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Wstęp 

 

 Zjawisko meteoru obserwuje bardzo dużo amatorów. Jasne, świetliste smugi dodają 

wiele uroku nocom, szczególnie sierpniowym. „Spadające gwiazdy” zadziwiają swoją 

niezwykłością i tajemniczością. Obserwacje meteorów należą do najprostszych jakie można 

wykonać bez użycia sztucznych przyrządów optycznych. Warto je polecić młodym miłośnikom 

astronomii, uczniom naszych szkół. Jednak dla wielu laików sformułowania: meteoroidy, 

meteory, meteoryty, to pojęcia, które trudno rozróżnić. Uważają, że określają one to samo 

zjawisko. Istnieje więc potrzeba usystematyzowania wiedzy na ten temat.  

Celem pracy jest stworzenie pomocy dydaktycznej, omawiającej w jednym miejscu 

definicje i pojęcia związane z meteorami, pokazującej jak fascynujący może to być temat. Praca 

przeznaczona jest zarówno dla nauczycieli fizyki jak również uczniów pasjonujących się 

Układem Słonecznym, jego budową oraz obserwacjami nieba. 

W pierwszej części pracy wprowadzone zostanie pojęcie Układu Słonecznego, 

omówiona będzie jego budowa, a także opisany zarys kształtowania się obecnego składu 

Układu. Następnie opisane zostaną małe ciała Układu Słonecznego, jako te, z których mogą 

powstawać meteory. 

Kolejna część pracy poświęcona zostanie wyjaśnieniu zjawiska meteoru. Omówione 

zostaną pojęcia, które często bywają mylone przez uczniów, z odpowiednim komentarzem 

ułatwiającym zrozumienie danego zagadnienia. Pokazane zostaną różne rodzaje meteorów: od 

tych najjaśniejszych - bolidów, poprzez bardzo liczne – roje meteorów oraz sporadyczne, nie 

związane z żadnymi rojami meteorów, aż do tych, które „pojawiają się i znikają” – meteorów 

muskających atmosferę. 

W pracy omówione zostaną również różne rodzaje obserwacji meteorów. W Polsce 

obserwacją meteorów zajmuje się Pracownia Komet i Meteorów (PKiM), która prowadzi 

badania naukowe dotyczące analizy i obróbki danych pochodzących z obserwacji komet 

i meteorów. Jest to placówka, która koordynuje wszelkie tego typu działania w naszym kraju. 

Zajmuje się również obliczaniem trajektorii tych obiektów i określaniem, gdzie takie ciało 

niebieskie może spaść. W mojej pracy znajdzie się dużo ciekawych informacji związanych 

z prowadzonymi obserwacjami.  

Meteory od dawna wzbudzają wiele emocji u ludzi: zachwycają swoim światłem, 

zadziwiają mnogością błysków, pięknymi widowiskami na niebie, ale i straszą groźnymi 

odgłosami, pojawiającym się na niebie ogniem, czymś co kończy się czasem dla człowieka 
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katastrofami. W końcowej części pracy zostaną omówione ciekawe zdarzenia związane 

z meteorami. Takie, które wzbudzały sensacje, czasem lęk, no i na długo zostawały w pamięci 

ludzi.  

Integralną częścią pracy o meteorach jest przygotowana przeze mnie prezentacja 

multimedialna „Meteory”, w której w przejrzysty sposób przedstawione jest omówione w pracy 

dyplomowej zjawisko. Znalazły się tam najważniejsze definicje, wiele ciekawych i pięknych 

zdjęć meteorów różnego rodzaju. Prezentację tą można polecić do obejrzenia nauczycielom 

fizyki oraz uczniom zafascynowanym obserwacjami nieba.  

Myślę, że zarówno praca, którą napisałam jak również opracowana prezentacja może 

być doskonałą pomocą dydaktyczną dla nauczycieli prowadzących w szkołach koła 

astronomiczne czy przyrodnicze. 

 

 

  



5 
 

Rozdział I. Układ Słoneczny 
 

 Układ Słoneczny to układ planetarny składający się ze Słońca oraz powiązanych z nim 

grawitacyjnie ciał niebieskich: planet i ich księżyców, planet karłowatych oraz małych ciał 

niebieskich, do których zalicza się planetoidy, meteoroidy, komety oraz pył obecny 

w przestrzeni międzyplanetarnej.  

Granice Układu Słonecznego nie są ściśle ustalone. Teoretycznie należą do niego 

obszary, gdzie przyciąganie grawitacyjne Słońca przeważa nad przyciąganiem grawitacyjnym 

okolicznych gwiazd.1 Zbadane przez człowieka regiony Układu Słonecznego zawierają cztery 

planety skaliste: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars; pas planetoid składający się z małych 

skalistych ciał; cztery planety gazowe: Jowisz, Saturn, Uran, Neptun oraz pas składający się 

z obiektów skalno – lodowych zwany Pasem Kuipera. Pięć obiektów zaliczanych do klasy 

planet karłowatych to: Ceres (największy obiekt w pasie planetoid), Pluton (do 24 sierpnia 2006 

roku uznawany za dziewiątą planetę Układu Słonecznego), Haumea, Makemake (drugi co do 

wielkości obiekt w Pasie Kuipera) i Eris (największy znany obiekt w dysku rozproszonym) 

(Rys.1.1 oraz 1.2). 

 

 

Rys.1.1. Słońce, planety i planety karłowate Układu Słonecznego; wielkości w skali, odległości nie zachowują 
skali 2 

 

                                                           
1 Eduard Pittich, Dusan Kalmancok „Niebo na dłoni”  PW „Wiedza Powszechna” Warszawa 1988r, s. 55 
2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Układ_Słoneczny, dzień odczytu 12.02.2019 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Układ_Słoneczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Planety2008.jpg
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 Astronomowie uważają, że Układ Słoneczny powstał około 5 mld lat temu z gazowo -

pyłowego obłoku, zwanego mgławicą pierwotną. Prawdopodobnie na skutek wybuchu 

supernowej mogła powstać fala uderzeniowa, która spowodowała, że mgławica pierwotna 

zaczęła się kurczyć i wirować coraz szybciej. Centralny obszar mgławicy uformował 

protogwiazdę. Wokół niej znajdował się dysk, w którym cząsteczki materii zaczęły się zlepiać. 

W ten sposób powstawały kilkukilometrowe skalno - lodowe bryły, które zderzając się ze sobą 

formowały protoplanety. Słońce narodziło się podczas reakcji termojądrowych, gdy 

temperatura w centrum protogwiazdy osiągnęła 10 mln stopni. Pod wpływem grawitacyjnego 

kurczenia i rozpadu pierwiastków radioaktywnych protoplanety topiły się, a skupiona w nich 

materia różnicowała się ze względu na ich ciężar. Proces ten postępował tak długo, aż około 

4,6 mld lat temu skupiska skał i gazów stały się dużo większe. Na koniec grawitacja nadała im 

kształt kulisty.3 Przez pierwszy mld lat istnienia planet dochodziło do ciągłego bombardowania 

ich powierzchni i ich naturalnych satelitów przez kosmiczny gruz znajdujący się w Układzie 

Słonecznym tworząc na ich powierzchni wielkie kratery uderzeniowe.4 

 

 

Rys.1.2. Obszary Układu Słonecznego. Rozmiary i orbity planet nie w skali.5 

 

  

                                                           
3 John Duncan, „Gwiazdy i planety” kieszonkowy przewodnik, Warszawa, 2007, s. 10 
4 Robert Burnham, Alan Dyer, Jeff Kanipe , „Astronomia” przewodnik po wszechświecie, wydanie I, wyd. „Arkady”, 2006, s.120 - 123 
5 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Uklad_Sloneczny.svg/1280px-Uklad_Sloneczny.svg.png, dzień odczytu 

12.02.2019 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Uklad_Sloneczny.svg/1280px-Uklad_Sloneczny.svg.png
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Rozdział II. Małe ciała Wielkiego Układu 

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny postęp w dziedzinie badań nad drobnymi ciałami 

Układu Słonecznego. Odkrywanych jest coraz więcej nowych obiektów, a nawet zmieniono 

sposób klasyfikowania obiektów już znanych. Do małych ciał układu słonecznego zalicza się: 

komety, planetoidy i meteoroidy. Małe ciała są pod pewnym względem podobne do siebie: 

mają niewielkie masy i nieregularne kształty. Astronomowie znajdują również pewne 

zależności pomiędzy ich orbitami. Skłania to do przypuszczenia, że istnieje między nimi 

związek ewolucyjny.6 

 

2.1. Komety 

 Komety to „mgliste gwiazdy z ogonem” znane człowiekowi od tysiącleci.7 Przez wiele 

wieków uważano, że powstają one w atmosferze Ziemi. Arystoteles uważał je za „wyziewy 

ziemi”. Współcześnie astronomowie uważają, że większość komet znajduje się w olbrzymiej, 

sferycznej otoczce Układu Słonecznego, zwanej obłokiem Oorta. Gdy w pobliżu tego miejsca 

przechodzi gwiazda, jej grawitacja może skierować część komet ku Układowi Słonecznemu. 

