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Zastanawiam się co by było, gdybym nie wyszedł  
z astronomicznego podziemia.

Czy Sekcja Obserwacji Słońca miałaby kolejnego  
koordynatora, człowieka, który reaktywowałby sekcję? Czy  
ludzie mieszkający w tej samej miejscowości wiedzieliby, że wśród 
nich mieszka gość zajmujący się od 40 lat astronomią? Teraz, 
kiedy już wszyscy o mnie wiedzą i znają moje zamiłowanie  
do astronomii, chcą, abym to w tym, to w innym miejscu  
pokazał się i coś powiedział o sobie. Tak. Za rok minie  
dokładnie 40 lat odkąd spojrzałem w niebo przez własnoręcznie  
skonstruowaną lunetę. Kiedy wspomnę tamtą chwilę to chce 
mi się śmiać. Niczym buszmen z epoki kamienia łupanego  
pragnąłem ogarnąć kosmos, nie mając żadnego pojęcia  
o optyce, skonstruowałem lunetę długości 2 m. To było moje 
pierwsze wielkie niepowodzenie, a zarazem nauka, która nie 
poszła w las. Gdyby ta luneta się nie ugięła, dzisiaj nie byłbym 
pewnie wśród was, miłośników astronomii. To był epizod, który 
zapoczątkował moje wielkie oddanie mej pasji.

Tadeusz Figiel
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Raporty  
obserwacyjne

Listopad 2016

Aktywność Słońca w listopadzie stała na niskim poziomie i średnia R z 73 
obserwacji sekcji wyniosła 15,48 a Średnia SN wygenerowana spośród  
45 obserwacji wyniosła 11.83. 

Grudzień 2016

Kończymy rok z niską aktywnością Słońca. Swoje raporty przysłało 9  
obserwatorów. Łącznie wykorzystano dla Liczby Wolfa 72 obserwacje,  
a dla plamotwórczej aktywności 47 obserwacji. Średnia liczba Wolfa dla 
grudnia wyniosła R=11,83 a dla SN = 10.
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Styczeń 2016

Styczeń to dalsza słaba aktywność Słońca pod względem plam. 
Mimo tej słabej aktywności w styczniu swoje obserwacje przysłało 10  
obserwatorów i koło Astronomiczne Świebodzice kierowane przez  
Łukasza Kucembę. Średnia liczba Wolfa wyniosła R=19,45 a średnia 
SN=17,98. Wykorzystano 115 obserwacji dla liczby Wolfa.
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Luty 2016

W lutym pogoda do obserwacji nie dopisała. Na 10 obserwatorów  
średnio przypadło zaledwie 7 obserwacji. Średnia R = 14,48 i średnia SN = 
12,43 świadczą o słabej aktywności Słońca.
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Podsumowanie 
aktywności 
słonecznej za rok 2016

Rok 2016 można już zaliczyć do niskiej aktywności słonecznej, związanej  
z kończącym się już 24 cyklem. Chociaż w większości przypadków Słońce 
się „zerowało” pod względem liczby Wolfa i aktywności plamotwórczej,  
to jednak były okresy, w których na jego powierzchni dochodziło do  
ciekawych obszarów grup słonecznych.

Styczeń 2016 

Najciekawszym okresem obserwacji  
była końcówka miesiąca, ponieważ  
w centrum dominowała grupa 
2489, a przy zachodnim brzegu 2488.  
Rozmiar grupy centralnej dochodził 
do 300 milionowych    powierzchni. 
W końcówce 2015 roku, dokładnie  
28 grudnia, doszło do rozbłysku 
klasy M 2.3, natomiast w miesiącu 
styczniu na powierzchni Słońca nie 
dochodziło do silniejszych  rozbłysków.  
Na podstawie obserwacji i raportów  
nadesłanych przez członków SOS 
PTMA obliczono średnią liczbę Wolfa  
R = 36,23 i SN = 30,9.

