
" Piękny jest zawód czło-

wieka, wdzięczne jest zami-

łowanie amatora astrono-

mii, który tylko wtedy rączo 

zabiera się do swego miłe-

go zajęcia, gdy Słońce 

świeci"  

- Antoni Barbacki 

W tym wydaniu 
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Rok 1978 kojarzy mi się z wstąpieniem w szeregi Polskiego Towarzystwa Miło-
śników Astronomii. W polskich Zakładach Optycznych zakupiłem soczewkę 63 x 
390 i skonstruowałem lunetę do obserwacji astronomicznych. Jakoś swe kroki 
skierowałem w stronę obserwacji Słońca, w projekcji na ekran o śr. 10 cm. Pro-
wadziłem dziennik obserwatora plam słonecznych, zapisując w nim swoje obser-
wacje. 

Dla sprawdzenia kilka z nich wysłałem do Towarzystwa Obserwatorów Słońca, 
którym kierował wtedy Pan Wacław Szymański. Niestety stwierdzono, że moim 
obserwacjom dużo brakuje do obserwacji wykonywanych przez TOS. Mimo tych 
nieprzychylnych uwag ze strony prezesa TOS nie zaniechałem się do obserwacji. 
Kontynuując je, starałem się robić to jak najdokładniej. Marzyłem wtedy o współ-
pracy z jakąś sekcją. Moje marzenia spełniły się po 34 latach, kiedy to zapropo-
nowano mi reaktywację Sekcji Obserwacji Słońca działającej przy PTMA. Dzisiaj 
przeglądając te moje obserwacje sprzed 30 lat zastanawiam się czego im wtedy 
brakowało: 

-robiłem szkic do każdej obserwacji 

-zaznaczałem datę i czas jej wykonania 

-wyliczałem liczbę Wolfa 

-obliczałem całkowitą powierzchnię plam 

-wyliczałem współrzędne heliograficzne plam 

-nie robiłem tylko zestawień miesięcznych 

Po tym doświadczeniu wiem jaki powinien być prawdziwy koordynator. Przede 
wszystkim musi umieć przygarnąć młodzież, a nie już na wstępie ich pogrzebać, 
bo czegoś nie robią tak jak chce sekcja. Mówią, że żaden majster z nieba nie 
spadł. W tym jest wiele racji. Trzeba być cierpliwym, dla każdego mieć czas i 
każdemu wytłumaczyć. To jest moim mottem w naszej sekcji. Teraz czekam na 
spełnienie się mojego kolejnego marzenia. Bo cóż to za sekcja, gdzie obserwato-
rzy nie znają się na wzajem. Zbliża się właśnie taka okazja aby się wzajemnie 
poznać i zaprzyjaźnić. W tym celu prawdopodobnie we wrześniu, po kilku latach 
zostanie zorganizowany I Zjazd SOS PTMA, na którym wymienimy swoje do-
świadczenia, poznamy paru zawodowych astronomów, wysłuchamy przygotowa-
nych prelekcji, oraz zwiedzimy obserwatorium w Piwnicach. Naszemu przedsię-
wzięciu patronuje PTMA i czasopismo „Urania — Postępy Astronomii” z jej Re-
daktorem Naczelnym prof. Maciejem Mikołajewskim. 

Przygotowałem na nasz zjazd identyfikator oraz smycz SOS PTMA. Więcej infor-
macji na naszej stronie oraz grupie Facebook’a. 

 

Serdecznie zapraszam. 

Tadeusz Figiel 

 

Czy wiesz, że… 

Gdyby człowiekowi udało się przechwycić i zmagazynować energię wytwarzaną przez Słońce, 

chociaż w jednej sekundzie, energii tej wystarczyłoby ludzkości na blisko milion lat? 
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 Listopad 

W listopadzie wykonaliśmy ogółem tylko 84 obserwacje plam słonecznych. 

Wszystkie dni zajęte dla liczby Wolfa to tylko dzięki obserwatorowi z Hiszpa-

nii. Niestety w SN mamy aż 10 dziur obserwacyjnych. Średnia liczba Wolfa 

wyniosła 45,64; a średnia aktywność plamotwórcza SN 42,29. Swoje obser-

wacje przysłało 9 członków sekcji.  

Obserwacje przysłali: Paco Jimenez Cebrian – 27, Jerzy Zagrodnik 

– 13, Janusz Bańkowski – 13, Łukasz Raczyński – 10, Łukasz Kucem-

ba  – 9, Piotr Skorupski – 4, Tadeusz Figiel – 4, Monika Sidor – 3, Je-

rzy Bohusz – 1. 

 Grudzień 

Grudzień pod względem pogody okazał się koszmarny. To sprawiło, że tylko 

8 obserwatorów nadesłało swoje raporty. Odnotowaliśmy dalszy spadek ak-

tywności Słońca co doskonale obrazują nasze wyniki. Jeśli chodzi o liczbę 

Wolfa to średnia za miesiąc grudzień wyniosła R=36,97; a średnia aktywność 

plamotwórcza SN =33,84.  