Drugim, bliższym źródłem komet jest Pas Kuipera w którym krążą obiekty transneptunowe.8  

 Cechami charakterystycznymi komet są: otoczka gazowa tzw. koma (głowa) oraz para 

warkoczy. Jądrem komety jest ciało o średnicy kilku kilometrów składające się 

z zamarzniętych gazów, wody i pyłów określanych mianem „brudnej kuli śniegowej” (Rys. 

2.1). Kiedy jądro komety zbliża się do Słońca, pod wpływem wysokiej temperatury zamarznięte 

gazy zaczynają parować zabierając ze sobą cząsteczki pyłu w wyniku czego powstaje otoczka 

gazowa – koma. W skutek spotkania komy z  tzw. wiatrem słonecznym płynącym stale od 

Słońca z prędkością ok 400 km/s strumieniem elektrycznie naładowanych cząstek, 

przyciąganych przez międzyplanetarne pole magnetyczne, jej naładowane molekuły gazowe 

włączają się do strumienia wiatru słonecznego, tworząc niebiesko świecący warkocz gazowy 

komety. Pod wpływem światła słonecznego drobiny pyłu zawarte w komie zostają z niej 

wyrzucane otrzymując własną trajektorię i stały napęd. W ten sposób powstaje żółtawy 

warkocz pyłowy komety. Warkocz gazowy skierowany jest zawsze w przeciwną stronę niż 

Słońce. Sam też emituje światło. Warkocz pyłowy jest silnie wygięty i tylko odbija światło 

słoneczne.9  

                                                           
6 Honorata Korpikiewicz „Spadające gwiazdy czyli rzecz o meteorach i meteorytach”, KAW, Poznań 1988, s. 1 
7 Honorata Korpikiewicz „Spadające gwiazdy czyli rzecz o meteorach i meteorytach”, KAW, Poznań 1988, s. 1 
8 Robert Burnham, Alan Dyer, Jeff Kanipe , „Astronomia” przewodnik po wszechświecie, wydanie I, wydawnictwo „Arkady”, 2006, s.168-169 
9 Werner E. Celnik, Hermann-Michael Hahn „Astronomia dla początkujących”, Oficyna Wydawnicza Delta. Warszawa, s. 121-131 
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Rys. 2.1. Budowa komety 10 

 

Niektóre komety oglądamy tylko raz – są to komety jednopojawieniowe (nieokresowe) 

obiegające Słońce po orbitach zbliżonych do paraboli lub hiperboli. Pojawiają się one 

w centrum układu planetarnego raz, a potem opuszczają układ planetarny na zawsze. Inne 

komety, tak zwane komety okresowe, okrążają Słońce po torach zamkniętych. Okresy obiegów 

komet są różne i wahają się od kilku do setek, a nawet tysięcy lat. Kometą krótkookresową jest 

np. kometa Halleya (Rys. 2.2), jej aphelium (punkt najdalszy od Słońca) leży w Pasie Kuipera. 

Komety długookresowe to takie, którym okrążenie Słońca zajmuje bardzo wiele lat (nawet do 

200), ponieważ muszą powrócić do obłoku Oorta znajdującego się na obrzeżach Układu 

Słonecznego.11 

 Powroty w pobliże Słońca nie są dla komety obojętne. Podczas każdego powrotu 

kometa „starzeje się” i rozpada na skutek uwalniania materii jądra, która rozprasza się wzdłuż 

jej orbity tworząc zbiorowisko cząstek stałych różnej wielkości zwane strumieniem meteorów 

albo rojem meteorów. Według szacowań naukowców kometa podczas każdego powrotu do 

Słońca traci ok. 109 gramów swojej masy. Można obliczyć, że średnio masywna kometa (1016g) 

może wykonać ok. 107 obiegów wokół Słońca zanim całkowicie rozpadnie się na rój meteorów. 

Komety nie są więc wieczne, ale ich życie mierzy się miliardami lat. 

 

                                                           
10 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kometa#/media/File:Comet-pl.svg, dzień odczytu 13.02.2019r. 
11 John Duncan, „Gwiazdy i planety” kieszonkowy przewodnik, Warszawa, 2007, s. 172-183 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kometa#/media/File:Comet-pl.svg
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Rys. 2.2. Kometa Hale’a-Boppa na zdjęciu z dnia 4 kwietnia 1997roku 12 

 

2.2. Planetoidy 

 Planetoidy zwane również asteroidami lub planetkami to metaliczne, skalne lub lodowe 

ciała niebieskie o różnych rozmiarach i kształtach, pozbawione atmosfery, krążące po orbitach 

planetarnych wokół Słońca (Rys.2.3). Nazwa „asteroida” oznacza ciało podobne do gwiazdy, 

a „planetoida” – ciało podobne do planety. Pierwsza nawiązuje do niewielkich rozmiarów tych 

ciał – oglądane przez teleskop wyglądają jak punkty. Druga nazwa wyraża fakt, że ciała te 

podobnie jak planety obiegają Słońce po orbitach eliptycznych. Polska nazwa planetoida 

(planetka) lepiej opisuje ich budowę niż określenie asteroida. Ich rozmiary sięgają od kilku 

metrów do ponad 1000 km. Planetoidy to materia, która dzięki oddziaływaniu grawitacyjnemu 

Jowisza nie mogła zlepić się w ciało wielkości planety ok. 5 mld lat temu, kiedy kształtował się 

Układ Słoneczny. Niewielka masa nie była wystarczająca, aby planetoidy pod wpływem 

własnej grawitacji uformowały się w kule. Planetoidy były świadkami tworzenia się Układu 

Słonecznego, a więc są bardzo cennym źródłem informacji o powstawaniu planet.  

 

                                                           
12 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kometa_Hale%E2%80%99a-Boppa#/media/File:Comet_Hale-Bopp_1995O1.jpg, dzień odczytu 
13.02.2019r.; źródło: By E. Kolmhofer, H. Raab; Johannes-Kepler-Observatory, Linz, Austria (http://www.sternwarte.at) - Praca własna, CC 
BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6756556 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kometa_Hale%E2%80%99a-Boppa#/media/File:Comet_Hale-Bopp_1995O1.jpg
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Rys. 2.3. Planetoida Ida sfotografowana przez sondę kosmiczną Galileo w czasie podróży do Jowisza13 

 

 Nie znana jest liczba wszystkich planetoid występujących w Układzie Słonecznym. 

Oszacowano, że sam pas główny planetoid zawiera od 1,1 do 1,9 mln planetoid o średnicy co 

najmniej 1 km oraz dziesiątki milionów mniejszych.  

 Przypuszcza się, że planetoidy powstały na początku kształtowania się Układu 

Słonecznego. Utworzyły się one z pierwotnej mgławicy. Oddziaływania grawitacyjne na 

planetozymale powstającego właśnie Jowisza doprowadziło do ich podziału i materia w tym 

obszarze dysku protoplanetarnego zamiast skupić się uległa rozproszeniu, dając początek 

planetkom. Doprowadziło to również do wytrącenia ich z własnych orbit i niekontrolowanych 

uderzeń zmieniając ich trajektorie. Zderzenia te doprowadziły do rozbicia wielu z nich na 

mniejsze obiekty. Planetoidy stanowią więc najdawniejszą, pierwotną materię dysku 

protoplanetarnego, a także są ostatnimi istniejącymi „świadkami” narodzin Układu 

Słonecznego. Naukowcy mają nadzieję, że poznanie budowy tych ciał niebieskich dostarczy 

informacji o powstaniu oraz pierwszych stadiach ewolucji Układu Słonecznego.14  

 

2.3. Meteoroidy 

Meteoroidy to najdrobniejsze z małych ciał Układu, niedostępne dla bezpośredniej 

obserwacji. Są one maleńkimi okruchami skalnymi poruszającymi się po orbitach wokół 

Słońca. Mają zwykle masę od 10-9 do 103 kg (choć najczęściej nie przekracza ona 10−6 kg). Ich 

                                                           
13 https://pl.wikipedia.org/wiki/Planetoida#/media/File:243_ida.jpg, dostęp 12.02.2019r,  
14 T. Zbigniew Dworek, Konrad Rudnicki, Świat planet, T. 250, wydanie II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1983, s. 138 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Planetoida#/media/File:243_ida.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:243_ida.jpg
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rozmiary wynoszą od 0,1 mm do 10 m. Większe obiekty niż meteoroidy spośród małych ciał 

Układu Słonecznego zaliczane są do planetoid, a mniejsze cząstki to pył kosmiczny. 

Meteoroidy powstały w trakcie ewolucji większych ciał Układu Słonecznego. Część 

z nich jest pozostałością materii tworzącej obłok protoplanetarny, która nie została 

wykorzystana przy tworzeniu się układu planetarnego; część meteoroidów powstała przy 

częściowym lub całkowitym rozpadzie planetoid w trakcie ich wzajemnych zderzeń. Inne 

powstały wskutek rozproszenia materii kometarnej i rozpadu jąder komet w pobliżu Słońca. 

