łeb na tle mgławicy emisyjnej IC 434. Pod gwiazdą 
Alnitak widoczna jest jeszcze mgławica Płomień
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Skoro tematem przewodnim tego numeru „Uranii–PA” stała się 
ciemna materia, udałem się i ja w poszukiwaniu onej na pły-
tach muzycznych i plikach. Jako człek starej daty, lubię trzymać 
w ręku konkretny nośnik fizyczny dźwięków i stąd zapewne moje 
zamiłowanie do dużych winylowych krążków. Płyty kompakto-
we nie dają już takiej frajdy, ale i to jest jakiś materialny konkret. 
Niestety, ciemna materia, którą zajmują się astronomowie, wciąż 
umyka naszej fizycznej percepcji otaczajacej nas rzeczywistości, 
a przecież stanowi jakieś 80% Wszechświata! Podobnie coraz 
większy procent dostępnego nam świata muzyki zaczynają stano-
wić utwory nie mające dotykalnego fizycznie nośnika, a jedynie 
dostępne w postaci binarnych zapisów, które możemy przesłu-
chać i ewentualnie pobrać z internetu jako pliki. 

W takiej właśnie tylko postaci dostępny jest album zatytu-
łowany „Dark Matters” autorstwa Johna Christiana. Niektórzy 
Czytelnicy może kojarzą go, jako jednego z klawiszowców for-
macji Airsculpture. Zespół ten tworzył głównie muzykę w stylu 
tzw. szkoły berlińskiej i tematyka kosmiczna z definicji nie była 
mu obca. Piętnaście lat temu wspominałem tu chyba ich kon-
cert w Jodrell Bank. „Dark Matters” to solowa produkcja Johna 
z 2014 r. Zgodnie z tytułem, czeka nas tu sporo ciemnych, mrocz-
nych wręcz dźwięków w stylistyce ambientowego grania. Takie 
jednostajne dźwięki, często spotykane w muzyce elektronicznej, 
nazywa się dronami i ta produkcja jest nimi przepełniona. Nie 
oznacza to jednak, że słuchanie jej szybko nas znudzi czy wręcz 
zmęczy. Przeciwnie! Czeka nas wspaniały relaks, bo przecież 
ciemność jest nam do zdrowego, pełnego wypoczynku wręcz 

ASTRONOMIA I MUZYKA

Konkurs na fotki z Uranią

Tego lata „Uranię” można 
było spotkać zarówno 
na przysłowiowej zielonej
łączce (co sprawdził 
Filip Piotrowski), jak 
i w tak zacnym miejscu, 
jakim jest paryski Luwr 
(gdzie Aleksandra 
Drabik porównywała 
dwa najważniejsze 
obrazy stworzone przez 
człowieka).
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W poszukiwaniu (muzycznej) 
ciemnej materii

  Jacek Drążkowski

niezbędna. To wtedy właśnie, gdy nie dociera do nas światło, za-
czyna się w naszych organizmach produkcja melatoniny — hor-
monu koordynującego pracę naszego zegara biologicznego. 

Muzyka Johna Christiana jest idealna do słuchania w ciemno-
ści. Poczekajmy, aż wszyscy domownicy pójdą spać, usiądźmy 
wygodnie w fotelu i zanurzmy się w tej ciemnej muzycznej ma-
terii. Niech noc będzie z nami!
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OBSERWATOR SŁOŃCA

Biuletyn Sekcji Obserwacji Słońca PTMA

Drugi zjazd sekcji
Jesteśmy po II Zjeździe SOS PTMA i należy się wam, drodzy 

czytelnicy, krótka relacja z tego wydarzenia. Dokładnie od 21 
do  22 września w  Obserwatorium w  Piwnicach i  Truszczy-
nach trwał II Zjazd Sekcji Obserwacji Słońca Polskiego Towa-
rzystwa Miłośników Astronomii. 

