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Wst�p 

 Pełny zakres promieniowania elektromagnetycznego obejmuje �wiatło, w je-

go wszelkich barwnych odmianach, oraz niepostrzegane bezpo�rednio promie-

niowania: radiowe, podczerwone, ultrafioletowe, rentgenowskie (X) oraz gamma 

(Rys.1). Promieniowanie radiowe obejmuje zakres widma elektromagnetycznego 

po stronie jego najdłu�szych fal. Fale z du�ego zakresu widma radiowego przeni-

kaj� swobodnie przez ziemsk� atmosfer�, co umo�liwia ich wykorzystanie do 

celów telekomunikacyjnych oraz do rejestracji naturalnego promieniowania ra-

diowego obiektów astronomicznych.  

 Pierwszej detekcji sztucznie wygenerowanych fal radiowych dokonał w 1888 

roku Heinrich Hertz. Odkrycia fal radiowych pochodzenia kosmicznego dokonał 

w 1932 roku Karl Jansky, który badaj�c przyczyny zakłóce� odbioru radiowego 

na falach 15-metrowych stwierdził za pomoc� czułej anteny kierunkowej, �e 

maksimum nat��enia szumów radiowych powtarza si� w okresie doby gwiazdo-

wej i jest zwi�zane z promieniowaniem dochodz�cym z kierunku centrum Galak-

tyki. Dalsze prace w zakresie radiowym podj�to dopiero po blisko 10 latach.  

W latach 1939-45 m.in. Grote Reber, pionier ameryka�skiej radioastronomii, 

zbudował na swojej posesji 9.57-metrow� paraboloidaln� anten� i zaobserwował 

ni� emisj� radiow� Drogi Mlecznej na 1.87 m (160 MHz). Obserwował równie�
Sło�ce na falach metrowych i centymetrowych. Szybki rozwój radioastronomii 

rozpocz�ł si� po II wojnie �wiatowej, podczas której nast�pił znaczny post�p  

w technice radiowej, stosowanej do celów militarnych (radar). 

 Radioastronomia to dział astronomii obejmuj�cy obserwacje promieniowania 

radiowego ciał niebieskich oraz badania bliskich obiektów astronomicznych przy 

u�yciu odbitych od ich powierzchni fal radiowych emitowanych sztucznie. Pro-

wadzone z Ziemi badania radioastronomiczne ograniczaj� si� jedynie do fal  

o długo�ciach zawartych w obr�bie tzw. radiowego okna atmosferycznego, obej-

muj�cego promieniowanie radiowe o długo�ciach fali wi�kszych ni� 350 �m 

(850 GHz) i mniejszych ni� 10-20 m (30-15 MHz). Radiowe okno atmosferyczne 
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ograniczone jest od strony fal długich wskutek nieprzezroczysto�ci jonosfery 

(pochłanianie i rozpraszanie). Fale krótsze od 1.5 mm s� absorbowane w dolnych 

warstwach atmosfery, przede wszystkim przez tlen i par� wodn�. Równie� w ob-

r�bie radiowego okna atmosferycznego, w dziedzinie fal milimetrowych i centy-

metrowych, wyst�puj� silne absorpcyjne pasma atmosferyczne (2.5 mm, 5 mm  

i 1.3 cm). 

 Do rejestracji fal radiowych słu�� radioteleskopy. Fale radiowe docieraj� do 

teleskopu i po skupieniu w systemie zwierciadeł trafiaj� do odpowiedniego falo-

wodu. Na jego ko�cu jest wła�ciwa antena, w której fale radiowe generuj� pr�dy 

elektryczne. Powszechnie znane jest wykorzystanie fal radiowych na potrzeby 

�ycia codziennego: radio, telewizja, telefonia komórkowa, systemy radiolokacji  

i nawigacji na l�dzie, morzu, w powietrzu oraz w kosmosie. �adne loty w ko-

smos nie byłyby do zrealizowania bez radiowych technik komunikacji. Mniej 

znane, cho	 jeszcze wi�cej znacz�ce dla ludzko�ci, s� dobrodziejstwa płyn�ce  

z naukowej analizy promieniowania radiowego docieraj�cego od ciał niebieskich. 

Mimo, �e radioastronomia istnieje dopiero od kilkudziesi�ciu lat, to dostarczyła 

wi�cej wiedzy o Wszech�wiecie ni� astronomia optyczna od pocz�tków swego 

istnienia. Otwarła te� astronomii mo�liwo�ci wykorzystywania całego widma 

elektromagnetycznego dla zgł�biania tajemnic Wszech�wiata.  

Rys. 1. Widmo fal elektromagnetycznych z naniesion� informacj� o ich pochłanianiu przez 

ziemsk� atmosfer�. (�ródło:  http://encyklopediafantastyki.pl/). 
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 Radioteleskop to przyrz�d słu��cy do odbioru promieniowania radiowego 

docieraj�cego spoza atmosfery Ziemi. Jego głównymi cz��ciami s� antena i od-

biornik. Najprostsz� anten� stanowi dipol półfalowy, b�d�cy zespołem dwóch 

pr�tów ustawionych wzdłu� jednej prostej i poł�czonych przewodami z odbiorni-

kiem. Dipol wykazuje najwi�ksz� czuło�	 na promieniowanie docieraj�ce z kie-

runków prostopadłych do niego, nie rejestruje natomiast promieniowania padaj�-
cego wzdłu� jego osi. Antena dipolowa odbiera promieniowanie z du�ego obsza-

ru nieba i nie pozwala dokładnie okre�li	 poło�enia radio�ródła na niebie. 

 Dlatego, anteny dipolowe umieszcza si� w ogniskach radioteleskopów o spe-

cjalnych paraboloidalnych czaszach, które istotnie poprawiaj� kierunkowo�	. 
Promieniowanie radiowe padaj�ce w kierunku osi paraboloidy po odbiciu od jej 

metalowej czaszy jest ogniskowane na dipolu. Jednocze�nie powierzchnia czaszy 

radioteleskopu osłania dipol przed promieniowaniem z innych obszarów nieba. 

Stosowanie du�ych zwierciadeł (czasz) paraboloidalnych powoduje te� wzrost 

czuło�ci anteny. Ilo�	 docieraj�cej do niej energii jest bowiem proporcjonalna do 

kwadratu �rednicy czaszy. Powierzchni� odbijaj�c� jest cz�sto siatka metalowa, 

która pełni rol� zwierciadła dla fal o długo�ciach przynajmniej kilkakrotnie wi�k-

szych od rozmiaru jej oczek. U�ycie siatki zamiast litej powierzchni metalowej 

pozwala na zmniejszenie ci��aru całej konstrukcji, co znacznie ułatwia monta�
radioteleskopu i posługiwanie si� nim. Inne rozwi�zanie daj�ce wzrost kierunko-

wo�ci anteny polega na stosowaniu układów dipoli. Przykładem takiego przyrz�-
du jest antena �cianowa, składaj�ca si� z wielu dipoli ustawionych w szeregach  

w jednej płaszczy�nie.  

