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Wybierz się w gwiezdną podróż i znajdź odpowiedzi 
na nurtujące poszukiwaczy przygód pytania:

Dlaczego gwiazdy świecą?
Jak szybko latają statki kosmiczne?
Jak zostać międzyplanetarnym turystą?

Kosmos. Gwiezdna podróż to książka dla wszystkich, których 
fascynuje rozgwieżdżone niebo. Odkryj niezwykłe planety, 
planetoidy, księżyce, lodowe olbrzymy i meteoryty. W odkry-
waniu zakamarków Wszechświata pomogą ci fascynujące 
zdjęcia obiektów kosmicznych. Wsiadaj do wehikułu i ruszaj 
w nieznane jak prawdziwy astronauta!

PaWeł ZiemnicKi – pracuje w warszawskim plane-
tarium, z pasją propaguje wiedzę o kosmosie wśród 
dzieci i dorosłych. Publikował m.in. w „Wiedzy 
i Życiu”, „Gazecie Wyborczej” i „Focusie”. Związa-
ny z portalem Space24.pl. Przeprowadzał wywia-
dy z prof. aleksandrem Wolszczanem, prof. Timem 
de Zeeuw oraz Harrisonem Schmittem. najczęściej opo-
wiada o kosmosie swoim dzieciom, siedmioletniemu Piotrkowi 
i czteroletniej Zuzi. a na obserwacje nocnego nieba najchęt-
niej jeździ w sierpniu do Puszczy augustowskiej.

Kosmos. Gwiezdna podróż ukazuje się pod patronatem 
Fundacji Uniwersytet Dzieci, new Space Foundation i european 
Space Foundation.
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Słyszę takie pytania od swoich dzieci od kilku lat 
i próbuję na nie odpowiedzieć jak najbardziej zrozumiale, bez odwoływania się do fizycznych szczegółów czy też teorii względności Einsteina (chociaż w przypadku czarnych dziur ograniczenia prędkości 

światła nie da się przemilczeć…).

Nie każde dziecko ma jednak tatę astronoma, a odpowiedzi na te, skądinąd bardzo podstawowe pytania, nie są proste. Co więcej, również wielu dorosłych chętnie dowiedziałoby się, czym są pierścienie Saturna 
lub co obserwuje misja Gaia. 

Przystępne odpowiedzi na te pytania – i wiele innych ciekawostek – znajdą w książce Pawła Ziemnickiego zarówno dociekliwe dzieci, jak i towarzyszący im w poznawaniu świata dorośli. Autor, doświadczony dziennikarz naukowy i zaangażowany popularyzator astronomii z warszawskiego planetarium, ma dobre wyczucie tego, jak prosto opisać trudne zagadnienia astronomiczne. Jego książka może służyć jako encyklopedia lub jako fascynujący przewodnik po Układzie Słonecznym 
i historii jego odkrywania.

Dzięki tej książce wszyscy Czytelnicy, zarówno dzieci, jak dorośli, poznają tajemnice kosmosu i naszej planety. A może zainspiruje ich ona do zastanowienia się nad naszym miejscem we Wszechświecie 
i odpowiedzialnością za naszą planetę, Ziemię?

dr hab. Łukasz Wyrzykowski
Obserwatorium Astronomiczne 
Uniwersytetu Warszawskiego

TaTO, dlacZeGO SłOńce świeci? 

TaTO, cO TO jeST cZarna dZiura?

TaTO, cO TO Za PlaneTa świeci 
na niebie TaK jaSnO?

TaTO, jaK daleKO jeST na KSiężyc?