Meteoroidy powstałe na skutek pierwszych dwóch przyczyn, poruszają się w Układzie 

Słonecznym po wszelkich możliwych orbitach, większość z nich jednak obiega Słońce w tym 

samym kierunku co Ziemia. Meteoroidy pochodzenia kometarnego poruszają się po orbitach 

eliptycznych, tylko nieznacznie różniących się od orbit macierzystych komet, z których 

powstały. Wzdłuż orbity macierzystej komety tworzą one ciągły strumień z większymi lub 

mniejszymi zagęszczeniami. Szerokość tego strumienia sięga kilku milionów kilometrów.15  

W przestrzeni kosmicznej meteoroidy zderzają się ze sobą przez co wypadają ze swoich 

orbit i niekiedy wpadają na kurs kolizyjny z Ziemią. Te, które wpadną w atmosferę ziemską, 

przelatują przez nią z początkową prędkością ok. 12 km/s, a na skutek oporu powietrza 

wyhamowują na wysokości 20 - 40 km, rozgrzewając się i świecąc. Ich świetlne ślady nazywa 

się meteorami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
15 Eduard Pittich, Dusan Kalmancok „Niebo na dłoni”  PW „Wiedza Powszechna” Warszawa 1988r, s. 121 
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Rozdział III. Zjawisko meteoru 

3.1. Pojęcie meteoru 

 Meteory to zjawiska atmosferyczne, które powstają przy przelocie meteoroidu przez 

atmosferę. Jasne ślady powstają w wyniku świecenia par ulatniających się z powierzchni 

meteoroidu oraz z nagrzanych i zjonizowanych gazów atmosfery wzdłuż trasy jego przelotu. 

Niektóre meteoroidy pozostawiają za sobą ślad złożony z „dymu”, który powstaje z cząstek 

oderwanych od jego powierzchni w procesie ablacji. Meteory są potocznie nazywane 

„spadającymi gwiazdami”(rys.3.1) 

Ziemia na swojej drodze wokół Słońca każdej doby napotyka kilkaset milionów 

meteoroidów. Do atmosfery ziemskiej wpadają one z prędkością od 12 do 72 km/s, 

w zależności od tego czy Ziemię doganiają, czy biegną z kierunku przeciwnego do jej ruchu. 

Meteoroidy, nawet te o małej masie, mają dużą energię kinetyczną. Przy zderzeniach z atomami 

i cząsteczkami większość meteoroidów wyparowuje już w górnych warstwach atmosfery. 

Bardziej masywne wnikają głębiej do atmosfery, rozbijając w niej cząsteczki azotu i tlenu, 

a także cząsteczki pierwiastków z własnej powierzchni pozostawiają za sobą ślad podobny do 

słupa jonów. Na wysokości 120 – 80 km zderzenia między cząsteczkami atmosfery 

i przelatującym ciałem są częstsze. Ślad zaczyna świecić, a na niebie rozbłyska meteor16. 

 

 

Rys. 3.1. Meteor nad Kolorado - zdjęcia Deana Rowe'a. Duży meteor przeciął niebo, rozbłyskując 

w atmosferze ziemi na różne kolory i zostawiając za sobą dym.17 

                                                           
16 Eduard Pittich, Dusan Kalmancok „Niebo na dłoni”  PW „Wiedza Powszechna” Warszawa 1988r, s. 122-123 
17 https://fotoblogia.pl/13317,meteor-mieni-sie-roznymi-kolorami-niezwykle-zdjecie-spadajacej-gwiazdy, dostęp 14.02.2019 

https://fotoblogia.pl/13317,meteor-mieni-sie-roznymi-kolorami-niezwykle-zdjecie-spadajacej-gwiazdy
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Fragmenty meteoroidu, które docierają do powierzchni Ziemi bez złych następstw 

spalają się w jej atmosferze, w postaci meteoru, które wywołuje zjawisko świetlne18. 

Najczęściej w trakcie hamowania, na skutek wzrostu temperatury, następuje całkowite 

unicestwienie takiego meteoroidu. Czasami jednak, w przypadku większych obiektów, zdarza 

się, że przy wkraczaniu w atmosferę, ze względu na dużą masę i prędkość ich ocalałe części 

docierają do powierzchni Ziemi i nazywane są one meteorytami.  

 

3.2. Bolid 

Bolid to bardzo jasny meteor przewyższający jasnością najjaśniejsze planety. Jego 

jasność może być większa niż jasność Księżyca w pełni, a nawet większa niż jasność Słońca19. 

Głowa bolidu iskrzy się od odpryskujących odłamków, które spadają w stronę Ziemi. Z reguły 

90% masy takiego bolidu odparowuje po drodze w atmosferze, zostawiając za sobą gasnący 

ślad. Kiedy wpada w atmosferę Ziemi jego powierzchnia nagrzewa się do bardzo wysokiej 

temperatury. Doprowadza to do silnego sprężania powietrza tuż przed czołem bolidu. Zjawisko 

bolidu jest bardzo efektowne dla obserwatora ze względu na dużą jasność. Bardzo jasnym 

bolidom towarzyszą efekty akustyczne w postaci grzmotów, detonacji i syków a po przelocie 

widoczny jest ślad, który może utrzymywać się przez wiele minut. 

 

 

Rys. 3.2. Bolid20 

                                                           
18 John Duncan, „Gwiazdy i planety” kieszonkowy przewodnik, Warszawa, 2007, s. 172 
19 Eduard Pittich, Dusan Kalmancok „Niebo na dłoni”  PW „Wiedza Powszechna” Warszawa 1988r, s. 123 
20 https://pl.wikipedia.org/wiki/Bolid#/media/File:Bolide.jpg, data odczytu 13.02.2019r.; źródło: By Boliden-Phasen.jpg: Thomas 
Grauderivative work: Basilicofresco (msg) - Boliden-Phasen.jpg, Domena publiczna, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10184478 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bolid#/media/File:Bolide.jpg
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 Jeśli bolid nie ulegnie całkowitemu spaleniu, spada na Ziemię w postaci meteorytu. 

Zdarza się również, że bolidy towarzyszą rojom meteorów.  

 W różnych krajach przyjmuje się różne jasności, od których meteor zasługuje na miano 

bolidu. W Polsce przyjęło się, iż bolidem jest meteor, którego jasność przekracza – 4m.

 Bolidy ze względu na ich jasność podzielone zostały na 3 grupy: bolidy, bolidy dzienne 

– widoczne w dzień oraz superbolidy – obiekty jaśniejsze niż Księżyc w pełni. 

 

3.3. Meteory strumieniowe. Roje meteorów. 

 Meteory strumieniowe pochodzą od strumieni meteorowych zderzających się z Ziemią. 

Strumień meteorowy to zbiorowisko odłamków skalnych pochodzących z rozpadu komety lub 

planetoidy, obiegających Słońce po zbliżonej do siebie orbicie eliptycznej. Meteory 

strumieniowe nazywane są najczęściej rojem meteorów. Możemy je obserwować tylko w ściśle 

określonych okresach, zwanych okresami aktywności roju. Okres aktywności jest czasem, 

w którym Ziemia przekracza rój meteorowy. W zależności od jego grubości i kąta pod jakim 

nasza planeta go przecina, takie przejście może trwać od kilku godzin do kilkudziesięciu dni. 

W tym czasie obserwować możemy zwiększoną ilość meteorów pojawiających się ze stałego 

kierunku21. Liczne meteoroidy, wędrujące obok siebie na równoległych orbitach przez Układ 

Słoneczny, wchodzą wtedy w ciągu kilku godzin w atmosferę ziemską, tworząc rój meteorów. 

 

 

Rys. 3.3 Geminidy nad Hiszpanią (Rój meteorów) 14 grudzień 2015r, Antoni Cladera 22 

 

                                                           
21 Honorata Korpikiewicz „Spadające gwiazdy czyli rzecz o meteorach i meteorytach”, KAW, Poznań 1988, s. 47 
22 www.photopills.com/sites/default/files/photopillers/cladera-pregonda.jpg - dostęp 02.04.2019 

http://www.photopills.com/sites/default/files/photopillers/cladera-pregonda.jpg
http://www.amsmeteors.org/wp-content/uploads/2017/06/shower.jpg


15 
 

 Meteory pojawiają się na niebie pojedynczo lub w większych i mniejszych grupach. 

Jednoczesne pojawienie się 2 - 6 meteorów nosi nazwę przelotu grupowego. Liczniejsza ilość 

meteorów nosi nazwę roju meteorów lub deszczu meteorów. Nazywa się go też potocznie 

„deszczem spadających gwiazd”23. Obserwator z Ziemi może odnosić wrażenie, że meteory te 

wychodzą z jednego punktu tzw. radiantu. Dokładnie mówiąc gdybyśmy przedłużyli ślady 

poszczególnych meteorów, to okazałoby się, że przecinają się one w jednym punkcie. Właśnie 

ten punkt nazywamy radiantem roju. Deszcz meteorów jest najlepiej widoczny, gdy radiant 

wznosi się więcej niż 45 stopni nad horyzontem. 

