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Od lunety Galileusza do orbitalnych obserwatoriów astronomicznych6 —

WszystKie Obserwacje astrOnOmiczne w starożytności i średniowieczu 
prowadzono nieuzbrojonym okiem. Polegały one przede wszystkim na mie‑
rzeniu kątów pomiędzy zmieniającymi swe położenie ciałami niebieskimi 
i „stałymi” gwiazdami. Tylko w wyjątkowych wypadkach znajdujemy zapisy 
kronikarzy o pojawieniu się komety, przelocie jasnego meteoru lub roz‑
błyśnięciu nieznanej dotąd gwiazdy. Dawne przyrządy obserwacyjne, jak 
np. kwadrant {3} lub sekstant przypominały duże kątomierze, do których 
była przymocowana jedna lub dwie ruchome listwy z przeziernikami. 
Listwę tę kierowano na obserwowany obiekt (np. planetę) i odczytywano 
na skali kąt, jaki tworzył kierunek do danego ciała niebieskiego z linią 
pionu. Mierzono również kąty pomiędzy kierunkami do dwóch wybra‑
nych ciał niebieskich. Pomiary te charakteryzowała niewielka dokładność, 
wynosząca co najwyżej kilka minut łuku. Warto jednak pamiętać, że duże 
serie tego typu obserwacji przyczyniły się do ogłoszenia przez Mikołaja 
Kopernika (1473–1543) teorii heliocentrycznej, zaś obserwacje wizualne 
Tychona Brahego (1546–1601) były podstawą sformułowania przez Jana 
Keplera (1571–1630) praw rządzących ruchem planet.

Lunety, czyli refraktory
Przełomem w poznawaniu Wszechświata było wynalezienie w 1608 roku 
lunety. Same soczewki były już znane, jednak pomysł zestawienia dwóch 
soczewek, przez które można było oglądać odległe przedmioty, przypisy‑
wany jest holenderskiemu optykowi Hansowi Lippersheyowi (1570–1619) 
{1}, mającemu swój warsztat w Middelburgu w Zelandii (prowincja w połu‑
dniowej Holandii). Podobno Lippershey zauważył, że bawiące się w jego 
warsztacie dzieci zestawiły dwie soczewki i dostrzegły, że oglądane przez 
ten prosty układ optyczny dalekie przedmioty wydają się znacznie bliższe. 
Według innych, niepotwierdzonych przekazów, lunetę wynalazł w 1604 
roku Zacharias Jansen (1580–1638) {2}, który również prowadził warsztat 
optyczny w Middelburgu. Nie jest też wykluczone, że układem optycznym 
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From Galileo’s telescope to orbital astronomical observatories — 7

All ancient and mediaeval astrOnOmical ObservatiOns were conducted 
with the naked eye. They were primarily concerned with the measurement 
of angles between the celestial bodies, and changes in their positions rela‑
tive to the “fixed” stars. The chroniclers’ records of visible comets, bright 
meteors passing, or the appearance of a previously unknown star but rare 
occasions. The ancient observating instruments, such as the quadrant and 
the sextant, bring to mind large geometric protractors equipped with one or 
two movable slats with sight vanes {3} fixed to them. The slat was directed 
towards the observed body, for example a planet, and the angle between the 
line to the celestial body and the vertical could be read from a scale. Alter‑
natively, angles could also be measured between the directions to selected 
celestial bodies. These measurements were characterised by low precision, 
not better than a few minutes of arc. It is worth remembering, however, 
that large series of such observations helped Mikołaj Kopernik (Nicolaus 
Copernicus, 1473–1543) prepare his heliocentric theory, while the observa‑
tions by Tycho Brahe (1546–1601) gave Johannes Kepler (1571–1630) grounds 
for formulating his laws governing the movements of the planets.

Refractors, or lens telescopes
A turning point in our familiarity with the universe was the invention of the 
refracting telescope in 1608. Lenses had been known earlier, yet the idea 
of putting two of them together so as to see distant objects is attributed to the 
Dutch lensmaker, Hans Lippershey (1570–1619) {1}, who ran his workshop 
in Middelburg, in the southern Dutch province of Zeeland. Lippershey is 
said to have noticed that children playing in his workshop put two lenses 
together and discovered this simple optical system makes distant objects 
appear much closer. Unconfirmed oral tradition makes Sacharias Jansen 
(1580–1638) {2}, who also had an optical workshop in Middelburg, the inven‑
tor of the telescope in 1604. It also cannot be ruled out that a telescope‑like 
optical design was used before 1589 by an Italian scientist, Giambattista della 
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przypominającym lunetę posługiwał się przed 1589 rokiem włoski uczony 
Giambattista della Porta (1535–1615). Wieść o wynalazku bardzo szybko roz‑
niosła się po okolicy i inni holenderscy optycy, m.in. Jacob Metius (ok. 1571–
1628) z Alkmaar, wykonali podobne instrumenty. 

W maju 1609 roku informacja o nowym sposobie oglądania odległych 
przedmiotów dotarła do Galileusza (1564–1642). Włoski uczony skonstru‑
ował podobny przyrząd i wkrótce skierował go na niebo, dokonując szeregu 
bardzo istotnych odkryć: m.in. stwierdził, że oglądana przez lunetę poświata 
Drogi Mlecznej rozpada się na wiele bardzo słabych gwiazd, odkrył fazy 
Wenus podobne do faz Księżyca, zaobserwował cztery satelity obiegające 
Jowisza, dostrzegł pierścieniowe góry na Księżycu, a także stwierdził wystę‑
powanie plam na Słońcu.

3.  Dawny kwadrant 

Early Quadrant 
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Porta (1535–1615). News of the inventions spread throughout the country very 
quickly and other Dutch opticians, including Jacob Metius (c. 1571–1628) 
of Alkmaar, soon made similar instruments.

In May 1609, reports of this new way of observing distant objects reached 
Galileo (1564–1642). The Italian scientist constructed a similar device, and 
soon turned it towards the skies, making a number of highly significant 
discoveries. One of them was finding that the glow of the Milky Way, when 
seen through a telescope, breaks into a multitude of very faint stars, another 
was the discovery of the phases of Venus, similar to those of the Moon. 
Besides these, he saw four satellites circling Jupiter, noticed the ring‑like 
formations of mountains on the Moon (now known as craters), and ascer‑
tained the presence of sunspots.

Invented in the Low Countries and improved by Galileo, the first tel‑
escope consisted of two lenses placed in a lead tube. The objective was a con‑
vergent lens with greater focal length, and the eyepiece a diverging lens {4}. 
The image received was upright, initially with a magnification of 3, which 
was later improved to as much as 30×. The simple optical solution applied 
by Galileo was later used in what are known as opera glasses.

Another model of the telescope was proposed by Johannes Kepler in 
1611. In Kepler’s telescope, both the objective and the eyepiece were con‑
vergent lenses {5}, which allowed creation of the image of the observed 
object beyond the eyepiece. However, the image seen in Kepler’s telescope 
was inverted: though a major drawback in observing objects on Earth, it 
had no real significance when observing celestial bodies. The device built 
by the German astronomer had a larger field of view, yet its brightness 
was lower. Kepler’s telescopes have been in popular use from the mid‑17th 
century, and today all refracting astronomical telescopes work according 
to his system.

Information about the new ways of watching the skies reached Poland 
as early as 1613. The first, “heavenly” observations making use of the tel‑
escope were conducted in Kalisz in that year by Karol Malapert (1581–1630), 
a Jesuit hailing from what is now Belgium who taught mathematics at 
the Jesuit College of Kalisz between 1613–1617. Malapert conducted his 
observations with a telescope constructed by his student, a Pole by the 
name of Aleksy Sylwiusz (1593–c. 1651). Initially, the focus of his obser‑
vation were stars and planets, yet following the suggestion of the Jesuit 
astronomer Krzysztof Scheiner (1575–1650) he also undertook observa‑
tions of the Sun. These were performed on a screen placed beyond the 
focal point of the telescope.

Today, refractors lens telescopes, are predominantly used for visual obser‑
vations, that is the direct watching of bodies in the sky, except for the Sun, 
of course, as a direct look at the Sun through telescope risks loss of sight!

Astronomical optics introduced the notion of the telescopic magnification 
(p) which can be calculated from the formula:

,
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Wynaleziona w Holandii i ulepszona przez Galileusza luneta składała 
się z dwóch soczewek umieszczonych w ołowianej rurze. Obiektywem była 
soczewka skupiająca o dłuższej ogniskowej, okularem soczewka rozpra‑
szająca {4}. Oglądany obraz był prosty, przy czym uzyskiwane początkowo 
powiększenie było trzykrotne, a w późniejszych modelach nawet 30‑krotne. 
Współcześnie układ optyczny zbliżony do lunety Galileusza można spotkać 
w niektórych tzw. lornetkach teatralnych.

W 1611 roku inny model lunety zaproponował Jan Kepler. W lunecie 
Keplera zarówno obiektyw, jak i okular były soczewkami skupiającymi {5}, 
przez co poza okularem można było wytworzyć obraz oglądanego obiektu. 
Jednakże luneta Keplera dawała obraz odwrócony, co w obserwacjach przed‑
miotów ziemskich było dużą niedogodnością, natomiast nie miało większego 
znaczenia przy obserwacjach ciał niebieskich. Urządzenie niemieckiego 
astronoma miało większe pole widzenia, natomiast nieco mniej jasny obraz. 
Lunety Keplera znalazły szerokie zastosowanie począwszy od połowy xvii 
wieku i w chwili obecnej wszystkie lunety astronomiczne są konstruowane 
zgodnie z tym schematem optycznym.

Informacja o nowych możliwościach obserwacji nieba dotarła do Polski 
już w 1613 roku. Pierwsze obserwacje lunetą przeprowadził w Kaliszu w tym 
samym roku jezuita Karol Malapert (1581–1630), który przybył z Belgii i w latach 
1613–1617 był nauczycielem matematyki w kaliskim kolegium jezuickim. Mala‑
pert wykonywał obserwacje lunetą skonstruowaną przez swojego ucznia, Polaka 
Aleksego Sylwiusza (1593 – ok. 1651). Przedmiotem obserwacji były począt‑
kowo gwiazdy i planety, później za radą jezuickiego astronoma Krzysztofa 
Scheinera (1575–1650) podjął również obserwacje Słońca. Obserwacje te były 
wykonywane na ekranie umieszczonym poza ogniskiem lunety. 

Lunety, zwane w astronomii refraktorami lub teleskopami soczewkowymi, 
najczęściej są używane do obserwacji wizualnych, to znaczy do bezpośred‑
niego oglądania obiektów na niebie (z wyjątkiem Słońca, gdyż bezpośrednie 
spojrzenie na Słońce przez lunetę grozi utratą wzroku!). 

W optyce astronomicznej wprowadza się pojęcie powiększenia (p) lunety, 
które można obliczyć, stosując wzór: 

,
 

gdzie fob jest długością ogniskowej obiektywu, natomiast fok długością ogni‑
skowej okularu. Przykładowo, dysponując lunetką o ogniskowej 60 cm 
i okularem o ogniskowej 1 cm, uzyskujemy powiększenie 60 razy. War‑
tość powiększenia wskazuje nam równocześnie ilokrotnie zwiększyła się 
obserwowana przez lunetę średnica kątowa danego ciała niebieskiego. Jeśli 
np. średnica kątowa Wenus oglądanej wprost na niebie wynosi w danym 
momencie np. pół minuty łuku (planeta oglądana nieuzbrojonym okiem 
przypomina jasno świecący punkt), to Wenus obserwowana przy powięk‑
szeniu 60‑krotnym będzie miała średnicę kątową mniej więcej taką jak 
widoczny na niebie Księżyc.

Z podanego powyżej wzoru wynika, że im dłuższa ogniskowa obiektywu 
(przy danej długości ogniskowej okularu), tym większe można uzyskać 
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where fob is the focal length of the objective, while fok is the focal length 
of the eyepiece. For example, a telescope with a focal length of 60 cm and 
an eyepiece whose focal length is 10 mm allows a magnification of 60×. The 
value of magnification also denotes how many times the angular diameter 
of a given celestial body increases when viewed through the telescope. Thus, 
if for example the angular diameter of Venus observed at a given moment 
is half a minute of arc (viewed with the naked eye, the planet remains 
a brightly shining point), the same planet observed at 60× magnification 
has an angular diameter comparable to that of the Moon.

The above formula shows that the longer the focal length of the objec‑
tive (at a given focal length of the eyepiece), the greater the magnification 
which can be achieved. This explains why the telescopes built in the 17th 
century featured lenses of great focal lengths as objectives. These included 
the instruments built by the Gdańsk astronomer, Jan Heweliusz (Johannes 
Hevelius, 1611–1687) who in his observatory in Gdańsk’s Korzenna Street set 
up a telescope with a focal length of 60 feet, approximately 17 m (at the time 
1 feet was approx. 28,8 cm). Somewhat later, Hevelius built another telescope, 
this time with focal length of 114 feet (approx. 40 m). It was so long that it 
could not fit in the terrace of the observatory, and so it was moved far outside 
the city, where it was mounted on a 27‑metre‑high platform {6}. Due to the 
effect of diffraction, the quality of the images observed by Hevelius was 
very low. Moreover, pointing the telescope at specific object to be observed 
caused enormous difficulties, with vibrations of the entire construction 
being a major problem.

To minimise optical flaws, from the 19th century, objectives composed 
of two or more lenses were used in the construction of large telescopes. 
A system of lenses made of different types of glass allowed the correc‑
tion of errors resulting primarily from what is called chromatic aberration. 
To avoid vibrations in the optical system, the lenses were placed in rigid 
metal tubes, which had the objective at one end, and the eyepiece at the 
other. The tube itself was mounted on a special construction that allowed 
the telescope to be aimed at any point of the sky. Moreover, this arrangement 

4.  Schemat optyczny 

lunety Galileusza 
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5.  Schemat optyczny 
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powiększenia. Dlatego w xvii wieku budowano lunety, w których obiekty‑
wami były soczewki o długich ogniskowych. Przykładem tego typu lunet 
były instrumenty zbudowane przez gdańskiego astronoma Jana Heweliusza 
(1611–1687), który w swoim obserwatorium w Gdańsku przy ul. Korzennej 
ustawił lunetę o ogniskowej 60 stóp, tj. ok. 17 m (1 stopa = 28,8 cm). Nieco 
później Heweliusz zbudował lunetę o ogniskowej 140 stóp, czyli ok. 40 m. 
Była ona tak długa, że nie mieściła się na tarasie obserwatorium i dlatego 
postawiono ją poza miastem na maszcie o wysokości 27 m {6}. Wskutek 
zjawiska dyfrakcji jakość obrazów ciał niebieskich obserwowanych przez 
Heweliusza była bardzo niska, a ponadto z wielkim trudem udawało się 
ustawić lunetę w kierunku obserwowanego ciała niebieskiego, przy czym 
problem stanowiły drgania całej konstrukcji. 

Aby zminimalizować wady optyczne, począwszy od xix wieku przy budo‑
wie coraz większych lunet stosowano obiektywy składające się z dwóch lub 
więcej soczewek. Układ soczewek wykonanych z różnego gatunku szkła 
pozwalał na poprawienie błędów wynikających przede wszystkim z tzw. 
aberracji chromatycznej. Aby uniknąć drgań układu optycznego, soczewki 
umieszczano w metalowych, sztywnych tubusach, w których z jednej 
strony znajdował się obiektyw lunety, z przeciwnej – okular. Sam tubus 
był mocowany na specjalnej konstrukcji, która umożliwiała skierowanie 
lunety na dowolny punkt nieba. Dodatkowo konstrukcja taka była wyposa‑
żona w mechanizm zegarowy, dzięki któremu luneta podążała za ruchem 
sfery niebieskiej.

