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Sekstont t]'ył pEeZ stu|ecio UZyWony W ostronomii oroz W nowigocji morskiej
DZiś ZegloŻe kozystojq z GPS-ów, o UrŻqdzenie Zno|ozło swoje miejsce
w Obseruvotorium

AUtorem pońretu Mikołojo Koperniko, Wykononego W 1972 roku technikq
emoIierskq. jest Stefon Knopp' Dzieło to pochodzi z nojciekowvego okresu

fwórczośc ońysty

Trzeba pokonać dokładnie 147 stopń, żeby stanąć na tarasie
XlX-wiecznego bud}Tlku z czerwonej ce$ły na najwyższyn
wzniesieniu olszWna. Kiedyś była to wieża ciśnień, dziś
znajduje się tu obserwatorium astronomiczne. W ciągu dnia
chętni podziwiają stąd panoramę miasta, a wieczorami
_ rłpatrują się w niebo. Najpierw $ołJrm okiem' potemprzez
teleskopy. ,,Przy dobrej po$odzie widać $wiazdy pod-
wójne, planeĘ pierścienie Saturna czy księżyce Jowisza
- Jacek Szubiakowski, fizyki dył'ektor olszĘńskie$o Plane-
tarium i obserłvatorium' nie lł1je ekscyt acji. _ Wdzięcznyn
obiektem jest Księżyc. \Ą' zależności od pory roku o$lądamy
rówńeż obiekby mgłarr-icorl'e. Na przykład Wielką Mgławicę
w Andromedzi'e, cz'_Ii najbliższą nam obcą galaktykę;
m$ławicę w orionie' gdzie rodzą się nowe $vmazdy, czy m!ła'
wicę w Lutni, w L-tórej rrrożna śledzió śrnierć jednej z riclt" .

obserwatorium działa od 1979 roku. Położenie w centr-rrm

miasta ułatwia do nie3o dostęp, ale ma też zasadricząwadę
_ niebo nad olszęnern jest zanieczyszczone śr,łriatłem

elektryczn1łn. ,,Niesten- goł}łn okiem widać coraz mniej
_ kręci głową nau_korriec. _ C1nłfizacja odcina nas od nieba.
Dawniej pełnilo ono fulr}<cję zegarao!:az kalendarza, re$ulo-
wałor7Ąmżycia. I to przez Setki lat. Astronomowie bylirł'ted1-
swoisĘłni kapłananri czasu' nrierzyli je$o upły'w. Dzisiaj
żyjemy pod całkierrl irrnrrn niebem niż nasi przodkorvie''.

Dlate$o zakocltany w $wiazdach olszĘrn ma również
swoje planetarium. Zbudowano je w 1974 rokl- z okazji
obchodów 5oo. rocznicy urodzin Kopernika. Mistrz Mikołaj
przeb;,'wał w mieście przez pięć lat. Mieszka'ł na zamku
i w chwilach wolnych od pełnienia obowiązków adminis-
trato!:a dóbr kapituły warmińskiej prowadził vyliczenia.
,,\Ąrbrew pozororfi obserwacji nie było dużo" _ zdradza
Jacek Szubiakowski. Zalważył to ta początku XX wieku
Ludwik Birkenmajer, biograf Kopernika. J eszcze wcześniej'
na przełomie XVIII i XIx wieku, Jan Śniadecki, matemaĘk,
filozof i astronom, vvryIiczył, że lł1rniki badań astronoma
nie były zby't dokładne. Nic dzirł'nego. Kopernik lżywał
prostych narzęd'zi, będących kopiami instrumentów
Ptolemeusza - trikwetrum, sfery armilarnej, kwadrantu.
Jak więc udało mu się dokonać epokowe$o odkrycia?
,,Był przede wszystkim genialn;,łn matemaĘkiem _ rłyjaśnia
d1'relrtor. - "Iezę, że nasza gwiazda znajduje się w środku
Układu Słoneczne$o' postawił jaż na przełomie IV i III
u-ieku p.n,e. grecki astronom Arystarch z Samos. Nikt jednak
nie pokusil się wcześniej o matematyczne opraco\Vanie teorii
heliocentryc znej, żeby tnogła konkurowaó z ogó|rie obowią-
zującą teorią geocontrycz:ną, autorstwa Ptolemeusza' Dopiero
Kopernik w prosty sposób vry'tłumacąvł zarł'iłości ruchu
planet",
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No wystowie w obserwotorium prezentowone sq drobinki Wożqcego ']0 ton
meteoMu, ldóry rozbił się l5 |Utego 20l3 roku nod Czelobińskiem W Rosji