 Główne trudno�ci obserwacyjne w radioastronomii wi��� si� z zapewnieniem 

dostatecznej zdolno�ci rozdzielczej radioteleskopów. Wobec du�ej długo�ci fal 

radiowych zachodzi konieczno�	 budowania wielkich czasz. Zdolno�	 rozdziel-

cza radioteleskopu jest okre�lona wielko�ci� promienia obrazu dyfrakcyjnego 

 i wynosi  � = 1.22 �/D radianów,  gdzie � – długo�	 fali promieniowania,  

D – �rednica czaszy radioteleskopu. Im promie� � mniejszy tym zdolno�	 roz-

dzielcza lepsza. Poniewa� promie� obrazu dyfrakcyjnego jest proporcjonalny do 

długo�ci fali, �rednica radioteleskopu musi by	 du�a, aby radioteleskop miał za-

dowalaj�c� zdolno�	 rozdzielcz�. Dla przykładu w radioteleskopie o �rednicy 100 

m promie� obrazu dyfrakcyjnego dla fal metrowych wynosi 42´, a dla czaszy  

o �rednicy 13 m a� 5.4
o
 (ponad 10 �rednic tarczy Sło�ca lub Ksi��yca).            

13-metrowy radioteleskop nie jest w stanie rozdzieli	 dwóch radio�ródeł, emitu-

j�cych fale o długo�ci 1 m, odległych na niebie o k�t mniejszy ni� 5.4
o
! Zareje-

struje je, jako jedno �ródło. 

 Dla poprawy zdolno�ci rozdzielczej stosuje si� w radioastronomii systemy 

interferometryczne. W najprostszym interferometrze wykorzystuje si� dwa radio-

teleskopy, oddalone od siebie na odległo�	 R, zwan� baz�. We wzorze na zdol-

no�	 rozdzielcz� instrumentu wstawia si� R w miejsce D. Dwa radioteleskopy, 

 i to niezale�nie od rozmiarów ka�dego z nich, ustawione w odległo�ci 300 km od 

siebie i jednocze�nie rejestruj�ce, jako interferometr, fale o długo�ci 1 m pocho-

dz�ce od tego samego �ródła, maj� imponuj�c� zdolno�	 rozdzielcz� � = 0.8˝. 
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Nawet obserwacje w zakresie optycznym ust�puj� pod wzgl�dem zdolno�ci roz-

dzielczej �redniej klasy interferometrom radiowym. Stosowanie interferometrów 

radiowych o dostatecznie wysokiej zdolno�ci rozdzielczej jest konieczne nie tyl-

ko do zapewnienia mo�liwo�ci zlokalizowania radio�ródła na sferze niebieskiej, 

lecz tak�e do wyodr�bnienia jego promieniowania ze strumienia termicznego 

promieniowania radiowego dochodz�cego z otoczenia: od powierzchni Ziemi  

i atmosfery oraz z ogólnego tła promieniowania radiowego nieba.  

 Odr�bn� metod� bada� radioastronomicznych stanowi� obserwacje obiektów 

astronomicznych za pomoc� techniki radarowej. Technik� t� zastosowano m.in. 

do badania torów meteoroidów w atmosferze ziemskiej, wykorzystuj�c odbicie 

fal radiowych od kolumny gazu zjonizowanego podczas przelotu meteoroidu 

przez atmosfer�. Metoda ta ma t� przewag� nad metod� zwykłych optycznych 

obserwacji meteorów, �e mo�e by	 stosowana zarówno w nocy, jak i w dzie�. 
Przy u�yciu sztucznego promieniowania radiowego emitowanego z Ziemi i odbi-

tego od planety Wenus przeprowadzano prace nad wyznaczeniem dokładnej skali 

odległo�ci w Układzie Słonecznym, a w szczególno�ci nad ustaleniem długo�ci 

jednostki astronomicznej. Technik� radarow� mo�na si� posługiwa	 jedynie  

w odniesieniu do obiektów niezbyt odległych od Ziemi, gdy� stosunek nat��e�
sygnału odebranego do wysłanego szybko maleje z odległo�ci�. 
 Do głównych osi�gni�	 radioastronomii nale��: odkrycie licznych radio�ró-

deł w Galaktyce, jak i radio�ródeł pozagalaktycznych, a w�ród tych ostatnich – 

najja�niejszych obiektów Wszech�wiata, tzw. kwazarów; obserwacje linii 21 cm 

emitowanej przez neutralny wodór, które stały si� podstaw� wyznaczenia roz-

mieszczenia materii mi�dzygwiazdowej w Galaktyce; obserwacje radiowe Sło�ca 

i planet, wykrycie pulsarów i mikrofalowego promieniowania tła. Obserwacje 

radioastronomiczne umo�liwiaj� studiowanie wielu problemów le��cych u pod-

staw fizyki współczesnej, m.in. dotycz�cych stanu superg�stej materii oraz natury 

grawitacji i magnetyzmu.  

   Badania radioastronomiczne prowadzi si� na szerok� skal� w wielu bogatych 

krajach �wiata. Powstaj� instrumenty o niewyobra�alnie du�ych mo�liwo�ciach. 

Radioastronomia ma pi�kn� przeszło�	 i wyj�tkowo obiecuj�c� przyszło�	.    
Tradycyjna astronomia optyczna to ledwie „p�czek” wobec „kwiatu” astronomii 

radiowej. W Polsce jest kilkudziesi�ciu radioastronomów, którzy działaj� głów-

nie w oparciu o radioteleskopy zagraniczne. Rodzima baza obserwacyjna w za-

kresie radioastronomii jest bardzo uboga, wła�ciwie symboliczna. Stymuluje   

raczej zainteresowania radioastronomi� ni� pozwala prowadzi	 licz�ce si�       
obserwacje naukowe. W tym kontek�cie ka�dy ruch w stron� rozbudowy instru-

mentarium radioastronomicznego w Polsce ma znaczenie fundamentalne. Wbrew 

naj�mielszym oczekiwaniom, jednym z przyczółków polskiej radioastronomii 

staje si� ostatnio Cz�stochowa. Za spraw� 13-metrowego radioteleskopu, który 

stan�ł przy Rondzie Mickiewicza, zaczyna ziszcza	 si� marzenie ks. Bonawentu-

ry Metlera, pioniera astronomii cz�stochowskiej, o powstaniu w Cz�stochowie 

nowoczesnego centrum astronomicznego.  
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Likwidacja o�rodka ł�czno�ci satelitarnej w Psarach 