Gdy zjawiliśmy się w Gościńcu Silver około godz.18.00, już 
kilka osób na nas tam czekało. Zostały przydzielone pokoje i ci 
co bardziej zmęczeni podróżą udali się na odpoczynek. My, 
tzn. autor artykułu, Ania i Przemysław Tarasiewicz udaliśmy się 
na wykład w księgarni Kafka na Starówce, który poprowadził 
Łukasz Lamża. Frekwencja na wykładzie bardzo dopisała, bo 
zabrakło krzeseł, a temat był iście kosmiczny (czarne dziury). 
Gdy kolega Przemek jeszcze został na wykładzie, ja udałem 
się do pewnej restauracji na spotkanie z przyjaciółmi: Pauliną 
Rosalską i Sebastianem Żurowskim. Paulina wyjeżdżała i nie 
mogła uczestniczyć w  zjeździe, stąd propozycja spotkania 
na  Starówce. W  restauracji spotkałem również Sebastiana 
Soberskiego i  Piotrka Konieczkę. Po  spotkaniu udaliśmy się 
do  hotelu, który dzięki dofinansowaniu z  ZG PTMA był na-
szym punktem noclegowym. Uczestnicy opłacali jedynie kon-
ferencyjne w wysokości 50 zł. 

W sobotę po śniadaniu pojechaliśmy na konferencję do Piw-
nic. W głównej sali, w której miały być wykłady, postawiłem 
mój teleskop, który jeździ ze mną wszędzie, gdzie dzieje się 
coś astronomicznego i powiesiliśmy banner SOS. Na tę oko-
liczność przygotowałem kilka prezentacji, między innymi moją 
o historii SOS PTMA. Swą prezentację zacząłem od apelu Jana 
Mergentalera zamieszczonego w „Uranii” nr 7 i 8/1951, po-
przez powstanie w  latach siedemdziesiątych Centralnej Sek-
cji Obserwacji Słońca i  w  1988 Sekcji Obserwacji Słońca, 
w  skrócie SOS, aż do  chwili obecnej. W  mojej prezentacji 
znalazły się także fakty, czym zajmowałem się w danym cza-
sie, m.in. list od Jana Mergentalera i dziennik obserwacji plam 
z lat 80. oraz praca maturalna na temat „Słońce i metody ba-
dań”. Uczestnicy mogli z bliska obejrzeć wspomniane prace. 
Oprócz prezentacji o historii SOS PTMA usłyszeliśmy jeszcze 

wykład z klasyfikacji plam, który poprowadził Adam Derdzi-
kowski. Prezentacja Adama miała w prosty sposób przedsta-
wić uczestnikom zjazdu klasyfikację plam według McIntosha. 
Następnie zaprezentowano film o  historii „Uranii” i  PTMA. 
O ostatnim zaćmieniu Słońca opowiadał nam Robert Szaj. Ko-
lejnym prelegentem był Łukasz Wojtyniak, który opowiedział 
nam o  problemach w  na-
uczaniu dzieci przedszkol-
nych, szczególnie z  zajęć 
dodatkowych z  astronomii. 
Sebastian Soberski zapre-
zentował film o  hakerach 
wolności. Na  koniec konfe-
rencji Grażyna Gawrońska, 
emerytowany radioastro-
nom, w  swojej prezentacji 
przedstawiła nam metodę 
radiowej obserwacji Słońca 
w  paśmie 127 MHz, czyli 
na  fali 2,36  m. Toruńskie 
obserwacje prowadzono 
33 lata z  trzema przerwa-
mi na  remont lub wymianę 
anten. W  przerwie między 
prezentacjami można było 
wypić kawę i zjeść ciasto przygotowane przez Agnieszkę i Ra-
fała Pukownik. Mogliśmy też skosztować smacznych mufinek 
upieczonych i  przywiezionych przez Magdalenę Zwolińską, 
jedną z uczestniczek zjazdu. Oprócz prelekcji mieliśmy rów-
nież zwiedzanie; po części optycznej oprowadzał Maciej Mi-
kołajewski a po części radiowej Sebastian Soberski. Niektórzy 
po raz pierwszy oglądali radioteleskop z bliska. 