Już wkrótce po zastosowaniu lunet do obserwacji nieba zrozumiano, 
że dla dostrzeżenia słabo świecących ciał niebieskich nie ma istotnego 
znaczenia stosowanie dużych powiększeń, ale podstawową rolę gra średnica 
obiektywu. Obiektyw o dużej średnicy pozwala na skupienie w ognisku 
lunety więcej światła, a tym samym na dostrzeżenie słabiej świecących 
gwiazd. Przykładowo, jeśli przyjmiemy, że średnica źrenicy ludzkiego 
oka po przystosowaniu się do słabego oświetlenia ma ok. 6 mm, to lunetka 
o obiektywie o średnicy 60 mm skupia w ognisku 100 razy więcej światła, 
niż pada na siatkówkę oka, gdyż pole obiektywu o średnicy 60 mm jest 100 
razy większe niż pole otworu źrenicy oka. W ten sposób nawet niewielką 
lunetką możemy dostrzec gwiazdy świecące 100 razy słabiej niż najsłabsze 
gwiazdy dostrzegane nieuzbrojonym okiem.

Dlatego w xviii i xix wieku budowano lunety o coraz większych średni‑
cach obiektywów, a dla uzyskania dużych powiększeń stosowano soczewki 
o długich ogniskowych.

Największa luneta (refraktor) na świecie została zbudowana w 1897 roku 
i znajduje się w Obserwatorium Yerkesa w Stanach Zjednoczonych. Refraktor 
ten {7} o średnicy obiektywu 102 cm i ogniskowej 19,4 m ufundował znany 
amerykański finansista z Chicago Charles Tyson Yerkes (1837–1905). Nieco 
mniejszy refraktor (o średnicy 83 cm i ogniskowej 16,2 m) ustawiono w 1891 
roku w obserwatorium astronomicznym w Meudon pod Paryżem. Refraktory 
o obiektywach, których średnice przekraczały 80 cm, ustawiono również 
w Obserwatorium Licka w Kalifornii (1888) oraz w Poczdamie (1899). 
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was equipped with a clock mechanism to let the telescope follow the move‑
ment of the celestial sphere.

Soon after telescopes were first used for the observation of the sky, it was 
understood that the major role in observing celestial objects of low bright‑
ness is played not by high magnification, but rather by the diameter of the 
objective. Objectives with large diameters allow more light to converge into 
the focus of the telescope, which means that less luminous stars can be seen. 
If we assume for example that the diameter of the pupil of the human eye – 
having adjusted to poor lighting – is approximately 6 mm, a small telescope 
with a 60 mm objective converges in its focus 100 times as much light as 
reaches the retina of the eye, as the field of a 60 mm objective is 100 times 
as large as that of the eye’s pupil. In this way, even a small telescope allows 
perception of stars that are 100 times less luminous than those of the lowest 
brightness perceived with the naked eye.

This is why telescopes of ever larger objective diameters were built in the 
18th and 19th centuries, while long focal length lenses were used to achieve 
large magnifications. 

The world’s largest refracting telescope was built in 1897 and is situated in 
the Yerkes Observatory in the United States. This refractor, with an objective 
diameter of 102 cm and focal length of 19,4 m, was founded by a famous 
American financier from Chicago, Charles Tyson Yerkes (1837–1905) {7}. 
A somewhat smaller refractor (diameter: 83 cm, focal length 16,2 m) was set 
up in the astronomical Observatory in Meudon near Paris in 1891. Refrac‑
tors with objectives of diameters exceeding 80 cm were also set up in Lick 
Observatory in California in 1888 and Potsdam in 1899. 

Poland’s largest refractor is situated in the Silesian Planetarium in 
Chorzów {8}. It was produced in the first half of the 1950s by the Carl Zeiss 
works in Jena. The diameter of this refractor’s objective is 30 cm, and its 
focal length is 4,5 m. Theoretically, the instrument allows stars shining 
2500 times less brightly than the dimmest stars visible with the naked eye 
to be seen. Using an eyepiece with a focal length of 25 mm allows 180× 
power magnification.

Between the two World Wars, the largest Polish telescope (produced 
by Grubb and Parsons from Newcastle‑upon‑Tyne) was in the Józef Piłsudski 
Meteorological and Astronomical Observatory atop Pop Iwan in Czarnohora 
(Chornohora in the Outer Eastern Carpathians), which opened in 1938. It 
was used as the guide scope for the astrograph (astrographic camera: a device 
used to take photographs of the sky) with a 33‑cm glass objective lens. In 
September 1939, the objective lenses of these two instruments were taken 
to Hungary. After the war, the 25‑cm objective lens of the telescope was tem‑
porarily mounted at the observing station of the Astronomical Observatory 
of the University of Warsaw in Ostrowik near Warsaw, and was for some time 
used for observations. Lightly damaged, the objective of the astrograph from 
Pop Iwan was never used again. Other Polish astronomical observatories 
currently make use of a number of refracting telescopes with objective lens 
diameters of approximately 20 cm.
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[rys. 7 Refraktor w Obserwatorium 
Yerkes’a]
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Reflectors (reflecting telescopes)
The making of lens‑based objectives with diameters exceeding a few tens 
of centimetres causes numerous technical difficulties:

In most cases, the astronomical objective consists of two or three lenses 
to eliminate optical faults, especially the chromatic aberration mentioned 
before, and spherical aberration. As the making of each lens requires pol‑
ishing two glass surfaces, it is necessary to polish from four to six of them 
altogether, for a complete objective.

The lenses that form the objectives of astronomical telescopes have 
a specific ratio of thickness, to diameter so the larger the lens, the greater its 
thickness in the central part. Thus the light passing through it must travel 
further, through successive layers of glass, which entails greater absorption 
of light. In extreme cases a paradox could occur, with the focus of a very 
large objective composed of numerous lenses converging less light than the 
focus of a smaller objective.

As the objective diameter increases its mass grows many times, which 
results in the sagging of the lensitself under its own weight and also in sag‑
ging of the construction of the entire telescope. This results in the observed 
celestial bodies being out of focus.

The lenses of the objective cannot be supported, except at the edge for 
which reason they need installation in special holding rings. A large piece 
of glass is not always optically homogenous – it may contain air bubbles 
(striae), tarnishes, etc. The glass objectives let through electromagnetic 
radiation, mostly in the visible part of the spectrum. To be able to conduct 
observations in the near ultraviolet, a special type of glass is needed.

For the reasons mentioned above, refractors with objective diameters 
exceeding 30–40 cm are rare today, and the function of objectives converg‑
ing the light is played by concave mirrors. Instruments equipped with these 
are known as reflecting telescopes, or simply reflectors.

Unlike the lens of refracting telescopes, the mirrors mounted in reflect‑
ing telescopes require only one surface to be polished, the image is inherently 
free from chromatic aberrations (the reflection of the rays does not depend 
on the wavelength), the mirror reflecting the rays may be supported in 
numerous places, and its mass is generally much smaller than that of a glass 
objective of the same diameter. Reflecting telescopes allow observation 
both in the ultraviolet and in the infrared, with the losses of light resulting 
from the reflection as a rule much lower than those caused by absorption 
within glass lenses. Compared to refractors, however, reflecting telescopes 
have a slightly lower quality of the image away from the optical axis of the 
instrument, (the centre of the image) – one of the reasons why small refrac‑
tors continue to be used today for specific purposes.

The first small telescope with a mirror as the objective was built in 1616 
by the Italian astronomer and Jesuit Niccolò Zucchi (1586–1670). An improved 
version of the reflecting telescope was designed by the Scottish mathemati‑
cian James Gregory (1638–1675) in 1663. This optical system was composed 
of two concave mirrors, with the larger one – playing the function of the 
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W Polsce największy refraktor znajduje się w Planetarium Śląskim 
w Chorzowie {8}. Został on wyprodukowany w pierwszej połowie lat 50. 
w zakładach Carl Zeiss Jena. Średnica obiektywu tego refraktora wynosi 
30 cm, a ogniskowa 4,5 m. Teoretycznie, instrumentem tym można dostrzec 
gwiazdy świecące 2500 razy słabiej niż najsłabsze gwiazdy widoczne gołym 
okiem. Stosując w tym refraktorze okular o ogniskowej np. 25 mm, uzyskuje 
się powiększenie 180‑krotne. 

W latach międzywojennych największa polska luneta (firmy Grubb 
and Parsons, Newcastle‑on‑Tyne) znajdowała się w otwartym w 1938 roku 
Obserwatorium Meteorologiczno‑Astronomicznym im. Józefa Piłsudskiego 
na Popie Iwanie w Czarnohorze (Karpaty Wschodnie). Pełniła ona funkcję 
lunety prowadzącej przy astrografie (urządzeniu do fotografowania nieba), 
którego szklany obiektyw miał średnicę 33 cm. We wrześniu 1939 roku 
obiektywy wspomnianych instrumentów wywieziono na Węgry. Po woj‑
nie 25‑centymetrowy obiektyw lunety został prowizorycznie zamontowany 
w stacji obserwacyjnej Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu 
Warszawskiego w Ostrowiku koło Warszawy i przez pewien czas prowadzono 
nim obserwacje. Lekko uszkodzony obiektyw astrografu z Popa Iwana nie 
był więcej używany. W innych polskich obserwatoriach astronomicznych 
znajduje się kilka lunet o średnicach obiektywów ok. 20 cm.

Teleskopy zwierciadłowe
Wykonanie obiektywów soczewkowych o średnicach większych niż kilkadzie‑
siąt centymetrów związane jest z licznymi trudnościami technicznymi.

Obiektyw astronomiczny składa się najczęściej z dwóch lub trzech socze‑
wek, których zadaniem jest eliminacja wad optycznych, w szczególności 
wspomnianej już aberracji chromatycznej i aberracji sferycznej, przy czym 
wykonanie każdej z soczewek wymaga szlifowania dwóch powierzchni 
szklanych. Łącznie konieczne jest szlifowanie 4–6 powierzchni.

Soczewki będące obiektywami teleskopów astronomicznych mają okre‑
śloną grubość, przy czym im większa średnica soczewki, tym jest ona grub‑
sza w centralnej części, a przechodzące światło musi pokonać dłuższą drogę 
poprzez kolejne warstwy szkła, przez co następuje większe pochłanianie 
światła. W skrajnym przypadku mogłoby dojść do paradoksalnej sytuacji, 
że w ognisku bardzo dużego obiektywu składającego się z wielu soczewek 
skupia się mniej światła niż w ognisku obiektywu o mniejszej średnicy.

Wraz ze wzrostem średnicy obiektywu wielokrotnie zwiększa się jego 
masa, co sprawia, że następują gięcia nie tylko w samych soczewkach, ale 
również w konstrukcji całego teleskopu. W efekcie powstaje nieostry obraz 
obserwowanego ciała niebieskiego. Soczewki obiektywu nie można pode‑
przeć i zawsze muszą one być umocowane w specjalnej obejmie. Szkło, 
z którego jest wykonywana soczewka, nie zawsze jest jednorodne optycznie, 
tzn. może zawierać w środku pęcherzyki powietrza, zmatowienia etc. Obiek‑
tywy szklane przepuszczają promieniowanie elektromagnetyczne głównie 
w widzialnej części widma. Aby uzyskać możliwość obserwacji w bliskim 
ultrafiolecie, należy stosować specjalny rodzaj szkła.



From Galileo’s telescope to orbital astronomical observatories — 19

objective – having a hole bored in the centre, with the eyepiece situated behind 
it. Light enters the telescope tube, is reflected from the primary mirror, then 
from a secondary mirror placed in the front part of the telescope, and enters 
passes through the hole to enter the eyepiece {9}. The most popular optical 
systems for reflecting telescopes were designed in 1671 by the English sci‑
entist Isaac Newton (1642–1727) and by Laurent Cassegrain (c. 1629–1693) 
in France a year later.

In the optical model designed by Newton, the light entering the telescope 
reflects from the concave primary mirror, and is then directed sideways 
by a small flat secondary mirror placed diagonally at an angle of 45° to the 
optical axis of the telescope. {10} The eyepiece (for visual observations), or 
some other detector of radiation, is situated on the side, in the upper part 
of the telescope. In the Newtonian system the primary mirror is curved into 
a section of the sphere or a paraboloid (i.e. a surface constructed by turning 
a parabola around its axis of symmetry). In the latter case, the optical design 
is free from spherical aberration, yet the technology of making spherical 
mirrors is simpler than that of paraboloid ones.

In Cassegrain’s design, {11} the light coming from the observed object 
reflects from the principal mirror in the shape of a paraboloid, to be later 
reflected again from a small concave mirror (in the shape of a hyperboloid) 
placed inside the telescope. The reflected rays go through a hole made in 
the primary mirror and converge in the focal point, which again may hold 
an eyepiece for visual observations or a detector (e.g. photographic film, 
photomultiplier, or a ccd matrix similar to those found in digital cameras). 
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Z wymienionych względów współcześnie bardzo rzadko wykonuje się 
refraktory o średnicach obiektywów większych niż 30–40 cm, zaś funkcję 
obiektywów skupiających światło pełnią zwierciadła wklęsłe. Tego typu instru‑
menty nazywamy teleskopami zwierciadłowymi lub w skrócie teleskopami.

W odróżnieniu od refraktorów (lunet) stosowane w teleskopach zwier‑
ciadła wymagają szlifowania tylko jednej powierzchni, obraz jest wolny 
od aberracji chromatycznej (odbicie promieni nie zależy od długości fali 
świetlnej), zwierciadło odbijające promienie może być podparte w wielu 
miejscach, a jego masa jest na ogół znacznie mniejsza niż masa szklanego 
obiektywu o tej samej średnicy. Teleskopami zwierciadłowymi można pro‑
wadzić obserwacje zarówno w ultrafiolecie, jak i w podczerwieni, przy czym 
straty światła wynikające z odbicia są na ogół mniejsze niż straty powstałe 
wskutek pochłaniania w szkle. Natomiast w porównaniu do refraktorów 
teleskopy zwierciadłowe cechuje nieco niższa jakość obrazów poza osią 
optyczną instrumentu.

Pierwszy niewielki teleskop, w którym obiektywem było zwierciadło, 
zbudował w 1616 roku włoski astronom, jezuita Niccolò Zucchi (1586–1670). 
Udoskonaloną wersję teleskopu zwierciadłowego zaprojektował w roku 1663 
szkocki matematyk James Gregory (1638–1675). Ten układ optyczny skła‑
dał się z dwóch zwierciadeł wklęsłych, z których większe pełniło funkcję 
obiektywu i miało przewiercony w środku otwór, za którym umieszczano 
okular. Światło wpadało do tubusu teleskopu, odbijało się od zwierciadła 
głównego, następnie od zwierciadła wtórnego umieszczonego w przedniej 
części teleskopu i wpadało do okularu {9}. Jednak najpowszechniej stoso‑
wane układy optyczne teleskopów zwierciadłowych zaprojektowali: w roku 
1671 angielski uczony Izaak Newton (1642–1727) oraz w następnym roku 
we Francji Laurent Cassegrain (ok. 1629–1693).

W układzie optycznym według projektu Newtona wpadające do teleskopu 
światło odbija się od wklęsłego zwierciadła głównego, a następnie jest kiero‑
wane w bok przez niewielkie płaskie zwierciadło nachylone pod kątem 45° 
względem osi optycznej teleskopu. Okular do obserwacji wizualnych lub 
inny odbiornik promieniowania są umieszczone z boku, w górnej części 
teleskopu {10}. Zwierciadło główne w układzie Newtona ma kształt wycinka 
sfery lub paraboloidy obrotowej (tzn. powierzchni, która powstała przez obrót 
paraboli wokół osi symetrii). W tym drugim przypadku układ optyczny nie 
ma wady aberracji sferycznej, natomiast technologia wykonania zwierciadła 
sferycznego jest prostsza niż zwierciadła paraboloidalnego. 

W układzie optycznym Cassegraina {11} dochodzące od obserwowanego 
obiektu światło odbija się od zwierciadła głównego o kształcie paraboloidy 
obrotowej, a następnie ponownie odbija się od niewielkiego zwierciadła 
wypukłego (o kształcie hiperboloidy obrotowej) umieszczonego wewnątrz 
teleskopu. Odbite promienie przechodzą przez wywiercony w zwierciadle 
głównym otwór i skupiają się w ognisku, w którym może być umieszczony 
okular do obserwacji wizualnych lub odbiornik promieniowania (np. kli‑
sza fotograficzna, fotopowielacz lub matryca ccd, podobna do takiej, jaka 
znajduje się w fotograficznych aparatach cyfrowych). Zarówno w układzie 
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Newtona, jak i w układzie Cassegraina wtórne zwierciadła odcinają część 
światła padającego na zwierciadło główne, ale na ogół nie przekracza 
to kilku procent. 

