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 Spis treÊci

  8 Wst´p

11 Dlaczego wszechÊwiat jest tak niewyobra˝alnie wielki?

W pierwszym rozdziale mowa jest o gigantycznie wielkim wszech-
Êwiecie, który jednak wcale nie jest wi´kszy ni˝ iloÊç pytaƒ, jakie 
sobie w zwiàzku z nim zadajemy. Dowiemy si´, jak mo˝na spojrzeç 
w przesz∏oÊç za pomocà teleskopu i co jeszcze wydarzy si´ w kos-
mosie.

33 Ruszamy w kosmos

W drugim rozdziale wyruszymy w podró˝ do dalekich galaktyk. 
Zapoznamy si´ z rakietami i statkami kosmicznymi i spróbujemy 
wyobraziç sobie, co mog∏oby nas spotkaç podczas d∏ugiej wyprawy 
kosmicznej. Dowiemy si´ te˝, jak nale˝y myç z´by w kosmosie.

61 Dlaczego wszechÊwiat si´ nie rozpada?

To nie jest rozdzia∏ dla s∏abeuszy. Dowiemy si´ w nim o istnieniu 
si∏y, która trzyma w kupie ca∏y wszechÊwiat i dba o to, aby gwiazdy 
nie spad∏y nam na g∏ow´, oraz o to, by rok szkolny by∏ coraz krótszy.

77 Dlaczego wszechÊwiat Êwieci?

W rozdziale czwartym znajdziemy odpowiedê na pytanie, czym 
wype∏niony jest wszechÊwiat i czy mo˝na w nim jeszcze cokolwiek 
umieÊciç. Poznamy najnowsze ciekawostki o naszych starych zna-
jomych na niebie, poçwiczymy liczenie galaktyk oraz w∏àczanie 
i wy∏àczanie wielkich Êwiate∏.

Ksià˝ka powsta∏a dzi´ki wsparciu fi nansowemu Goethe-Institut.
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115 Niewidzialny Êwiat

Podczas lektury piàtego rozdzia∏u b´dzie nam troch´ nieswojo. B´-
dziemy obserwowaç wybuchajàce gwiazdy, szukaç niewidzialnych 
czàstek i wpadaç do czarnych dziur. Poznamy najbardziej niezwyk∏e 
zjawiska, jakie ma do zaoferowania fi zyka – ciemnà materi´ i ciemnà 
energi´.

139 Tajemnice czasu i przestrzeni

W szóstym rozdziale b´dzie bardziej sportowo – zrobimy kilka çwi-
czeƒ. Zakrzywimy przestrzeƒ i rozciàgniemy czas. Odwiedzimy te˝ 
màciciela o nazwisku Einstein.

165 Jak powsta∏ Êwiat?

W siódmym rozdziale przeanalizujemy kwesti´ Wielkiego Wybuchu, 
szukajàc odpowiedzi na kilka palàcych pytaƒ: „Gdzie wybuch∏o?”, 
„Jak g∏oÊno wybuch∏o?” i „Kto spowodowa∏ ten wybuch?”. Poza tym 
poszukamy drzwi, przez które mo˝na opuÊciç wszechÊwiat.

189 Halo, czy jest tam ktoÊ jeszcze?

W ostatnim rozdziale zajmiemy si´ mieszkaƒcami wszechÊwiata. Ilu 
ich jest? Gdzie si´ podziewajà? Dlaczego ich jeszcze nie znaleêliÊmy? 
Zastanowimy si´ te˝, czy kosmici sà zieloni i pokryci Êluzem oraz co 
sàdzà o MTV.

213 Trudne s∏owa



Ka˝de dziecko potrafi  w mig znaleêç 

si´ w kosmosie. Trzeba tylko wsiàÊç 

do rakiety, naturalnie w wyobraêni, 

w∏àczyç nap´d warp jak w fi lmie Star 

Trek, i ju˝ p´dzimy, mijajàc galak-

tyki i uk∏ady planetarne. Wpraw-

dzie mo˝emy po drodze spotkaç 

nieprzyjacielskà fl ot´ kosmicznà, bu-

rze magnetyczne i asteroidy, ale nie 

stanowià one zagro˝enia dla na-

szego superszybkiego statku, wypo-

sa˝onego w termojàdrowà broƒ fa-

zowà i tarcze ochronne. A mo˝e nic 

tam na nas nie czeka, mo˝e kos-

mos jest po prostu pusty? Niewy-

obra˝alnie wielki i pusty?