Już to weszło w  nawyk, że każdy uczestnik zjazdu nie 
tylko otrzymał imienny identyfikator wykonany przez Macie-
ja Polaka z  drukarni Tempoprint, mogliśmy po  raz pierwszy 
podziwiać wspaniały banner również z  tej drukarni. Maciej 
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Autor podczas prezentacji historii SOS PTMA

Jedna z  okolicznościowych mufinek upie-
czonych przez Magdalenę Zwolińską
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Pokaz sterowni radioteleskopu przez Sebastiana Soberskiego



75    URANIA    5/2019

OBSERWATOR SŁOŃCA

Fo
t. 

Se
ba

sti
an

 S
ob

er
sk

i

  Tadeusz Figiel

Mikołajewski uraczył nas prezentami: kubek i  książeczka. 
Jak zwykle można było sobie coś dokupić w  sklepiku „Ura-
nii”. Tym razem hitem były wspaniałe koszulki „Uranii” czarne 
i w kolorze wiśni. 

Wieczorem około godz. 18.00 mieliśmy grilla przygotowa-
nego przez Agnieszkę i Rafała. Sobota minęła w przyjaznej 
atmosferze i mimo że przygotowałem dość ambitny plan, my-
ślę, że został zrealizowany i każdy uczestnik mógł ze zjazdu 
wynieść coś ciekawego. 

Niedziela powitała nas słoneczkiem, które postanowiliśmy 
wykorzystać nie tylko do obserwacji, ale i do małego pokazu 

dla gości hotelowych. Słońce pokazywaliśmy na moim telesko-
pie 114 × 900 z wytrawionymi lustrami. Reakcja gości była 
największą nagrodą dla nas. Większość z  oglądających ni-
gdy nie widziała Słońca z bliska. 

Na spotkanie z Robertem Szajem udaliśmy się do Truszczyn 
oddalonych o  105  km. To, co tam zobaczyliśmy, wprawiło 
chyba nie tylko mnie w  małe osłupienie. Na  nasz przyjazd 
Robert wystawił dwa teleskopy słoneczne lunt o  średnicy 
100 mm i 150 mm. Dla tego większego miał wybetonowa-
ny plac. Przez te teleskopy udało nam się zauważyć nieliczne 
małe protuberancje. Oprócz tego sprzętu w jego sali można 
było dostrzec spore reflektory, bo 50 cali, 45 i  kilka mniej-
szych. W sali medialnej Robert wyświetlił nam film z zaćmie-
nia w Stanach Zjednoczonych. Porobiliśmy sobie pamiątkowe 
zdjęcia i wypiliśmy gorącą kawę. 

Te cztery godziny szybko upłynęły i około 15.00 rozjecha-
liśmy się do swych miejscowości. Wielu z nas miało jeszcze 
300 km drogi do pokonania. Cieszę się, że mimo wielkiego 
zaangażowania Roberta w  inne projekty bez żadnych wiel-
kich próśb postanowił nas przyjąć u siebie i przekazać nam 
to, czym od lat się pasjonuje. Ustaliłem, że kolejny zjazd od-
będzie się w Grudziądzu, a jego gospodarzem będzie Seba-
stian Soberski. Do zobaczenia za dwa lata.

Fo
t. 

Pr
ze

m
ys

ła
w

 T
ar

as
ie

w
ic

z

Prezentacja wielkiego słonecznego lunta w Truszczynach

Pamiątkowe zdjęcie uczestników zjazdu na tle toruńskich radioteleskopów
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Biuletyn Sekcji Obserwacji Słońca PTMA

Natura Słońca (cz. 6)

Do bardzo ciekawych obserwowanych forma-
cji na  powierzchni fotosfery należą granulacje. 
Technika obserwacyjna granulacji w  warunkach 
amatorskich należy do  niełatwych zadań. Wyma-

ga zastosowania odpowiedniego sprzętu astronomicznego 
i filtrów. Jednak kiedy cofniemy kalendarz historii obserwacji 
Słońca o  jakieś 160 lat, przekonamy się, że głoszono już 
teorie o  naukowym znaczeniu. Stanowczo twierdzono, że 
na powierzchni naszej dziennej gwiazdy zachodzą procesy 
o nieznanym pochodzeniu. Jak słusznie zauważono, oprócz 
plam słonecznych istnieją formacje powierzchniowe przypo-
minające bąble, które pękają jak bańki mydlane. Nazwano je 
granulami. Stały się one nowym tematem ożywionej dyskusji. 