 W roku 2010 były w Polsce trzy o�rodki, które miały w posiadaniu du�e, jak 

na warunki polskie, radioteleskopy: Centrum Usług Satelitarnych TP SAT  

w Psarach k/Kielc (siedem radioteleskopów o �rednicach paraboloidalnych czasz: 

32.5, 16, 13, 13, 13, 12 i 9 metrów), Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu (dwie anteny paraboloidalne w Piwnicach k/Torunia  

o �rednicach czasz 32 i 15 metrów) oraz Obserwatorium Astronomiczne Uniwer-

sytetu Jagiello�skiego w Krakowie (dwie anteny o �rednicach czasz parabolo-

idalnych: 15 i 8 metrów). Anteny w Psarach były utrzymane w najwi�kszej kultu-

rze technicznej i pracowały w trybie ci�głym i niezawodnym, zabezpieczaj�c, na 

wy�mienitym �wiatowym poziomie, potrzeby wła�ciciela w zakresie telekomuni-

kacji satelitarnej. Pracowały, jako nadajniki i jako odbiorniki. Anteny w Piwni-

cach i w Krakowie, o znacznie łagodniejszym re�imie wykorzystania i o wiele 

ni�szej kulturze technicznej ni� te w Psarach, słu�yły, i nadal jako� słu��, Uni-

wersytetom do uprawiania dydaktyki i czasem jakiej� namiastki nauki. Pracuj�,  
w najlepszym razie, tylko, jako odbiorniki.  

Fot. 1. Najwi�kszy radioteleskop spo�ród zbudowanych kiedykolwiek w Polsce. Do roku 2010 

pracował w Psarach k. Kielc. Jako doskonale sprawny został zniszczony ze wzgl�dów poli-

tycznych. �rednica czaszy radioteleskopu wynosiła 32.5 metra. 
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 W 2010 roku okazało si�, �e TP przyst�piła do cichej likwidacji swojego 

o�rodka w Psarach. Informacja o tym jednak wyciekła i niektórzy radioastrono-

mowie polscy zd��yli si� dowiedzie	 o zamiarach TP, ale było ju� wtedy zbyt 

mało czasu oraz woli politycznej na instytucjonalne ratowanie o�rodka. 

 Dnia 6 lipca 2010 roku do o�rodka w Psarach udali si� radioastronomowie  

z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiello�skiego w Krakowie 

(prof. dr hab. Katarzyna Otmianowska-Mazur, prof. dr hab. Jerzy Machalski,  

dr hab. Krzysztof Chy�y, dr Stanisław Ry� oraz mgr Jacek Knapik), a tak�e 

przedstawiciele Stowarzyszenia Astronomia Nova w osobach autora oraz mgr 

in�. Pawła Kołodziejczyka. Wszystkim przy�wiecała idea ratowania instrumenta-

rium przed złomowaniem. Stron� wła�ciciela reprezentował Jan Doboszy�ski −

dyrektor firmy rozbiórkowej, która wygrała konkurs na złomowanie urz�dze�. 
Pan Doboszy�ski rozumiał powag� sytuacji i �al mu było niszczy	 wspaniałe  

instrumenty. Informuj�c, �e likwidacja rozpocznie si� prawdopodobnie w sierp-

niu i potrwa, zgodnie z umow�, jeden miesi�c, stwierdził, �e gotów jest odst�pi	
po cenie złomu dowolny instrument (a nawet wszystkie) komu�, kto we własnym 

zakresie dokona rozbiórki. Wobec ogromnych mas radioteleskopów (anten), 

niemo�liwym zdawał si� sugerowany ratunek czegokolwiek. Mimo to, doszło do 

wst�pnej deklaracji zainteresowa� pozyskaniem dwóch instrumentów: Uniwersy-

tet Jagiello�ski chciał pozyska	 16-metrow�, a autor (prywatnie) 9-metrow�    
anten�. 
 Oficjalne zezwolenie na prace rozbiórkowe wydano dopiero w pa�dzierniku. 

Do tego czasu Uniwersytet Jagiello�ski negocjował łagodniejsze warunki pozy-

skania 16-metrowej anteny z władzami TP. Autor przedsi�wzi�ł poszukiwania 

potencjalnych nabywców pozostałych anten. Ostatecznie uratowano cztery radio-

teleskopy (Tab. 1.), z których jeden trafił do Cz�stochowy. 

Tabela.1. Nowe miejsca i nowi wła�ciciele dla radioteleskopów z Psar. Wytłuszczono anteny, 

które ju� zostały zbudowane w nowych miejscach. 

Antena Miejscowo�	
Współrz�dne  

geograficzne 
Wła�ciciel 

RT-16 

oraz noga 

od RT-12 

Kraków 
� = 50°04´      

� = 19°58´ E 

Obserwatorium Astronomiczne 

Uniwersytetu Jagiello�skiego 

RT-13A Cz�stochowa
� = 50°49´    

  � = 19°07´ E 
Marek Pelian 

RT-13B Wieruszów 
� = 51°17´      

� = 18°10´ E 
Kazimierz Błaszczak 

RT-9 

oraz noga 

od RT-16 

Rzepiennik 

Biskupi 

� = 49°47´     

� = 21°05´ E 
Bogdan Wszołek 
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Pozyskanie RT-13A dla Cz�stochowy 

    

 RT-13A (Fot. 3), trzynastometrowej �rednicy antena satelitarna produkcji  

japo�skiej, trafiła do Cz�stochowy dzi�ki finansowemu zabezpieczeniu ze strony 

Marka Peliana – biznesmena, który, jako jedyny Cz�stochowianin, zareagował 

pozytywnie na prasowe wezwanie autora do ratowania instrumentów w Psarach. 

Teleskop stan�ł na terenie jego nowopowstałej Dyskoteki RAY, zbudowanej spe-

cjalnie dla stymulacji zainteresowa� społecze�stwa niebem.  

Marek Pelian Mariusz  

Fr�czyk 

Bogdan  

Wszołek 

Kamil  

Wszołek 

Tomasz  

Fr�czyk 

Fot. 2. Inwestor i ekipa, która zdemontowała RT-13A w Psarach.  