Zarówno Newton, jak i Cassegrain nie zrealizowali swoich projektów 
(nie licząc zachowanego modelu teleskopu wykonanego przez Newtona), 
natomiast pierwszy teleskop w układzie Newtona, który znalazł zastosowanie 
w obserwacjach, był wykonany w Anglii dopiero w 1721 roku przez Johna 
Hadleya (1682–1744). Z końcem xviii wieku jednym z najbardziej znanych 
konstruktorów teleskopów był William Herschel (1738–1822), który zasły‑
nął m.in. dzięki odkryciu w 1783 roku planety Uran. Herschel zbudował bar‑
dzo wiele teleskopów, a największy z nich miał średnicę zwierciadła 126 cm 
i ogniskową 12 m {13}. Teleskopem tym już w trakcie pierwszych próbnych 
obserwacji udało się Herschelowi odkryć nieznany księżyc Saturna.

Rozwój techniki sprawił, że w xix i xx wieku konstruowano teleskopy 
o coraz większych zwierciadłach, co pozwalało na obserwacje coraz mniej 
jasnych obiektów. W najstarszych teleskopach stosowano zwierciadła meta‑
lowe, gdyż nie znano metod powlekania szkła warstwą odbijającą. Od połowy 
xix wieku zaniechano jednak tego typu technologii i wszystkie kolejne tele‑
skopy miały zwierciadła szklane pokryte cienką warstwą srebra. Po roku 1932 
bardzo szybko korodujące srebro zastąpiono cienką warstwą aluminium. 

Największy teleskop z metalowym zwierciadłem o średnicy 183 cm 
i masie 4 ton skonstruował w 1845 roku William Parsons (1800–1867) dla 
swojego obserwatorium w zamku w Parsonstown (obecnie Birr) w środ‑
kowej Irlandii {12}. Później konstruowano już teleskopy ze zwierciadłami 
szklanymi, spośród których godny odnotowania był teleskop o średnicy 
zwierciadła 2,54 m (100 cali) ustawiony w 1917 roku w Obserwatorium Mount 
Wilson w pobliżu Pasadeny w Kalifornii oraz teleskop ze zwierciadłem 
o średnicy 508 cm (200 cali), który od 1948 roku działa w Obserwatorium 
Mount Palomar w pobliżu San Diego (usa) {14}. Teleskop ten przez blisko 
30 lat był największym teleskopem świata. W 1976 roku na terenie byłego 
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In both Newton’s and Cassegrain’s designs, the secondary mirrors bar some 
light from reaching the primary mirror, yet this loss as a rule does not exceed 
a few percent.

Neither Newton nor Cassegrain completed their designs, if we disregard 
the preserved model telescope made by Newton, while the first telescope in 
the Newtonian system to find practical use was made in England as late as 
1721 by John Hadley (1682–1744). Close to the end of the 18th century, one 
of the most famous telescope constructors was William Herschel (1738–
1822), who became famous thanks to his discovery of the planet Uranus in 
1783. Herschel built many telescopes, with the largest one equipped with 
a 126 cm mirror and focal length of 12 m {13}. Even during the first trial 
observations conducted with it, Herschel managed to discover an unknown 
moon of Saturn.

The progress of technology resulted in the construction of telescopes with 
increasingly larger mirrors in the 19th and 20th centuries, which allowed 
gradually less bright bodies to be observed. The oldest telescopes made use 
of metal mirrors, as methods of coating glass with a reflective layer were 
not yet known. In the mid‑19th century, however, such technologies were 
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Związku Radzieckiego w pobliżu miejscowości Zielenczuk (północny Kau‑
kaz) uruchomiono teleskop o średnicy zwierciadła głównego 6 m. Niestety, 
możliwości obserwacyjne tego teleskopu (który przez kilkanaście lat był 
największym teleskopem na świecie) są ograniczone ze względu na niezbyt 
dużą liczbę bezchmurnych nocy w rejonie, a także pewne usterki w układzie 
optycznym i mechanicznym.

Obecnie znaczna część teleskopów jest konstruowana według sche‑
matu optycznego zaproponowanego przez amerykańskiego astronoma 
George’a Willisa Ritcheya (1864–1945) oraz francuskiego uczonego Henriego 
Chrétiena (1879–1956). W tym układzie optycznym zarówno zwierciadło 
główne, jak i wtórne są hiperboloidami obrotowymi. Układ optyczny tele‑
skopu Ritcheya‑Chrétiena pozwala na istotne zredukowanie wad optycznych 
poza osią optyczną (m.in. tzw. komy), dzięki czemu jest możliwe uzyskanie 
dobrych obrazów nieba o średnicy nawet 2°. 

W największych teleskopach bardzo często rezygnuje się z pojedyn‑
czych zwierciadeł wyszlifowanych z jednorodnej płyty szklanej, zastępując 
ją układem mniejszych heksagonalnych (sześciokątnych) zwierciadeł wklę‑
słych, które zestawione obok siebie, przypominają plaster miodu. Wszystkie 
segmenty są tak ustawione, aby łącznie tworzyły powierzchnię wklęsłego 
zwierciadła o dużej średnicy. Wykonanie takich zwierciadeł mozaikowych 
jest znacznie prostsze i wielokrotnie mniej kosztowne, natomiast tzw. zdol-
ność zbierająca teleskopu ze zwierciadłem mozaikowym jest identyczna jak 
teleskopu ze zwierciadłem pojedynczym i w obu przypadkach zależy tylko 
od kwadratu średnicy zwierciadła {15}.

W chwili obecnej największe teleskopy na świecie mają zwierciadła 
o średnicy ok. 10 m. Wśród nich są dwa bliźniacze teleskopy Kecka ustawione 
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abandoned, and later telescopes had glass mirrors coated with a thin layer 
of silver. After 1932, the silver – which corroded quickly – was replaced with 
a more resistant thin layer of aluminium.

The largest telescope with a metal mirror, with a diameter of 183 cm 
and mass of four metric tons, was constructed in 1845 by William Parsons 
(1800–1867) for his Observatory in Birr Castle (at Parsonstown, today’s Birr) 
in central Ireland. {12} Later telescopes with glass mirrors were constructed; 
worth noting among them was the one with a 2.54 m (100 inch) mirror set 
up at the Mount Wilson Observatory near Pasadena in California in 1917, and 
one with a 508 cm (200 inches) mirror, operating since 1948 at the Mount 
Palomar Observatory near San Diego, usa {14}. The largest telescope in the 
world for nearly 30 years, it was overtaken in 1976 by a new development 
in the Soviet Union, when a telescope with of diameter primary mirror 
of 6 m was built in Zelenchuk (in the Northern Caucasus). Unfortunately, 
the observing capacity of the telescope – the largest in the world for over 
a decade – is hamstrung by the relatively low number of cloudless nights in 
the region, and certain drawbacks in the optical and mechanical systems.

Today, plenty of telescopes are constructed according to the optical system 
put forth by the American astronomer George Willis Ritchey (1864–1945) and 
the French scientist Henri Chrétien (1879–1956). In this system, both the pri‑
mary mirror and the secondary one are hyperboloids. The optical system of the 
Ritchey‑Chrétien telescope allows significant reduction of optical flaws beyond 
the optical axis (including what is called coma), which allows good quality 
images of the skies to be acquired, with diameters that may even exceed 2°.

Individual mirrors polished from a single piece of glass are frequently 
abandoned in the largest telescopes in favour of a system of smaller hexagonal, 
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w latach 1993–1996 na szczycie Mauna Kea (4145 m n.p.m.) na Hawajach 
{16}. Ich nazwa ma upamiętnić amerykańskiego przemysłowca Williama 
M. Kecka (1880–1964), którego fundacja sfinansowała budowę teleskopów. 
Każdy z tych teleskopów ma zwierciadło o średnicy 10 m i składa się z 36 
heksagonalnych segmentów. Teleskopy pozwalają na obserwacje zarówno 
w świetle widzialnym, jak też w bliskiej podczerwieni.

Potężnym narzędziem do obserwacji nieba zbudowanym w latach 1998–
2001 jest również teleskop Europejskiego Obserwatorium Południowego 
(ang. European Southern Observatory, esO) w Chile. Instrument ten, znany 
jako Very Large Telescope (vlt), składa się z czterech sprzężonych ze sobą 
teleskopów, z których każdy ma jednolite zwierciadło o średnicy 8,2 m, przez 
co skupia światło tak jak teleskop o średnicy zwierciadła 16,4 m {17}.

W roku 2005 duży teleskop o nazwie salt (Southern African Large Tele‑
scope) został również oddany do użytku w Republice Południowej Afryki. 
Jego główne zwierciadło ma średnicę 11 m i jest zbudowane z 91 heksago‑
nalnych segmentów o średnicy 1 m. Warto dodać, że Polska (obok rpa, usa, 
Wielkiej Brytanii, Niemiec i Nowej Zelandii) jest jednym ze współużytkow‑
ników tego teleskopu {18}.

Z porównania średnicy największych teleskopów ze średnicą źrenicy 
oka wynika, że najmniej jasne obiekty obserwowane z powierzchni Ziemi 
przez duże teleskopy świecą ponad 15 milionów razy słabiej niż najsłabsze 
gwiazdy widoczne gołym okiem.

Na terytorium naszego kraju, gdzie nie ma dobrych warunków klima‑
tycznych do prowadzenia obserwacji astronomicznych, teleskop o najwięk‑
szej średnicy zwierciadła (90 cm) znajduje się w Centrum Astronomii 
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concave mirrors, which placed one next to another resemble a honeycomb. 
All the segments are set so as to form jointly the surface of a concave mirror 
of a large diameter. The making of such mosaic mirrors is much simpler and 
many times less expensive, while optical power of a telescope with a mosaic 
mirror equals to that of one equipped with a single mirror, and in both cases 
depends only on the square of the diameter of the mirror {15}.

Today, the world’s largest telescopes feature mirrors with effestive 
diameters of approximately 10 m. These include the twin Keck tel‑
escopes put up in 1993–1996 atop Mauna Kea (4145 m asl) in Hawaii. 
Their name commemorates the American industrialist William M. Keck 
(1880–1964), whose foundation financed their construction {16}. Each 
of them is equipped with a 10‑metre mirror composed of 36 hexagonal 
segments. They enable observations both in the visible spectrum and in 
the near infrared.

Built in Chile in 1998–2001, the telescope of the European Southern 
Observatory (esO) is a powerful tool for observing the sky. This instru‑
ment, known as the Very Large Telescope (vlt), is composed of four arrayed 
telescopes, each featuring the same‑size mirror with a diameter of 8,2 m, 
which together enable it to collect light like a single telescope with a diam‑
eter of 16,4 m {17}.

In 2005, a large telescope known as salt (Southern African Large Tel‑
escope) was commissioned for use in the Republic of South Africa. Its 
11‑metre mirror is built of 91 hexagonal segments of 1 metre each. Notably, 
Poland – together with South Africa, the usa, the United Kingdom, Germany, 
and New Zealand – is one of the joint users of the telescope {18}. 
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Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w miejscowości Piwnice koło Torunia {19}. 
Teleskopy o średnicach zwierciadeł 60 cm ustawione są w Ostrowiku koło 
Warszawy, w Białkowie koło Wrocławia, we wspomnianych już Piwnicach 
koło Torunia oraz na szczycie Suhory (1000 m. n.p.m.) w Gorcach {20}.

Natomiast największy polski teleskop, o średnicy zwierciadła 1,3 m, należący 
do Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, został 
usytuowany w bardzo dobrych warunkach klimatycznych w Chile w Obser‑
watorium Las Campanas w miejscu o szerokości geograficznej –29 (S). Dzięki 
takiemu położeniu teleskopem tym można obserwować obiekty z południowej 
części nieba, nigdy niewidocznej z terytorium Polski {21}.

Oprócz teleskopów soczewkowych (refraktorów) oraz teleskopów zwier‑
ciadłowych w ubiegłym stuleciu były konstruowane również teleskopy 
soczewkowo‑zwierciadłowe, charakteryzujące się dużą średnicą pola widze‑
nia. W teleskopach tych oprócz zwierciadła wklęsłego umieszczano w górnej 
części specjalny rodzaj soczewki, tzw. płytę korekcyjną, której zadaniem było 
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Comparison of the diameter of the world’s largest telescopes with that 
of the pupil of the eye shows that the least bright objects observed from the 
Earth’s surface through large telescopes give off 15 million times less light 
than the dimmest stars visible to the naked eye. 

Within the territory of Poland, with poor climat for astronomical obser‑
vations, the telescope with the largest diameter mirror (90 cm) is situated 
in the Centre for Astronomy of Mikołaj Kopernik University in Piwnice 
near Toruń {19}. Telescopes with 60 cm mirrors are set up in Ostrowik near 
Warszawa, Białków near Wrocław, the aforementioned Piwnice near Toruń, 
and Mt Suhora Observatory, at the summit of Suhora (1000 m. asl) in the 
Gorce Mountains {20}. 

The largest Polish telescope, with a mirror 1,3 m in diameter, belongs 
to the Astronomical Observatory of the University of Warsaw and is situated 
in very good climatic conditions: in Chile – at the Las Campanas Observa‑
tory, at 29° (Southern) latitude. Thanks to this location, the telescope allows 
observation of objects in the southern section of the sky, never visible from 
the territory of Poland {21}. 

Besides the lens‑based (refractors) and reflecting (mirror) telescopes, tel‑
escopes combining lenses‑and‑mirrors and allowing a large diameter of the 
field of vision were constructed in the previous century. These telescopes 
featured, apart from a concave mirror situated in the upper part, a special 
type of a lens – the so‑called corrector plate – whose task was to amend 
the optical faults originating from the reflection of light from the primary 
mirror. The first telescope of the type was built in Hamburg in 1930, and 
its constructor was Bernhard Voldemar Schmidt (1879–1935), an Estonian 
optician working in Germany. It is from his name that telescopes of this 
type – used primarily for taking photographs of the sky – are known as 
Schmidt cameras {22}. The world’s largest Schmidt camera was constructed 
in Carl Zeiss works in Jena (Germany) and set up in the Astronomy Observa‑
tory in Tautenburg near Jena. The diameter of the primary mirror of the 
telescope is 2 m, and that of the corrector plate is 1,34 m. Another type 
of lens‑and‑mirror telescope was constructed in 1914 by the Russian optician 
Dmitri Dmitrievich Maksutov (1896–1964).

Planned for the coming decade are a number of telescopes whose primary 
mirrors will exceed 20 m in diameter. It is possible that a telescope with 
a mosaic mirror of total diameter of 30 m – consisting of 492 hexagonal 
segments of 1,4 m diameter each – will be operational as early as 2015. This 
telescope is provisionally named the tmt (Thirty Metre Telescope). 

The European Southern Observatory plans to begin the European 
Extremely Large Telescope (eelt) around 2016. The diameter of the mosaic 
mirror of this telescope is to be 42 m, and its cost of construction (in 
present‑day prices) is estimated at nearly 1 billion Euro.

Planned for around 2018 is the launch of the gmt: Giant Magellan Tel‑
escope. Its primary mirror is to be composed of seven segments, each 8,4 m 
in diameter, with the total diameter of the system being 22,5 m, and the 
focal length 18 m.
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poprawienie błędów optycznych powstałych przy odbiciu światła od zwier‑
ciadła głównego. Pierwszy teleskop tego typu powstał w Hamburgu w 1930 
roku, a jego twórcą był estoński optyk pracujący w Niemczech Bernhard 
Voldemar Schmidt (1879–1935). Od nazwiska konstruktora teleskop tego 
typu, przeznaczony przede wszystkim do fotografowania nieba, nosi nazwę 
kamery Schmidta {22}. Największa na świecie kamera Schmidta została skon‑
struowana w zakładach Carl Zeiss w Jenie (Niemcy) i ustawiona w Obser‑
watorium Astronomicznym w Tautenburgu koło Jeny. Średnica zwierciadła 
głównego tego teleskopu wynosi 2 m, a średnica płyty korekcyjnej 1,34 m. 
Inny typ teleskopu soczewkowo‑zwierciadłowego skonstruował w 1940 roku 
rosyjski optyk Dmitrij D. Maksutow (1896–1964).