Francuski astronom Pier-
re Janssen (1824–1907), 
dyrektor podparyskiego 
obserwatorium astronomicz-
nego wyposażonego w  lu-
netę o  średnicy obiektywu 
12,5  cm, za  pomocą tego 
przyrządu rzutuje i  uzysku-
je dość duży obraz Słoń-
ca na  ekranie o  średnicy 
52 cm. Odkrywa pomiędzy 
bąblami granul występują-
cą jasną sieć, nazywając ją 
siecią fotosferyczną, czyli 
występujące pasy pomiędzy 
granulami. Podczas obser-
wacji zastanawia się, czy 
to jest tylko złudzenie spo-
wodowane przez atmosferę 
ziemską. 

Postęp obserwacyjny 
Słońca następuje przy za-
stosowaniu spektroskopu. Odkrywano rozkład ciemnych linii 
w  widmie słonecznym. Przy powszechnym już stosowaniu 
tego urządzenia wykryto linie w widmie słonecznym tych pier-
wiastków chemicznych, których nie odkrył Gustaw Kirchhoff 
(1824–1887). Wykorzystując spektrograf Pierre Janssen 
(1824–1907) i  sir Joseph N. Lockyer (1836–1920) pod-
czas całkowitego zaćmienia Słońca w  1868 r. odkrywają 
te pierwiastki, jakie występują w koronie słonecznej. Koronę 
słoneczną jak i  widoczne w  niej protuberancje uczeni ogła-
szają jako formę gazową. Obaj astronomowie poszerzają 
szczelinę w spektrografie, przez którą mogą fotografować ich 
widma, nie czekając na zaćmienia. 

Z wykonywania wizualnej obserwacji Słońca oczywiście 
nie rezygnowano i pomału przekonano się, że fotografia przy-
nosi nieocenioną pomoc. Przy protuberancjach zaobserwo-
wano pewną jasną linię w pobliżu ciemnej linii D sodu. Jak się 

okazało, był nim nieznany gaz, hel, który zostaje pod koniec 
XIX w. odkryty przez Ramseya w  laboratorium chemicznym. 
Podobnie też było z koroną słoneczną, kiedy uzyskano w jej 
widmie w 1868 r. silnie zieloną linię. Obserwacje widma ko-
rony powtarza Charles A. Young (1834–1908), później to 
samo czynią i  inni astronomowie, nazywając ją „koronium”. 
Okazuje się, że jest to zjonizowane żelazo. Heliofizykom za-
jęło ponad 60 lat, aby w  końcu uświadomić sobie, że wła-
śnie znana zielona linia należała w rzeczywistości do bardzo 
zjonizowanego tego pierwiastka. Świadczy to tylko o bardzo 
wysokiej temperaturze występującej w  koronie słonecznej. 
Niektóre nieznane pierwiastki chemiczne najpierw odkrywa-
no na Słońcu, dopiero później w laboratoriach chemicznych. 

Widmo słoneczne po-
siada swoją różnorodność, 
różne jest ono w  koronie 
słonecznej, inne w  protu-
berancji, a  jeszcze inne 
w  chromosferze. Zauważo-
no na  zdjęciach wykona-
nych podczas całkowitych 
zaćmień Słońca, jak się 
zmienia korona słoneczna, 
a  jej wielkość uzależniona 
jest od  ilości plam słonecz-
nych na  jego powierzchni. 
Teraz nadszedł czas na  za-
stanowienie się, czym jest tak 
naprawdę Słonce. 

Charles A. Young pod-
czas zaćmienia odkrywa 
w  1879  r. tzw. zjawisko 
warstwy odwróconej chro-
mosfery. Warstwę odkryto 
dzięki całkowitym zaćmie-

niom Słońca. Kiedy dochodzi do tego zjawiska, widoczna jest 
jego ciemna tarcza. Obserwując przez spektroskop zaćmie-
nie w momencie całkowitej jego fazy, obraz uzyskany przez 
spektroskop wypełnił się jasnymi liniami absorpcyjnymi. Słońce 
bardzo zaciekawiło astronomów i na dobre rozgorzała dys-
kusja na temat jego gazowej budowy. Wielkim zwolennikiem 
natury gazowej Słońca był francuski astronom Herve Faye 
(1814–1902). Uważał, że nieustannie płyną ogromne prądy 
z  jego wnętrza. Chłodniejszy, ostudzony już gaz opada ku 
środkowi. Fotosfera według teorii budowy Słońca pod koniec 
XIX w. to warstwy ogromnej skondensowanej chmury, w któ-
rych występują dziury w  postaci ciemnych plam. To już jest 
jednak oddzielny temat. 