 

  

Rys.3.4. Deszcz meteorów nad Florydą. 21 lutego 2015r. Wiele osób twierdziło, że słyszalne były głośne 
gromy dźwiękowe. To właśnie odgłosy eksplozji zwróciły ludziom uwagę na to zjawisko. 24 

 

  

W ciągu roku możemy obserwować pojawienie się w naszej atmosferze meteorów z różnych 

rojów i radiantów. Roje meteorowe otrzymują nazwy od gwiazdozbioru, w którym znajduje się 

jego radiant. Mamy więc Perseidy z Perseusza, Geminidy z Bliźniąt (łac. Gemini – bliźnięta), 

Leonidy z Lwa, itp. Jeżeli w gwiazdozbiorze jest kilka radiantów rojów, to zawierają one 

w swej nazwie nazwę gwiazdy, w pobliżu której znajduje się radiant. Czasem rój ma w nazwie 

porę roku swej aktywności np. Wirginidy III czyli marcowe (Virgo – panna). 

 

 

 

                                                           
23 Honorata Korpikiewicz „Spadające gwiazdy czyli rzecz o meteorach i meteorytach”, KAW, Poznań 1988, s. 48 
24 http://www.robertdee.pl/deszcz-meteorow-nad-floryda/, dostęp 13.02.2019r. 
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Pochodzenie i występowanie rojów meteorów: 

 

Rój  Występowanie  Pochodzenie  

Kwadrantydy  początek stycznia  
planetoida (196256) 2003 EH, rozbita 

w katastrofie w 1490 roku  

delta Leonidy  przełom lutego i marca  planetoida (4450) Pan  

Lirydy  koniec kwietnia  kometa C/1861 G1 (Thatcher)  

pi Puppidy  koniec kwietnia  kometa 26P/Grigg-Skjellerup  

eta Akwarydy  początek maja  kometa Halleya (1P/Halley)  

eta Lirydy  początek maja  kometa C/1983 H1 (IRAS-Araki-Alcock)  

tau Herkulidy  początek czerwca  kometa 73P/Schwassmann-Wachmann  

Arietydy  połowa czerwca  Marsdena grupa komet muskających Słońce  

Czerwcowe Bootydy  koniec czerwca  kometa 7P/Pons-Winnecke  

Lipcowe Pegazydy  początek lipca  kometa C/1979 Y1 (Bradfield)  

Południowe delta 

Akwarydy  
koniec lipca  Krachta lub Machholza grupa komet 

muskających Słońce  

alfa Kaprikornidy  koniec lipca  kometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková  

Perseidy  połowa sierpnia  kometa 109P/Swift-Tuttle  

kappa Cygnidy  połowa sierpnia  planetoida (361861) 2008 ED 

alfa Aurygidy  przełom sierpnia i września  kometa C/1911 N1 (Kiess)  

Piscydy  wrzesień  kometa C/1908 R1 (Morehouse)  

delta Aurygidy  przełom września i października  kometa C/1972 E1 (Bradfield)  

Drakonidy  początek października  kometa 21P/Giacobini-Zinner  

Orionidy  koniec października  kometa Kometa Halleya (1P/Halley)  

Leo Minorydy  koniec października  kometa C/1739 K1 (Zanotti)  

Południowe Taurydy początek listopada  kometa Kometa Enckego (2P/Encke) i inne  

Północne Taurydy  połowa listopada  planetoida 2004 TG i inne  

Leonidy  połowa listopada  kometa 55P/Tempel-Tuttle  

Andromedydy  początek grudnia  kometa 3D/Biela  

chi Orionidy  początek grudnia  prawdopodobnie planetoida (2201) Oljato  

Fenicydy  początek grudnia  kometa 289P/Blanpain  

Monocerotydy  początek grudnia  kometa D/1917 F1 (Mellish)  

Geminidy  połowa grudnia  planetoida (3200) Phaethon  

Ursydy  koniec grudnia  kometa 8P/Tuttle  

Tabela 1. Kalendarz aktywności rojów meteorów oraz ich pochodzenie25 

                                                           
25 https://pl.wikipedia.org/wiki/Rój_meteorów, dostęp 12.02.2019r. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rój_meteorów
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3.4. Meteory sporadyczne 

Meteory, które przecinają niebo po różnych trajektoriach noszą nazwę meteorów 

sporadycznych. Są to meteory nie związane z żadnymi rojami. Mogą pojawiać się w naszej 

atmosferze o każdej porze doby i roku. 

 Obserwacje meteorów sporadycznych dostarczają wiele ciekawych rezultatów. 

Analizując na przykład częstotliwość takich meteorów można zorientować się w jakim 

kierunku Ziemia okrąża Słońce, oraz w którym 

kierunku obraca się wokół własnej osi.26  

Wiedząc jak wygląda ruch Ziemi 

i meteoroidów sporadycznych wokół Słońca 

pasjonaci astronomii potrafią przewidzieć liczbę 

meteorów wieczornych i porannych. Problem ten 

przeanalizował Robert Kamiński w swoim 

artykule „Obserwacje meteorów 

sporadycznych”.27  

Możemy wyobrazić sobie Ziemię obiegającą 

Słońce oraz mnóstwo drobnych okruchów 

materii (meteoroidów), które obiegają Słońce 

i w trakcie jego ruchu mogą zderzać się z Ziemią. 

Będzie ona bombardowana przez meteoroidy ze 

wszystkich stron, ale nierównomiernie. Sytuację, 

którą opisał Kamiński możemy zobaczyć na 

uproszczonym rysunku (Rys. 3.5.). Mamy na nim Ziemię, w połowie oświetloną przez Słońce 

oraz liczne meteoroidy poruszające się zgodnie lub przeciwnie do kierunku ruchu Ziemi. 

Interesują nas te, które mogą dostać się do naszej atmosfery wywołując zjawisko meteoru. 

Można zauważyć, że wszystkie meteory poruszające się przeciwnie do ruchu Ziemi spadną na 

tę jej stronę, która na rysunku oznaczona jest literką „W”. Do tej samej strony dotrze również 

część spośród poruszających się zgodnie z Ziemią, lecz o prędkościach mniejszych od 

ziemskiej. Natomiast do strony przeciwnej oznaczonej literą „Z” dotrą tylko te spośród 

meteoroidów, których prędkości są większe od prędkości Ziemi. Wniosek z tego: na stronie 

                                                           
26 Robert Kamiński „Obserwacje meteorów sporadycznych”. Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii „Urania” Styczeń 1992 Nr 1 – str.8 
27 Robert Kamiński „Obserwacje meteorów sporadycznych”. Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii „Urania” Styczeń 1992 Nr 1 – str.9 

Rys. 3.5. Schemat bombardowania Ziemi 
przez meteroidy 
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„W” powinniśmy obserwować więcej meteorów niż na stronie „Z”. Czyli rano, przed 

wschodem Słońca powinniśmy obserwować o wiele więcej meteorów niż wieczorem. 

Kamiński prześledził proces zderzenia się Ziemi z meteoroidem. Założył on, że 

wszystkie meteoroidy zderzające się z Ziemią należą trwale do Układu Słonecznego. Oznacza 

to między innymi, że żaden z nich nie porusza się z prędkością większą od prędkości ucieczki 

z naszego układu (około 42km/s w pobliżu orbity Ziemi). Natomiast najmniejsza prędkość nie 

jest równa zeru, ponieważ w takim przypadku meteoroid spadłby na Słońce. Wybierając 

meteoroidy o określonych prędkościach i kierunkach ruchu założył pewien rozkład prędkości 

meteoroidów w układzie heliocentrycznym w pobliżu orbity Ziemi. Wybraną prędkość złożył 

geometrycznie z prędkością Ziemi i otrzymał w ten sposób prędkość meteoroidu w układzie 

geocentrycznym. Przeanalizował również tory, po których poruszają się meteoroidy oraz kąty 

pod jakimi zderzają się one z Ziemią. Kamiński pokazał w swoim artykule, że uwzględniając 

wszystkie te czynniki przy pomocy symulacji komputerowej jest możliwe wyznaczenie liczby 

meteorów wieczornych i porannych. Wyniki takich symulacji są zbieżne z wynikami 

całodobowych obserwacji radiowych meteorów. Widać z nich, że rano, przed wschodem 

Słońca można zaobserwować o wiele więcej meteorów, niż wieczorem. 

 Autor artykułu przeanalizował również rozkład prędkości meteoroidów w atmosferze 

Ziemi. Zauważył dwa maksima. Pierwsze około 20 km/s odpowiada meteoroidom 

doganiającym Ziemię czyli tym, których prędkości odejmują się algebraicznie z prędkością 

Ziemi. Drugie około 60 km/s odpowiada meteoroidom zderzającym się czołowo z Ziemią, dla 

których prędkości sumują się algebraicznie z prędkością Ziemi. Maksymalna prędkość, z jaką 

meteoroidy wpadają do atmosfery Ziemi wynosi 72 km/s. Odpowiada to algebraicznej sumie 

prędkości Ziemi (około 30 km/s), najszybszych meteoroidów (około 42 km/s) i dodatku od 

przyśpieszenia ziemskiego. 28 

 

3.5. Meteory muskające atmosferę 

Niezwykle rzadkie zjawisko występujące, gdy meteor przelatuje przez ziemską 

atmosferę, lecz nie spala się w niej ani nie ulega rozpadowi na mniejsze części. Meteor taki 

opuszcza atmosferę, udając się z powrotem w przestrzeń kosmiczną. Taki meteor nazywamy 

meteorem muskającym atmosferę.  