W najbliższym dziesięcioleciu planuje się budowę kilku teleskopów, 
których zwierciadła główne będą miały średnice przekraczające 20 m. Być 
może już w 2015 roku będzie uruchomiony teleskop z mozaikowym zwier‑
ciadłem o całkowitej średnicy 30 m, składającym się z 492 heksagonalnych 
segmentów, każdy o średnicy 1,4 m. Teleskop ten nazwano prowizorycznie 
tmt (Thirty Meter Telescope). 

Europejskie Obserwatorium Południowe (esO) planuje uruchomienie 
ok. 2016 roku teleskopu eelt (European Extremely Large Telescope). Śred‑
nica mozaikowego zwierciadła tego teleskopu ma wynosić aż 42 m, a koszt 
budowy (według obecnych cen) jest szacowany na blisko miliard euro.

Około 2018 roku planuje się również uruchomienie teleskopu o nazwie 
gmt (Giant Magellan Telescope). Jego zwierciadło główne ma składać się 
z siedmiu segmentów, z których każdy będzie miał średnicę 8,4 m. Łącznie 
średnica tego układu będzie wynosić 25,5 m, a ogniskowa 18 m. 
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Space telescopes
Conducting astronomical observations from the surface of the Earth entails 
a variety of difficulties. Before the electromagnetic radiation (including 
visible light) reaches the objective of a telescope or enters the tube of the 
refractor, it must travel a long way through the Earth’s atmosphere, which not 
only absorbs but also disperses it (the phenomenon of extinction). Addition‑
ally, passing through increasingly dense layers of the atmosphere, the light 
rays become bent (the phenomenon of refraction). Moreover, observing the 
stars with the naked eye, we can see the shimmering of the stars: short‑term 
changes of their brightness and small, quickly changing oscillations of the 
image of the star, resulting from atmospheric turbulence. Due to this effect, 
even a telescope with perfectly made optics cannot achieve ideally sharp and 
clear images of stellar bodies from the surface of the Earth.

It is also thanks to the atmosphere that, of the entire electromagnetic 
spectrum only, light and radio waves reach the Earth. The Earth’s atmos‑
phere is opaque to gamma rays, x‑rays and nearly the entire ultraviolet and 
infrared spectrums. Observation of objects in the sky in these ranges is 
possible solely from the artificial satellites and space probes.

The Earth’s artificial satellites carrying equipment for astronomical 
research are known as orbital astronomic observatories. Several dozen 
of them have now been placed in space, with many now defunct, having 
conducted their research for a period from one to several years.

Satellite astronomical observations first began in 1962, with the Ameri‑
can Orbiting Solar Observatory, OsO‑1. The object of its observations was 
the Sun. The satellites’ equipment registered, among other things, the solar 
radiation in the ultraviolet (uv), x‑rays and gamma rays (γ). Altogether eight 
satellites from the same series had been launched by 1975.

The first satellite whose main task was observation of bodies other than 
the Sun was the Orbiting Astronomical Observatory, OaO‑2, which entered 
orbit in 1968. It provided data on the distribution of sources of ultraviolet 
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Teleskopy kosmiczne
Prowadzenie obserwacji astronomicznych z powierzchni Ziemi związane 
jest z różnego typu trudnościami. Przede wszystkim należy pamiętać, że pro‑
mieniowanie elektromagnetyczne (w tym światło), zanim dotrze do obiek‑
tywu lunety lub padnie na zwierciadło teleskopu, musi przebyć długą drogę 
w atmosferze ziemskiej, która powoduje jego pochłanianie i rozpraszanie 
(tzw. zjawisko ekstynkcji). Dodatkowo promień świetlny, biegnąc przez coraz 
gęstsze warstwy atmosfery, ulega załamaniu (zjawisko refrakcji). Obserwując 
nieuzbrojonym okiem gwiazdy, dostrzegamy również tzw. migotanie gwiazd 
(krótkotrwałe zmiany jasności) oraz niewielkie szybko zmieniające drżenie 
obrazu gwiazdy wynikające z turbulencji atmosferycznej. Ten efekt sprawia, 
że teleskopem o starannie wykonanej optyce nie można uzyskać ostrych 
i bardzo wyraźnych obrazów ciał niebieskich.

Atmosfera sprawia również, że z całego widma elektromagnetycznego 
do powierzchni Ziemi dochodzi tylko światło oraz promieniowanie radiowe. 
Dla promieniowania gamma, promieniowania rentgenowskiego, niemal 
całego ultrafioletowego oraz podczerwonego atmosfera ziemska jest nie‑
przeźroczysta. W tych zakresach promieniowania obserwacje ciał niebie‑
skich są możliwe wyłącznie z pokładów sztucznych satelitów Ziemi i sond 
kosmicznych. 

Sztuczne satelity Ziemi, na których pokładach umieszczono aparaturę 
do badań astronomicznych, są nazywane orbitalnymi obserwatoriami astrono-
micznymi. Do chwili obecnej kilkadziesiąt z nich umieszczono w przestrzeni 
kosmicznej, przy czym znaczna ich część prowadziła obserwacje od roku 
do kilku lat i w chwili obecnej jest już nieczynna.

Satelitarne obserwacje astronomiczne rozpoczęto w 1962 roku z pokładu 
amerykańskiego satelity OsO‑1 (ang. Orbiting Solar Observatory), a obser‑
wowanym obiektem było Słońce. Aparatura satelity rejestrowała m.in. pro‑
mieniowanie słoneczne w ultrafiolecie (uv), w promieniach rentgenowskich 
(x) oraz w promieniowaniu gamma (γ). Do roku 1975 łącznie wystrzelono 
osiem satelitów z tej serii.

Natomiast pierwszym satelitą, którego głównym zadaniem były obser‑
wacje obiektów innych niż Słońce, był umieszczony na orbicie w 1968 roku 
satelita o nazwie OaO‑2 (ang. Orbiting Astronomical Observatory), który m.in. 
dostarczył dane o rozkładzie źródeł promieniowania ultrafioletowego na sfe‑
rze niebieskiej. Kolejnego wyniesiono na orbitę w 1972 roku, a jego nazwa 
OaO‑3 – Copernicus nawiązywała do przypadającej w 1973 roku pięćsetnej 
rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Na pokładzie tego satelity był zain‑
stalowany teleskop do prowadzenia obserwacji w ultrafiolecie o średnicy 
zwierciadła 82 cm. Obserwacje w tym zakresie widma elektromagnetycz‑
nego były kontynuowane przez inne satelity oraz z pokładów załogowych 
statków kosmicznych. Korzystano z teleskopów zwierciadłowych, przy czym 
odbiornikami promieniowania ultrafioletowego były fotopowielacze, a póź‑
niej specjalnie przystosowane detektory ccd. Obserwacje w ultrafiolecie m.in. 
dostarczyły szczególnie cennych informacji o gwiazdach charakteryzujących 
się bardzo wysokimi temperaturami. 
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radiation on the celestial sphere. The next arrived in its orbit in 1972, and 
its name, – OaO‑3 – Copernicus – made reference to 1973 being the 500th 
anniversary of the birth of Nicolaus Copernicus in 1973. Installed on the sat‑
ellite was a telescope for conducting observations in the ultraviolet, with an 
82‑cm diameter mirror. Observations in this section of the electromagnetic 
spectrum were continued by other satellites and from the decks of manned 
spaceships. Reflecting telescopes were used, and the detectors of the ultra‑
violet radiation were first photomultipliers and later specially prepared ccd 
detectors. Observations in the ultraviolet provided very valuable information 
on very high‑temperature stars.

One of the first satellites for astronomical observations in the infrared was 
the Infrared Astronomical Satellite – iras – equipped with a telescope with 
a mirror of 57 cm diameter, launched in January 1983. Unfortunately, due 
to the need for provision of liquid helium cooling, the operating time of the 
equipment registering infrared radiation was strongly limited, and spanned 
just 11 months in the case of iras. Despite that, the satellite managed to record 
sources of infrared radiation on 96% of the whole area of the sky.

Among the satellites observing the spectrum on the border of infrared 
and radio waves, a special role was played by cObe: the American Cosmic 
Background Explorer satellite, launched in 1989. During its the four years 
of service, it recorded the background radiation from the entire sky. The satel‑
lite discovered that this radiation corresponded to that emitted by a perfectly 
black body at a temperature of only 2,735°K (approx. ‑270,4°c). The results 
of measurements performed by the satellite offered strong support for the 
Big Bang theory, now commonly accepted in cosmology.

The first results of astronomical observations in X‑rays were provided 
by the American Small Astronomical Satellite‑1 in 1970. During the three 
years of its work, sas‑1, also known as Uhuru, which means “freedom” in 
Swahili, charted the first x‑ray map of the sky, with over 300 sources of X‑ray 
radiation identified.

Extraterrestrial sources of gamma radiation began to be observed in 
1967, thanks to the equipment installed on board the OsO‑3 satellite. Nearly 
at the same time, flashes of γ radiation coming from space were registered 
by military satellites designed to monitor nuclear explosions. The informa‑
tion was, however, initially kept secret, so as not to disclose the top‑secret 
capabilities of the satelites. Recent years have brought plenty of discoveries 
relating to observations in the gamma spectrum. It was noticed that the 
short‑lived γ flashes discovered earlier come from the most distant places in 
the universe. Most probably, they are connected to the gigantic explosions 
taking place in the most distant galaxies.

Among the orbital astronomic observatories conducting research in the 
visible spectrum special merit is deserved by the Hipparcos mission and 
the Hubble Space Telescope, hst.

Constructed by the European Space Agency (esa), the Hipparcos satel‑
lite, whose name is also acronym for High Precision Parallax Collecting 
Satellite, was named after the Greek scientist Hipparchus (c. 170–c. 120 bc). 
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Jednym z pierwszych satelitów przeznaczonych do obserwacji astrono‑
micznych w podczerwieni był wypuszczony w styczniu 1983 roku satelita 
o nazwie iras (ang. Infrared Astronomical Satellite) wyposażony w teleskop 
o średnicy zwierciadła 57 cm. Niestety, wskutek konieczności zapewnienia 
chłodzenia ciekłym helem, czas pracy aparatury rejestrującej promienio‑
wanie podczerwone był mocno ograniczony i w przypadku satelity iras 
wyniósł 11 miesięcy. Mimo to satelita ten zarejestrował źródła promienio‑
wania podczerwonego na 96% całej powierzchni nieba.

Wśród kilku satelitów do obserwacji na pograniczu podczerwieni i fal 
radiowych szczególną rolę odegrał amerykański satelita cObe (ang. Cosmic 
Background Explorer) umieszczony na orbicie w 1989 roku. W trakcie trwa‑
jącej cztery lata misji dokonał on rejestracji dochodzącego z całego nieba 
promieniowania tła. Satelita odkrył, że promieniowanie to odpowiada pro‑
mieniowaniu emitowanemu przez ciało doskonale czarne o temperaturze 
zaledwie 2,735 K (ok. –270,4°c). Wyniki pomiarów dokonanych przez tego 
satelitę w istotny sposób potwierdziły powszechnie przyjmowaną w kosmo‑
logii teorię Wielkiego Wybuchu.

Pierwsze wyniki obserwacji astronomicznych w zakresie promieniowania 
rentgenowskiego dostarczył w 1970 roku amerykański satelita sas‑1 (Small 
Astronomical Satellite‑1) o nazwie Uhuru, co w języku suahili oznacza 
wolność. W trakcie około trzech lat pracy, satelita ten sporządził pierwszą 
rentgenowską mapę nieba, na której zidentyfikowano ponad 300 źródeł 
promieniowania rentgenowskiego.

Natomiast pozaziemskie źródła promieniowania gamma zaczęto obser‑
wować w 1967 roku za pomocą aparatury zainstalowanej na pokładzie satelity 
OsO‑3. Niemal w tym samym czasie błyski promieniowania gamma docho‑
dzące z kosmosu zarejestrowały również satelity wojskowe przeznaczone 
do kontroli wybuchów jądrowych. Informacje na ten temat utrzymywano 
jednak w tajemnicy, aby nie zdradzać ściśle tajnych metod rejestracji. Ostat‑
nie lata przyniosły wiele odkryć związanych z obserwacjami w zakresie pro‑
mieniowania gamma. Stwierdzono m.in., że odkryte wcześniej, krótkotrwałe 
błyski gamma pochodzą z najbardziej oddalonych miejsc we Wszechświecie. 
Zapewne związane są one z gigantycznymi wybuchami zachodzącymi 
w najbardziej oddalonych galaktykach. 

Wśród orbitalnych obserwatoriów astronomicznych prowadzących obser‑
wacje w zakresie widzialnym na szczególną uwagę zasługuje misja Hipparcos 
oraz Kosmiczny Teleskop Hubble’a (ang. Hubble Space Telescope, hst).

Satelita Hipparcos (ang. High Precision Parallax Collecting Satellite) 
został skonstruowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ang. European 
Space Agency, esa) i nazwany na cześć greckiego uczonego Hipparcha (około 
170 – około 120 p.n.e.). W trakcie czteroletniej działalności (1989–1993) 
Hipparcos zmierzył położenia i inne parametry astrometryczne dla 118 218 
gwiazd z dokładnością sięgającą ±0,001", czyli 10–100 razy większą niż 
dokładność pomiarów naziemnych. Uzupełnieniem tych pomiarów była 
seria nieco mniej dokładnych obserwacji astrometrycznych i fotometrycz‑
nych dla dodatkowych około 400 tysięcy gwiazd. W wyniku obserwacji 
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During the four years (1989–1993) of its operation, Hipparcos measured the 
positions and other astrometric parameters of 118 218 stars with a precision 
reaching ±0,001", that is 10 to 100 times greater than the best precision 
possible in measurements from the Earth’s surface. Complementating 
these measurements was a series of slightly less precise astronometric and 
photometric observations for an additional set of approximately 400 000 
stars. Thanks to the observations conducted by Hipparcos, precise distances 
to the stars situated within 500 light years of the Earth were measured. The 
results of Hipparcos’ observations, made available in 1997, remain a price‑
less source of data on the brighter stars of the entire sky.

The Hubble Space Telescope, named to commemorate the American 
astronomer Edwin Powell Hubble (1889–1953), has so far been the largest 
optical telescope in space {23}. The diameter of the primary mirror of the 
telescope is 2,4 m, and the effective focal length of the Ritchey‑Chretien 
optical system is 57,6 m. The telescope was launched on 24th April 1990 and 
revolves around the Earth in a nearly circular orbit, at an altitude of nearly 
600 km. The Hubble Telescope is still operational and conducts observa‑
tions in the visible spectrum, near infrared, and ultraviolet. During the 15 
years of its operation, it has provided hundreds of thousands of the highest 
quality photographs of celestial objects, and contributed to many of the lat‑
est discoveries in astronomy. In May 2009, American shuttle astronauts 
on a repair mission replaced some of the telescope’s modules while in orbit, 
allowing it to continue its observations for at least five more years.

The Hubble Telescope was one of the four large orbital astronomical 
observatories constructed under the auspices of the National Aeronautics 
and Space Administration (nasa). Besides hst this group includes:
• cgrO (Compton Gamma Ray Observatory) {24}, an orbital observatory 
of gamma (γ) radiation, whose name commemorates the eminent American 
physicist Arthur Holly Compton (1892–1962), winner of the Nobel Prize in 
1927. The satellite, carrying four instruments for recording gamma radiation 
from 30 keV to 30 GeV, was taken into orbit on 5th April 1991. Its mission 
ended on 4th June 2000, when the satellite was guided towards the Earth’s 
surface and allowed to burn up over the Pacific.
• axaf was the name used initially for the Advanced X‑ray Astrophys‑
ics Facility, until it was replaced with the name Chandra, the first part 
of the name of an outstanding Indian astrophysicist working in the us, 
Subrahmanyan Chandrasekhar (1910–1995), Nobel Prize winner in 1983. 
In Sanskrit, chandra means the Moon. The observatory was launched on 
23rd July 1999; it orbits the Earth on an elongated orbit, whose apogee 
is at an altitude of 140 000 km, and whose perigee at 10 000 km. Such 
an orbit means that Chandra stays far away from the Van Allen radia‑
tion belt, which could interfere with the reception of X‑ray radiation for 
approximately 85% of its life. Chandra’s research programme includes 
the observation of phenomena occurring in very high temperatures, for 
example during the explosions of supernovas, in the surrounding of pul‑
sars, black holes, etc.
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Hipparcosa m.in. wyznaczono dokładne odległości dla gwiazd znajdują‑
cych się w promieniu około 500 lat świetlnych od Ziemi. Udostępnione 
w 1997 roku wyniki obserwacji Hipparcosa stanowią bezcenne źródło danych 
o jaśniejszych gwiazdach całego nieba.