Luty 2016 

W tym miesiącu do najciekawszego 
okresu w obserwacji Słońca doszło 
zaraz w pierwszym tygodniu lutego.  
Obszar jaki dominował na  
południowej półkuli Słońca oznaczono  
numerem 2494. Na uwagę zasługiwała  
jedna duża plama z kontrastowym  
półcieniem. Reszta wokół niej  
zajmowała wraz z nią obszar 220 
milionowych powierzchni. Z grupą 
tą astronomowie wiązali nadzieję, 
że wygeneruje silny rozbłysk klasy X, 
jednak zakończył się na klasie C3.0. 
Na podstawie obserwacji i raportów  
nadesłanych przez członków SOS 
PTMA obliczono średnią liczbę  
Wolfa R = 43,09 i SN = 42,88.
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Marzec 2016

Trzeci kończący się miesiąc 2016 
roku nie był „urodzajny” w grupy 
plam słonecznych znaczących 
rozmiarów. Dopiero ostatni jego  
tydzień, tuż przed Wielkanocą  
zaobfitował w ciekawą grupę 2526, 
która powoli rozpoczynała swój 
tranzyt od wschodniego brzegu.  
Rejon ten był spokojny od rozbłysków 
wysokiej klasy ze względu na stabilne  
pole magnetyczne. Na podstawie 
obserwacji i raportów nadesłanych 
przez członków SOS PTMA obliczono  
średnią liczbę Wolfa R = 35,09  
i SN = 21,32. 

Kwiecień 2016

Grupa 2526, która pojawiła się 23 
marca, 5 kwietnia opuszcza tarczę  
słoneczną utrzymując swoją  
strukturę przez ten cały okres czasu. 
Po trzech dobach na tarczy pojawiła  
się dość silna strukturalnie grupa 
2529. W dniu 13 kwietnia zajmowała  
centralną pozycję względem  
Ziemi. Obszar tej grupy składał się 
z 16 plam. Centralna plama swoim  
kształtem przypominała serce.  
Zajmowała obszar dość znaczący 
bo 800 milionowych powierzchni.  
Plama pokaźnych rozmiarów  
widoczna była również przy wschodzie  
i zachodzie Słońca. Mimo licznych 
plam i plamek jakie powstały wokół 
niej, nie generowały silnego,  
znaczącego rozbłysku. Rozbłysk  
w tym dniu utrzymywał się na  
poziomie klasy C1.8. Na podstawie 
obserwacji i raportów nadesłanych 
przez członków SOS PTMA obliczono  
średnią liczbę Wolfa R = 35,09  
i SN = 21,32.

29.03.2017 Fot. Łukasz Raczyński
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Maj 2016 rok 

Miesiąc maj przywitał nas ośmioma  
grupami różnych rozmiarów.  
Najciekawsza była grupa 2536.  
W niej, 1 maja o godzinie 9 UT doszło 
do rozbłysku klasy C2.4. Chociaż nie 
należała ona do największych to 
dała znać o sobie. W dniu 4 maja  
na wschodnim brzegu tarczy,  
w pobliżu równika pojawiła się nowa 
grupa 2542 o silnej strukturze. Był to 
powrót grupy 2529 ale już mniejszych  
rozmiarów obszarowych. Po pięciu  
dniach dotarła do centrum  
tarczy słonecznej „rozdrabniając 
się” na mniejsze plamy i plamki. 
Dość ciekawie i efektownie wyglądała  
na Słońcu, ponieważ dokładnie 
na południowej półkuli pod grupą  
2542 symetrycznie znajdowała 
się grupa 2543 towarzysząca jej  
w tranzycie. Jednak obie grupy 
po dwóch dniach prawie zniknęły 
z powierzchni Słońca. Ciekawym 
obiektem stała się grupa 2546,  
która pojawiła się 14 maja. Do  
centrum dotarła 20 maja i pięknie 
wyglądała z półcieniem i ciemnym  
jądrem. Jej obszar wynosił 480  
milionowych powierzchni, co  
odpowiada 5 średnicom Ziemi. Na 
podstawie obserwacji i raportów  
nadesłanych przez członków SOS 
PTMA obliczono średnią liczbę  
Wolfa R = 40,68 i SN = 41,90.

Czerwiec 2016 

Czerwiec rozpoczął się w sumie 
brakiem plam i aktywnością zerową. 
Tak również było i na końcu miesiąca. 
Był to pierwszy incydent od lipca 
2014 roku, kiedy na okres dwóch dni 
„zamilkło” nasze Słońce. Co prawda  
pojawiały się grupy słoneczne  
z ładną grupą 2553 o obszarze 300 
milionowych powierzchni. Grup nie 
było dużo, najwięcej trzy grupy z 11 
plamami dnia 11 czerwca. Słońce 
ponownie się wyciszyło 27 czerwca 
i cała jego seria trwała do 7 lipca. 
W tym czasie nie dochodziło do  
poważniejszych incydentów  
rozbłyskowych. Na podstawie  
obserwacji i raportów nadesłanych 
przez członków SOS PTMA obliczono  
średnią liczbę Wolfa R = 15,26   
SN = 14,88.