Dlaczego wszechÊwiat jest tak 
niewyobra˝alnie wielki?
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w swoich myÊliwcach Incom T-65, dzieci od razu 
wiedzà, jak to si´ odbywa. Nawet dziewi´ciolatki 
potrafi à w wyobraêni przelecieç ca∏y wszechÊwiat 
i wylàdowaç na najdalszej planecie. Podró˝owanie 
w kosmosie jest dla nich zupe∏nie naturalne, bo 
oglàdajà mnóstwo fi lmów i czytajà wiele ksià˝ek, 
których akcja rozgrywa si´ w przysz∏oÊci (tak zwane 
science fi ction). Dzieci sà na ogó∏ lepiej ni˝ do-
roÊli zorientowane w tematyce statków kosmicz-
nych, galaktyk, s∏oƒc i planet. Wiedzà te˝ wi´cej 
o niebezpieczeƒstwach, jakie nam gro˝à, kiedy 
przelatujemy przez pas asteroidów. 

Kosmiczne „wow”

Czy w takim razie dzieci sà specjalistami od kos-
mosu? Czy rozumiejà wszystko to, nad czym do-
roÊli ∏amià sobie g∏owy? ˚e przestrzeƒ si´ „zakrzy-
wia”? ˚e czas si´ „rozciàga”? I ˝e wszechÊwiat jest 
tak niewyobra˝alnie wielki i nie ma koƒca?
 Odpowiedê brzmi: i tak, i nie. Bez fantazji 
trudno by∏oby wyobraziç sobie kosmos. Dzieci 
majà jej bardzo du˝o, a niezbyt wiele respektu dla 
ogromu wszechÊwiata. Podró˝ujà przez galaktyki 
wspania∏ymi statkami kosmicznymi, jak ˝eglarze, 
ciàgle poszukujàc przygód. Podczas tych wypraw 
odkrywajà przedziwne rzeczy. W wyobraêni zdoby-
wajà wrogie pojazdy, wysy∏ajà w drog´ fl otylle stat-
ków wojennych i handlowych, a ich dzielnych kapi-
tanów Êlà w pogoƒ za groênymi piratami. W´drujàc 

Dzieci na ogó∏ dobrze znajà poj´cia „du˝y” 
i „ma∏y”. Cz´sto s∏yszà: „JesteÊ za ma∏y!”. Za ma∏y, 
˝eby oglàdaç póêno wieczorem fi lm w telewizji, 
za ma∏y, ˝eby pójÊç na dyskotek´, za ma∏y na du-
˝e kieszonkowe. Nieraz doÊwiadczajà te˝ tego na 
w∏asnej skórze. Na przyk∏ad kiedy chcà si´ wdrapaç 
na jakieÊ wspania∏e drzewo i nie mogà dosi´gnàç 
jego najni˝szych konarów. A drzewo jakby mówi∏o 
do nich: „JesteÊ za ma∏y, ca∏y twój Êwiat jest za 
ma∏y”. Numer buta 33, wzrost 130 centymetrów. 
Nie da si´ szybko zmieniç tych rozmiarów, choç 
Êwiat doros∏ych jest tak pociàgajàcy.
 Mo˝e to dziwne, ale dzieci potrafi à wyobraziç 
sobie kosmos, chocia˝ jest on czymÊ absolutnie 
najwi´kszym. Kiedy Rebelianci w Gwiezdnych 
wojnach przelatujà z jednej galaktyki do drugiej 
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WSZECHÂWIAT JAKO OCEAN

W kosmosie stworzonym przez 

re˝yserów fi lmowych a˝ roi 

si´ od kapitanów statków kos-

micznych, od okr´tów hand-

lowych i gwiezdnych fl otylli 

– tak, jakby wszechÊwiat by∏ 

ogromnym oceanem. Rzeczy-

wiÊcie, morze dzia∏a na nas 

podobnie jak kosmos: wywo-

∏uje wra˝enie nieskoƒczonoÊci, 

ogromu i pustki. To nie przy-

padek, ˝e inspirowa∏o wielu 

pisarzy science fi ction i re˝y-

serów. Juliusz Verne, jeden 

z pierwszych twórców powieÊ-

ci fantastycznonaukowych,  na-

wet urodzi∏ si´ w mieÊcie por-

towym, francuskim Nantes.

pytaƒ, na które trudno znaleêç odpowiedê. Niełatwo 
ogarnàç wszechÊwiat, nawet gdy przemierza si´ go 
kosmicznym myÊliwcem Incom T-65.
 Kiedy patrzymy na rozgwie˝d˝one niebo, nasze 
myÊli potrzebujà przestrzeni i swobody. Ci, dla 
których wa˝ne sà bardziej przyziemne sprawy, jak 
ocena ze sprawdzianu z geografi i albo dzwonki na 
komórk´, nie powinni zajmowaç si´ rozwa˝aniami 
o kosmosie. Kto rozmyÊla o wszechÊwiecie, potrze-
buje w g∏owie du˝o miejsca. Naprawd´ du˝o. 