Teleskop Kosmiczny Hubble’a nazwany dla uczczenia amerykańskiego 
astronoma Edwina Powella Hubble’a (1889–1953) jest jak dotychczas najwięk‑
szym i nadal pracującym w przestrzeni kosmicznej teleskopem optycznym 
{23}. Średnica zwierciadła głównego tego teleskopu wynosi 2,4 m, a efektywna 
ogniskowa w układzie optycznym Ritcheya‑Chretiena wynosi 57,6 m. Tele‑
skop został wystrzelony 24 kwietnia 1990 i obiega Ziemię po niemal kołowej 
orbicie na wysokości prawie 600 km. Teleskop Hubble’a prowadzi obserwacje 
zarówno w przedziale optycznym, jak i bliskiej podczerwieni oraz ultrafiolecie. 
W czasie ponad 15 lat obserwacji dostarczył setek tysięcy znakomitych fotografii 
ciał niebieskich i przyczynił się do wielu najnowszych odkryć w astronomii. 
W maju 2009 roku grupa astronautów amerykańskich wymieniła na orbicie 
niektóre moduły teleskopu, dzięki czemu teleskop ten będzie mógł prowadzić 
obserwacje jeszcze przez mniej więcej pięć lat. 

Teleskop Hubble’a był jednym z czterech dużych orbitalnych obserwatoriów 
astronomicznych skonstruowanych pod auspicjami amerykańskiej Narodowej 
Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (ang. National Aeronautics 
and Space Administration, nasa). Do tej grupy oprócz hst należały:
• cgrO (ang. Compton Gamma Ray Observatory) {24}, orbitalne obserwato‑
rium promieniowania gamma. Otrzymało ono nazwę dla upamiętnienia 
wybitnego amerykańskiego fizyka Arthura Holly’ego Comptona (1892– 1962), 
laureata Nagrody Nobla z 1927 roku. Satelitę, na którego pokładzie umiesz‑
czono cztery przyrządy do rejestracji promieniowania gamma w zakresie 
od 30 keV do 30 GeV, umieszczono na orbicie 5 kwietnia 1991 roku. Zakoń‑
czenie misji Obserwatorium nastąpiło 4 czerwca 2000 roku, po czym satelitę 
skierowano do Ziemi i spłonął on nad Oceanem Spokojnym.
• axaf (ang. Advanced X‑ray Astrophysics Facility). Pierwotną nazwę 
axaf zastąpiono nazwą Chandra, które to słowo jest pierwszym członem 

  ▶
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nazwiska wybitnego hinduskiego astrofizyka (pracującego w usa) Subrah‑
manyana Chandrasekhara (1910–1995), laureata Nagrody Nobla z 1983 roku 
(w sanskrycie chandra oznacza Księżyc). Obserwatorium wystrzelono 23 
lipca 1999, obiega ono Ziemię po wydłużonej orbicie, której apogeum jest 
na wysokości 140 tysięcy km, a perygeum na wysokości 10 tysięcy km. 
Taka orbita sprawia, że Chandra przez około 85% czasu znajduje się z dala 
od pasów radiacyjnych Van Allena, które mogłyby zakłócać odbiór pro‑
mieniowania rentgenowskiego. Program badawczy Chandry obejmuje m.
in. obserwacje zjawisk zachodzących w bardzo wysokich temperaturach, 
np. podczas wybuchów gwiazd supernowych, w otoczeniu pulsarów, czar‑
nych dziur itp. 
• sirtf (ang. Space Infrared Telescope Facility) obecnie: sst (ang. The Spitzer 
Space Telescope) {25} został umieszczony na orbicie 25 sierpnia 2003 roku, 
a jego czas pracy oceniany jest na sześć–osiem lat. Teleskop ma średnicę 
zwierciadła głównego 85 cm i może prowadzić obserwacje w zakresie od 3 
do 180 μm (mikrometrów). Trzy odbiorniki promieniowania podczerwonego 
są chłodzone do temperatury bliskiej bezwzględnego zera. Jednym z zadań 
teleskopu są obserwacje wielkich obłoków gazowo‑pyłowych, w których 
formują się gwiazdy i układy planetarne. Obłoki te są nieprzezroczyste dla 
promieniowania widzialnego, ale może przez nie przenikać promienio‑
wanie podczerwone. Teleskop otrzymał nazwisko wybitnego astrofizyka 
amerykańskiego Lymana Spitzera juniora (1914–1997), który w połowie lat 
40. wysunął pomysł ulokowania obserwatoriów astronomicznych w prze‑
strzeni kosmicznej.

Natomiast Europejska Agencja Kosmiczna przy współpracy z nasa oraz 
rosyjską agencją kosmiczną umieściła 17 października 2002 roku w przestrzeni 
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• sirtf (Space Infrared Telescope Facility), now known as sst (The Spitzer 
Space Telescope){25}, was delivered into orbit on 25th August 2003, and its 
lifespan is estimated at six to eight years. The diameter of the telescope’s 
primary mirror is 85 cm, and it allows observation in the scope from 3 
do 180 μm (micrometres). Three instruments receiving and recording 
infrared radiation are cooled to a temperature near absolute zero. One 
of the tasks of the telescope is the observation of great clouds of gas and 
dust, within which stars and planet systems take form. These clouds are 
opaque for visible radiation, yet can be penetrated by the infrared. The 
telescope was named after the great American astrophysicist Lyman Spitzer, 
Jr. (1914–1997), who in the mid‑1940s put forth the idea of situating astro‑
nomical observatories in space.

The European Space Agency, in collaboration with nasa and the Rus‑
sian Space Agency, put the satellite integral (INTErnational Gamma Ray 
Astrophysics Laboratory) into orbit on 17th October 2002. The satellite 
revolves around the Earth every 72 hours, also travelling along an elliptical 
orbit, whose apogee is situated 153 000 km away from the Earth and whose 
perigee is 9000 km away. Some of the satellite’s devices and a number 
of research programmes were developed in Warsaw, at the Centre for Space 
Research of the Polish Academy of Sciences and at the Nicolaus Copernicus 
Astronomical Centre of the Polish Academy of Sciences. The satellite can 
simultaneously conduct observations in gamma (15keV–10MeV), X‑ray 
(3–35 keV), and visible (500–850 nm) ranges. There are a few other orbital 
observatories besides integral that also conduct observation of gamma 
and X‑radiation.

A very important role among space‑based astronomical observatories 
is played by the space probes designed for observing the Sun. One of the 
first heliophysical programmes was conducted by the Ulysses probe from 
1990. The probe revolves around the Sun on an elliptical orbit, inclined at 
an angle of 79° towards the ecliptic plane. The near perpendicular situa‑
tion of the probe’s orbiting plane towards that of the Earth allows Ulysses 
to research the Sun’s poles, whose observation from Earth is greatly limited. 
In 1994–1995, the probe flew for the first time over the Sun’s Southern and 
then its Northern Pole, successive flights taking place in 2000–2001. The 
probe approached the poles for the third time in 2007–2008.

Another mission notable among space heliophysical programmes is that 
of the sOhO (Solar and Heliospheric Observatory) probe launched on 2nd 
December 1995. The construction of the probe was the result of coopera‑
tion between the European Space Agency and nasa. The peculiar quality 
of this observatory is the situation of its orbit: the probe revolves around 
the Sun in such a manner that it is always situated on the line connecting 
the centres of the Earth and the Sun, at a distance of approximately 1.5 mil‑
lion km away from Earth. The probe’s equipment conducts near‑continuous 
observations of the Sun, sending data on its visible and ultraviolet radiation 
in real‑time, and measuring the intensity of the charged particles beam 
emitted by the Sun.



Od lunety Galileusza do orbitalnych obserwatoriów astronomicznych40 —

kosmicznej satelitę integral (ang. INTErnational Gamma Ray Astrophysics 
Laboratory). Obiega on Ziemię w czasie 72 godzin po eliptycznej orbicie, któ‑
rej apogeum znajduje się w odległości 153 tysięcy km od Ziemi, a perygeum 
w odległości 9 tysięcy km. Część aparatury satelity oraz niektóre z progra‑
mów badawczych powstały w Warszawie w Centrum Badań Kosmicznych 
pan oraz Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika pan. Satelita 
może prowadzić równoczesne obserwacje w zakresie promieniowania gamma 
(15keV–10MeV), promieniowania rentgenowskiego (3–35 keV) oraz w zakresie 
widzialnym (500–850 nm). Oprócz integrala obserwacje w zakresie pro‑
mieniowania gamma oraz rentgenowskiego prowadzi jeszcze kilka innych 
obserwatoriów orbitalnych.

Wśród orbitalnych obserwatoriów astronomicznych bardzo ważną funk‑
cję spełniają automatyczne sondy kosmiczne przeznaczone do obserwacji 
Słońca. Jeden z pierwszych programów heliofizycznych był realizowany 
od 1990 roku przez sondę Ulysses. Sonda ta obiega Słońce po eliptycznej 
orbicie nachylonej pod kątem 79° względem ekliptyki. Niemal prostopadłe 
usytuowanie płaszczyzny orbity sondy względem płaszczyzny orbity Ziemi 
sprawia, że Ulysses może badać rejony biegunów słonecznych, których obser‑
wacje z Ziemi są bardzo ograniczone. W latach 1994–1995 sonda przeleciała 
najpierw nad południowym, a następnie północnym biegunem Słońca, 
kolejne przeloty nad biegunami nastąpiły w latach 2000–2001. Sonda po raz 
trzeci zbliżyła się do biegunów Słońca w latach 2007–2008.

Wśród kosmicznych programów heliofizycznych na uwagę zasługuje 
także misja sondy o nazwie sOhO (Solar and Heliospheric Observatory) 
wystrzelonej 2 grudnia 1995 roku. Konstrukcja sondy była wynikiem współ‑
pracy Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz nasa. Osobliwością tego obser‑
watorium jest położenie orbity: sonda obiega Słońce w ten sposób, że zawsze 
znajduje się dokładnie na linii łączącej środki Ziemi i Słońca, w odległości 
ok. 1,5 miliona km od Ziemi. Aparatura sondy niemal nieprzerwanie prowa‑
dzi obserwacje Słońca, przesyłając na bieżąco dane dotyczące jego promie‑
niowania w zakresie widzialnym i ultrafioletowym oraz mierząc natężenie 
strumienia naładowanych cząstek płynących od Słońca. 

Kolejnym ważnym obserwatorium satelitarnym do badań heliofizycz‑
nych jest sOrce (ang. Solar Radiation and Climate Experiment). Satelita 
ten, wystrzelony w 2003 roku, obiega Ziemię na wysokości 600 km, 
dokonując jednego obiegu w czasie 97 minut. Program obserwacji sOrce 
obejmuje pomiary promieniowania elektromagnetycznego Słońca, w tym 
promieniowania ultrafioletowego, badania zawartości ozonu w górnych 
warstwach atmosfery ziemskiej i inne. Ogólnym celem misji jest bada‑
nie wpływu Słońca na zjawiska zachodzące na kuli ziemskiej w skali 
globalnej. 

26 października 2006 roku nasa wystrzeliła dwa bliźniacze satelity 
o nazwie stereO (ang. Solar Terrestrial Relations Observatory). Przewiduje 
się, że satelity te będą prowadzić równoczesne obserwacje Słońca z dwóch 
odległych punktów, co pozwoli na uzyskiwanie jego stereoskopowych obra‑
zów oraz przestrzenne śledzenie zjawisk zachodzących na Słońcu.
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Another important satellite observatory for heliophysical research is 
sOrce (Solar Radiation and Climate Experiment). Launched in 2003, the 
satellite travels around the Earth at an altitude of 600 km, making a full 
revolution in 97 minutes. The sOrce observation programme makes meas‑
urements of the electromagnetic radiation (including the uv) of the Sun, 
studies of the ozone levels in the upper layers of Earth’s atmosphere, and 
also other programmes. The general objective of the mission is to research 
the influence of the Sun on the phenomena taking place on a global scale 
on the Earth.

On 26th October 2006, nasa launched two twin satellites under the 
name of stereO (Solar Terrestrial Relations Observatory). The satellites 
are designed to conduct parallel observations of the Sun from two distant 
points, which will allow its stereoscopic images and stereoscopic tracking 
of the phenomena taking place on the Sun to be obtained.