19.06.2016 
Fot.Robert Szmytkowski



9
Nr.  14/2017

Lipiec 2016

W pierwszym tygodniu lipca  
aktywność słoneczna zerowa.  
Dopiero 8 lipca zaczęły być  
widoczne pierwsze grupy plam 
słonecznych. W sumie nie były to 
aż tak znaczące grupy. Dopiero  
w dniu 11 lipca na wschodnim brzegu 
tarcz słonecznej ukazała się grupa 
2565, która osiągnęła rozmiar 320 
milionowych powierzchni. Dotarła 
do centrum 15 lipca. Jednak mimo  
tak dużego obszaru i plam  
towarzyszących tej grupie nie  
dochodziło do rozbłysków  
powierzchniowych. Maksymalną  
aktywność Słońce osiągnęło 11 
lipca. Liczba Wolfa dochodziła  
do wartości R = 58. Natomiast  
plamotwórczość dzień przed tym 
wyniosła 97. Pod koniec miesiąca 
aktywność dość szybko zmalała 
prawie do wartości zerowej. Należy  
nadmienić, że w dniu 24 lipca  
doszło do silnego rozbłysku klasy M7,6  
z niepozornej grupy 2565, schodzącej  
już z tarczy słonecznej. „Erupcja” 
rozbłyskowa była silna ale nie trwała 
długo, niecałe 30 minut. Na podstawie 
obserwacji i raportów nadesłanych 
przez członków SOS PTMA obliczono  
średnią liczbę Wolfa R = 23,41  
i SN = 21,62.

Sierpień 2016

Sierpień należał do najciekawszych 
miesięcy obserwacji Słońca pod  
względem plamotwórczości. Początek 
miesiąca nie przedstawiał się łaskawie 
ze względu  na zerową aktywność 
słoneczną. Słońce rozkręciło się  
dopiero w piątej dobie sierpnia, 
kiedy ukazywały się pierwsze grup 
plam. Trzy dni później plamotwórczość  
osiągnęła wartość SN = 148.  
Wówczas  w czterech grupach 
plam znajdowało się 14 plam  
z półcieniami. W sumie aktywność 
słoneczna utrzymywała się do końca 
miesiąca. Grupy, jakie pojawiały się 
na tarczy słonecznej nie należały 
do dużych obszarów. Na podstawie 
obserwacji i raportów nadesłanych 
przez członków SOS PTMA obliczono  
średnią liczbę Wolfa R = 41,34  
i SN = 44,91.

14.06.2017 Fot. Agnieszka Nowak
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Wrzesień 2016

Początek września zapowiadał się 
obiecująco. Na wschodnim brzegu  
tarczy słonecznej dominowała  
piękna grupa 2585 z czterema  
plamami otoczona półcieniami. 
Gdy zajmowała centralne położenie  
na tarczy słonecznej, jej obszar  
liczył 550 milionowych powierzchni. 
Grupa ta zawierała 11 plam, jednak  
niezdolna była do generowania 
rozbłysków powierzchniowych. 
Osiągając zachodni brzegu tarczy 
grupa obszarowo zmniejszyła się  
o połowę. Na podstawie obserwacji  
i raportów nadesłanych przez  
członków SOS PTMA obliczono  
średnią liczbę Wolfa R = 35,10  
i SN = 43,71.

Październik  2016 

Okres IV kwartału 2016 roku to  
najmniejsza ilość obserwacji Słońca  
ze względu na panującą aurę  
pogodową. W ciągu 92 dni jedynie 
18 było ze stanem zachmurzenie  
nieba od 0-50%. Reszta dni to  
powyżej 50%. Słońce na swojej  
powierzchni w październiku miało 
momenty, w których aktywność 
plamotwórcza dochodziła do  
wartości SN = 85. W tym miesiącu  
powstał nowy numer grupy,  
zaczynający się od 2600. Na początku  
miesiąca trwała cisza słoneczna  
o zerowej aktywności. Formułowały 
się co prawda grupy słoneczne ledwo 
co dostrzegalne, które nie wpływały  
znacząco na liczbę Wolfa. Na  
podstawie obserwacji i raportów 
nadesłanych przez członków SOS 
PTMA obliczono średnią liczbę  
Wolfa R= 25,23 i  SN = 16,53.
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Listopad  2016