  Janusz Bańkowski
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Korona naszkicowana przez José Joaquína de Ferrera podczas zaćmie-
nia Słońca 16 czerwca 1806 r. W Kinderhook w Nowym Jorku
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Raport nr 7/2019
Gdyby nie mały jednodniowy epizod w lipcu nie mielibyśmy w ogó-
le plam na Słońcu. Stąd średnia liczba Wolfa w lipcu wyniosła 
R=O,08 a średnia SN=0,02. Raporty przysłało 9 obserwatorów.

Raport nr 8/2019
Cały czas nasze Słońce znajduje się w minimum swej aktywności. 
Sierpień przyniósł tylko jednodniowy epizod zarejestrowany przez 
Jerzego Zagrodnika, stąd taka mała średnia R=1,83.Średnia mie-
sięczna wyniosła zaledwie R=0,06, a średnia SN=0,01. Mimo 
braku aktywności swoje raporty przysłało 10 obserwatorów. Łącz-
nie dla liczby Wolfa 177 obserwacji a dla SN 128 obserwacji.

OBSERWATORZY:
  1. Zapata Antonio Morales 31
  2. Zagrodnik Jerzy 29 
  3. Mikołajczak Eugeniusz 29
  4. Jimenes Francisco 28
  5. Bańkowski Janusz 27

OBSERWATORZY:
  1. Mkołajczak Eugeniusz 31
  2. Zapata Antonio 31
  3. Zagrodnik Jerzy 29
  4. Bańkowski Janusz 27
  5. Jimenez Francisco 22

  6. Kucemba Łukasz 15
  7. Raczyński Łukasz 10
  8. Bohusz Jerzy 7
  9. GrupaAbelowa 1

Koordynator SOS PTMA Tadeusz Figiel

  6. Kucemba Łukasz 19
  7. Raczyński Łukasz 8
  8. Bohusz Jerzy 6
  9. Grupa Abelowa 1
10. Figiel Tadeusz 1

Koordynator SOS PTMA odznaczony
Tadeusz Figiel pełniący od wielu lat funkcję koordynatora sekcji Ob-

serwacji Słońca PTMA podczas uroczystości obchodów 100-lecia Pol-
skiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Krakowie 5 września br. 
został uhonorowany Złotą Odznaką PTMA. Gratulujemy i życzymy wy-
trwałości i sił do dalszych owocnych działań na rzecz miłośników astro-
nomii — redakcja.
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ROZRYWKA

Słowa kluczowe do rozwiązania krzyżówki zamieszczonej w „Uranii–PA” 3/2019: 
1. Ryugu, 2. SWOPE, 3. VLBI, 4. Gaia, 5. Kapsztad, 6. Hiady, 7. Paczyński, 8. Genk, 
9. Dischoeck, 10. Toliny, 11. Australia, 12. Chinasat, 13. Jansky, 14. Stępień, 
15. Filozof, 16. Wężownik, 17. Akrecyjny.

op
r. 

Ja
ce

k 
D

rą
żk

ow
sk

i

Rozwiązanie utworzą kolejne litery z wyróżnionych kratek.  
Na rozwiązania czekamy do końca grudnia 2019 r. Wśród autorów 
poprawnych odpowiedzi rozlosujemy dwie nagrody książkowe  
o tematyce astronomicznej i dwie płyty kompaktowe z elektro-
niczną muzyką kosmiczną. 
1. „Nowe opowiadania starego astronoma”, czyli wspomnienia 

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

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

W „Uranii–PA” nr 3/2019 zamieściliśmy logogryf, którego rozwią-
zaniem jest hasło GWIAZDY KONTAKTOWE. Nagrody  
w postaci książek o tematyce astronomicznej wylosowali 