The following astronomical observatories are planed:
• Herschel Space Observatory developed by European Space Agency. Initially 
known by the name of first (Far InfraRed and Sub‑millimetre Telescope), 
its basic instrument is a telescope with a mirror of 3,5m diameter, and a focal 
length of 27 m, designed to conduct observations in the far infrared. The 
telescope’s research programme covers, among others, the problems of shap‑
ing of galaxies and stars, and studies of chemical composition of the bodies 
of our planetary system. The observatory was taken into orbit from the Kourou 
spaceport in French Guiana aboard the Ariane 5 rocket on 14th May 2009, 
and will undertake its normal operation after a series of trials.
• James Webb Space Telescope, known under its working name ngst (Next 
Generation Space Telescope) is slated to come into service in 2013 as a joint 
project of nasa, esa and the Canadian Space Agency (csa); it aims to beat the 
“success” of the Hubble Telescope. According to its design, the Webb Telescope 
will be equipped with a 6,5 m mirror and designed to conduct observations 
in the near infrared. The name of the telescope honours James Edwin Webb 
(1906–1992), who was the General Director of nasa in 1961–1968 {26}. 
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W najbliższych latach planuje się rozpoczęcie pracy przez następne obser‑
watoria astronomiczne na orbitach okołoziemskich. Są wśród nich m.in.:
• Obserwatorium Kosmiczne Herschela (ang. Herschel Space Observatory), 
przygotowywane przez Europejską Agencję Kosmiczną. Obserwatorium 
pierwotnie nazwano first (ang. Far Infrared and Sub‑millimetre Telescope), 
a jego podstawowym instrumentem jest teleskop o średnicy zwierciadła 3,5 
i ogniskowej 27 m, przeznaczony do obserwacji w zakresie dalekiej podczer‑
wieni. Program badawczy teleskopu obejmie m.in. problemy tworzenia się 
galaktyk i gwiazd oraz badania składu chemicznego ciał Układu Planetar‑
nego. Obserwatorium to zostało wyniesione na orbitę z kosmodromu Kourou 
w Gujanie Francuskiej w dniu 14 maja 2009 roku przez rakietę Ariane 5 
i po okresie prób podejmie swą normalną działalność. 
• Teleskop Kosmiczny Webba, roboczo zwany ngst (ang. Next Generation 
Space Telescope) i projektowany do uruchomienia w 2013 roku jako wspólny 
projekt nasa, esa oraz csa (ang. Canadian Space Agency), ma być „następcą” 
Teleskopu Hubble’a. Zgodnie z projektem, Teleskop Webba będzie miał zwier‑
ciadło o średnicy ok. 6,5 m i będzie przeznaczony do obserwacji w bliskiej pod‑
czerwieni. Nazwa teleskopu nawiązuje do Jamesa Edwina Webba (1906–1992), 
który był naczelnym dyrektorem nasa w latach 1961–1968 {26}.
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WiOsną 1609 rOKu pO WłOszech podróżował przybysz z Holandii, który 
przywiózł ze sobą nowy wynalazek – tubę zaopatrzoną w dwie soczewki, 
dzięki której odległe obiekty wydawały się bliższe i większe niż widziane 
gołym okiem. Wiadomość o tym, że podstawą działania przyrządu jest 
refrakcja (załamanie) światła, oraz o tym, że jest on zbudowany z dwóch 
soczewek, dotarła szybko do profesora matematyki na Uniwersytecie 
w Padwie, Galileo Galilei (1564–1642) {27}. 45‑letni uczony, choć pracował 
na sławnym uniwersytecie, znany był głównie w wąskim kręgu specjalistów, 
zaś jego wybitne dokonania w dziedzinie mechaniki wciąż jeszcze czekały 
na publikację. Galileusz szybko pojął, że udana konstrukcja podobnego 
przyrządu, który nazwał perspicillum może mu przynieść rozgłos i uzna‑
nie w świecie, a także przyczynić się do poprawy jego sytuacji finansowej. 
Za pomocą dostępnych soczewek używanych do korekcji wzroku łatwo 
można było zbudować instrument, który dawał kilkukrotne powiększenie. 
Jednak uzyskanie większych powiększeń wymagało czegoś nowego. Galile‑
usz znał teorię optyki obowiązującą w jego czasach, ale nie pomogła mu ona 
udoskonalić lunety i zrozumieć zasady jej działania. Szybko empirycznie 
opracował zasadę uzyskiwania dużych powiększeń – należało w tym celu 
używać jak najbardziej płaskiej soczewki skupiającej jako obiektywu oraz 
mocno wklęsłej soczewki rozpraszającej w roli okularu. Wkrótce udało mu 
się skonstruować lunetę, która dawała mniej więcej 20‑krotne powiększenie 
i taką właśnie lunetę zaprezentował i ofiarował władzom Republiki Wenec‑
kiej. Dar ten przyniósł Galileuszowi spore korzyści – jego pensja profesorska 
na uniwersytecie w Padwie została podwojona, a samo stanowisko stało się 
dożywotnie. Galileusz i zatrudniany przez niego mechanik cały czas pra‑
cowali nad udoskonaleniem lunety, dochodząc w tym do dużej biegłości. 
Jesienią 1609 roku zbudowali lunetę o mniej więcej 30‑krotnym powiększe‑
niu i ona została użyta do obserwacji astronomicznych. Wyniki pierwszych 
obserwacji zostały opisane w książce Sidereus Nuncius… (Gwiezdny posła-
niec…) wydanej w marcu 1610 roku {28}. Ówczesnym zwyczajem pełny tytuł 
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A fOreigner frOm the LOw COuntries was travelling in Italy in 1609. He 
carried with him a new invention: a tube equipped with two lenses, which 
made distant objects seem closer and larger than when viewed with the 
naked eye. News of the device – operating on the principle of refraction 
of light and using two lenses – quickly reached a professor of mathematics 
at the University of Padua, Galileo Galilei (1564–1642) {27}. Even though 
working at a famous university, the 45‑year‑old scientist was known mostly 
to a narrow circle of specialists, while his eminent achievements in mechan‑
ics were still awaiting publication. Galileo quickly realised that a successful 
construction of a similar device, which he called perspicillum, could not only 
bring him fame and recognition in the world but also improve his financial 
standing. Building an instrument that allowed a magnification of several 
powers with the help of lenses used to correct eyesight was quite easy, yet 
obtaining greater magnifications required something new: Galileo knew the 
theory of optics that held in those times, yet it helped him neither to refine 
the telescope nor to understand the principle of its operation. He quickly 
established empirically the principle for acquiring large magnifications: 
one simply needed the flattest possible convex lens for the objective, and 
a strongly concave lens as the eyepiece. The scientist soon succeeded in 
constructing a telescope that gave him an approximately 20‑power magni‑
fication: the instrument he demonstrated and presented to the authorities 
of the Republic of Venice. The gift brought Galileo considerable benefits: 
his professor’s wages at the University of Padua were doubled, and he was 
given a lifetime tenure. Together with the technician he employed, Galileo 
continued untiringly to improve the telescope, developing a high proficiency 
in the craft. In autumn 1609, he built a telescope of approximately 30‑power 
magnification, which was used for astronomical observations. The results 
of the first observations were described in the book Sidereus Nuncius... 
(Sidereal Messenger...) published in March 1610 {28}. As was customary at 
the time, the full title of the book was highly elaborate, and included a brief 
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description of its content: Sidereal Messenger unfolding great and very won-
derful sights and displaying to the gaze of everyone but especially philosophers 
and astronomers the things that were observed by Galileo Galilei, Florentine 
Patrician and public mathematician of the University of Padua with the help 
of spyglass lately devised by him, about the face of the Moon, countless fixed stars, 
the Milky Way, nebulous Stars but especially about four planets flying around 
the star of Jupiter at unequal intervals and periods with wonderful swiftness 
which, unknown by anyone until this day the first author detected recently and 
decided to name Medicean Stars.1 The book was dedicated to a former disciple 
of Galileo, the Grand Duke of Tuscany Cosimo II de Medici (1590–1621). 
A few months later, the scientist left Padua and returned to his hometown 
of Florence, where he became the court mathematician and philosopher.

The Moon
Galileo began observing the Moon in Autumn 1609, a process that resulted 
in a number of drawings presenting the surface of the Silver Globe. Galileo 
was not the first to use the telescope for observations of the Earth’s satel‑
lite, as the English astronomer Thomas Harriot (c. 1560–1621) is known 
to have watched the Moon a few months earlier. Yet it was Galileo who 
was the first to publish the results of his observations, and above all – true 
revolutionary conclusions on their grounds. Analysing the results of his 
observations, Galileo realised that “we certainly see the surface of the 
Moon to be not smooth, even and perfectly spherical, as the great crowd 
of philosophers have believed about this and other heavenly bodies, but, 
on the contrary to be uneven, rough, and crowded with depressions and 
bulges. And it is like the face of the Earth itself, which is marked here and 
there with chains of the mountains and depths of valleys”2. In Galileo’s 
drawings, the terminator, i.e. the line separating the light and dark parts 
of the Moon’s disc, is ragged with the shadows cast by mountains or the 
depressions of the craters. Observing one of the Moon’s mountains whose 
summit was visible against the background of the shadow enveloping it, 
the scientist estimated its height at four Italian miles, that is more than the 
relative height of Earth’s mountains known to him. Galileo’s conclusions 
challenged the earlier views on the build of the Earth’s satellite, as – begin‑
ning with Aristotle – the Moon and other celestial bodies were believed 
to be a perfect sphere built of ether.

Analysing the maps of the Moon made by Galileo, one may draw a number 
of conclusions on the telescope used for observation. The first observations 
of the Moon are known from watercolours preserved in the National Library 
in Florence {29}. The amount of detail visible on the moon’s surface cor‑
responds to the telescope’s angular resolution of approximately 20" of the 
arc. The quality of the successive etchings in Sidereus Nuncius... proves that 
the resolution of the instrument used to make them was approximately 10" 
of the arc. Galileo’s telescope had a very small field of vision, and allowed 
observation of only a small fragment of the Moon’s surface. For this reason, 
the map drawn by Galileo was the combination of observations of different 
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książki był bardzo rozbudowany i obejmował również krótki opis zawartości: 
Gwiezdny posłaniec, odsłaniający wielkie i godne podziwu widoki i ukazujący 
oczom wszystkich, a zwłaszcza filozofów i astronomów, to, co zaobserwował 
Galileo Galilei, patrycjusz florencki i publiczny matematyk na Uniwersytecie 
w Padwie, za pomocą obmyślonego przez niego perspicillum, na temat oblicza 
Księżyca, jak też niezliczonych gwiazd stałych, Drogi Mlecznej i gwiazd mgła-
wicowych, szczególnie jednak na temat czterech planet krążących wokół Jowisza 
w nierównych odległościach i okresach z cudowną chyżością, które aż do nie-
dawna nieznane były nikomu i które autor odkrycia postanowił nazwać Gwiaz-
dami Medycejskimi 1. Książka została zadedykowana dawnemu uczniowi 
Galileusza, Wielkiemu Księciu Toskanii Cosimo ii de Medici (1590–1621). 
Po kilku miesiącach uczony opuścił Padwę i wrócił do rodzinnej Florencji, 
gdzie został nadwornym matematykiem i filozofem. 

Księżyc
Galileusz rozpoczął obserwacje Księżyca jesienią 1609 roku, a ich rezultatem 
był szereg rysunków przedstawiających powierzchnię Srebrnego Globu. 
Galileusz nie był pierwszym, który użył lunety do obserwacji naturalnego 
satelity Ziemi, bowiem kilka miesięcy przed nim zaczął obserwować Księ‑
życ angielski astronom Thomas Harriot (około 1560–1621). Jednak to Gali‑
leusz jako pierwszy opublikował wyniki obserwacji, a przede wszystkim 
wyciągnął na ich podstawie rewolucyjne wnioski. Analizując wyniki swoich 
obserwacji, Galileusz doszedł do wniosku, że „powierzchnia Księżyca nie 
jest gładka, jednolita i dokładnie sferyczna, w co wierzyło wielu filozofów 
(dotyczy to również innych ciał niebieskich), ale jest nierówna, szorstka, 
pełna zagłębień i wzniesień, będąc podobna do powierzchni Ziemi z jej 
łańcuchami górskimi i głębokimi dolinami” 2. Na rysunkach Galileusza 
linia terminatora oddzielająca oświetloną i ciemną część tarczy Księżyca jest 
postrzępiona cieniami rzucanymi przez góry czy zagłębieniami kraterów. 
Obserwując jedną z księżycowych gór, której szczyt był widoczny na tle 
otaczającego ją cienia, uczony oszacował jej wysokość na cztery mile wło‑
skie, czyli na większą niż względna wysokość znanych mu gór ziemskich. 
Wnioski Galileusza podważały wcześniejsze poglądy na budowę towarzysza 
Ziemi, gdyż zgodnie z poglądami Arystotelesa Księżyc, podobnie jak inne 
ciała niebieskie, miał być doskonałą kulą zbudowaną z eteru. 

Analizując mapy Księżyca narysowane przez Galileusza, można wycią‑
gnąć szereg wniosków dotyczących lunet używanych do obserwacji. Pierw‑
sze obserwacje Księżyca znane są z akwarelowych rysunków zachowa‑
nych w Bibliotece Narodowej we Florencji {29}. Liczba detali widocznych 
na powierzchni Księżyca odpowiada rozdzielczości kątowej lunety około 20 
sekund łuku. Jakość kolejnych rycin zawartych w dziele Sidereus Nuncius..., 
świadczy o tym, że do ich sporządzenia używany był przyrząd, który miał 
rozdzielczość ok. dziesięciu minut łuku. Luneta Galileusza miała bardzo 
małe pole widzenia i w trakcie obserwacji widoczny był tylko niewielki 
fragment powierzchni Księżyca. Narysowana przez Galileusza mapa, była 
więc wynikiem złożenia obserwacji różnych fragmentów tarczy i dlatego 
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fragments of the Moon’s disc, which is why it contains errors {30}. The 
characteristic, round crater visible on the terminator line in the first and 
the last quarter has no match in reality. Besides, a number of significant 
objects clearly visible on the Moon’s surface at the resolution used by Galileo 
did not make their way onto his map.

The Milky Way and the stars
Observing the skies with the naked eye, one may notice a belt known as the 
Milky Way. Turning the telescope to it allowed the mystery of its construction 
to be solved. “With the aid of the spyglass may be observed so well that all the 
disputes that for so many generations have vexed philosophers are destroyed 
by visible certainty, and we are liberated from wordy arguments. For the 
Galaxy is nothing else than a congeries of innumerable stars distributed in 
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występują na niej błędy {30}. Charakterystyczny okrągły krater widoczny 
na linii terminatora w pierwszej i ostatniej kwadrze nie ma swojego odpo‑
wiednika w rzeczywistości. Ponadto kilka znaczących obiektów widocznych 
wyraźnie na powierzchni Księżyca przy rozdzielczości, którą dysponował 
Galileusz, nie zostało umieszczone na jego mapie.

Droga Mleczna i gwiazdy
Obserwując niebo gołym okiem, można zaobserwować na nim jasny pas 
zwany Drogą Mleczną. Skierowanie na nią lunety pozwoliło na rozwikła‑
nie tajemnicy jej budowy. „Przez teleskop możemy zobaczyć tak wyraźnie, 
że wszelkie dyskusje będące przez tyle stuleci przedmiotem troski filozo‑
fów zostały rozproszone przez widzialną pewność i zostaliśmy uwolnieni 
od jałowych dysput. Galaktyka nie jest, w rzeczywistości, niczym innym 
jak zbiorem niepoliczalnych gwiazd” 3. Podobnie zbiorem gwiazd, których 
nie dało się rozróżnić gołym okiem, okazały się mgławica Żłóbek w gwiaz‑
dozbiorze Raka i mgławica w gwiazdozbiorze Oriona. Niedostrzegalne 
gołym okiem gwiazdy zostały zaobserwowane we wszystkich fragmentach 
nieboskłonu. Nieuzbrojonym okiem na niebie można dostrzec około 2500 
gwiazd. Użycie nawet najprostszej lunety pozwala zaobserwować ich wielo‑
krotnie więcej. Obserwując Plejady, obok sześciu znanych gwiazd Galileusz 
zaobserwował 30 nowych, zaś w dolnej części gwiazdozbioru Oriona odkrył 
około 80 nieznanych wcześniej {31}. 

Jowisz i jego księżyce
Spośród opublikowanych w Sidereus Nuncius... za swoje najważniejsze 
osiągnięcie Galileusz uważał odkrycie księżyców Jowisza. Po raz pierwszy 
skierował na niego lunetę 7 stycznia 1610 roku. W najbliższym otoczeniu 
planety przykuły jego uwagę ułożone w jednej linii obok niej trzy niewiel‑
kie „gwiazdki”. Obserwując Jowisza przez kolejne dni, zauważył, że ich 
położenie się zmienia, ale wraz z czwartą, odkrytą kilka dni później, stale 
towarzyszą największej planecie w Układzie Słonecznym. Galileusz pra‑
widłowo zinterpretował swoje odkrycie – obiekty towarzyszące Jowiszowi 
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clusters”3. Similarly, the Beehive Cluster (Praesepe in Latin) nebula in the 
constellation of Cancer and a nebula in the constellation of Orion turned 
out to be constellations of stars that could not be discerned with the naked 
eye. Other stars invisible to the naked eye were observed in all the frag‑
ments of the sky. The human eye can perceive approximately 2500 stars. 
Using even the simplest telescope allows one to discern many times more. 
Watching the Pleiades, Galileo noticed approximately 30 new stars besides 
the six known, while in the lower section of Orion he discovered around 80 
stars that had not been known earlier {31}.

Jupiter and its moons
Among the discoveries published in Sidereus Nuncius, Galileo believed the 
discovery of Jupiter’s moons to be his most important. For the first time, the 
astronomer set his telescope towards the planet on 7th January 1610. What 
attracted his attention in the closest vicinity of the planet were very small 
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to jego księżyce, które nazwał Planetami Medycejskimi na cześć panują‑
cych we Florencji Medyceuszy {32}. Odkrycie satelitów Jowisza dostarczało 
ważkich argumentów w sporze pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami 
geocentrycznej budowy układu Słonecznego. Nie miało ono rangi dowodu, 
który przesądzałby o prawdziwości hipotezy heliocentrycznej, ale pokazało, 
że mogą istnieć centra ruchu inne niż Ziemia. Ponadto jednym z argumen‑
tów podnoszonych przez zwolenników teorii geocentrycznej było „podążanie 
Księżyca za Ziemią”. Twierdzili, że gdyby rzeczywiście Ziemia się poruszała, 
to w tym ruchu zgubiony zostałby Księżyc. Jeśli jednak Jowisz poruszał się 
wraz ze swoimi księżycami, to Ziemia ze swoim Księżycem mogła robić 
to samo. Oczywiście nie był to dowód naukowy, ale istotny głos w dyskusji 
na korzyść teorii heliocentrycznej {33}. 

Saturn
Galileusz po raz pierwszy obserwował Saturna w lipcu 1610 roku, już 
po publikacji Sidereus Nuncius... To, co zaobserwował, tak opisał w liście 
do Cosimo ii de Medici: „Saturn nie jest pojedynczą gwiazdą, ale złożeniem 
trzech, które nieomal dotykają się nawzajem i ułożone są w rzędzie wzdłuż 
zodiaku, przy czym środkowa jest trzy razy większa niż zewnętrzne. Są one 
usytuowane według następującego wzoru: oOo”3. Sam nie będąc pewny 
swojego odkrycia, informację o nim rozesłał w postaci anagramu sma-
ismrmilmepoetalevmibunenugttaviras, który sam rozszyfrował później jako: 
„Altissimum planetam tergeminum observavi” (Obserwowałem najwyższą 
planetę potrójną). Kolejne obserwacje planety prowadzone zarówno przez 
Galileusza, jak i przez innych obserwatorów dawały jeszcze dziwniejsze 
rezultaty – planeta widziana była jako owalna lub jako planeta z uszami. 
W 1612 roku Saturn „pożarł swoje dzieci” i miał okrągłą tarczą taką jak 
każda inna planeta. Rozwiązanie tej zagadki podał w 1656 roku Chri‑
stiaan Huygens (1629–1695) również w formie anagramu aaaaaaaccccc-
deeeeehiiiiiiillllmmnnnnnnnnnooooppqrrstttttuuuuu, który sam rozszyfrował 
jako: „Annulo cingitur, tenui, plano, nusquam cohaerente, ad eclipticam 
inclinato” (Otoczony przez cienki płaski pierścień nigdzie niedotykający, 
nachylony do ekliptyki) {34}. 