 Demonta�u anteny dokonał autor wraz z pomocnikami: Mariuszem i Toma-

szem Fr�czykami oraz synem, Kamilem Wszołkiem. Przed rozbiórk� wykonano 

szczegółow� dokumentacj� fotograficzn� instrumentu i odpowiednie znakowanie 

jego elementów. Sam demonta� wykonano z odpowiednio wysok� kultur�    
techniczn�, dla unikni�cia odkształce� i uszkodze�. Zwłaszcza prace d�wigowe 

wymagały ogromnej czujno�ci i sprawno�ci poruszania si� i działania na du�ych 

wysoko�ciach w utrudnionych warunkach pogodowych mro�nej jesieni. Nie 

mo�na było uroni	 �adnej z tysi�cy �rub, nakr�tek, podkładek itp. Nie nale�ało 

te� przesadzi	 z rozkr�caniem. W szczególno�ci było istotne, aby na �rubach pod-

trzymuj�cych panele nie rusza	 spodnich nakr�tek. W ten sposób zabezpieczono 

oryginaln� geometri� czaszy. 

 Demonta� anteny odbył si� w dniach 29-30 pa�dziernika oraz 2-4 listopada 

2010. Odkr�cono wi�kszo�	 paneli z poszycia czaszy i siłami ludzkimi przetrans-

portowano w bezpieczne miejsce na polanie. Dokonano te� wyj�tkowo trudnej  

i niebezpiecznej operacji r�cznego demonta�u zwierciadła wtórnego wraz z pod-

trzymuj�cym go trójnogiem. W ko�cu, z pomoc� d�wigu, zdj�to czasz� i dalsze-

go jej demonta�u dokonano ju� na ziemi. Niezale�nie odkr�cono nog� anteny od 

fundamentu i zdj�to z niej siłowniki. Cało�	 przygotowano do transportu. Instru-

ment został rozdzielony na pi�	 cz��ci o ci��arze wymagaj�cym d�wigu do zała-

dunku/rozładunku: noga z obrotow� platform� (ok. 5 ton), rdze� czaszy  

(ok. 3 tony), dwa siłowniki (w sumie ok. 1 tony) oraz drabina z osłon� (ok. 0.5 

tony). Elementy daj�ce si� ud�wign�	 bezpo�rednio przez ludzi to: 36 aluminio-

wych paneli, zwierciadło wtórne, 3 d�wigary zwierciadła wtórnego, 24 �ebra 



Bogdan Wszołek 

168 

konstrukcji czaszy oraz drobnica w postaci najró�niejszych �rub, nakr�tek i pod-

kładek.      

 Z pocz�tku nie było wiadomo gdzie zawie�	 rozebrany radioteleskop. Nikt 

nie znał te� jego miejsca docelowego. Zdecydowano zło�y	 go na razie  

w Pabianicach koło Janowa, na prywatnej posesji Pa�stwa Fr�czyk. Sam trans-

port odbył si� 12 listopada. L�ejsze elementy zmagazynowano w stodole, a ci��-
sze pozostawiono na podwórku. RT-13A przele�ał w Pabianicach prawie dwa 

lata. 

Fot. 3. RT-13A na pierwotnym stanowisku w Psarach. 
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Fot. 4. Autor na miejscu składowania RT-13A w Pabianicach w maju 2011.  

 Kilkutonowa paraboloidalna czasza RT-13A składa si� z paneli przykr�ca-

nych do stalowej konstrukcji przy pomocy nierdzewnych �rub. Ma swobod� ru-

chu od 0 do 90 stopni w wysoko�ci i około 120 stopni w azymucie. Zakres azy-

mutu daje si� zmieni	 – kwestia odkr�cenia i ponownego przykr�cenia sze�ciu 

�rub. Dolne panele czaszy s� podgrzewane dla unikni�cia zalegania �niegu.  

Budowa RT-13A w Cz�stochowie 

  Budowa od podstaw radioteleskopu podobnej klasy jak RT-13A jest przed-

si�wzi�ciem bardzo trudnym i kosztownym. W aktualnych uwarunkowaniach 

polskich wchodzi w rachub� jedynie zakup instrumentu za granic� wraz z firmo-

wym monta�em. Tak powstawały radioteleskopy w Psarach. Buduj�c radiotele-

skop nale�y odpowiednio wykona	 fundament, cz��	 mechaniczn� oraz cz��	
elektrotechniczn� i elektroniczn�. W przypadku fundamentu teoretycznie jest 

najmniej problemu. Wystarczy odpowiednia, najlepiej z du�ym zapasem, ilo�	
�elbetonu. Nie trudno te� zabezpieczy	 sprawy elektrotechniczne. Najwi�ksze 

koszty i trudno�ci dotycz� zakresu mechanicznego, i to nie tyle w zakresie pro-

jektu (bardzo kosztownego), co wykonania. Budowa od zera kosztuje ju� na po-

ziomie projektowania niebotyczne sumy i nie gwarantuje ostatecznego sukcesu. 

Nowy radioteleskop wraz z jego budow� kosztowałby wiele milionów złotych. 

 Przeniesienie sprawnie działaj�cego radioteleskopu to rzecz zupełnie inna. Na 

starcie wiadomo, �e instrument jest dobry, bo przez lata pracował niezawodnie. 

Nale�y tylko dobrze wszystko podpatrze	 i odtworzy	 w nowym miejscu. Wtedy 

jest gwarancja, �e sprawa si� uda. Jest te� bardzo istotne, aby monta�u radiotele-

skopu dokonywały te same osoby, które go rozbierały. W przypadku cz�sto-

chowskiego RT-13A wszystko zostało wykonane zgodnie z arkanami sztuki. 

Jednak, mimo zachowania maksymalnej ostro�no�ci, zgin�ło troch� oryginalnych 

�rub, uległy wygi�ciu ko�cówki stalowych rur podtrzymuj�cych zwierciadło 

wtórne, a samo zwierciadło zostało uszkodzone na cz��ci swojego obwodu. 

Usterki te udało si� usun�	 we własnym zakresie. 
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 Nie od razu było wiadomo, �e RT-13A stanie w Cz�stochowie. Inwestor nie 

posiadał z pocz�tku własnego gruntu. Rozwa�ano ustawienie anteny na rozle-

głych terenach nowo otwartego zajazdu w Piasku, ale sprawy si� komplikowały. 

Rozwa�ano zakup działki gdzie� na Jurze, w promieniu 30 km od Cz�stochowy. 