Krzysztof Kowalczyk z Warszawy i Mateusz Szczesny z Chorzowa,  
natomiast płytę muzyczną otrzymuje Marta Seidler z Sępólna  
Krajeńskiego. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

  1. Planetoida orbitująca wewnątrz orbity ziemskiej
  2. Polskie miasto na Marsie
  3. Jedna z najjaśniejszych gwiazd zimowego nieba
  4. Taka materia dominuje we Wszechświecie
  5. Współzałożyciel i pierwszy dyrektor COPAN-u
  6. Dron, który ma latać na Tytanie
  7. Nadaje masy innym cząstkom elementarnym
  8. Pomierzył prędkości gwiazd w galaktyce M31
  9. Ulubione góry polskich astrofotografów
10. Ksiądz-kosmolog
11. Jedna z najstarszych galaktyk
12. Też może być „ciemna”
13. Rozwiązał zagadkę roju Giacobinidów
14. Jedna z ostoi ciemnego nieba w Polsce
15. Jej oceany też są słone
16. Mogą być brane za UFO
17. Zwolennik gazowej natury Słońca
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ZAPROSZENIA
zloty, obozy, konkursy, spotkania,  
odczyty, wykłady, wydarzenia…

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
● 4 listopada 2019: Spotkanie w O/Warszawa
● 11 listopada 2019: Pokazy tranzytu Merkurego 

na tle Słońca, O/Kraków
● 14 listopada 2019: Prelekcja w O/Szczecin
● 18 listopada 2019: Spotkanie w O/Warszawa
● 25 listopada 2019: Prelekcja w O/Kraków
● 25 listopada 2019: Prelekcja w O/Warszawa
● 28 listopada 2019: Prelekcja w O/Szczecin
● 2 grudnia 2019: Prelekcja w O/Warszawa
● 9 grudnia 2019: Prelekcja w O/Kraków
● 9 grudnia 2019: Prelekcja w O/Warszawa
● 16 grudnia 2019: Prelekcja w O/Warszawa
● 23 grudnia 2019: Prelekcja w O/Kraków
● 23 grudnia 2019: Prelekcja w O/Warszawa

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika 
w Warszawie

● 4 listopada 2019: Janusz Ziółkowski — Co się  
stało 17.08.2017?

● 18 listopada 2019: Aleksandra Olejak  
— Czarne dziury w Drodze Mlecznej

● 25 listopada 2019: Bogumił Pilecki — Czy  
widzimy dwa razy więcej gwiazd niż widzimy?

● 2 grudnia 2019: Agata Różańska — Czarne  
dziury w obiektywie teleskopu ATHENA

● 9 grudnia 2019: Bartosz Bełdycki — Obiekty  
zwarte. Ile prawdy zawierają w sobie  
prezentacje w kinowych superprodukcjach?

● 16 grudnia 2019: Alexey Pamyatnykh  
— Ciekawostki astronomiczne, widziane z roweru  
w Polsce i innych krajach

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu 
Jagiellońskiego

● 27 listopada 2019: Wieczory z gwiazdami — 
mgr Małgorzata Bankowicz

We Need More Space
● 23 października 2019: Przyszłe misje kosmiczne  

z polskim udziałem, Brain Embassy, Warszawa

POCZTA

Sprostowanie
W poprzednim numerze stulet-

niego dwumiesięcznika „Urania–Po-
stępy Astronomii”, Redakcja pisma 
niestety omyłkowo wydrukowała 
starą tj. niepoprawioną i  nieuzupeł-
nioną wersję mego artykułu pt.: „Po-
myłka Heweliusza — czyli zakrycie, 
którego nie było?”

Nowa, niewydrukowana wer-
sja ww. artykułu zawierała wiele 
poprawionych lub dodanych zdań 
w porównaniu z wersją poprzednią. 
Podstawowymi zmianami były choć-
by: 1) brak znaku zapytania w tytule 
artykułu; 2) użycie pojęcia czas po-
prawiony zamiast czas gwiazdowy; 
3) uzupełnienia w części dotyczącej 
analizy dokładności programów 
astronomicznych (przykładowo wy-
jaśniono 10-minutową różnicę mię-
dzy programami „Stellarium” i „Car-
tes du Ciel”, dodano wzmianki 
o  braku w  „Stellarium” poprawki 
dotyczącej aberracji światła, a także 
o programie „Occult”).