Na prośbę sobor'u laterańskiego V polski uczony prowadził
też zprzetwamiprace nad reformą nieprecyĄneso kalen-
darzajuliańskie$o. Po prą,je ździe do olszĘrna nadal ro zrnyślał
nad za$adnieniami równonocy. Na ścianie zamkowe$o
la"użganka rłylceślił tablicę obserłvacyjną, a na zewnętrzlr5rln

parapecie okiennym osadził lusterko, dzięki któremu
wędrujący promień słońca'\Mskazywał apływający czas.
Urządzenie stanowiło rod zaj ze$ata słorleczrreeo zespolone$o

z ka\endatzern' Za p omocą którego Kopernik r ozlńązyw ał
zaSadki wiosennego i jesiennego ekwinokcjum. Dzisiaj jest

to jedna z najcenniejszych pamiątek.
Gdy nad miastem zbierają się chmury, nieboskłon rnoż:na

o$lądać pod betonową kopułą Planetarium. Wyświetlane
są na nim obrazy szt:ucznego firmamentu ze specjalnej
ap at atur,5r zwanej... planetarium.,,Nazwa budyrku pochodzi
właśnie od tego urządzeria _ tłllrnaczy J acek Szubiakowski.

- Powstało ono w 1960 roku w Jenie w zakładach Carla Zeissa;

z początkll r:lazryane było projektorem gwiazdowym'
Ma cztery metry dłĘości i kształt hantli z dwiema sferami
na końcach. Jedna z nich odwzorovnrje północną półkulę
nieba, a druga _ południową. obrazy Słońca, planet i gwiazd
powstają wewnątrz planetarirrm dzięki rnah-rn otworom
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Jocek Szubiokowski jest zwiqzony z Plonetorium i Obserwoiorium
Astronomicznym od 25 |ot W 2003 roku zostoł jego dyrektorem

wybiqrm na umieszczonej tam folii miedzianej. Dziurki mają
średnice od o,o23 do 0,452 milirrretra. Światło z zainsta-
lowanych w urządzeniu lamp bĘskowych przedostaje się
na zewrlątrz, t;wotząc na ekranie punkciki. Takiej aparatury
używatno w olszĘ'rrie do roku 2oL2, czyli do nastania ery
przyrządów q.{łolłych.

Ae gwiazdorły projektor, przypominający nieco model
statku kosmiczne$o, nadal ma swoje miejsce pod kopułą.
J an:rt;sz Liżewski, operator arządze{t audiowizualnych,
który pracuje tutaj od 30 lat, wspomina czasy, kiedy
planetarium .używano na co dzień: ,'Byłem wtedy dużo
bardziej zaan$ażowany w pokazy. Nie tylko obsługiwałem
arządzenie' ale też wskazywałem podświetlaną strzałką
obiekty, o których opowiadał akurat prele$ent''. Wraz
z kole$ami przygoto\^ry'wałteż część wizualną. Z zachod-
nich tnagazynów przefoto$rafow;rrivali zdjęcia nieba
ol:az planet, a z w-5rwołanych własnoręcznie ptzeźroczy
tworzyli sekwencje obrazów. ,,Zmudna to była robota - mówi

- ale dzięki niej całkiem nieźle poznałem niebo, chociaż
nie mam astronomiczne$o rłykształceni a. Truebabyło tylko
uważad Projektor mocno się nagrze\Mał i czasami jed1''rrie

cudem udawało się nam uniknąć pożarl. Trudrro $o było
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P|onetorium jest jednq z niewielu p|ocówek no świecie' w których nodol

Lł;i; ;G ;ó.ióńoio ril.my co,i Zeis. Podobne Znojdujq się jeszcze między

innymi w Bbngkoku, Bogocie, Atloncie iCorocos

tównież przenosić, bo waźy kilkaset kilo$ramów' Kiedy zmie-

niano sprzęt na c;ńowy, wystąpiliśmy z prośbą, by nie pozby-

wać si| starego planetarium. Bo to przecież ż;rwa historia

popularyzowania astronomil". Projektor $wiazdowy stoi
_*ii" 