Tu te� nie szło znale�	 niczego odpowiedniego. W ko�cu pojawiła si� mo�liwo�	
zakupu terenu w Cz�stochowie, wraz z budynkiem dawniejszych warsztatów 

szkolnych. Pan Marek Pelian zakupił działk� wraz z budynkiem i przyst�pił do 

urz�dzania Dyskoteki RAY, której zadaniem, przy okazji rozrywki, ma by	 sty-

mulowanie zainteresowa� niebem. Po przezwyci��eniu obiekcji, co do zaszumie-

nia radiowego Cz�stochowy, a zwłaszcza miejsca pomi�dzy bliskimi trakcjami 

kolejowymi i tramwajowymi, zdecydowano si� na budow� RT-13A wła�nie na 

terenie tej „astronomicznej” dyskoteki. Angielska nazwa „ray” oznacza po polsku 

„promieniowanie”. Antena jest stworzona do odbioru niewidzialnego (radiowe-

go) promieniowania docieraj�cego z Kosmosu. Dyskotece ma dostarcza	 fal ra-

diowych ze �ródeł astronomicznych. Fale te zostan� w odpowiedni sposób prze-

transformowane i zaimplementowane do utworów odtwarzanych podczas trwania 

dyskoteki. Dochody z Dyskoteki maj� z kolei zabezpieczy	 koszty eksploatacji 

instrumentu, który oprócz wspomnianej funkcji ma by	 instrumentem do upra-

wiania nauki. Z tego te� wzgl�du, przedsi�wzi�ciu patronuje od pocz�tku Stowa-

rzyszenie Astronomia Nova (www.astronomianova.org), zrzeszaj�ce kilkadzie-

si�t polskich i zagranicznych profesjonalistów z dziedziny astronomii, astronau-

tyki i dziedzin pokrewnych.  

Fot. 5. Wykop pod fundament (gł�boko�	 ponad 8 metrów, �rednica prawie 3 metry). 

    

 Po uzyskaniu odpowiednich zezwole� i korzystaj�c z pi�knej jesiennej aury 

przyst�piono w dniu 8 listopada 2012 do budowy RT-13A przy Dyskotece RAY 

w pobli�u Ronda Mickiewicza w Cz�stochowie. W pierwszym dniu Cz�stochow-

ska firma budowlana wykonała odpowiedni wykop i wstawiła do niego solidne 
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zbrojenie. 9 listopada cało�	 została zalana betonem (w ilo�ci ok. 60 m
3
). Z fun-

damentu wyprowadzono 16 �rub dla mocowania nogi radioteleskopu. 

Fot.6. Zbrojenie fundamentu i wyprowadzenie szesnastu �rub mocuj�cych nog� anteny. 

Fot. 7. Prace finalne przy fundamencie. 

 Podczas zastygania fundamentu przyst�piono do skr�cania czaszy. Przy po-

mocy d�wigu ustawiono w pionie rdze� i siłami ludzkich mi��ni zacz�to przykr�-
ca	 �ebra. Prace monta�owe, pod nadzorem autora, były prowadzone przez  

Kamila Wszołka, Mariusza i Tomasza Fr�czyków, Przemysława Woska oraz 

Marka Orlikowskiego. Skr�canie �eber, dokr�canie paneli, naprawa usterek przy 

zwierciadle wtórnym i jego d�wigarach, przygotowanie do monta�u siłowników, 

wreszcie remanent w zasobach �rub oraz malowanie konserwacyjne niektórych 

elementów, uko�czono pocz�tkiem grudnia. W mi�dzyczasie przyszły opady 
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�niegu i lekki mróz. Nie było pewno�ci, czy uda si� postawi	 radioteleskop przed 

ko�cem roku, czy trzeba b�dzie poczeka	 z dalszymi pracami do wiosny. 

Bogdan Wszołek Przemysław Wosek Kamil Wszołek 

Fot. 8. Skr�canie czaszy radioteleskopu RT-13A w Cz�stochowie (listopad 2012).  

Fot. 9. Rdze� czaszy z przykr�conymi �ebrami.  

Fot. 10. Studenci fizyki cz�stochowskiej AJD wraz z autorem,  

podczas wizyty na placu budowy.  
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Fot. 11. Zdarzało si�, �e mro�na aura na budowie była łagodzona przez go�ci, przynosz�cych 

gor�c� herbat� i kanapki. Od lewej: autor, Katarzyna Filipecka, Magdalena Biernacka,  

 Julita Ozga, Karina B�czek, Agnieszka Dymarek i Marek Pelian.    

Fot. 12. Tomasz (z lewej) i Mariusz Fr�czykowie podczas dokr�cania paneli. 

Fot. 13. Skr�cona czasza i wyschni�ty fundament (koniec listopada 2012).  
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 W dniu 10 grudnia 2012, z pomoc� specjalnego d�wigu, przy �nie�nej  

i mro�nej (-7
o 

C) pogodzie, dokonano zasadniczej operacji monta�u instrumentu. 

Najpierw przytwierdzono siłownik pionowy do jeszcze le��cej nogi. Potem 

d�wigni�to nog� i zawieszono ponad �rubami wystaj�cymi z fundamentu. Nale-

�ało bardzo delikatnym manewrem opu�ci	 nog� tak, aby 16 �rub trafiło idealnie 

w 16 otworów wywierconych w kołnierzu po wewn�trznej stronie podstawy no-

gi. Na ka�dej �rubie była wcze�niej nakr�cona nakr�tka, której poło�enie zostało 

�ci�le ustalone, jeszcze na etapie poziomowania podstawy nogi. Trzeba było teraz 

wej�	 do �rodka rury i w skoordynowanym działaniu z operatorem d�wigu doko-

na	 precyzyjnego opuszczenia wielotonowej podstawy czaszy tak, aby nie znisz-

czy	 gwintów na �rubach mocuj�cych. Kiedy manewr si� udał, nakr�cono na �ru-

by nakr�tki i tym sposobem przymocowano nog� do fundamentu.  

 Po przytwierdzeniu nogi przyst�piono do mocowania drugiego siłownika.  

Tu zacz�ła si� ju� praca na wysoko�ci, z rusztowania. Nale�ało podtrzymywany 

przez d�wig siłownik znowu nasun�	 idealnie „otwór w otwór” na miejsce prze-

znaczenia i przy pomocy o�miu pot��nych �rub dokona	 mocowania.   

    

Fot. 14. Monta� nogi radioteleskopu na fundamencie.  

W akcji Marek Orlikowski, Przemysław Wosek i autor (10 grudnia, 2012). 

 Przed rozpocz�ciem najtrudniejszego manewru, polegaj�cego na mocowaniu 

czaszy, nale�ało przygotowa	 uchwyty mocuj�ce na szczycie nogi. Tych uchwy-

tów było trzy, dwa o ustalonych poło�eniach i jeden na ko�cu �ruby siłownika 

pionowego. Ten ostatni trzeba było ustawi	 w płaszczy�nie idealnie poziomej  

i odpowiednio skr�ci	. Zadanie okazało si� niespodzianie bardzo trudne. �ruba 

siłownika, której �rednica wynosi ok. 9 cm, zapiekła si� na mrozie i nie chciała 

da	 si� przekr�ci	. Problem trzeba było rozwi�za	 przy pomocy d�wigni i młot-

ka, w dodatku przy ograniczonych mo�liwo�ciach ruchu i na wysoko�ci siedmiu 

metrów od ziemi. W którym� momencie, przy zbyt silnym naporze piersi� na 

ko�cówk� metalowej d�wigni, p�kło autorowi �ebro, a �ruba wci�� nie pu�ciła. 