 

                                                           
28 Robert Kamiński „Obserwacje meteorów sporadycznych”. Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii „Urania” Styczeń 1992 Nr 1 – str.10 
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Do znanych wypadków tego typu należą:  

 

Meteor z 18 sierpnia 1783 roku 

Niezwykle jasny bolid zaobserwowany nad Wyspami Brytyjskimi. Meteor wszedł 

w atmosferę Ziemi od strony morza Północnego i przeleciał nad wschodnim wybrzeżem 

Szkocji, Anglii oraz kanału La Manche. Wśród wielu świadków tego przelotu, był włoski 

filozof przyrody, który zauważył, że meteor był widoczny przez około trzydzieści sekund, a za 

jego główną częścią leciało kilka mniejszych obiektów. Słychać też było dudniący dźwięk, 

który Cavallo porównał do odległego grzmotu. Inni świadkowie relacjonowali, że obiekt miał 

czerwony i niebieski kolor29 

 

 

Rys. 3.6 Rycina Paula Sandby’ego przedstawiająca przelot meteorytu 30 

 

Meteor z 20 lipca 1860 roku 

Meteor ten był głównym tematem obrazu Frederica Churcha jak również wiersza Rok 

Meteorów Walta Whitmana. Autor wiersza opisał go słowami: „... dziwny, ogromny meteor, 

oślepiający i wyraźny, przeszywający niebo nad głowami”. Zbieżność obu dzieł z meteorem 

z 1860 roku na podstawie raportów dokumentujących datę i czas przelotu meteoru ustalili 

                                                           
29 https://pl.wikipedia.org/wiki/Meteor_z_18_sierpnia_1783_roku, dostęp 12.02.2019 
30https://pl.wikipedia.org/wiki/Meteor_z_18_sierpnia_1783_roku#/media/File:The_Meteor_of_August_18th,_1783_as_it_appeared_from
_the_North_East_corner_of_the_terrace_at_Windsor_Castle.jpg, dostęp 12.02.2019r 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Meteor_z_18_sierpnia_1783_roku
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fizycy Donald Olson i Russel Doescher z Texas State University, angielski profesor Marilynn 

Olson oraz studentka Ava Pope.31. 

 

 

Rys.3.7 Obraz “Meteor roku 1860” Frederica Churcha32 

 

Meteor z 10 sierpnia 1972 roku 

Zjawisko powstało, gdy meteoroid o średnicy od 3 do 14 metrów minął powierzchnię Ziemi 

w odległości 57 km o 20:29 czasu UTC 10 sierpnia 1972. Wpadł on w atmosferę oświetlonej 

półkuli Ziemi z prędkością 15 kilometrów na sekundę nad stanem Utah w Stanach 

Zjednoczonych (14:30 czasu lokalnego) i przeleciał na północ, po czym opuścił atmosferę nad 

Albertą w Kanadzie. 

 

Meteor z 13 października 1990 roku 

13 października 1990 roku meteoroid o masie 44 kilogramów przeleciał nad 

Czechosłowacją i Polską. Jego trajektoria ledwo minęła Wrocław i przecięła centrum Poznania. 

Po niespełna dziesięciosekundowej wizycie 100 km od Ziemi, asteroida ślizgnęła atmosferę 

i oddaliła się w kosmos. Było to drugie tego rodzaju zjawisko zarejestrowane przy pomocy 

aparatury astronomicznej. 

 

  

                                                           
31 https://pl.wikipedia.org/wiki/Meteor_z_20_lipca_1860_roku, dostęp 12.02.2019 
32 https://pl.wikipedia.org/wiki/Meteor_z_20_lipca_1860_roku#/media/File:Frederic_Church_Meteor_of_1860.jpg, dostęp 12.02.2019 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Meteor_z_20_lipca_1860_roku
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Rozdział IV. Sposoby obserwacji meteorów  

4.1. Obserwacje wizualne 

Wizualne obserwacje meteorów należą do łatwych obserwacji astronomicznych. Są na 

tyle proste, że poradzą sobie z nimi amatorzy. Nie wymagają użycia żadnego sprzętu. Jedyną 

wiedzą, jaką powinni dysponować miłośnicy tych „spadających gwiazd”, jest znajomość 

gwiazdozbiorów. Ta najprostsza obserwacja ma jednak pewne mankamenty. Aby była 

wartościowa naukowo, należy wykonać ją w okolicach wzmożonej aktywności któregoś 

z dużych rojów meteorów. W ciągu roku jest kilka takich okresów.  

 

Przykłady: 

 

Noc z 3 na 4 stycznia, kiedy to w ciągu prawie każdej godziny 

można obserwować około kilkudziesięciu meteorów z roju 

Kwadrantydów. Miejsce z którego pojawiają się meteory 

z roju Kwadrantydów zlokalizowane jest w konstelacji 

Wolarza33. Radiant najlepiej zlokalizować można przy 

pomocy Małej i Wielkiej Niedźwiedzicy, przedłużając linię 

dyszla małego i części dyszla Wielkiego Wozu, a centrum 

roju znajdzie się na ich przecięciu. 

 

 

 

Noc z 21 na 22 kwietnia, kiedy po północy możemy liczyć 

na nawet kilkanaście meteorów z roju Lirydów. Miejsce, 

z którego pojawiają się meteory z roju Liryd zlokalizowane 

jest w konstelacji Lutni34. Radiant znajduje się dokładnie 

w północnej części gwiazdozbioru Lutni, niedaleko bardzo 

jasnej gwiazdy Wega. 

 

 

                                                           
33 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwadrantydy#/media/File:Bo%C3%B6tes_constelation_PP3_map_PL.jpg, dostęp 13.02.2019r. 
34 https://pl.wikipedia.org/wiki/Lirydy#/media/File:Lyra_constelation_PP3_map_PL.jpg, dostęp 13.02.2019r. 

Rys.4.1. Radiant Kwadrantydów33  

Rys.4.2. Radiant Lirydów 34 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwadrantydy#/media/File:Bo%C3%B6tes_constelation_PP3_map_PL.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lirydy#/media/File:Lyra_constelation_PP3_map_PL.jpg


22 
 

Noce od 5 do 15 sierpnia, kiedy maksimum swojej 

aktywności osiąga jeden z najbardziej znanych rojów 

o nazwie Perseidy. Miejsce z którego pojawiają się 

meteory z roju Perseidów zlokalizowane jest 

w konstelacji Perseusza. Radiant znajduje się dokładnie 

w północnej części gwiazdozbioru Perseusza, niemal 

w połowie drogi między Perseuszem a Kasjopeą. Są one 

obserwowane od około 2000 lat, zaś najwcześniejsze 

informacje o obserwacjach pochodzą z Dalekiego 

Wschodu. Czasem nazywane są „łzami świętego 

Wawrzyńca”, ponieważ 10 sierpnia jest dniem jego 

męczeńskiej śmierci.35 

 

Noc z 31 sierpnia na 1 września, kiedy możemy 

obserwować około 10 Alfa Aurygid na godzinę. Jego 

radiant znajduje się w gwiazdozbiorze Woźnicy. Rój ten 

został zaobserwowany po raz pierwszy w nocy z 31 

sierpnia na 1 września 1935 roku przez niemieckich 

obserwatorów C. Hoffmeistera i A. Teichgraeberga36. 

W 1997 roku kampanię obserwacyjną dotyczącą tego roju 

zorganizowała Pracownia Komet i Meteorów. 

Maksymalna aktywność osiągnęła wtedy poziom 

ZHR=13. W Polsce wieczorem radiant Aurygidów 

znajduje się tylko 10 stopni nad północno - wschodnim 

horyzontem. Aby więc doczekać się przyzwoitych liczb 

godzinnych, należy obserwować je w drugiej połowie nocy. Do świtu radiant roju wznosi się 

na wysokość aż 70 stopni. 

 

 Pod koniec lat 90 XX wieku Pracownia Komet i Meteorów czyli organizacja 

astronomiczna zrzeszająca miłośników astronomii z całej Polski stała się najaktywniejszą grupą 

wizualnych obserwacji meteorów na świecie. Każdego roku członkowie PKiM wykonywali 

około 2000 godzin obserwacji i badali aktywność dużych rojów takich jak Perseidy, Orionidy, 

                                                           
35 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Perseus_constelation_PP3_map_PL.jpg, dostęp 12.02.2019r. 
36 https://pl.wikipedia.org/wiki/Aurygidy#/media/File:Auriga_constelation_PP3_map_PL.jpg, dostęp 12.02.2019r. 