TaTO, a Kiedy POleciMy na MarSa?
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drOGa MlecZna – 
 naSZa GalaKTyKa

Codziennie, gdy się budzisz, 
Słońce jest już na niebie. Czy wiesz, 

że Słońce to gwiazda? Dla nas wyjątkowa, 
bo daje światło i ciepło, a to pozwala nam 

żyć. Jednak w kosmosie Słońce jest zupełnie 
przeciętną gwiazdą. Razem z kilkuset 

miliardami innych tworzy wielkie 
skupisko zwane Galaktyką, 

czyli Drogą Mleczną.
drOGa MlecZna

Jeśli spojrzysz nocą na bezchmurne niebo, 

możesz zobaczyć Drogę Mleczną – ogromny 

zbiór gwiazd. Niestety, trudno ją wypatrzeć, 

mieszkając w mieście, gdzie nawet po zmroku 

sztuczne światła samochodów i ulicznych latarni 

sprawiają, że jest dość jasno. Trzeba udać się 

tam, gdzie jest naprawdę ciemno. Doskonałe 

warunki do obserwacji będziesz miał, jeśli 

pojedziesz z rodzicami na przykład w góry. 

Droga Mleczna wygląda jak jasna wstęga. 

W wielu dawnych kulturach, na przykład 

w wierzeniach starożytnych Greków i Inków, 

porównywano ją do mleka rozlanego 

na nocnym nieboskłonie. 

Stąd wzięła się jej nazwa.

droga Mleczna

rOZMiary GalaKTyKiWspominaliśmy wcześniej, że płaski dysk Galaktyki ma pośrodku zgrubienie. Warto też wiedzieć, że ów dysk zbudowany jest ze spiralnych ramion wypełnionych gwiazdami. Nazwy tych ramion pochodzą od różnych gwiazdozbiorów. Nasze Słońce świeci na przykład w ramieniu Oriona. W kosmosie odległości między różnymi obiektami są niewyobrażalne, ale astronomowie potrafią je zmierzyć. Stąd wiemy, że Słońce znajduje się około 26 tysięcy lat świetlnych od centrum Drogi Mlecznej. 

cenTruM
W samym środku 
Drogi Mlecznej 

znajduje się potężna 
czarna dziura. 
Astronomowie 

nazwali ją 
Sagittarius A*. 

Gdybyśmy zważyli ją na Ziemi, 
okazałoby się, że jest 4 miliony razy 

cięższa od Słońca. Ale w kosmosie nie 
mówimy o ciężarze obiektów, tylko 
o ich masie, dlatego powiemy, że 

Sagittarius A* jest około 4 miliony razy 
masywniejszy od Słońca. 

Masa to ilość materii zgromadzonej 
w ciele fizycznym, a ciężar to siła, 

z jaką Ziemia przyciąga 
to ciało. 

Rok świetlny
to nie jest jednostka czasu, tylko 

odległości – to dystans, jaki światło 
przebywa w ciągu jednego roku. Skoro 

światło w ciągu jednej sekundy 
pokonuje prawie 300 tysięcy 

kilometrów, to rok świetlny ma 
aż 9,4 biliona kilometrów (czyli 
około 235 000 000 razy więcej 

niż równik)!
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Słońce jest wielką kulą rozgrzanego gazu. Czy wiesz, dlaczego zachowuje swój kształt i ani nie rozpada się na kawałki, ani nie zapada w sobie? Sprawiają to dwie siły. Jedna to ciśnienie buzujących w jego wnętrzu gazów – ono rozpycha Słońce. Druga to siła grawitacji, która ściska materię Słońca do postaci zwartej kuli. Czy wiesz, z czego zbudowane jest Słońce? Prawie 75% jego masy to wodór, a 25% – hel. Do tego dochodzi jeszcze kilkadziesiąt innych pierwiastków, ale w niewielkich ilościach. Wewnątrz Słońca nieustannie zachodzą reakcje termojądrowe. Wodór zamieniany jest w hel. Dzięki tym reakcjom Słońce emituje światło i ciepło niezbędne do życia na Ziemi.

SłOńce – naSZa GwiaZda

rOZMiary 
SłOńca

W Układzie Słonecznym 

znajdują się m.in. planety, planetoidy, 

komety, ale aż 99% masy tego 

Układu stanowi samo Słońce. Jeśli 

położylibyśmy na wadze Słońce 

i Ziemię, okazałoby się, że Słońce 

ma masę większą 333 tysiące razy. 