Dalej trzeba było działa	 ze złamanym �ebrem, w dodatku utajniaj�c defekt przed 
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pozostałymi, by nie przerwano akcji, któr� bardzo wypadało zako�czy	 sukce-

sem. Trzeba zaznaczy	, �e autor był głównodowodz�cym akcji i samodzielnie 

wykonuj�cym najbardziej skomplikowane i niebezpieczne czynno�ci. W ko�cu 

dobrze ostukana �ruba odpu�ciła i dało si� uchwyt ustawia	 w po��dane poło�e-

nia. Osiemna�cie otworów (po sze�	 w ka�dym uchwycie), i tyle� �rub, czekało 

na szczycie nogi na przycumowanie czaszy. 

Fot. 15. Moment uwalniania nogi radioteleskopu od haków d�wigu. 
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Fot. 16. Monta� siłownika poziomego. 

Fot. 17. Prace przygotowuj�ce uchwyty na nodze radioteleskopu 

 do przyj�cia uchwytów czaszy. 

  Monta� czaszy okazał si� nadzwyczaj skomplikowany. Najpierw trzeba było 

odpowiednio j� podczepi	 do lin d�wigu. Tu był wymóg, aby czasza podczas 

przenoszenia była ustawiona idealnie w poziomie oraz, co trudniejsze, aby pod-
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nosi	 j� od razu w idealnym pionie. Nie nale�ało pozwoli	, aby po oderwaniu 

czaszy od ziemi doznała ona jakiegokolwiek ruchu poziomego. Było bowiem 

bardzo ciasno wokół czaszy. Przy niewielkim jej zboczeniu w któr�kolwiek stro-

n� zachodziła obawa, �e uderzy ona albo o trakcj� kolejow�, albo o nog� dokr�-
con� do fundamentu, albo o mur. W ka�dym przypadku wchodziła w rachub�
jaka� dewastacja, przede wszystkim samej czaszy. Okazało si�, �e przy najko-

rzystniejszym mo�liwym ustawieniu d�wigu i przy maksymalnie wyci�gni�tym 

jego ramieniu nie daje si� jednocze�nie zabezpieczy	 pionu i koniecznej siły 

ud�wigu. Przywi�zano do �ebrowania czaszy liny („lejce”), przy pomocy których 

planowano zabezpiecza	 czasz� od niepo��danych bocznych ruchów w pierwszej 

fazie podnoszenia. Przy pierwszej próbie, wobec braku idealnego pionu dla lin 

mocuj�cych, mimo prób zabezpieczania lejcami, wisz�ca czasza uderzyła w swo-

im ruchu wahadłowym o nog�. W przera�eniu poło�ono j� z powrotem na ziemi. 

Na szcz��cie uderzenie nie było silne i nie doszło do uszkodze� czaszy ani nogi. 

W zespole jednak zacz�to panikowa	, a operator d�wigu uznał, �e zamierzona 

operacja jest niewykonalna. Inwestor i nadzorca bezpiecze�stwa podzielali to 

twierdzenie, uznaj�c, �e dalsze próby działania s� zbyt ryzykowne dla uczestni-

cz�cych w nim ludzi, dla anteny, a tak�e dla otoczenia. Tylko autor był odmien-

nego zdania i z uporem tłumaczył operatorowi d�wigu jak spraw� rozegra	. Bez 

przekonania operator zgodził si� spróbowa	 jeszcze raz. Z kabiny d�wigu nie by-

ło mo�liwo�ci sprawdzenia czy liny s� w pionie. Polecono jednemu człowiekowi, 

aby si� ustawił w odpowiednim miejscu i sygnalizował operatorowi, czy z jego 

pozycji liny wisz�, na oko, pionowo. Trzech innych ludzi chwyciło za lejce po-

zwalaj�ce z ziemi nieco stabilizowa	 ruch czaszy po jej zawi�ni�ciu. Po ustawie-

niu ramienia d�wigu zgodnie z wymogiem zachowania pionu i po naci�gni�ciu 

lin mocuj�cych, operator stwierdził, �e zostały przekroczone parametry dla bez-

piecznej pracy d�wigu, o czym komunikuje sygnalizator. Wobec nieznacznego 

tylko przekroczenia tych parametrów oraz pod du�ym naporem autora podj�to 

jednak drug� prób� podnoszenia czaszy. Tym razem si� udało! 

Fot. 18. Uzgadnianie pomysłów na sposób uwi�zi czaszy do lin d�wigowych. 
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Fot. 19. Najbardziej niebezpieczny moment podnoszenia czaszy. Odległo�ci kolizyjne w ka�d�
stron� poni�ej jednego metra, dopuszczalne parametry pracy d�wigu przekroczone.  

Fot. 20. Czasza powy�ej strefy jakichkolwiek zagro�e� zwisa swobodnie na linach d�wigu. 
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Fot. 21. Skomplikowany manewr cumowania czaszy. Wisi ona na wysuni�tym na maksimum 

ramieniu d�wigu i istnieje obawa, �e cumowania nie da si� w ogóle zrealizowa	. Uchwycono 

moment, kiedy autor wychodzi na szczyt nogi dla precyzyjnego naprowadzenia  

uchwytów czaszy na uchwyty nogi. 
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 Po ust�pieniu pierwszej fali wezbranych emocji szybko nadeszła druga. Wi-

sz�c� czasz� nale�ało bezpiecznie przycumowa	 do nogi. Oznaczało to, �e 

uchwyty na czaszy musz� si� idealnie dopasowa	 do uchwytów na nodze. Otwo-

ry na �ruby, z tolerancj� około jednego milimetra, determinowały konieczn� pre-

cyzj� cumowania. Ruchy czaszy w pionie zabezpieczał operator d�wigu, a ruchy 

poziome i obrotowe trzech ludzi poci�gaj�cych za lejce. Dla realizacji zadania 

nale�ało oczywi�cie wej�	 na nog� i stamt�d koordynowa	 działania oraz wsun�	
w odpowiednich momentach �ruby w otwory. Wej�cie autora na szczyt nogi pod 