Rys.4.3. Radiant Perseidów35 

Rys.4.4. Radiant Aurygid 36 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pracownia_Komet_i_Meteor%C3%B3w
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Perseus_constelation_PP3_map_PL.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aurygidy#/media/File:Auriga_constelation_PP3_map_PL.jpg
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Lirydy i Leonidy. Dzięki wizualnym obserwacjom ze szkicowaniem tras meteorów na mapach 

udało się zbadać także aktywność kilku słabszych rojów meteorów (np. Alfa Cygnidy, Beta 

Ursa Minorydy). 

 

4.2. Obserwacje teleskopowe 

Teleskopowe obserwacje meteorów są stosunkowo prostą techniką obserwacyjną nie 

wymagającą kosztownego sprzętu, ani umiejętności jakich każdy przeciętny miłośnik 

astronomii nie posiada. Takie obserwacje mogą dostarczyć sporo satysfakcji, a wyniki 

uzyskane z prawidłowo wykonanej obserwacji mają wartość naukową. W stosunku do 

wizualnych obserwacji, teleskopowe cechuje znacznie większa dokładność przy szkicowaniu 

zjawisk. Obserwator rysujący zjawisko zawsze w mniejszym lub w większym stopniu popełnia 

błędy. Zasadniczo można rozróżnić dwa rodzaje takich niedokładności. Pierwszym jest 

przesuniecie meteoru względem rzeczywistej trasy, drugim jego obrót względem 

rzeczywistego kierunku. Wynikają one głownie z tego, że obserwator rejestruje większość 

zjawisk w polu widzenia kątem oka. Pole takie dla obserwatora wizualnego ma rozpiętość 100 

stopni, dla obserwatora teleskopowego zmniejsza się do ok. 55 (chodzi tu o pole na jakim 

koncentruje się oko, nie jest to pole widzenia używanego instrumentu). Sprawia to, że więcej 

zjawisk jest rejestrowanych bliżej centrum pola widzenia i ich tor może być odtworzony na 

mapce z większą dokładnością. Zmniejszają się zatem wartości obu wymienionych wyżej 

błędów. Dodatkowo sam błąd przesunięcia jest minimalizowany, gdyż obserwowane pole jest 

powiększone37. 

Kolejną zaletą obserwacji teleskopowych jest możliwość rejestracji meteorów o masach kilka 

rzędów mniejszych niż meteorów wizualnych. Obserwacje te umożliwiają wykrycie lub lepsze 

zbadanie rojów słabo aktywnych i takich których meteory ogólnie charakteryzują się 

mniejszymi masami. Możliwe jest także poznanie mikrostruktury radiantów większych rojów, 

oraz wykorzystanie próbki obserwacyjnej do porównania lub też uzupełnienia opracowań 

bazujących na innych technikach obserwacyjnych. 

 

                                                           
37 http://www.pkim.org/?q=pl/node/641, dostęp 12.02.2019 

http://www.pkim.org/?q=pl/node/641
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Rys.4.5. Obserwacje teleskopowe38 

 

4.3. Obserwacje kamerami wideo 

Obserwacje meteorów za pomocą kamer video pozwalają na najwierniejszą rejestrację 

ich zachowania się podczas wejścia w atmosferę. Dzięki technikom video można podziwiać 

zjawiska "klatka po klatce", możliwe jest śledzenie rozpadu meteorów, wyznaczenie trajektorii 

każdego z odłamków osobno. Jest to również szansa obserwowania zachowania się 

pozostawionego śladu, który na zdjęciu fotograficznym byłby przyćmiony przez blask 

przelatującego wcześniej meteora. 

Dodatkową zaletą kamer video jest ich zasięg. Dzięki stosowaniu czułych kamer oraz dobrych 

obiektywów możliwe jest rejestrowanie zjawisk wielokrotnie słabszych niż można je 

zarejestrować fotografując niebo. Największą zaletą obserwacji meteorów za pomocą kamer 

video jest to, że odbywają się one zupełnie automatycznie. Nie jest konieczne siedzenie na 

dworze przy niskich temperaturach. Nie trzeba również patrzeć godzinami w monitor. Całą 

pracę wykonuje komputer, który wykrywa przelatujące meteory i rejestruje je na dysku39. 

 Profesjonalne obserwacje przy pomocy kamer prowadzone są w ramach Polskiej Sieci 

Bolidowej. Jest to projekt naukowy realizowany od 2004 roku przez Pracownię Komet 

i Meteorów (PKiM) oraz Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie. 

Jego głównym zadaniem jest rejestracja meteorów nad terytorium Polski oraz wyznaczanie ich 

                                                           
38 http://www.pkim.org/?q=pl/node/380, dostęp 12.02.2019 
39 http://www.pkim.org/?q=pl/pavo, dostęp 13.02.2019 

http://www.pkim.org/?q=pl/node/380
http://www.pkim.org/?q=pl/pavo
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trajektorii w atmosferze. Pod koniec 2016 roku sieć liczyła ponad 30 stacji, w których pracę 

prowadziło ponad 70 czułych kamer CCTV wyposażonych w jasne i szerokokątne obiektywy. 

 

 
 

Rys.4.6. Stacja bolidowa PFN52 w Starym Sielcu40 
 

 
 

Rys.4.7.Stacja bolidowa PFN63 w Starowej Górze41. 
 

Na początku prowadzono obserwacje głównie w oparciu o techniki fotograficzne (analogowe 

i cyfrowe). Obecnie stosowane są cyfrowe kamery o rozdzielczości 1920x1200 pikseli 

wyposażone w obiektywy o polach widzenia na poziomie 120-150 stopni i świetle od f/1.8 do 

f/1.2. Konstruowane są też stacje spektroskopowe wykorzystujące dwie skrzyżowane siatki 

dyfrakcyjne umieszczone przed obiektywem oraz stacje cyfrowe wyposażone w obiektywy 

typu rybie oko (np. PFN63 Łódź).  

                                                           
40 https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Sieć_Bolidowa#/media/File:Stacja_PFN52.jpg, dostęp 12.02.2019r 
41 https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Sieć_Bolidowa#/media/File:PFNStarowa.jpg, dostęp 12.02.2019r 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Sieć_Bolidowa#/media/File:Stacja_PFN52.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Sieć_Bolidowa#/media/File:PFNStarowa.jpg
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Rys.4.8. Jasne meteory z roju Perseidów zarejestrowane w stacji bolidowej w Chełmie (PFN32) w nocy 
11/12.08.2016 42. 

 

Za pierwszy jasny bolid zarejestrowany przez Polską Sieć Bolidową uznaje się EN200204 

Łaskarzew z 20 lutego 2004 roku. Został on jednak sfotografowany przez tylko jedną stację 

(PFN01 Ostrowik) i określenie jego trajektorii oraz orbity było możliwe dopiero po 

uwzględnieniu danych zebranych przez stację Europejskiej Sieci Bolidowej w Czechach. 

Pierwszym jasnym bolidem dokładnie zbadanym i w całości opisanym przez Polską Sieć 

Bolidową był meteor PF030405a Krzeszowice o jasności -10,5 mag, który pojawił się 

3 kwietnia 2005 roku i został zarejestrowany przez pięć stacji należących do sieci.  

Tylko w 2015 roku Polska Sieć Bolidowa zarejestrowała prawie 80 tysięcy meteorów. Dla 

ponad 13 tysięcy z nich udało się wyznaczyć trajektorie i orbity. W 2016 roku liczba 

zarejestrowanych meteorów przekroczyła 100 tysięcy.  

 

 

Rys.4.9. Bolid zarejestrowany 4 maja 2016 roku w stacji PFN52 Stary Sielc przy pomocy kamery cyfrowej o 
rozdzielczości 1920x1200 pix43. 

                                                           
42 https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Sieć_Bolidowa#/media/File:Perseidy_2016.jpg, dostęp 12.02.2019 
43 https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Sieć_Bolidowa#/media/File:Bolid_ze_stacji_Stary_Sielc.jpg, dostęp 14.02.2019 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Sieć_Bolidowa#/media/File:Perseidy_2016.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Sieć_Bolidowa#/media/File:Bolid_ze_stacji_Stary_Sielc.jpg


27 
 

Do największych sukcesów PFN należy odkrycie nowego roju meteorów o nazwie zeta 

Cassiopeidy, rejestracja najwyższego meteoru z roju Orionidów, połączenie bolidu PF131010 

Ciechanów z dwiema planetoidami przelatującymi blisko Ziemi w tym samym czasie, 

w którym pojawił się bolid oraz potwierdzenie teorii o związku wzmożonej aktywności roju 

Taurydów Południowych z istnieniem zwartego strumienia meteoroidów i planetoid 

utrzymywanych w rezonansie 7:2 z Jowiszem.  

 

4.4. Obserwacje fotograficzne 

Dzięki precyzyjnym obrazom fotograficznym można określać położenia meteoroidów 

w atmosferze z dokładnością dziesiątków metrów, prędkości z dokładnością tysięcznych 

kilometra na sekundę, oceniać masy, badać właściwości fizyczne i chemiczne meteoroidu.  