Przez większość listopada na  
powierzchni Słońca panowała  
niska aktywność plamotwórczość. 
SN nie osiągnęła wartości 50.  
Największą liczbę plam odnotowano 
10 listopada w ilość 7 sztuk, w trzech 
grupach. Na tarczy słonecznej  
pojawiła się grupa 2615, która 30 
listopada wygenerowała krótkotrwały 
rozbłysk klasy M1.2. Na podstawie 
obserwacji i raportów nadesłanych 
przez członków SPS PTMA obliczono 
średnią liczbę Wolfa R =15,48 SN = 
11,83.

Grudzień  2016

Ostatni miesiąc roku zaliczał się 
do spokojnego Słońca. Po erupcji  
rozbłyskowej, która miała miejsce 
30 listopada, wszystko ponownie 
powróciło do normy. Największa 
obserwowaną wartość liczby Wolfa 
przypadał na 3 grudnia R = 58. Z dnia 
na dzień aktywność słoneczna szybko 
malała, osiągając sporadycznie  
wartości R = 11. Na podstawie  
obserwacji i raportów nadesłanych 
przez członków SOS PTMA obliczono 
średnią liczbę Wolfa  R=11,83 a dla 
SN = 10. Podsumowując 2016 rok  
z moich indywidualnych obserwacji,  
których przeprowadziłem w 193  
wynika, że 28 były z zerową  
aktywnością (R=0 i SN=0). 

Opracował Janusz Bańkowski,  SOS PTMA
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Z życia sekcji

II Zjazd SOS PTMA

W 2018 roku odbędzie się po raz dru-
gi oficjalny zjazd Sekcji Obserwacji 
Słońca przy Polskim Towarzystwie 
Miłośników Astronomii. Tym razem 
spotkanie będzie miało miejsce 
w Młodzieżowym Obserwatorium 
Astronomicznym pod Krakowem w 
Niepołomicach. W programie wiele 
ciekawych prelekcji, wspólne ob-
serwacje Słońca w obserwatorium, 
seans w planetarium czy wspólne 
zwiedzanie wystawy sprzętu astro-
nomicznego. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych do uczestnictwa, zo-
stały ostatnie wolne miejsca! 

W sprawie rezerwacji miejsca prosi-
my o kontakt z koordynatorem sek-
cji  - p. Tadeuszem Figlem ( e-mail : 
tadek-1961@o2.pl).

Literatura słoneczna

Po raz pierwszy nasza sekcja zebra-
ła w jedną całość spis dostępnej li-
teratury o naszej dziennej gwieździe. 
To jedyne takie skupisko tytułów w 
Internecie. Co jakiś czas uzupełnia-
ne są kolejne lektury. Tematyka jest 
różnorodna. Znajdziecie książki stric-
te naukowe tj. „Słońce – Ziemia” 
Jana Mergentalera czy publikacje 
z gatunku science – fiction. Z pew-
nością każdy coś ciekawego dla 
siebie znajdzie. Czekamy na Wasze 
propozycje. Naszą sekcję tworzymy 
razem! 

Spis lektur dostępny jest na stronie 
www.sos.poa.com.pl. W zakładce 
– literatura. Zapraszam
     Piotr Skorupski
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Antoni Barbacki urodził się 13 czerwca 1897 roku w Krakowie.Przez 18 lat 
pracował jako nauczyciel w szkołach.Podczas okupacji hitlerowskiej nie 
mogąc zajmować się pracą w szkole,zmienił zawód i zajął się naprawą 
zegarków.

Astronomią Barbacki interesował  
się od wczesnej młodości,  
a przyczyniła się do tego kometa  
Halleya, której pojawienie się  
powrotnie w roku 1910 obserwował  
jako kilkunastoletni chłopiec.  
Po II wojnie światowej Barbacki  
zainicjował w 1948 roku utworzenie  
oddziału PTMA w Nowym Sączu  
(wtedy to był to jeden z najbardziej 
ożywionych oddziałów naszego  
towarzystwa). W kwietniu 1951 roku 
A.Barbacki rozpoczął obserwacje 
plam słonecznych i prowadził aż do 
śmierci w roku 1963.Wykorzystywał 
każdy pogodny dzień, nawet małą  
dziurę w chmurach. Najlepsi  
obserwatorzy rzadko kiedy  
uzyskiwali więcej niż 200 dni  
obserwacyjnych w ciągu roku.  
Barbacki umiał obserwować  
Słońce w ciągu nieraz 300 dni,  
a w rekordowym roku 1961 nawet 
330 dni!