Sportowym samochodem na S∏oƒce

WszechÊwiat jest wielki. Ale nie jak stadion spor-
towy czy katedra. Jest ogromny na swój specyfi czny 
sposób. Wi´kszy ni˝ wszystko, co znamy, w∏àcznie 
z morzami. Wiemy o nim niewiele, ale nawet to, 
co wiemy, jest tak nieprawdopodobne, ˝e przeras-
ta naszà wyobraêni´. Wygas∏e s∏oƒca o masie tak 
ogromnej, ˝e zakrzywiajà wokó∏ siebie przestrzeƒ; 
wybuchy, w których wyniku rozpadajà si´ ca∏e sys-
temy s∏oneczne; materia, która wed∏ug naszej fi zy-
ki nie powinna istnieç i której nie mo˝na zobaczyç 
ani dotknàç. Wszystko, co wiemy o kosmosie, na-
ukowcy odkryli albo wyliczyli dzi´ki ró˝nym meto-
dom matematycznym. Ale najwi´kszà sensacjà 
wszechÊwiata sà jego ogromne rozmiary. Jest on po 
prostu strasznie, strasznie wielki. 
 Ju˝ nasz Uk∏ad S∏oneczny jest wi´kszy, ni˝ 
mo˝emy sobie wyobraziç. Odleg∏oÊç, jaka dzieli 

mi´dzy galaktykami, spotykajà przeró˝ne dziwo-
làgi. Ma∏e zielone ludziki ze Êmiesznymi czu∏ka-

mi zamiast uszu. ObÊlizg∏e potwory pokryte 
kleistà mazià. Albo podobne do psów osob-

niki o g´stym futrze zamieszkujàce pla-
net´ Melmac, które najch´tniej jedzà koty 

i mogà przez 10 godzin oglàdaç telewizj´ 
bez wychodzenia do toalety.

 Kosmos jest Êwietnym placem zabaw, zarówno 
dla dzieci, jak i dla doros∏ych. Nie ma tam wy-
asfaltowanych podwórek szkolnych, zat´ch∏ych 
sal gimnastycznych, zadbanych rabatek i ∏atwo 
t∏ukàcych si´ wazonów. W tym wyobra˝onym 
w naszym pokoju wszechÊwiecie mog∏aby wybuch-
nàç Gwiazda Âmierci i nic by si´ nie sta∏o.
 Z kosmosem wià˝à si´ nie tylko przygody. Kiedy 
patrzymy w nocy na niebo, przychodzà nam do 
g∏owy przeró˝ne myÊli. W tajemniczy sposób znika 
codziennoÊç z klasówkami, obci´tym kieszonko-
wym i zakazem oglàdania telewizji. W ich miejsce 
pojawiajà si´ osobliwe uczucia. Mo˝na by je ok-
reÊliç mianem wielkiego zadziwienia – wow! Albo 
t´sknoty za czymÊ odleg∏ym. W ka˝dym razie uczu-
cia te powodujà, ˝e dzieci zadajà sobie pytania: 
Co tam jest tak naprawd´? Skàd si´ to wszystko 
wzi´∏o? A przede wszystkim – czy jest gdzieÊ pla-
neta, na której jakieÊ istoty dok∏adnie w tej samej 
chwili patrzà w niebo pe∏ne gwiazd i z zachwytem 
mówià „wow” (naturalnie w ich j´zyku)?
 Nagle i dla dzieci kosmos staje si´ miejscem 
pe∏nym wielkich, niepoj´tych tajemnic i wa˝nych 
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GWIAZDOZBIORY

To fi gury, które ludzie wy-

myÊlili, by ∏atwiej rozró˝niaç 

poszczególne grupy gwiazd. 

Gwiazdy nie majà poj´cia, ˝e 

nale˝à do jakiegoÊ gwiazdoz-

bioru. Nie sà bardziej zwiàzane 

z gwiazdami swojego gwiaz-

dozbioru ni˝ z innymi gwiaz-

dami galaktyki.

S¸O¡CE

SpoÊród wielu Êwiecàcych na 

niebie gwiazd w ciàgu dnia 

mo˝na zobaczyç tylko jednà 

– t´, którà od dawien daw-

na nazywamy S∏oƒcem. S∏oƒce 

stanowi centrum Uk∏adu S∏o-

necznego – to wokó∏ niego 

krà˝à wszystkie planety.

 Czy wystarczy nam miejsca w wyobraêni, aby 
pomieÊciç coÊ tak ogromnego jak Droga Mleczna? 
Teraz mamy do czynienia z prawdziwà przestrzenià 
kosmicznà i na razie musimy po˝egnaç si´ z fl otyl-
là fantastycznych statków ˝eglujàcych po uniwer-
sum. Nasza dewiza brzmi: ruszamy w prawdziwy 
kosmos!