.'"a"t pośrodku sali. ,,Czasami go uŻywanry - dodaje

z dumą Janus zLiżewsĘ.- Prawdziwipasjonaci woląprojek-

cje z takiego aparatu, bo obraz jest bardzo wyraźny'

i*i'"ay *yl*iellane podczas pokazu c1&owe$o nie są tak

ostre, ponieważ składają się z pikseli' Ale za to w cyttze

da się na elaanie kopuĘ u'yświetlić wszystko' W dodatku

obraz otaczav'rrdza zkażdej strony i'może być rrrchomy'''

Planetarium zacz ęło prz;ryomina ć zaaw antsow anl'ą

techrrologicznie salę kinową.'}\Iiększość pokazywanych

tutaj flmŻw doĘczy badań kosmosu - zasttzega d1'rektor

Szuliakowski. - Są też pro$ramy prezentujące pracę współ-

czesnych obserwatoriów, rl'a ptzykład Almy położonej

na łrrysokości 5ooo metrów n'P'm', na chilijskiej pustyni

Atakama. Tamtejsi :uczerń specjalizują się w badaniach

bardzo wczesnych strulrtur we wszechświecie' R^az widzowie

zvared,zają nasłą gataktykę, taz poznająhistorię astronornii

oraz astronauĘrki. Mamy zajęciadopasowane do pro$ramu

nauki w szkołach. Opowiadamy wtedy o $rawitacji'
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KuIiste struktury no ścionoch holu P|onetorium sq inspirowonq kosmosem

ońystycznq impresjq Henryko Mqczkowskiego

budowie Układu Słoneczne$o albo o sprzecznych ze sobą

teońach Ptolemeusza i Kopernika'''
W okolicach równonocy wioserrrrej, czyli 20 albo Zlmatca'

obchodz ony j est Międzynarodow5r D zień Planetariów'
To wielkie święto dla wszystkich planetariuszy - takpół
żartern,póŁseńoolceślająsięludziezwiązarńzgwiezdry'mi
instyiucjami . ,Przry tej okazji opowiadamy o swojej pracy'

poLu"rrje*y niebo oraz objaśniamy, czytn jest zjawisko

"o*rro'r""y 
i jakie mity są z rńrn związaIle" - zachwala

astronom. To róvmież dobry moment' by przekonać się'

jak działa projektor gwiazdowy, i porówn aó'efelrJ- z ptawdzi'

wyn nieboskłonem nad głową.
',,Cóż 

piękriejsze$o nad niebo, które ogarnia wszystko'

co-piękne; - ''"pis"ł 
w swoim czasie Mikkołaj Kopernik'

rot<otenia zy;ące przed nim z pewnościąpodzielały tę opinię'

Astronomia;ukojedyna z naukposiadała swoją muzę - Uranię'

Musi ona wciąż czuwać nad' olsztyttskim obserwatorirrm

i Planetarium . Z roku.narok orbiĘe wokół nich coraz więcej

$ości z zachrłytem wpatrzonych w $viazdy'
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Obselwolorium Ashono-
miczne mieści się plzy u|icy

Zołnierskiej l3' Po drodze no
toros widokowy - no kolejnych
piętroch - mozno oglqdoĆ
eksponoty zwlqzqne z procq
ostronomów, o tokże uzqdze-
nio słuzqce do nowigocji
i pomiorów czosu. Wońo
zwrócić UWogę no Zegor
Shorlto. który no pzełomie
XIX i XX wieku był nojdokłod-
niejszym mechoniczno-
-eleKrycznym czosomiezem
no świecie. Pzy jego uzyciu
Zouwozono, że Ziemio wcole
nie obroco się równomiernie

- roz trochę się spóŹnio. kiedy
indziej payspieszo - w zolez-
ności od prqdów powietzo
i i|ości opodów otmosferycz-
nych w różnych jej punktoch.
Wystowione sq tez m,in. repliki
instrumentÓw obserwocyjnych
Koperniko, kolekcjo meteo-
rytów, komień zabrony przez
Neilo Armstrongo z powiezchni
Księzyco, oroz pokozujqcy
promieniowonie kosmiczne
detektor Conversiego. Telesko-
powe pokozy nocnego niebo
odbywojq się w środy i piqtki
no torosie Obserwotorium.
Rozpoczynojq się godzinę
po zochodzie słońco' Bilety;