Wenus
Kolejną planetą, na którą Galileusz skierował swoją lunetę, była Wenus, 
którą po raz pierwszy oglądał w październiku 1610 roku. Przez następnych 
kilka miesięcy kontynuował obserwacje. Przez lunetę Galileusz był w stanie 
dostrzec tarczę Wenus, a także fazy przypominające fazy Księżyca – związane 
z tym, że światło słoneczne odbija się od powierzchni planety. Zmianom faz 
towarzyszyła również zmiana obserwowanej wielkości tarczy. Gdy tarcza 
stawała się coraz większa, czyli gdy zbliżała się do Ziemi, coraz mniejsza jej 
część była oświetlona przez Słońce, zaś gdy tarcza była najmniejsza, prak‑
tycznie cała była oświetlona {35}. Takie zmiany wyglądu tarczy były możliwe, 
tylko jeśli Wenus krąży wokół Słońca. Odkrycie to miało bardzo dużą wagę, 
jeśli chodzi o koncepcję budowy Układu Słonecznego. Było ono sprzeczne 
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“starlets” situated in a single line. Observing Jupiter on the following days, 
Galileo noticed that their position was changing, and that – together with the 
fourth, which he discovered a few days later – they all permanently accompa‑
nied the largest planet of the Solar System. Galileo interpreted his discovery 
rightly: the objects accompanying Jupiter were its moons, which he called 
the Medicean Planets in honour of the Medici family reigning in Florence 
{32}. The discovery of Jupiter’s satellites provided momentous arguments 
in the controversy between the supporters and opponents of the geocentric 
model of the Solar System. This did not rank as an argument that could be 
decisive proof for the rightness of the heliocentric theory, proving merely 
that centres of movement other than the Earth exist. Besides the above, one 
of the arguments used by the partisans of geocentric theory was “the fol‑
lowing of the Earth by the moon”. They claimed that if the Earth actually 
moved it would have lost the Moon in its peregrination. Yet if Jupiter moved 
together with its moons, Earth with its moon could do likewise. This was 
naturally less of a scientific proof than a significant voice in the discussion 
supporting the heliocentric theory {33}.

Saturn
Galileo watched Saturn for the first time in July 1610, following the pub‑
lication of Sidereus Nuncius. This is how he described his observations in 
a letter to Cosimo ii Medici: “The star of Saturn is not a single one, but an 
arrangement of three that almost touch each other and never move or change 
with respect to each other; and they are placed on a line along the zodiac, 
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the one in the middle being three times larger than the other two on the 
sides; and they are situated in this form oOo” 4. Not certain of its discovery 
himself, he distributed information about it in the form of an anagram 
reading smaismrmilmepoetalevmibunenugttaviras, which he later deciphered 
as altissimum planetam tergeminum observavi: “I observed the highest treble 
planet”. Subsequent observations of the planet conducted both by Galileo 
and by others provided even stranger results: the planet was visible either 
as an oval or as a planet with ears. In 1612, Saturn “devoured its children”, 
and exhibited a round disc like any other planet. The solution of the puzzle 
was given by Christiaan Huygens (1629–1695) in 1656, also in the form 
of an anagram – aaaaaaacccccdeeeeehiiiiiiillllmmnnnnnnnnnooooppqrrstttt-
tuuuuu – which Huygens himself decoded as Annulo cingitur, tenui, plano, 
nusquam cohaerente, ad eclipticam inclinato: “surrounded by a thin, flat ring, 
never touching, and inclined towards the ecliptic” {34}.

Venus
The following planet that Galileo turned his telescope towards was Venus, 
which he watched for the first time in October 1610. His observations con‑
tinued for a few successive months. The instrument allowed the scientist 
to see the disc of Venus, and also its phases, bringing to mind those of the 
Moon, and caused by the fact that the solar light is reflected from the 
surface of the planet. The changes on the “face” were also accompanied 
by the change in the observed size of the disc. When the disc was growing, 
that is the planet was coming closer to the Earth, the part lit by the sun 
was waning, yet when the disc was smallest, it was practically entirely lit 
{35}. Such changes in the appearance of the disc could occur only if Venus 
revolved around the sun. This discovery was of great importance when it 
comes to the concept of the construction of the Solar System. It was con‑
tradictory with Ptolemy’s classical geocentric model, and was a buttress for 
the heliocentric theory. Nevertheless, it did not allow a final rejection of the 
geocentric hypothesis, as such a course of the phases of Venus resulted 
from the models in which the sun was the centre of movement for Venus, 
which – together with it – circumnavigated the Earth. Observation‑based 
corroboration of the fact that the Earth is not the unmovable centre of the 
universe, but revolves around the Sun, took more than another 200 years. 
Such a proof is the phenomenon of the parallax, that is the apparent 
change in the situation of the star caused by the movement of the Earth 
around the Sun. Tycho Brahe (1546–1601) attempted such a measurement, 
yet was reassured in his failure that the Earth is actually the unmov‑
able centre of the universe. The first parallaxes of the stars had not been 
observed until the 19th century. In 1838, Friedrich Wilhelm Bessel used 
his observations to calculate the parallax of the 61 Cygni star, and a year 
later successive measurements for the stars were added: Alpha Centauri 
by Thomas Henderson (1798–1844) and Vega by Friedrich Georg Wilhelm 
Struve (1793–1864).

  ◀
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z klasycznym modelem geocentrycznym Ptolemeusza i stanowiło wsparcie 
dla hipotezy heliocentrycznej. Jednak nie można było ostatecznie odrzucić 
hipotezy geocentrycznej, gdyż taki przebieg faz Wenus wynikał z modeli, 
w których Słońce było centrum ruchu dla Wenus, która wraz z nim krążyła 
wokół Ziemi. Na obserwacyjne potwierdzenie faktu, ze Ziemia nie jest nie‑
ruchomym centrum Wszechświata, ale porusza się dookoła Słońca, przyszło 
czekać jeszcze ponad 200 lat. Takim dowodem jest zjawisko paralaksy, czyli 
pozornej zmiany położenia gwiazdy związanej z ruchem Ziemi wokół Słońca. 
Pomiaru takiego próbował dokonać Tycho Brahe (1546–1601) i jego niepowo‑
dzenie utwierdziło go w przekonaniu, że Ziemia jest nieruchomym centrum 
Wszechświata. Pierwsze paralaksy gwiazd zostały zaobserwowane dopiero 
w xix wieku. W 1838 roku Friedrich Wilhelm Bessel (1784–1846) w wyniku 
obserwacji obliczył paralaksę gwiazdy 61 Cygni, a rok później podane zostały 
kolejne paralaksy gwiazd Alfa Centauri przez Thomasa Hendersona (1798–
1844) i Wegi przez Friedricha Georga Wilhelma Struvego (1793–1864).5

Plamy na Słońcu
Spór o to, kto jako pierwszy zaobserwował plamy na Słońcu, nie został roz‑
strzygnięty do dziś. Galileusz obserwował je prawdopodobnie już w 1610 roku, 
w kwietniu 1611 roku pokazywał plamy na Słońcu podczas pobytu w Rzymie, 
zaś w 1613 roku opublikował wyniki swoich obserwacji w dziele Istoria e dimo-
strationi intorno alle macchie solari e loro accidenti. Plamy na Słońcu w 1611 roku 
obserwował jezuita Krzysztof Scheiner (1573–1650), który na wzór księżyców 
Jowisza uważał je za niewielkie planetki okrążające Słońce {36}. W czerwcu 1611 
roku ukazała się praca zatytułowana De Maculis in Sole Observatis, et Apparente 
earum cum Sole Conversione Narratio napisana przez Johannesa Fabriciusa 
(1587–1616). W 1613 roku obserwacje plam na Słońcu prowadzone były rów‑
nież w kolegium Jezuickim w Kaliszu {37}. Większość badaczy uznawała, 
ze plamy na Słońcu są obiektami znajdującymi się poza Słońcem – chmu‑
rami lub planetami krążącymi wokół Słońca. Galileusz tłumaczył to zjawisko 
inaczej. Zerwał z arystotelesowskim poglądem o statyczności i doskonałości 
obiektów niebieskich. Plamy, które pojawiały się i znikały, miały zmienną 
wielkość i różnorodne kształty były zaprzeczeniem tezy Arystotelesa. Zdaniem 
renesansowego badacza plamy były zjawiskiem związanym z powierzchnią 
Słońca, zaś ich ruch wynikał z rotacji Słońca wokół własnej osi. Wniosek ten 
potwierdzały również zmiany kształtu oraz szybkości przemieszczania się 
obiektów przy ich zbliżaniu się do krawędzi tarczy słonecznej. 

Recepcja odkryć Galileusza 
Wieści o odkryciach Galileusza dość szybko rozpowszechniły się w Europie, 
najpierw poprzez listy, a później dzięki rozesłanym egzemplarzom Sidereus 
Nuncius... Galileusza w tych działaniach wspierał Cosimo ii de Medici. Czę‑
ste też były przypadki wysyłania przez Galileusza wykonanych przez niego 
lunet na dwory europejskie. Gdy w połowie 1610 roku Jan Kepler (1571–1630) 
chciał powtórzyć obserwacje Galileusza udało mu się to dopiero wtedy, gdy 
pożyczył wykonaną przez Galileusza lunetę od księcia‑elektora Kolonii. 

 ▶ 
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Znaczenie odkryć Galileusza wykraczało daleko poza ich astronomiczne 
i kosmologiczne konsekwencje. Były one prawdziwym przełomem, gdyż po raz 
pierwszy zostało użyte narzędzie, dzięki któremu możliwe było prowadzenie 
obserwacji zjawisk lub obiektów niepodlegających bezpośredniemu, zmysło‑
wemu poznaniu. Stanowiło to wyłom w obowiązującej wówczas arystotelesow‑
skiej metodologii prowadzenia badań naukowych. Stąd wielu uczonych a priori 
odmawiało uznania wyników obserwacji, których nie dało się zweryfikować 
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Sunspots 
The controversy over who the first person to observe sunspots was has not 
been solved to this day. It is probable that Galileo observed them as early as 
1610, and demonstrated them in April 1611 while staying in Rome. In 1613, 
he published the conclusions from his observations in a work entitled Isto-
ria e dimostrationi intorno alle macchie solari e loro accidenti. Sunspots were 
observed in 1611 by a Jesuit, Christoph Scheiner (1573–1650), who believed 
them to be small planets – not unlike the moons of Jupiter – surrounding the 
Sun {36}. The work entitled De Maculis in Sole Observatis, et Apparente earum 
cum Sole Conversione Narratio written by Johannes Fabricius (1587–1616) was 
published in June 1611. Observations of sunspots were also conducted in the 
Jesuit College in Kalisz in 1613 {37}. Most researchers believed them to be 
objects situated away from the sun: clouds or planets moving around the star. 
Galileo found another interpretation for the phenomenon, disposing of the 
Aristotelian notion of the static and perfect character of celestial bodies. The 
spots that showed up and vanished had varying sizes and shapes, and as 
such were a contravention of Aristotle’s thesis. The Renaissance scientist 
believed them to be a phenomenon connected to the surface of the Sun, 
and their movement to result from the rotation of the Sun around its axis. 
This conclusion was supported also by the changes of the shape and velocity 
of the spots’ movement while nearing the rim of the Sun’s disc.

Reception of Galileo’s discoveries
News of Galileo’s discoveries spread fairly quickly in Europe, first through 
letters and later thanks to the copies of Sidereus Nuncius that were circulated. 
In his efforts, Galileo was supported by Cosimo ii Medici. Moreover, the 
astronomer frequently sent telescopes of his own making to European courts. 
When Johannes Kepler (1571–1630) wanted to repeat Galileo’s observations in 
mid‑1610, he was successful only in borrowing a telescope made by Galileo 
from the Prince‑Elector and Archbishop of Cologne.

The impact of Galileo’s discoveries went far beyond their astronomical 
and cosmological consequences. They were a true turning point, as they were 
the first to make use of a tool for conducting observations of phenomena and 
bodies that were not subject to direct, sensual cognition. It was a breach in 
the then binding Aristotelian methodology of conducting scientific research. 
This was a reason why many scientists a priori refused to recognise the results 
of observations that could not be verified with one’s own senses but made 
with an instrument whose principles of operation were not fully understand‑
able. The more so, as telescopes of sufficient quality to confirm the presence 
of mountains and valleys on the Moon and spots on the sun – even those 
made by Galileo – were few. It was also hard to sustain the Aristotelian estab‑
lished theses on the perfection of celestial bodies when accepting Galileo’s 
claim that mountains were present on the Moon and sunspots on the Sun.

The discovery of Jupiter’s moons and observations of the phases of Venus 
provided arguments in the controversy over the model of the universe. The 
phases of Venus observed could not be reconciled with Ptolemy’s classical 
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własnymi zmysłami, wykonanych za pomocą przyrządu, którego zasady 
działania nie były w pełni zrozumiałe. Tym bardziej że niewiele ówczesnych 
lunet, nawet tych zbudowanych przez Galileusza, miało jakość wystarczająca 
do dostrzeżenia księżyców Jowisza. Trudno było też podtrzymywać za Arysto‑
telesem tezę o doskonałości ciał niebieskich, akceptując twierdzenia Galileusza 
o obecności gór i dolin na Księżycu czy plam na Słońcu. 

Odkrycie księżyców Jowisza oraz obserwacje faz Wenus dostarczały argu‑
mentów w sporze o budowę Wszechświata. Obserwowane fazy Wenus były 
niemożliwe do pogodzenia z klasycznym modelem Ptolemeusza, w którym 
Ziemia spoczywa w środku Wszechświata, a wokół niej wirują pozostałe ciała 
niebieskie. Natomiast dokładnie takie zachowanie wynikało z modelu helio‑
centrycznego przedstawionego przez Mikołaja Kopernika (1473–1543). Hipo‑
teza geocentryczna nie został obalona dlatego, że podobny wygląd faz Wenus 
wynikał z modelu układu słonecznego zaproponowanego przez Tychona Bra‑
hego, w którym planety poruszają się wokół Słońca i wraz z nim dokoła Ziemi, 
czy hybrydowego modelu, w którym Wenus i Merkury wirują wokół Słońca, 
zaś Słońce, Księżyc i pozostałe planety obracają się wokół Ziemi {38}. 

Jesienią 1610 roku istnienie księżyców Jowisza zostało potwierdzone 
niezależnymi obserwacjami dokonanymi m.in. przez Jana Keplera w Pra‑
dze, Antonia Santiniego (1577–1652) w Wenecji czy Thomasa Harriota 
w Anglii. Obserwacje te potwierdzały jednocześnie, że luneta jest przy‑
rządem, który pozwala na obserwacje rzeczywistych obiektów, a nie tylko 
złudzeń powstających w oku patrzącego. Z uwagi na przełomowy charakter 
obserwacji Galileusza kluczowe znaczenie miała akceptacja ich wyników 
przez Kościół katolicki. 19 marca 1611 roku przełożony jezuickiego Collegio 
Romano, kardynał Robert Bellarmin (1542–1621), zapytał swych uczonych 
współbraci, co sądzą o odkryciach Galileusza. Po kilku dniach otrzymał 
odpowiedzi, które potwierdzały prawdziwość obserwacji, choć występowały 
w nich różnice w interpretacji obserwacji Księżyca. To ostatecznie potwier‑
dziło, że luneta jest prawdziwym narzędziem naukowym, zaś sam Galile‑
usz został z honorami przyjęty w Collegio Romano podczas swej wizyty 
w Rzymie w kwietniu 1611 roku. W czasie tej wizyty prawdopodobnie została 
zaproponowana wywodząca się z greki nazwa telescopio dla instrumentu 
skonstruowanego przez Galileusza. 