Z takiej ilości obserwacji wynika fakt, 
że Barbacki używał do obserwacji  
niedużej, przenośnej lunety  
zaopatrzonej w uchwyt, który  
pozwalał ją przekręcić do każdego  
drewnianego słupa lub drzewa.  
Jego entuzjazm do Słońca był  
niespotykany - gdy widział Słońce 
w odległości kilometra czy więcej 
- wtedy to siadał na rower i gonił  
z lunetą Słońce. W taki sposób  

polował na plamy. Zarząd  
Główny PTMA uhonorował go  
nagrodą Polskiej Akademii 
Nauk za wybitne osiągnięcia  
w obserwacjach Słońca.

Barbacki był autorem obrotowej 
mapki nieba, która była wydana  
przez Zarząd Główny PTMA oraz 
pięknego atlasu nieba, który 
niestety nie doczekał się wydania.  
Był również projektantem odznaki  
PTMA, która stale może go  
przypominać. Z pewnością był  
wybitnym, polskim miłośnikiem 
astronomii. 

A jakim był człowiekiem? Przede 
wszystkim życzliwym, zwłaszcza  
w stosunku do młodzieży, której 
jak mało kto, umiał pokazać uroki  
nocnego nieba. Wieczny entuzjasta,  
cieszący się możliwością patrzenia 
na Słońce.

Pod koniec życia napisał „Piękny 
jest zawód człowieka, wdzięczne  
jest zamiłowanie amatora  
astronomii, który tylko wtedy rą-
czo zabiera się do swego miłego  
zajęcia, gdy Słońce świeci”.

Barbacki zmarł 3 września 1963 roku 
w Nowym Sączu.

Sylwetka
Antoni Barbacki
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Astronomia
Janusza Bańkowskiego

Nasze dzienna gwiazda świeci tak silnie na ziemskim niebie, 
że gołym okiem nie  jesteśmy w stanie bezpośrednio na jego 
patrzeć. 

Istnieją za dnia takie momenty ale 
na chwile kiedy bez trudu gołym 
okiem zaobserwujemy jego tarczę.  
Zdarza się to przy wschodzie  
i zachodzie Słońca jego tarcza 
wówczas wydaje nam się większa. 
Dzieje się to tak dlatego że przy 
wschodzie czy też zachodzie nasza  
atmosfera ziemska  działa jak  
soczewka „gazowa” , która pozornie 
go powiększa i przygłusza skutecznie  
jego silny blask. W niektórych także  
okrasach kiedy Słońce znajduje 
się w maksimum swoje aktywności   
w tym czasie możemy gołym okiem 
obserwować większe grupy plam  
słonecznych. To co widzimy na  
jego powierzchni to fotosfera  
najbardziej zewnętrzna jego warstwa. 
Kiedy jest potrzeba obserwowania  
więcej jego szczegółów na  
powierzchni trzeba użyć teleskopów 
musimy zastosować odpowiednie  

ciemne filtry słoneczne, które  
skutecznie chronią wzrok przed  
silnym blaskiem. Trzeba pamiętać 
kiedy obserwujemy Słońce jego 
wizualne obserwacje nie są tak  
dokładne ponieważ dochodzi tu 
czynnik ludzki i przy dużej liczbie plam 
i grup słonecznych kiedy dwóch  
niezależnie obserwatorów  
dokonywałoby obserwacje podobnymi  
teleskopami na pewno uzyskają  
odmienny wynik . Najlepsza metoda 
dokonywania obserwacji jest jego 
fotografowanie. Odpowiedni sprzęt 
teleskop + aparat fotograficzny  
nadaje się do przeprowadzania  
fotografii , a później dokonywania  
badawczej analizy zdjęcia.  
Najlepiej w aparatach fotograficznych 
przy fotografowaniu stosować małe  
czułości z czasem ekspozycji 1/500 
– 1/1000 sek.
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Galeria
zdjęć

AR12403, 26.08,2016; Fot.Łukasz Sujka, Sprzęt - Newton 16’’ + baader solar 
foil ND3,8 + Baader Solar Continuum, kamera - Point Grey Chameleon 3 
Mono,

25.02.17, SW ED 80, Canon600D, folia 3.8 Raczyński
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