normolny - 9 zł, ulgowy _ 7 zł,

- wwwp|onetorium.olsĄn'p|/
obserwotorium

Plonelqrium w o|ei Morszołko
J' Piłsudskiego 38 jest jednq
z głÓwnych otrokcji o|sĄno.
W pierwszq niedzie|ę kozdego
miesiqco orgonizowony jest

tu bezpłotny otworly pokoz
dotyczqcy kolendorzo ostro-
nomicznego, Prowodzqcy
objośnio wtedy, co w ciqgu
nodchodzqcych 30 dni będzie
się dzioło no niebie. o tokże
prezentuje oktuolności ostro-
noutyczne i ostronomiczne,
Co jokiś czos zopowiodo też
wyjqtkowo ciekowe zjowisko

- no pzykłod W tym roku
9 mojo Merkury będzie pze-
chodził pzed torczq Słońco,
co ZdoŻo się roz no ki|konoŚcie
|ot Seonse pod kopułq Plone-
toriuml l5 zł - bi|et normolny
i 10 zł - u|gowy'
r+ www plonetorium'olsĄn' p|

Cenlrum Rekreqcyjno-Spor-
towe Ukiel (ul, Jeziorno 8),

jest obieKem cołorocznym.
lstnieje od półWieczo; ostotnio
paeszło kurocję odmłodzo-
jqcą ktÓro pzyspozyło mu
zeszy wielbicieli, Mozno tutoj
wy pozy czy Ć pro ktyczn i e wvyst-
ko, o czym mozq zwolennicy
oklywnego wypoczynkul
od kojokÓw i rowerÓw, paez
kite'y, zestowy do gry w kry-

kieto i bu|e' po jochty' No gości
nostowionych druzynowo
czekojq boisko do siotkówki
plozowej ipiłki noznej' Wypozy-
czenie kojoko - 25 zł za dzień,
roweru _ 30 zł'

-'''lvwukie|.olsĄn'eu

}łoiel lllileński no u|' Ryszordo
l$,csoły 5 uzqdzony jest

lł _z€Ch odrestourowonych
-'eo<lcsycystycznych kom ie-
^',.3c'l. Z okien rozciqgo się
.'.'oc< no kotedrę istore

-1l=_., c dojście stqd

do Plonetorium zojmuje tylko
20 minut Hotel może poch-
wolić się pzytu|nymi klosycz-
nymi wnętzomi i znokomitym
spo z bogotq ofeńq zobiegÓw
kosmetycznych. Pokój

dwuosobowy od288zł'
r wwwhotelwilenski.pl

Reslqurocjo Wileńsko zojmuje
część Hotelu WiIeńskiego
i specjolizuje się głÓwnie
w donioch kuchni kresowej.

Wońo spróbowoĆ gryczonych
b|inów z kowiorem zq23zł,
zupy cyirynowej z sondoczem
i koprem włoskim - l5 zł,

wi|eńskich cepelinów - 'l9 
zł,

go|onki po |itewsku _ 3Ązł czy
serniko storowileńskiego _ 17 zł.
ł www,hotelwiIenski'p|/
restourocjo/pl/
Restourocjo Logo no ulicy
olimpijskbj 3 mieści się nod
somym baegiem jezioro Ukiel
ijest częściq Centrum Rekre-

ocyjno_Spońowego' Bryło

budynku mo nowoczesnq
formę szklonego prosto-
podłościonu, co świetnie
komponuje się z otoczeniem
i podkreś|o piękno pzyrody'
o gościom doje złudzenie
ucŻowonio pośrodku jezioro.

W korcie możno zno|eŹć sporo
lekkich doń: zupę-krem z bio-
łych wozyw zo 14 zł, pikontnq
ZUpę Z owocomi mozo
i kowołkomi ryb jeziornych
_ 1ó zł, sołotę z serem kozim
_ 22zł), smozony filet z sondo-
czo z kluskomi z pieczonej
popryki _ 3Ązł czy tortę czeko-
lodowq z pistocjomi - 13 zł.
ł www.focebook'com/
restourocjo LAGO/

Więcej informocji o olsĄnie
mozno znoleŹć no stronie:
ł www.otrokcje'o|sĄn' p|
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Wizjo Ukłodu Słonecz-e;l: L .l. ,3_3ce P]onetorium

[MARzEc filr_IEcIEŚ 2016] VoYAGE |B9