Kosmologiczne wnioski Galileusza, a zwłaszcza jego silne poparcie tez Koper‑
nika, stały się dla niego źródłem kłopotów i zaprowadziły uczonego przed trybu‑
nał inkwizycji. Ale zbudowana przez niego luneta stała się narzędziem, którego 
nie można było ignorować i które na zawsze zmieniło historię astronomii.

1. G. Galilei, Sidereus Nuncius or the Sidereal Messenger, tłum. A. van Helden, Chicago–

London 1989, s. 26 [tłum. własne].

2. Tamże, s. 40.

3. Tamże, s. 62.

4.  Cyt. za: A. van Helden, Conclusion: the reception of „Sidereus Nuncius”, [w:] G. Galilei, 

Sidereus Nuncius…, dz. cyt., s. 102.

5. Dowód ruchu obiegowego Ziemi stanowi również odkryta w 1728 roku aberracja światła.
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model, where the Earth resided in the centre of the universe, with all the 
other celestial bodies revolving around it. Yet their behaviour was precisely 
that which resulted from the heliocentric model presented by Nicolaus 
Copernicus, (1473–1543). The geocentric model was not overthrown because 
a similar appearance of the phases of Venus could result from the model 
of the Solar System proposed by Tycho Brahe with planets moving around 
the Sun, and – together with the Sun – also around the Earth, and the hybrid 
model, in which Venus and Mercury revolve around the Sun, while the Sun, 
the Moon, and the remaining planets revolve around the Earth {38}.

In autumn 1610, the existence of Jupiter’s moons was corroborated with 
independent observations performed among others by Johannes Kepler 
in Prague, Antonio Santini (1577–1625) in Venice, and Thomas Harriot in 
England. At the same time, these observations proved that the telescope is 
an instrument that allows observation of actual bodies, and not only illu‑
sions born in the eye of the beholder. Due to the groundbreaking character 
of Galileo’s observations, the acceptance of the results he obtained by the 
Catholic Church was of key importance. On 19th March 1611, the Rector 
of the Jesuit Roman College, Cardinal Robert Bellarmine (1542–1621), asked 
his learned fellow clerics what they thought of Galileo’s discoveries. Within 
a few days, he received answers that corroborated the veracity of the observa‑
tions, even though there were differences in interpretation of observations 
of the Moon. This finally proved the telescope to be a true scientific instru‑
ment, and Galileo was received with full honours at the Collegio Romano 
during his visit to Rome in April 1611. It was most probably during that visit 
that telescopio – a name of Greek origin – was proposed for the instrument 
Galileo had constructed.

Galileo’s cosmological conclusions, and especially his stalwart support 
for Copernican theory, became the source of his problems and brought him 
before the court of the Inquisition. This aside, the telescope or telescope he 
constructed became a tool that could not be ignored, and one that changed 
the history of astronomy forever.

1. Galilei G., Sidereus Nuncius or the Sidereal Messenger, trans. A. van Helden, Chicago–

London 1989, p. 26. In this translation A. van Helden used word spyglass because the 

the term telescope was unveiled in 1611.

2. Ibidem, p. 40 

3. Ibidem, p. 62.

4. A. van Helden, Conclusion: the reception of “Sidereus Nuncius”, [in:] G. Galilei, Sidereus 

Nuncius…, p. 102.
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eKspOnaty na wystawie pOchOdzą ze zbiOrów
shOwpieces On the exhibitiOn cOmes frOm the cOllectiOns Of
Biblioteka Jagiellońska (bj)
Biblioteka Obserwatorium Astronomicznego (bOa)
Instytut Fizyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (if up)
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach (mOa)
Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie (mcz)
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku (mmK)
Muzeum Narodowe w Krakowie (mnK)
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (muj)
Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego (Oa uj)
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (ptma)

  Instrumenty naukowe / Scientific Instruments

 1. Teleskop typu Gregory’ego, C. Paris, Francja 1750; muj 77/d (depozyt mnK)
 2. Luneta astronomiczna typu Keplera, nn, poł. xviii w.; muj 81/D 

 (depozyt mnK)
 3. Luneta astronomiczna, P. Dollond, Anglia, poł. xviii w.; muj 44/v
 4. Luneta astronomiczna na statywie, S. Ploessl, Austria, 1832 r.; muj 1947/v
 5. Koło południkowe, A. Jaworski, Austria, 1832; Oa uj, mOa
 6. Luneta astronomiczna – szukacz komet, Utzschneider i Fraunhofer, 

Niemcy, 1833 r.; muj 1949/v 
Trzy lunety (4, 5, 6) zostały zakupione dla Obserwatorium Astrono‑
micznego uj po tym, jak jego dyrektorem został Maksymilian Weisse.

 7. Duża luneta astronomiczna, Lerebour & Secretain, Francja, 1853 r.; 
luneta wykonana dla Obserwatorium Astronomicznego w Trzciance; 
 muj 69/d (depozyt mnK).

 8. Luneta polowa 4‑członowa,L. Semitecolo, Włochy, pocz. xviii w.; muj 10/v
 9. Luneta polowa 4‑członowa, nn, xvii/xviii w.; muj 58/v
 10. Luneta polowa 4‑członowa, G. Adams jr, Anglia, poł. xviii w.; muj 2/v
 11. Luneta polowa 9‑członowa, D. Adams, Anglia, pocz. xix w.; muj 57/v
 12. Luneta polowa 7‑członowa,. Francja (?), pocz. xix w.; muj 1725/v
 13. Luneta polowa 4‑członowa, G. Dollond, Londyn, pocz. xix w.; muj 78/v
 14. Luneta morska, S. Ploessl, Austria, poł. xix w.; muj 61/v
 15. Spektroskop do teleskopu, G. i J. Merz, Monachium, Niemcy, 1873 r.; 

muj 1960/v
 16. Fotometr fotoelektryczny do teleskopu Maksutowa, Polska,  ok. 1960 r.; Oa uj
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 17. Kaseta fotograficzna na klisze 6×9 cm do teleskopu Maksutowa,  
Polska, ok. 1960 r.; Oa uj

 18. Mikrometr okularowy, OmO, zsrr, ii poł. xx w.; wł. prywatna
 19. Głowica kamery ccd, Photometrics, usa, ok. 2000 r., Oa uj
 20. Zwierciadło główne paraboliczne o średnicy 35 cm, Polska,  

ok. 1960 r.; ptma
 21. Płyty szklane na zwierciadła w trakcie szlifowania, Polska,  

ok. 1960 r.; ptma
 22. Fotopowielacz R647‑04, Hamamatsu, Japonia, 1992 r.; if up
 23. Fotopowielacz R2949, Hamamatsu, Japonia, 1989 r.; if up
 24. Astrokamera 56/250, Carl Zeiss Jena, Niemcy, xx w.; if up
 25. Kamera fotograficzna do teleskopu, Niemcy, xx w.; if up

  Kopie dawnych przyrządów naukowych, instalacje interak-
tywne i współczesne teleskopy 
Models of historical scientyfic instruments, interactive exhibits

 1. Astrolabium Marcina Bylicy (kopia); muj 2352/v
 2. Torquetum Marcina Bylicy (kopia); muj 2353/v 

Astrolabium i torquetum (1, 2) należały do zespołu instrumen‑
tów wykonanego w 1486 przez Hansa Dorna dla Marcina Bylicy, 
nadwornego astrologa króla węgierskiego Macieja Korwina.

 3. Model triquetrum Mikołaja Kopernika; ptma
 4. Model astrolabium pierścieniowego Mikołaja Kopernika; ptma 

Instrumenty (3, 4) zostały wykonane przez Tadeusza Przypkowskiego 
na podstawie opisów w dziele Kopernika De revolutionibus orbium coelestium 
na rocznicową wystawę w 1953 roku.

 5. Kopia lunety Galileusza; muj
 6. Model lunety na podstawie z torquetum; mmK mf/As/4
 7. Model lunety z montażem paralaktycznym; mmK mf/As/5
 8. Model lunety z przeciwwagą; mmK mf/As/5 

Trzy modele lunet (6, 7, 8) wykonane zostały w Kaliszu w 1973 r. na wzór 
lunet opisanych w dziele Karola Malaperta Austriaca sidera Heliocylia  
Astronomicis Hypotesibus flligata. Lunety takie były używane do obserwacji  
astronomicznych w Kolegium Jezuickim w Kaliszu w i poł. xvii w.

 9. Model biegu promieni w teleskopie Galileusza; muj
 10. Model biegu promieni w teleskopie Jana Keplera; muj
 11. Model biegu promieni w teleskopie Izaaka Newtona; muj
 12. Galileoskop – stanowiska do obserwacji za pomocą lunety 

 typu Galileusza; muj
 13. Luneta typu Galileusza z pcv do demonstracji aberracji chromatycznej 
 14. Wyświetlacz do pomiaru klisz przedstawiających widma gwiazd; ifup
 15. Stanowisko do szlifowania soczewek; muj 
 16. Model Kosmicznego Teleskopu Hubble’a w skali 1:10; muj
 17. Teleskop typu Newtona w montażu Dobsona ze zwierciadłem  

o średnicy 8 cali, muj 
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  Obrazy, grafiki, rzeźby / Paintings, engravings, sculptures

 1. Mikołaj Kopernik, kopia szkicu J. Matejki, olej na płótnie, Z. Pabisiak,  
1974; muj 849/i

 2. Ciołek Polak obserwuje Słońce, akwarela na podstawie sztychu 
M. Stachowicza, H. Kostecka, Polska, ok. 1960; muj 593/i

 3. Mikołaj Kopernik, drzeworyt wg rysunku F. Cynka, 
J. Styfi, Polska, 1873; mnK iii ryc. 25831

 4. Popiersie Galileusza, rzeźba, G. Michelli, Niemcy; muj 176/iii 
 5. Portret Galileusza, akwarela, W. Szyszko, 1981 r.; muj 1204/i
 6. Portret Galileusza, Z. Pabisiak, ii poł. xix w.; 587/i muj
 7. Portret Izaaka Newtona, akwarela, W. Szyszko, 1981 r.; muj 1187/i
 8. Portret Jana Keplera (kopia), olej na desce, Z. Pabisiak, ok. 1952 r.; muj 576/i 
 9. Portret Galileusza, miedzioryt wg G. D’Ow, R. Gaillard (ryt.), Francja; 

 muj 3006/ii
 10. Karta tytułowa A Discourse concerning a New World and Another Pla-

net Johna Wilkinsa, W. Marshall (ryt.), Anglia 1640; mcz, R. 752
 11. Portret Izaaka Newtona, W. Sharp (ryt.), Anglia, xvii w.; mcz R. 6233
 12. Wnętrze obserwatorium w Warszawie, rycina, Polska, ii poł. xix w.; 

 mnK ew.iii 36451
 13. Portret Jana Heweliusza (kopia), Z. Pabisiak, ii poł. xix w.; muj 577/i
 14. Portret Jana Heweliusza, miedzioryt, H. Iwenhusen (rys.), 

J. Falck (ryt.), Gdańsk, poł. xvii w.; muj 39/ii

  Druki / Prints

 1. Galileusz, Sidereus nuncius magna, longeque admirabilia spectacula 
pandens, Wenecja, 1610 r.; bj 593922 ii Mag. St. Druk (facsimile)

 2. Galileusz, Istoria e dimonstrazioni intorno alle macchie solari e loro 
 accidenti, Rzym, 1613 r.; bj 593892 ii Mag. St. Druk.

 3. Galileusz, Il saggiatore nel quale con bilancia squisita e giusta, Rzym,  
1623 r.; bj 593893 ii Mag. St. Druk.

 4. Opere del Galileo, vol. ii, Bolonia, 1656 r.; bj 593 920 ii Mag. St. Druk.
 5. Krzysztof Scheiner, De maculis solarib. et stellis circa Iouem 

errantibus, Augsburg 1612; bj 594281 ii Mag. St. Druk.
 6. Karol Malapert, Oratio Habita Duaci dum lectionem Mathematicam  

auspicaretur: inova De nouis Begici Telescopij phanomenisnnon  
iniucunda qquadam Academice disputantur, Douai, 1620 r.;  
bj 585735 i Mag. St. Druk.

 7. Karol Malapert, Austriaca sidera Heliocylia Astronomicis Hypo-
tesibus flligata, Douai, 1633 r.; bj 594010 ii Mag. St. Druk.

 8. Jan Heweliusz, Epistolae IV, Gdańsk, 1654 r.; bj 59039 iii Mag. St. Druk.
 9. Wojciech Rajmund Strażyc, Quaestio Astronomia ins Alma Akade-

mia Cracoviensi…, Wiedeń, 1640 r.; bj 56457 i Mag. St. Druk.
 10. Christiaan Huygens, Opera varia, vol. ii, Lejda, 1724 r.;  

bj Matem 879 Mag. St. Druk.
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 11. Jan Kepler, Opera omnia, vol. ii, Frankfurt, 1859 r.; bj Math 954
 12. Galileusz, Le opere, vol. 3, Florencja, 1892 r.; bj Matem. 3039 iii
 13. Galileusz, Le opere, vol. 5, Florencja, 1895 r.; bj Matem. 3039 iii
 14. Johann A. Repsold, Zur Geschichte der Astronomischen Messwerkzeuge, 

von Purbach bis Reichenbach, 1450 bis 1830, Lipsk, 1908; bOa iii.11.137
 15. Johann A. Repsold, Zur Geschichte der Astronomischen Messwerkzeuge,  

von 1830 bis um 1900, Lipsk, 1914 r.; bOa iii.11.137
 16. L. Ambronn, Handbuch der Astronomischen Instrumentenkunde,  

Berlin, 1899 r.; bOa iii.11.117
 17. Andre Danjon, Andre Couder, Lunettes et Telescopes, Paryż, 1935 r.; 

 bOa iii.11.163
 18. Jan Heweliusz, Machina Coelestis, reprint z 1969 r.; bj 584807 iv
 19. William Chauvenet, Manual of spherical and practical astronomy,  

Filadelfia, 1871 r.; bOa iii.9.124
 20. Antoni Rybarski, Teleskop zwierciadlany w wykonaniu amatorskim, 

 Warszawa, 1958 r.; ptma

  Multimedia

 1. Film From the eyes to the sky, reż. L.L. Christensen, prod. European 
 Space Agency, 2008 r.

 2. Film Na gwiezdnych szlakach, prod. Obserwatorium Astronomiczne uj, 
 ok. 1930 r.

 3. Program multimedialny Urania, K. Chyży, 2000 r.
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Obserwatorium Heweliusza 

 Johannes Hevelius’ Observatory, 

Machina Coelestis…, Gdańsk, 1673; 

Biblioteka Gdańska PAN

Wnętrze Obserwatorium 

Astronomicznego UJ, 

lata międzywojenne

 Interior of the 

Krakow’s Astronomical 

Observatory in the 

interwar period
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Teleskop typu Gregory’ego

Gregory’s telescope, C. Paris, 

Francja 1750; MUJ 



Luneta astronomiczna / Astronomical 

refracting telescope, P. Dollond, 

Anglia, poł. XVIII w.; MUJ



Luneta astronomiczna 

na statywie / Astronomical 

refracting telescope on stand, 

S. Ploessl, Austria, 1832; MUJ
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◀ 

Koło południkowe / Meridian Wheel, 

A. Jaworski, Austria, 1832; OA UJ, MOA

Luneta astronomiczna – szukacz 

komet / Astronomical refracting telescope 

– a comet seeker, Utzschneider und 

Fraunhofer, Niemcy, 1833; MUJ
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Luneta polowa 9-członowa

Nine draw refracting telescope, 

D. Adams, Anglia, pocz. XIX w.; MUJ 

Luneta polowa 4-członowa 

Four draw refracting telescope, 

G. Adams jr, Anglia, poł. XVIII w.; MUJ
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Lunety polowe 4-członowe

Four draw refracting telescopes, 

XVII/XVIII w.; MUJ
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▶

Portret Heweliusza / Johannes Hevelius 

portrait, H. Iwenhusen (rys.), J. Falck (ryt.)  

miedzioryt / copperplate, 

Gdańsk, poł. XVII w.; MUJ

Model astrolabium pierścieniowego 

Mikołaja Kopernika; PTMA
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