Koordynowaniem fotograficznych obserwacji meteorów w Polsce zajmuje się Sekcja 

Fotograficzna Pracowni Komet i Meteorów. Prowadzi ona regularne obserwacje przy użyciu 

sprzętu fotograficznego i redukuje zebrane dane, które ze względu na uzyskiwaną dokładność 

i obiektywność mają znaczną wartość naukową. Od 2004r fotograficzne stacje bolidowe 

współtworzą Polską Sieć Bolidową (PFN - Polish Fireball Network). W chwili obecnej w sieci 

PFN w regularny sposób pracuje jedna stacja fotograficzne - w Gniewowie na Pomorzu. 
 

 

Rys.4.10. Bolid z roju Taurydów Południowych o jasności -15 mag sfotografowany przez D. Dorosza 
(PKiM/PFN) w dniu 4.11.2005 roku o godzinie 20:20 UT 44 

 
 

  

                                                           
44 https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Sieć_Bolidowa#/media/File:Bolid1.jpg, dostęp 14.02.2019 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Sieć_Bolidowa#/media/File:Bolid1.jpg
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Rozdział V. Ciekawe zdarzenia związane z meteorami 

 

5.1. Największy deszcz meteorytów w Polsce 30 stycznia 1868 r 

 Wielką sensacją XIX wieku był meteoryt pułtuski. 30 stycznia 1868 roku o godzinie 

7 wieczorem wielu mieszkańców Królestwa Polskiego mogło zaobserwować zjawisko 

meteoru. Było ono jak mawiali świadkowie widowiskowe i przerażające. 

Kurier Warszawski w następujący sposób opisał to zjawisko: „Dnia wczorajszego 

o godzinie 7 wieczorem, przy pogodnym niebie i spokojnym powietrzu, przeleciała ponad 

poziomem Warszawskim świetlna kula ognista w kierunku od strony południowo zachodniej 

ku północno wschodniej; kula ta w biegu swoim powiększając światło swoje i przedłużając 

smugę z początku białą w końcu czerwonawą w stronie północno wschodniej pękła i rozprysła 

się na kilka części, z nadzwyczaj silnym blaskiem, który jakby błyskawica lub światło 

elektryczne cały widnokrąg oświecił. Przebieg kuli ognistej trwał przeszło 4 sekundy, potem 

w 3,5 sekundy dał się słyszeć silny i przeciągły huk do grzmotu lub huku z działa podobny”45.  

 

Rys.5.1. Meteor nad Warszawą – obraz 46 

 

 Opisanym przez gazetę zjawiskiem okazał się bolid, który mieszkańcy Warszawy 

zobaczyli po raz pierwszy obok głowy gwiazdozbioru Andromedy. Światło tej kuli podobne 

                                                           
45 http://web.archive.org/web/20120616074649/http://www.geo.uw.edu.pl/MUZEUM/METEORITE/pultusk1.htm, dostęp 14.02.2019 
46 http://wszechocean.blogspot.com/2017/02/meteoryt-putuski.html, dostęp 14.02.2019 

http://web.archive.org/web/20120616074649/http:/www.geo.uw.edu.pl/MUZEUM/METEORITE/pultusk1.htm
http://wszechocean.blogspot.com/2017/02/meteoryt-putuski.html
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było początkowo do światła spadających gwiazd, ale w miarę wzrostu wymiarów kuli kolor jej 

zmieniał się od zielononiebieskiego do ciemnokrwistej czerwieni. Intensywność światła 

przekraczała blask Księżyca w pierwszej kwadrze. W momencie swego maksimum jasność 

bolidu o zielononiebieskim kolorze była tak jaskrawa, że mieszkańcy Warszawy wybiegali ze 

swych domów i zatrzymywali się na ulicach, biorąc tą jasność za łunę olbrzymiego pożaru. 

Światło to odznaczało się szczególnym falowaniem, które można było przypisać tryskającym 

zº rozgrzanego globu iskrom47.  

 Zjawisko opisanego bolidu widziane było na bardzo dużej przestrzeni. Zaobserwowali 

go mieszkańcy Gdańska, Poznania, Krakowa, Pragi, Wiednia, Kowna, Dorpaty, wielu 

mniejszych miejscowości leżących wokół tych miast i oczywiście na całym obszarze Królestwa 

Polskiego. Zgromadzono wiele opisów naocznych świadków tego zjawiska, opisano go w wielu 

gazetach.  

Z oficjalnych naukowych ulotek wynika, że bolid wszedł do atmosfery ziemskiej na 

wysokości 23,5mil geograficznych (174 km), że przeciął przestrzeń pod kątem 45º do 

horyzontu i zgasł ponad wsią Gostków na wysokości 2,5 mil geograficznych (18,5 km). 

Długość jego toru w atmosferze może być oceniana na około 29,6 mil, a ponieważ ciąg trwania 

zjawiska wynosił 4,5´, prędkość meteorytu powinna była wynosić 6,6 mil geograficznych na 

sekundę (49 km/s) 48. 

 

 

5.2. Katastrofa tunguska 30 czerwca 1908 

30 czerwca 1908 w środku syberyjskiej tajgi niebo rozerwała potężna eksplozja. Rozległ 

się huk, ziemia zadrżała, a fala gorąca rozlała się na przestrzeni kilkudziesięciu km, pustosząc 

ogromną połać lasu. Wydarzenie to nazwano katastrofą tunguską Miało ono miejsce w tajdze 

w środkowej Syberii, na północ od jeziora Bajkał na obszarach niezamieszkanych. Doszło tam 

wówczas do ogromnej eksplozji, która powaliła drzewa w promieniu 40 km, widziana była 

w promieniu 650 km, słyszana w promieniu 1000 km. 

Badacze dotarli po raz pierwszy do tego miejsca dopiero 19 lat później, 13 kwietnia 

1927. Badania zostały przeprowadzone przez Leonida Kulika z Rosyjskiej Akademii Nauk. 

Uczony przypuszczał, iż na obszar Syberii spadł gigantyczny meteoryt, zbudowany z żelaza 

                                                           
47 Marek Żbik „Tajemnice kamieni z nieba” Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia Warszawa 1987, str. 23 
48 Marek Żbik „Tajemnice kamieni z nieba” Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia Warszawa 1987, str. 24 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tajga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Syberia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bajka%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leonid_Kulik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosyjska_Akademia_Nauk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Meteoryt
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBelazo
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i niklu. Długie lata prowadził badania w strefie katastrofy. Jego poszukiwania zakończyły się 

niepowodzeniem – nie znaleziono żadnych pozostałości meteorytu lub krateru uderzeniowego.  

Wielu naukowców wypowiadało się na temat tej katastrofy. Zdaniem czechosłowackiego 

astronoma (1978r) Ľubora Kresáka przyczyną katastrofy tunguskiej był meteoroid, którym był 

oderwany fragment Komety Enckego. Andrew Chaikin – rosyjski naukowiec - twierdził, że 

w rejon ten spadła skalna asteroida. Inni przychylali się do koncepcji eksplodującego 

w powietrzu meteorytu (co wyjaśniałoby brak krateru), radioaktywnej komety bądź też 

eksplozji bagiennego gazu.  

 

 

Rys. 5.2. Wizja artystyczna katastrofy Tunguskiej z 1908 r.49 

 

W latach 1973 - 1979 na obszarze objętym wybuchem przeprowadzono badania, na 

podstawie których wysunięto dwie hipotezy. Pierwsza zakładała, że w atmosferę ziemską 

wleciał meteoryt lub mała asteroida, druga natomiast, że była to kometa. Obie opierają się na 

wynikach badań próbek torfu pobranego z pokładów pochodzących z 1908r., w których 

znaleziono co najmniej siedem substancji kosmicznych, w szczególności "carbon 14" (C-14) - 

radioaktywną formę węgla powstającą w atmosferze pod wpływem uderzeń promieni 

kosmicznych.  

                                                           
49 http://www.pkim.org/?q=pl/katastrofa_tunguska_w_syberii_1908 - dostęp 02.04.2019 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nikiel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Meteoryt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krater_uderzeniowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C4%BDubor_Kres%C3%A1k
https://pl.wikipedia.org/wiki/Meteoroid
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kometa_Enckego
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrew_Chaikin&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Planetoida
https://pl.wikipedia.org/wiki/Meteoryt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Asteroida
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kometa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Torf
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
http://www.pkim.org/?q=pl/katastrofa_tunguska_w_syberii_1908
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Profesor Nikołaj Wasiliew, członek Akademii Nauk Medycznych ZSRR, w 1979r. stwierdził, 

że sprawcą wybuchu tunguskiego było ciało niebieskie zbliżone do komety. Z kolei w 1984r. 

dwaj radzieccy geofizycy Wiktor Żurawiew i Aleksiej Dimitriew wysunęli hipotezę, że był to 

plazmoid, który oderwał się od Słońca. Zdaniem chorwackiego naukowca Korlevicia (1990r) 

wybuch spowodowany został zderzeniem Ziemi z meteorytem o wielkości porównywalnej 

z drapaczami chmur. 