Średnica Słońca jest 109 razy 

większa od średnicy Ziemi. 

Oznacza to, że gdybyśmy wewnątrz 

Słońca ustawili w rządku globy 

ziemskie, to zmieściłoby się ich aż 

109! Jeszcze większe wrażenie robi 

objętość Słońca. Czy wiesz, ile planet 

rozmiaru Ziemi zmieściłoby się 

w jego wnętrzu? 

Ponad milion!

budOwa SłOńca
Słońce przypomina swoją budową 

orzeszek oblany trzema warstwami 
czekolady. Ten orzeszek to bardzo gorące 
jądro Słońca – jego temperatura wynosi 

aż 15 milionów stopni Celsjusza. Otacza je 
tak zwana strefa promienista. To przez nią 
energia wyprodukowana w jądrze przenosi 

się, czyli promieniuje na zewnątrz – stąd 
jej nazwa. Kolejna warstwa to strefa 

konwektywna, w której ciepło unosi się 
na zewnątrz w postaci strumieni gorącego 
gazu. Trzecia, zewnętrzna warstwa Słońca 
to fotosfera. Jej temperatura wynosi około 

5 500 stopni Celsjusza. 
Słońce, podobnie jak Ziemia, ma jeszcze 
gazową otoczkę – swoją atmosferę. Jej 

najbardziej zewnętrzna 
warstwa zwana jest 
koroną słoneczną.

Nigdy 
nie patrz na Słońce 

gołym okiem ani tym bardziej przez zwykłą lornetkę 
czy teleskop. Jest to bardzo niebezpieczne i grozi utratą wzroku!

Jeśli planujesz obserwację Słońca, na przykład przy okazji 
zaćmienia (informacje o zaćmieniu znajdziesz na stronie 27), 

powinieneś zaopatrzyć się w specjalnie okulary. Zwykłe okulary 
przeciwsłoneczne ani przydymione szybki nie zapewniają 
dostatecznej ochrony oczu! Obserwacja Słońca z użyciem 
teleskopu jest natomiast możliwa tylko wtedy, gdy masz 
specjalne, dostosowane do tego celu filtry. Jeszcze inną 
metodą bezpiecznej obserwacji Słońca jest rzutowanie 
obrazu jego tarczy na ekran. Pamiętaj – każdej z tych 

obserwacji dokonuj zawsze w towarzystwie 
kogoś dorosłego.

budowa wewnętrzna Słońca
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świaT PlaneT

Jak zapewne wiesz, 

w Układzie Słonecznym znajduje się osiem 

planet. Cztery to planety wewnętrzne, a cztery – 

zewnętrzne. Większość planet ma co najmniej 

jeden księżyc, zwany też naturalnym satelitą 

planety. Wszystkie planety krążą wokół gwiazdy 

centralnej, czyli Słońca – podobnie jak tysiące 

mniejszych obiektów: planetoid i komet, a także 

planet karłowatych, o których będzie 

mowa później.

Słowo „Księżyc” 
pisane wielką literą jest nazwą własną 

naturalnego satelity Ziemi. Natomiast terminem 
„księżyce” (pisanym małą literą) określamy wszelkie 
naturalne satelity planet – np. księżyce Marsa czy 

Saturna.

PlaneTy wewnęTrZnePlanety wewnętrzne, bliższe Słońca, nazywa się inaczej planetami skalistymi lub planetami typu ziemskiego. Są niewielkie i zbudowane ze skał. Mają stałą, twardą powierzchnię, co oznacza, że można na nich wylądować, stanąć, a nawet po nich pojeździć. Planety wewnętrzne to Merkury, Wenus, 
Ziemia i Mars.

PlaneTy ZewnęTrZne

Planety zewnętrzne to tak zwane gazowe 

olbrzymy – Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. 

Są znacznie większe od planet skalistych 

i zbudowane głównie z gazu. Nie mają 

stałej, twardej powierzchni. Nie da się 

więc na nich wylądować ani 

po nich chodzić.
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uKład SłOnecZny
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