Ww. zmiany i  uzupełnienia 
w  nowej wersji artykułu znacząco 
wpłynęły na  podniesienie jego 
merytorycznej jakości. Osoby pra-
gnące otrzymać poprawną wersję 
artykułu o  pomyłce Heweliusza 
proszone są pisać na adres e-mailo-
wy: drozdzu@epf.pl . Mając jeszcze 
na  uwadze szacunek do  Czytelni-

ków „Uranii–PA”, pozwolę sobie 
dopowiedzieć, że maksymalna 
dokładność celowania Heweliu-
sza na  gwiazdy oczywiście mogła 
głównie dotyczyć najjaśniejszych 
gwiazd (do ok. 3,5 mag) — im słab-
sze gwiazdy tym błędy pomiaru 
pozycji gwiazd stawały się większe. 
Pragnę jeszcze dodać, że być może 
bezpieczniej pod względem nauko-
wym byłoby, aby jedno ze  zdań 
artykułu miało taką ostateczną formę: 
„Niedoskonałość teleskopów Hewe-
liusza była najprawdopodobniej 
główną przyczyną, która nie pozwo-
liła mu na poprawne wytłumaczenie 
rzeczywistej natury pierścieni otacza-
jących Saturna.”

Na koniec pragnę zapewnić 
wszystkich Czytelników „Uranii–PA”, 
że dołożyłem wszelkich starań, aby 
końcowa wersja mego artykułu mia-
ła jak najwyższą wartość poznaw-
czo-merytoryczną.

Paweł Drożdżal

Red.: Bardzo nam przykro, że 
nie uwzględniliśmy najnowszej, 
autorskiej wersji artykułu. Nasza 
redakcja wniosła ogromny wysiłek 
aby ta wcześniejsza wersja mogła 
być atrakcyjna i warta przeczy-
tania przez Czytelników. Stąd 
drobne zmiany redakcyjne, które 
miały podnieść to zainteresowanie 

Wizyty astronomów w szkołach
Od września 2019 r. ruszył projekt wizyt astronomów w szkołach, realizowany 
przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) w ramach obchodów IAU100. 
Wizyta astronoma jest w założeniu bezpłatna. Szkoły zainteresowane udziałem 
mogą zgłaszać się na stronie www.pta.edu.pl/astronomers-in-schools

Czytelników. Zaproponowaliśmy 
Autorowi napisanie krótkiego arty-
kułu komentującego braki i niedo-

ciągnięcia opublikowanej (z winy 
redakcji) wersji i uzupełniającego 
jego treści.



100 lat URANII
w promocyjnych cenach w naszym sklepie internetowym 

sklep.pta.edu.pl
koszulki
„URANIA — cała prawda o Wszechświecie” — na plecach  
„100 lat pod wspólnym niebem z Międzynarodową Unią 
Astronomiczną”, na rękawach logotypy wydawców, PTA  
i PTMA, kolor czarny;

„URANIA — naga prawda o Wszechświecie” z historycznym 
obrazem muzy Uranii z okładki czasopisma w roku 1926,  
na plecach historyczne winiety Uranii z ostatnich 100 lat,  
kolor czerwony/ceglasty;

kubki
100-lat pod wspólnym niebem — jubileusz Uranii  
i Międzynarodowej Unii Astronomicznej;

seria książeczek dla dzieci „Mała Urania”
Literacki komiks twórców Uranii z ofertą własnych twórczych 
interpretacji (kolorowanka, wierszyk) dla dzieci. Pierwsza  
taka propozycja od czasu „Dzieci pana astronoma” Wandy 
Chotomskiej;

Ponadto jak zawsze prenumeraty i numery 
archiwalne Uranii oraz najciekawsze astronomiczne 
książki dostępne na polskim rynku.

ściereczki w mikrofibry 
do czyszczenia optyki i okularów (nowe wzory);
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