Kiedy trz´sie si´ trawnik

Wyobraêmy sobie, ̋ e w rozgwie˝d˝onà noc le˝ymy 
na trawniku i patrzymy w niebo. Widzimy mniej 
lub bardziej jasne punkty Êwietlne, ciemne obszary 
i miejsca, w których a˝ roi si´ od gwiazd. Mo˝e na-
wet dostrzegamy niektóre gwiazdozbiory widoczne 
z pó∏kuli pó∏nocnej, takie jak Wielka Niedêwiedzi-
ca, gwiazdozbiór Byka, Bliêniàt czy Lwa. Le˝ymy 
na trawie i czujemy si´ pewnie, poniewa˝ ziemia 
pod nami wydaje si´ tak solidna, ogromna i daje 
nam poczucie bezpieczeƒstwa. ¸atwiej nam teraz 
zrozumieç ludzi ˝yjàcych w Êredniowieczu, którzy 
wyobra˝ali sobie niebo jako rozpostarty nad nimi 
namiot. Ziemia by∏a dla nich p∏askà, stabilnà p∏ytà 

dwa najdalsze od siebie punkty na Ziemi, jest 
w porównaniu z jego ogromem tak nieznaczna, 
˝e nie warto o niej wspominaç. Dystans mi´dzy 
Ziemià a Ksi´˝ycem, naszym satelità, wynosi 
400 000 kilometrów – to 25 razy tyle, co droga do 
Sydney. Natomiast odleg∏oÊç do S∏oƒca, centrum 
naszego uk∏adu planetarnego, to 150 000 000 ki-
lometrów. By pokonaç t´ tras´ sportowym BMW, 
potrzebowalibyÊmy 85 lat. A ˝eby dotrzeç do naj-
dalszej planety Uk∏adu S∏onecznego, musieli-
byÊmy jechaç tym samochodem 3500 lat bez 
najmniejszej przerwy. By∏aby to nudna podró˝, 
nawet z najlepszym gameboyem na Êwiecie.
 Tylko sondy przemierzajà Uk∏ad S∏oneczny. 
Pierwsza skonstruowana przez cz∏owieka sonda, 
amerykaƒski Voyager I, zosta∏a wystrzelona w roku 
1977, a w 2005 roku dotar∏a do granic naszego 
uk∏adu. Niezbyt nadaje si´ on zatem na weeken-
dowe wycieczki. Dzieci powinny ostrzec swoich 
rodziców przed wycieczkami na Saturna czy Mar-
sa, poniewa˝ statek kosmiczny na pewno nie 
wróci∏by punktualnie na kolacj´.
 Ogromny Uk∏ad S∏oneczny z planetami, ksi´-
˝ycami i kometami jest niewielkim punktem w in-
nym gigantycznym skupisku gwiazd, czyli naszej 
galaktyce, zwanej Drogà Mlecznà. W porównaniu 
z nià Ziemia nie jest nawet w przybli˝eniu tak 
du˝a, jak smark w nosie bakterii siedzàcej na pu-
pie s∏onia przemierzajàcego Afryk´. S∏oƒce, które 
dostarcza nam Êwiat∏a i ciep∏a, jest tylko jednà 
z niezliczonych gwiazd w tej galaktyce. 
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Dlaczego wszechÊwiat jest tak wielki?
Co mo˝e nas spotkaç w czasie podró˝y kosmicznej?

Skàd si´ biorà czarne dziury?
Co jest na koƒcu wszechÊwiata?

Dlaczego gwiazdy Êwiecà?
Czy da si´ przekroczyç pr´dkoÊç Êwiat∏a?

Co by∏o przed Wielkim Wybuchem?
Gdzie mieszkajà kosmici?

JeÊli myÊlicie, ˝e astrofi zyka to nauka tylko dla doros∏ych, 
a przestrzeƒ kosmiczna nie jest odpowiednim miejscem dla dzieci 

– ta ksià˝ka wyprowadzi was z b∏´du. 
Tym razem Uniwersytet Dzieci´cy zabiera czytelników 

w pasjonujàcà podró˝ wÊród gwiazd, planet, komet i supernowych. 
B´dziecie unosiç si´ w stanie niewa˝koÊci, badaç tajemnice czarnych dziur, 

zakrzywiaç przestrzeƒ, rozciàgaç czas i poszukiwaç pozaziemskich cywilizacji. 
A przy okazji poznacie odpowiedzi na niezliczone trudne pytania.

Projekt Uniwersytetów Dzieci´cych (Die Kinder-Uni) 
otrzyma∏ od Komisji Europejskiej nagrod´ 

Descartes Prize for Science Communication 
za wybitne zas∏ugi w krzewieniu wiedzy.