wisz�c� czasz� zostało uznane przez wszystkich obecnych, jako nader niebez-

pieczny wybryk i domagano si� kategorycznie, w tym momencie ju� zupełnie 

bezmy�lnie, przerwania akcji. Szybko zrozumiano, �e czasz� trzeba przecie� jed-

nak jako� przymocowa	 i uwolni	 j� od d�wigu. Tymczasem, cumowanie nie 

przebiegało wcale tak łatwo. Masywna czasza ci�gle si� kołysała. Ci��ko było 

doprowadzi	 do sytuacji pozwalaj�cej na wło�enie we wcze�niej uzgodnione 

otwory pierwszej �ruby mocuj�cej. Kiedy to ju� si� udało, czasza si� cz��ciowo 

ustabilizowała, a naprowadzenia na pozostałe otwory dawało si� ju� dokona	
przy pomocy d�wigni i młota. Kiedy wszystkie 18 �rub znalazły si� w swoich 

miejscach przeznaczenia, przykr�cono je na fest. Mo�na wtedy było wej�	 na 

czasz� i odczepi	 liny d�wigu. Ten manewr autora, równie� odebrany przez 

współbudowniczych, jako wyczyn kaskaderski, zako�czył akcj� z dnia 10 grud-

nia. Pomysł na doko�czenie monta�u, a pozostało do zamocowania zwierciadło 

wtórne, nie znalazł akceptacji ze strony inwestora. Gór� wzi�ły strach oraz wy-

cie�czenie psychiczne i fizyczne. Postanowiono reszt� monta�u odło�y	 do wio-

sny. Sprzeciwiaj�cego si� takiemu rozwi�zaniu autora, skr�powano.  

Fot. 22. Finalizacja procesu montowania czaszy. 



Pocz�tki cz�stochowskiej radioastronomii 

181 

Fot 23. Czasza RT-13A wisz�ca na ramieniu d�wigu podczas operacji cumowania do nogi. 

 Dnia 21.12.2012, przy bardzo mro�nej pogodzie (-20
o
 C), urz�dzono pod 

�wie�o zbudowanym radioteleskopem całodzienny piknik astronomiczny. Paliło 

si� du�e ognisko, na telebimach wy�wietlano obrazy astronomiczne, udzielano 

wywiadów mediom i odpowiadano na pytania ze strony publiczno�ci. Na zako�-
czenie, pó�nym wieczorem, wypuszczono lampiony, które miały zwróci	 uwag�
Cz�stochowian na wa�ne zdarzenie rozgrywaj�ce si� w mie�cie. Na piknik przy-

było wiele osób spoza Cz�stochowy, głównie studentów astronomii. Przy tej 

okazji nawi�zano sporo pierwszych kontaktów, istotnych dla dalszych etapów 

rewitalizacji RT-13A. Media poniosły w �wiat informacj�, �e Cz�stochowa staje 

si� kolejnym polskim o�rodkiem radioastronomicznym.   
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Fot. 24. Inwestor ze swoimi pracownikami po przerwaniu akcji w dniu 10.12.2012  

oraz (po prawej) skr�powany autor. 

Fot. 25. Pierwszy piknik pod radioteleskopem (21.12.2012). 

 W dniu 24 kwietnia 2013 przyst�piono do finalizacji monta�u radioteleskopu. 

Na pocz�tek przymocowano trzy brakuj�ce panele poszycia czaszy. Nie dokr�co-

no ich wcze�niej, bo były potrzebne otwory dla podpi�cia lin d�wigowych na 

etapie monta�u czaszy. Nast�pnie wyniesiono lustro wtórne, wraz z dokr�conymi 

do niego trzema podporami, wysoko ponad czasz�.  Potem delikatnie opuszczano 

cało�	 tak, �eby metalowe podpory nie uszkodziły poszycia czaszy i �eby dały si�
dokr�ci	 do specjalnych uchwytów. Otwory �rubowe miały tolerancj� mniejsz�
ni� pół milimetra, a było ich 12 par. Operator d�wigu nie miał mo�liwo�ci wi-

dzenia przyczepów podczas cumowania. Przy zachowaniu maksymalnej ostro�-
no�ci oraz przy ustawicznej słownej koordynacji pracy z operatorem d�wigu uda-

ło si� dokona	 mocowania trójnogu podtrzymuj�cego zwierciadło wtórne. Dla 
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odczepienia lin d�wigowych trzeba było jeszcze wspi�	 si� na najwy�sz� wyso-

ko�	 radioteleskopu i tam dokona	 ostatniej czynno�ci skomplikowanej operacji 

monta�u. 

Fot. 26. Uzupełnianie brakuj�cych paneli we wcze�niejszym poszyciu czaszy. 

 Mariusz Fr�czyk w akcji monta�u panelu z otworem włazu. 

Fot. 27. Mariusz Fr�czyk i autor podczas monta�u zwierciadła wtórnego przy RT-13A. 

  

 Cz�stochowski radioteleskop mo�e sta	 si� pi�knym przykładem realnej 

współpracy mi�dzy prywatnym biznesem i �rodowiskiem akademickim. Ka�dy, 

kto realnie i szczerze chce si� wł�czy	 w ambitne dzieło tworzenia i doskonalenia 

cz�stochowskiego o�rodka naukowego w oparciu o RT-13A, zostanie przyj�ty  

z otwartymi r�kami. Zacz�tek dzieła został wykonany wspólnie przez inwestora  

i autora. Kilku członków Astronomii Novej zd��yło si� ju� zaanga�owa	 w prace 

na rzecz uruchomienia radioteleskopu. Stanisław Ry� zbudował odbiornik fal ra-

diowych na długo�ci fali 21 cm, a Michał Grzesiczak wykonuje sterowanie ante-

n�. Pierwsze fotony zarejestrowano 8 maja 2014. Studenci fizyki z Akademii im. 
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Jana Długosza, którzy od dawna wydeptuj� �cie�ki w stron� imponuj�cego in-

strumentu, deklaruj� wł�czenie si� do prac przy RT-13A z chwil� jego pełnego 

uruchomienia. 

Fot. 28. Wygl�d czaszy RT-13A po zainstalowaniu zwierciadła wtórnego. 

Fot. 29. Studenci fizyki z Akademii im. Jana Długosza przy cz�stochowskim RT-13A. 
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 Dnia 10 maja 2013 roku pod cz�stochowskim radioteleskopem oraz w Dys-

kotece RAY pojawili si� na kilka godzin astronomowie, uczestnicy V Mi�dzyna-

rodowej Konferencji Naukowej Młodych „Astrophisica Nova”, zorganizowanej 

przez Akademi� im. Jana Długosza oraz przez Stowarzyszenie Astronomia Nova. 

Pierwsze wykłady naukowe wygłosili tam dr Jadwiga Donatowicz z Wiednia,  

dr Stanisław Ry� z Krakowa oraz autor. Gospodarz miejsca, Marek Pelian, wraz 

ze swoimi pracownikami, zorganizował wspaniały pocz�stunek dla przybyłych 

go�ci. Dzi�ki takim wydarzeniom, dobre wie�ci o narodzinach cz�stochowskiej 

radioastronomii rozbrzmiewaj� w �wiecie coraz gło�niej i coraz szerzej.   