Obserwacje przysłali: Paco Jimenez Cebrian – 25, Łukasz Kucem-

ba – 16, Janusz Bańkowski – 13, Łukasz Raczyński – 12, Jerzy Za-

grodnik – 11, Piotr Skorupski – 7, Monika Sidor – 6, Tadeusz Figiel – 

5. 

        Wykres za miesiąc listopad  2015 

Wykres za miesiąc grudzień  2015 
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Innym znakomitym obserwatorem Słońca był szkocki astronom H.C. Carrington (1826-
1875). Astronom był świadkiem wydarzenia, jakie rozegrało się na powierzchni Słońca, czy-
li 5-minutowego pojaśnienia z 1 września 1859 roku, które było formą wybuchu. Po paru 
dniach w okolicach koła podbiegunowego pojawiła się przeogromna zorza polarna, co było 
związane z zaburzeniem ziemskiego pola magnetycznego. Obserwacje, które dokonał Car-
rington potwierdzili inni astronomowie. Astronom także w tym czasie obserwując Słońce 
wykonał rysunek dużej plamy słonecznej, która widoczna była na jej tarczy. Podobne zjawi-
ska Carrington i inni astronomowie obserwowali w październiku 1864 roku. W maju 1892 
tez doszło do potężnego rozbłysku, którego efektem było zakłócenia ziemskiego pola ma-
gnetycznego. Wracając do Carringtona należy poświęcić mu kilku zdań uwagi, ponieważ 
badał i wyznaczał obrót naszej dziennej gwiazdy. Wybrał podczas maksymalnej aktywności 
Słońca, jak zachodziła w tym okresie czasu grupa plam. Obserwując je systematyczne co-
dziennie odmierzył czas, po jakim znowu te same grupy pojawiły się w tym samym miejscu, 
w stosunku do Ziemi. Powrót plam, które były bliżej równika nastąpił po 25 dniach, a tych 
na szerokości 50* po 27,5 dniach. Doszedł do wniosku, że Słońce nie obraca się jako ciało  
sztywne. Wyniku prowadzenia systematycznych obserwacji zauważył też, że największa 
ilość grup plam występuje od 35* do 55* równoleżnika  Nie występują one w obszarach 
podbiegunowych i na małych długościach równikowych. 
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Tadeusz Figiel to miłośnik Astronomii i obserwator Słońca. Swoją pasją zaczął interesować się 

jeszcze w szkole podstawowej. W 1978 roku po raz pierwszy zapisał się do PTMA O/ Poznań. 

Siedziba oddziału mieściła się na Starym Rynku, a prezesem była Mgr. Honorata Korpikiewicz. 

Tadeusz w lekturę astronomiczną zaopatrywał się w komisie i w księgarniach. To było wtedy je-

dyny sposób na zdobycie wiedzy. Korzystał również z Młodego Technika i Świata Młodych. Wraz 

z wejściem w poczet członków PTMA zaczął prenumerować Uranię. Pierwszą lunetą jaką skon-

struował była lunetka ze szkieł okularowych. Jednak posiadała ona sporą abberacje chromatycz-

ną. Kolejną lunetą skonstruowaną przez Tadeusza była z soczewek zakupionych w PZO. Dopie-

ro później zakupił z ZG PTMA soczewkę w obudowie 68 x 800. Ten sprzęt stał się standardowym 

sprzętem do późniejszych obserwacji Słońca. Od 2012 roku pełni funkcję koordynatora Sekcji 

Obserwacji Słońca przy PTMA. Jest współautorem programu do obserwacji Słońca o nazwie " 

Solaris" oraz współautorem nowej strony sekcji.  

Od 2013 roku jest współpracownikiem czasopisma "Urania i Postępy Astronomii". Prowadzi na 

łamach czasopisma kącik pod nazwą " Obserwator Słońca" publikując w nim ciekawe artykuły 

związane z tematyką słoneczną oraz dwumiesięczne raporty. Współpracuje z zagranicznymi sek-

cjami takimi jak: AAVSO, BAA oraz SIDC-SILSO. W SIDC otrzymał status bazy słonecznej o na-

zwie TF282. Sprzęt jakim aktualnie prowadzi obserwacje to; reflektor 200 x 1000 dla ciemnego 

nieba oraz reflektor 114 x 900 dla obserwacji Słonecznych, w którym wytrawił oba lustra przez co 

uzyskał naturalny obraz naszej gwiazdy. Obraz ściemnia używając filtra OIII. Filtr ten daje delikat-

nie zielony kontrast co sprawia, że oczy się nie męczą podczas dłuższych obserwacji wizualnych 

Słońca. 

Piotr Skorupski 
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Fot. Łukasz Sujka 

Słońce, 10.11.2015r. 
Fot. Robert Renims Szmytkowski 
Setup: Obiektyw 150mm/1500mm, iStar Optical H-Alfa, filtry: ERF 160mm Baader, 
kamera: Grassshopper 3 IMX 174.  

Aurora Borealis, Grenlandia, wrzesień 2013 
Fot. Juan Curlas Casado (TWAN) 
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Słońce w różnych światłach 

 

 

 

WSZELKIE PRAWA UDOSTĘPNIANIA TYLKO ZA ZGODĄ REDAKCJI ! 

 


