
88  ASTRONOMIA

Prof. Sławomir Ruciński
Astronom, profesor doktor habilitowany, profesor 
emerytowany na Wydziale Astronomii i Astrofizyki 
Uniwersytetu Torontońskiego.

Interesuje się głównie gwiazdami podwójnymi, aktywnością 
gwiazd typu słonecznego, aktywnością młodych gwiazd, 
atmosferami gwiazdowymi, obserwacjami astronomiczny-

mi z pokładów satelitów.

Jest autorem ponad 400 prac naukowych, cie sząc się naj-
większą liczbą cytowań wśród wszystkich żyjących i czyn-
nych polskich astronomów oraz pomysłodawcą i inicjatorem 
astronomicznych projektów satelitarnych MOST i BRITE.

Urodził się w Częstochowie. Ukończył studia (1960–1965) 
na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zrobił też doktorat (w 
1970 r.) i habilitację (w 1974 r.).  Pracował w Obserwatorium 
Astronomicznym  UW kolejno jako  asystent,  adiunkt  i  do-
cent  w latach 1965–1980. W tym czasie był opiekunem 
naukowym magistrantów i doktorantów, wśród nich kilku 
słynnych polskich astronomów: promotorem magisterium 
prof.  Andrzeja Udalskiego  i prof.  Janusza Kałużnego, dok-
toratu prof.  Aleksandra Schwarzenberga-Czernego. Przez 
20 lat (1961–1981) prowadził popularny dział astronomiczny 
„Głowa do góry” w miesięczniku „Młody Technik”, od którego 
przygodę z gwiaździstym niebem rozpoczęło wielu dzisiej-
szych astronomów. Nominację profesorską uzyskał zaocznie 
w 1982 r. podczas pobytu naukowego w Instytucie Astrono-
mii Uniwersytetu Cambridge w W. Brytanii. Po zakończeniu 
pobytu w Cambridge postanowił nie wracać do Polski i przy-
jechał do Kanady.

Od 1984 roku był profesorem kontraktowym na University of 
Toronto (1985–1987), potem na York University i w Institu-
te of Space and Terrestrial Science w Toronto (1987–1997), 
gdzie zaprojektował satelitę MOST. W 1997 roku przedstawił 
(wraz z dr. inż. Kieran Caroll i prof. Jaymie Matthews) wnio-
sek do Canadian Space Agency (CSA) przedstawiający plan 
badań i założenia techniczne zbudowania pierwszego, stabi-
lizowanego 3-osiowo mikrosatelity (<100 kg) do obserwacji 
astronomicznych. MOST został zbudowany w Space Flight 
Laboratory, University of Toronto Institute for Aerospace Stu-
dies (SFL-UTIAS) przy całkowitym (łącznie ze startem) kosz-
cie 10 milionów dolarów kanadyjskich.

MOST jest małym satelitą o wymiarach 65 x 65 x 25 cm przy 
masie 65 kg., ale wyjątkowo stabilnym ze stabilizacją na po-
ziomie 1.5”.  Umieszczony na orbicie w 2003 r. dostarczał 
nieprzerwanie danych fotometrycznych o bardzo wysokiej 
precyzji dla jasnych gwiazd (1–12m). Przez długie okresy cza-
su (typowo kilka tygodni) skierowany był na poje dyncze pola 
z wybranymi głównymi obiektami, obserwując przy okazji po-
nad 2 000 innych gwiazd w pasie ekliptycznym nieba z precy-
zją sięgającą 10−4–10−5mierzonego sygna łu. Dostarczał da-
nych dotyczących głównie oscylacji gwiazd,  zakryć gwiazd 
przez planety, jak również efektów niestabilności w wiatrach 
gwiazdowych i podczas akrecji z dysków w młodych gwiaz-
dach. Przyniósł ważne doświadczenia wykorzystane przy 
projektowaniu satelitów COROT i Kepler. Od pazdziernika 
2014 projekt nie jest juz finansowany przez Canadian Space 
Agency i oficjalnie zakończył się, choć satelita jest w pełni 
sprawny i będzie ożywiany na zamówienie.

W latach 1997–1998 Sławomir Ruciński pracował na Ha-
wajach jako Canadian Resident Astronomer w obserwato-
rium Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT). W 1999 
roku wrócił do Toronto i został profesorem w Department of 
Astronomy and Astrophysics, University of Toronto oraz dy-
rektorem zarządzającym David Dunlap Observatory (DDO) 
przez ostatnie 10 lat istnienia obserwatorium do 2008 roku. 
W tym czasie przeprowadził ważny przegląd orbit spektro-
skopowych wszystkich dostępnych krótkookresowych (P < 1 
d) gwiazd podwójnych do 10m.

Prof. Sławomir Ruciński jest również pomysłodawcą i inicja-
torem projektu satelitów BRITE, który to projekt powstał w 
odzewie na zapytanie ze strony dyrektora Space Flight La-
boratory (SFL-UTIAS), dr. R. Zee, o możliwość sformułowa-
nia astronomicznego programu naukowego dla nanosatelity 
(<10 kg).

Dokumentacja i plan naukowy udostępnione współpracownikom z 
projeku MOST w Austrii  zaowocowały akceptacją projektu 
BRITE przez ten kraj w 2007 roku. W 2010 roku, z inicjatywy 
prof. Rucińskiego, do projektu przystąpiła Polska z dwoma 
satelitami, co doprowadziło do planów konstelacji czterech 
satelitów BRITE. Fundusze przyznane w Kanadzie w 2011 
roku pozwoliły powiększyć konstelację do sześciu satelitów, 
które zostały umieszczone na orbitach w latach 2012–2014.

W ramach projektu BRITE  profesor współpracuje z dokto-
rantami i Post-Doctoral Fellows z University of Toronto.

Od lipca 2009 roku jest na emeryturze, ale pozostaje aktyw-
ny naukowo i dydaktycznie. Co jakiś czas uczy na wydziale 
Astronomii i Astrofizyki University of Toronto i w School of 
Continuing Studies (m.in. „Life formation in the Universe”, 
„Extra-solar planets”). Na wiosnę 2013 roku prowadził wy-
kład dla doktorantów w Centrum Astronomicznym im. Miko-
łaja Kopernika w Warszawie, „Physics of Stars”.

Członek Polskiego Towarzystwa Astronomicznego od 1966 
r., International Astronomical Union od 1973 r. i Canadian 
Astronomical Society od 1985 r. Wice Prezes i potem Pre-
zes International Astronomical Union Commission 42 (Close 
Binary Stars).
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