Fot. 30. Uczestnicy V Konferencji Naukowej Młodych „Astrophisica Nova” 

 przy cz�stochowskim radioteleskopie na terenie Dyskoteki RAY.  

Fot. 31. Grupa astronomów z Odessy w podwojach Dyskoteki RAY.  

Od lewej: Ivan Andronov, Lidia Chinarova, Anna Andronovna, Tayisia Shakun,  

Maria Tkachenko, Vitalii Breus, Larisa Kudashkina i Vladislava Marsakova. 

 Na obecnym (rok 2014) etapie rewitalizacji radioteleskopu anga�uj� si� naj-

bardziej: Przemysław Wosek (po stronie inwestora) oraz Stanisław Ry�, Michał 
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Grzesiczak i autor (po stronie Astronomii Novej). Marek Pelian pokrywa wszel-

kie koszty zwi�zane z rewitalizacj� radioteleskopu, co pozwala działa	 szybko  

i skutecznie.   

Przemysław Wosek Bogdan Wszołek  Adam Grzesiczak Stanisław Ry�

Fot. 32. Zespół osób bezpo�rednio odpowiedzialnych za uruchomienie RT-13A. 

    

Plany wykorzystania radioteleskopu 

 Po skomplikowanej i niebezpiecznej, ale zako�czonej pełnym sukcesem, ope-

racji rozbiórki, transportu i ponownej instalacji, cz�stochowski radioteleskop 

czeka na wła�ciw� rewitalizacj�. My�li si� obecnie o pi�ciu komplementarnych 

sposobach jego wykorzystania. Po pierwsze, rejestracja silnych kosmicznych sy-

gnałów radiowych i ich implementacja do utworów muzycznych, odtwarzanych 

podczas dyskoteki. Tego rodzaju próby „ukosmicznienia” utworów muzycznych 

od niedawna podejmuje si� w �wiecie, ale nie tak zdecydowanie jak w Cz�sto-

chowie, gdzie radioteleskop stoi na terenie Dyskoteki i nie tylko sygnałami ra-

diowymi, ale równie� swoim imponuj�cym wygl�dem, stymuluje zainteresowa-

nie niebem.  Po drugie, dla celów dydaktycznych. Odpowiednio przygotowana 

�cie�ka dydaktyczna, bogata w plansze obrazuj�ce prac� radioteleskopu oraz 

przybli�aj�ce zagadnienia radioastronomii ma słu�y	 nie tylko uczestnikom dys-

kotek, lecz tak�e zorganizowanym grupom wycieczkowym, w tym młodzie�y 

szkolnej. Dla studentów b�dzie mo�liwo�	 eksperymentowania i bezpo�redniego 

wł�czenia si� w proces wzbogacania mo�liwo�ci radioteleskopu. Po trzecie, dla 

celów badawczych w zakresie astronomii. Uczeni b�d� mogli testowa	 swoje 

systemy detekcyjne oraz realizowa	 swoje badania naukowe. Po czwarte, dla ce-

lów badawczych w zakresie radiotelekomunikacji kosmicznej. Wreszcie, w ze-

spole z innymi krajowymi i zagranicznymi radioteleskopami, dla celów interfe-

rometrii radiowej. 

   W dodatku, po wej�ciu Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)  

w 2013 roku, wszystkie radioteleskopy z Psar, w tym cz�stochowski, s� postrze-

gane, jako potencjalne wyposa�enie naziemnych stacji kontroli lotów kosmicz-

nych. Przy swoich gabarytach i nowoczesnym wykonaniu mog� słu�y	 obsłudze 

lotów a� do kra�ców Układu Słonecznego. Zdarza si�, �e �wiatowe agencje ko-

smiczne, takie jak NASA czy ESA, nie s� zainteresowane dalsz� eksploatacj�
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swoich niektórych sond kosmicznych. Jawi si� wtedy mo�liwo�	 przej�cia orbi-

tuj�cych aparatów kosmicznych pod prywatn� kontrol�. Nie mo�na wykluczy	, 
�e cz�stochowski radioteleskop ju� w niedalekiej przyszło�ci b�dzie słu�y	 bar-

dzo powa�nym przedsi�wzi�ciom kosmicznym. 

Fot. 33. Budowniczowie RT-13A, Marek Pelian i autor, w towarzystwie 

autentycznych sympatyczek przedsi�wzi�cia. 
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 Sk�din�d, Astronomia Nova przygotowuje aparaturow� misj� kosmiczn� na 

Ksi��yc. Chodzi o umieszczenie w ustalonym miejscu Srebrnego Globu aparatu-

ry badawczej, z któr� kontakt odbywałby si� z pomoc� anten z Psar. W szczegól-

no�ci b�dzie chodzi	 o ci�głe fotografowanie Ziemi i radiowe przekazywanie ob-

razów, które mogłyby, np. jako wygaszacze ekranów, trafia	 internetowo do 

wszystkich ch�tnych u�ytkowników komputerów na �wiecie, stanowi�c wyj�t-
kowo siln� inspiracj� ludzko�ci do zainteresowania kosmosem i astronomi�. 
 Dyskotekowa infrastruktura przy radioteleskopie te� mo�e by	 wykorzysty-

wana dla potrzeb nauki i jej popularyzacji. W szczególno�ci mo�na organizowa	
imprezy naukowe i popularno naukowe z udziałem setek osób. Jedna z takich 

imprez, sponsorowana po cz��ci przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy�-
szego, miała tu miejsce 11 maja 2014. U�wietnił j� swoj� obecno�ci� sam Miro-

sław Hermaszewski, jedyny polski kosmonauta i honorowy członek Astronomii 

Novej. Planuje si� organizowanie kilku masowych imprez o wyd�wi�ku astro-

nomicznym rocznie. Dotychczasowa owocna współpraca mi�dzy Markiem Pelia-

nem, wła�cicielem RT-13A w Cz�stochowie, oraz autorem, reprezentuj�cym �ro-

dowisko akademickie i Astronomi� Nov�, pozwala z optymizmem patrze	 na 

przyszło�	 astronomii cz�stochowskiej, która wci�� jeszcze zbyt rzadko znajduje 

stosowne uznanie w szkolnych i uczelnianych murach.   

Fot. 34. Mirosław Hermaszewski przed Dyskotek� RAY 

 podczas konferencji „Space Station II” w dniu 11 maja 2014. 

(Wszystkie zamieszczone fotografie pochodz� z kolekcji własnej autora) 