 Katastrofę tunguską opisał w swojej książce Marek Żbik50. Przeanalizował on dostępne 

materiały z kolejnych ekspedycji, a podsumowując swoją pracę napisał: „Wiadomo, że około 

7 rano 30 czerwca 1908 roku ponad południową częścią centralnej Syberii pojawił się jasny 

bolid. W postaci ognistej kuli przemieszczał się on w kierunku z południowego wschodu na 

północny zachód. Przemieszczanie się bolidu było związane z występowaniem silnych zjawisk 

świetlnych i dźwiękowych, przelot zakończył się eksplozją ciała, której energia wynosiła 1023-

1024 ergów. Około 10% tej energii stanowił potężny błysk powodujący wzniecenie pożarów 

tajgi. Wybuch nastąpił w czasie lotu bolidu i zakończył się gdzieś na wysokości 5 km nad lasem. 

Fala uderzeniowa spadająca na powierzchnię ziemi spowodowała powalenie lasu syberyjskiej 

tajgi na powierzchni 2150 km2. Ponadto fala ta obleciała dwukrotnie kulę ziemską i jako skok 

ciśnienia zarejestrowana została na stacjach meteorologicznych w Taszkiencie, Irkucku, 

Tyflisie, Petersburgu i Jenie. Stała się też prawdopodobnie przyczyną burzy magnetycznej 

zarejestrowanej w Irkucku. Eksplozja i uderzenie fali o powierzchnię ziemi były przyczyną 

trzęsienia ziemi zarejestrowanego w Irkucku i relacjonowanego przez wielu świadków 

wydarzenia. Po eksplozji podniosła się chmura pyłu, która osiągnąwszy wysokość powyżej 20 

km porwana wiatrami wiejącymi na różnych wysokościach w różnych kierunkach dała 

wzbogacenie gruntu w rejonach nawet dalekich od epicentrum eksplozji w materiał pyłu 

kosmicznego. Skład chemiczny tego materiału jest typowy dla wielu naturalnych małych ciał 

kosmicznych zderzających się z atmosferą Ziemi i nie odbiega od składu ciał wchodzących 

w skład Układu Słonecznego. Masa ciała przy wejściu w atmosferę Ziemi, jak się przypuszcza, 

wynosiła około miliona ton, było to ciało kruche i uległo rozbiciu o gęste warstwy troposfery. 

Najprawdopodobniej mógł to być skalny fragment planetoidy typu chondrytu węglistego C1 

lub C2, kruchy, bogaty w wiele pierwiastków lotnych, organicznych związków węgla i wodoru 

oraz wody. Niejasny jest jak dotąd związek meteorytu tunguskiego z kometami. Komety, które 

podejrzewano o spowodowanie katastrofy, okazały się być po dokładnym obliczeniu ich orbit 

                                                           
50 Marek Żbik „Tropem Tunguskiej Katastrofy” Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawa 1989 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plazmoid
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82o%C5%84ce
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daleko od Ziemi, ponadto dziś jeszcze brak nam wystarczających danych o mineralnym 

materiale komet i ich ewentualnym związku z chondrytami węglistymi”51. 

Tajemnic dotyczących katastrofy tunguskiej do dziś jest dużo. Ciągle zagadką jest co 

się naprawdę stało. Być może kolejne lata i kolejne badania przyniosą rozwiązanie tej 

zagadki. 

 

 

Rys.5.3. Katastrofa superbolida52 

 

 

5.3. Upadek bolidu nad Czelabińskiem 15 lutego 2013 roku 

Meteor czelabiński to superbolid o średnicy około 17–20 metrów i masie ok. 10 tysięcy 

ton. Zaobserwowano go nad południowym Uralem 15 lutego 2013 roku około godziny 9:20 

lokalnego czasu. Po wejściu w atmosferę Ziemi bolid rozpadł się po 32,5 sekundach lotu na 

wysokości 29,7 kilometrów nad powierzchnią Ziemi nad obwodem czelabińskim. Przelot 

bolidu widziany był także z obwodów tiumeńskiego i swierdłowskiego oraz z przylegających 

regionów Kazachstanu.  

W momencie wejścia w atmosferę Ziemi średnica obiektu wynosiła około 17–20 m. 

Radiant meteoru znajdował się po lewej stronie i powyżej wschodzącego Słońca. Bolid 

poruszał się w przybliżeniu w kierunku zachodnim, wszedł do atmosfery pod kątem około 20° 

                                                           
51 Marek Żbik „Tropem Tunguskiej Katastrofy” Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawa 1989, str.108-109 
52 https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=61B6671F5DB3A16A7274EB37D317B77D5C39DB4B&thid=OIP.oP9WROAG, 

dostęp 14.02.2019 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=61B6671F5DB3A16A7274EB37D317B77D5C39DB4B&thid=OIP.oP9WROAG
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do poziomu, z prędkością około 19 km/s. Zdarzeniu towarzyszył blask, który w kulminacyjnym 

momencie osiągnął jasność większą od Słońca oraz silna fala uderzeniowa. 

 

 

Rys.5.4. Upadek bolidu nad Czelabińskiem, 15 lutego 2013 roku. Bolid rozpadł się na wiele fragmentów, 
efektem czego był deszcz meteorytów nad Uralem.53 

 
 

Eksplozja meteoru została zarejestrowana przez siedemnaście z 45 stacji pomiarów 

infradźwięków. Odgłos wybuchu w zakresie infradźwięków został zmierzony nawet 

w oddalonej o piętnaście tysięcy kilometrów stacji badawczej na Antarktyce. Był to 

najpotężniejszy wybuch do tej pory uchwycony przez sensory CTBTO. Na podstawie 

pomiarów stacji CTBTO szacuje się, że energia wytracona w atmosferze odpowiadała energii 

wybuchu blisko 0,5 megatony TNT (blisko 40 razy większa od energii wybuchu bomby 

atomowej zrzuconej na Hiroshimę). Według szacunków astronomów masa meteoroidu 

wynosiła około siedem do dziesięciu tysięcy ton, a średnica około piętnastu do siedemnastu 

metrów. Lot obiektu od momentu wejścia meteoroidu do atmosfery aż do rozpadu bolidu trwał 

32,5 sekundy. Rozpad bolidu miał miejsce niedaleko od Czelabińska na wysokości 29,7 

kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Wtedy też meteor wygenerował największa jasność, 30 

razy mocniejszą od blasku Słońca, przez co wielu ludzi doznało poparzeń słonecznych.  

 

                                                           
53 http://printscreen.hu/files/styles/large/public/images/meteorit_russia.jpg, dostęp 14.02.2019 

http://printscreen.hu/files/styles/large/public/images/meteorit_russia.jpg
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Rys. 5.5. Ślad pozostawiony przez meteor czelabiński54 
 
 
 

Fala uderzeniowa pochodząca od lecącego pod niewielkim kątem do poziomu bolidu 

rozchodziła się niemal prostopadle do powierzchni ziemi. Na podstawie zniszczeń szacuje się, 

że jej ciśnienie było 10 - 20 razy większe od atmosferycznego. Fala uderzeniowa została 

zarejestrowana przez stacje sejsmiczne. Wstrząs miał wielkość 2,7 w skali Richtera. Ocenia się, 

że była to największa planetoida, jaka trafiła w Ziemię od czasu katastrofy tunguskiej w 1908 

roku.55 

 

  

                                                           
54 https://pl.wikipedia.org/wiki/Meteor_czelabiński#/media/File:Chelyabinsk_meteor_trace_15-02-2013.jpg, dostęp 14.02.2019 
55 https://pl.wikipedia.org/wiki/Meteor_czelabiński, dostęp 14.02.2019 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Meteor_czelabiński#/media/File:Chelyabinsk_meteor_trace_15-02-2013.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Meteor_czelabiński
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Zakończenie 

Obserwowanie zjawiska meteoru to fascynująca przygoda dla uczniów i wielu 

amatorów. W książkach, czasopismach, w Internecie można znaleźć dużo materiałów w tym 

zdjęć ilustrujących ciekawe zdarzenia związane z meteorami. W mojej pracy starałam się 

zebrać najważniejsze informacje, pojęcia, ciekawostki na ten temat. Śledzenie nowinek w tym 

zakresie, czy analizowanie zdarzeń z przeszłości może stanowić zachętę dla uczniów do prób 

własnych obserwacji. Jest inspiracją do poszerzania wiedzy, impulsem do udziału 

w spotkaniach miłośników astronomii. Obserwacje zjawiska meteoru mogą stać się początkiem 

pięknej przygody dającej możliwość zgłębiania wiedzy na temat budowy Układu Słonecznego, 

jego wielkich i małych ciał. Poprzez zabawę można się wiele nauczyć. Wśród większego grona 

osób, które pasjonują się tym samym zagadnieniem można poczuć się docenionym i ważnym 

elementem wspólnej sprawy. 

Mam nadzieję, że moja praca na temat „Meteory” będzie inspiracją do podejmowania 

ciekawych inicjatyw dla nauczycieli fizyki i ich uczniów. Pomoże rozwijać pasje 

i zainteresowania młodych ludzi. 
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