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C W I N T  -  OT W I E R A MY  D L A  C I E B I E   S Z E R O KO  D R Z W I  D O  Ś W I ATA  W I E D Z Y  I  N AU K I

Poznajemy gwiazdozbiory
Lipcowo-sierpniowe dni  to idealna pora na po-

znawanie konstelacji, których najjaśniejsze gwiaz-
dy tworzą Trójkąt Letni. Lutnia, Orzeł i Łabędź 
oraz niewielkie Strzała i Lisek to najznamienitsi 
towarzysze wakacyjnych wieczorów z teleskopem 
lub lornetką w dłoni. Pas Drogi Mlecznej przecina 
wysoko sklepienie niebieskie, skrywając miliony 
słabych gwiazd naszej Galaktyki.

Rozwijajmy swoje zainteresowania, podziwiaj-
my i Patrzmy w NIEBO! Zapraszamy na wspólne 
obserwacje do CWINT.

Niewielka, ale łatwo rozpoznawalna konstelacja Lutni to typowo wakacyjny gwiazdozbiór. 
Jego najjaśniejsza gwiazda Wega jest jednym z wierzchołków słynnego asteryzmu zwanego 
Trójkątem Letnim, który jest doskonałym drogowskazem po sklepieniu niebieskim tej pory 
roku. Kolejne wierzchołki trójkąta tworzą gwiazdy Deneb z Łabędzia i Altair z Orła. Wewnątrz 
asteryzmu odnajdziemy też dwa niewielkie gwiazdozbiory letnie – Liska i Strzałę. Mitologia 
grecka kojarzy tę konstelację z opowieścią o Orfeuszu, synu boga Apolla i muzy Kalliope. Jego 
wspaniały śpiew i gra na lirze łagodziła wszelkie kłótnie, działała odprężająco, dzikie zwierzęta 

natychmiast łagodniały, a wzburzone sztormem morza natychmiast się uspokajały. Na pamiątkę 
słynnego artysty jego instrument został umieszczony wśród gwiazd. Wspomniana wcześniej 
Wega to jedna z najjaśniejszych gwiazd naszego nieba. Świeci ponad pięćdziesięciokrotnie silniej 
niż nasze Słońce, jest też od niego kilkukrotnie większa. Ciekawostką jest fakt, że poza Słońcem 
Wega była pierwszą gwiazdą uwiecznioną na wczesnych fotografiach, tzw. dagerotypach. Miało 
to miejsce już w 1850 roku w obserwatorium Uniwersytetu Harvarda. Dla miłośników astrono-
mii interesujące są przede wszystkim trzy piękne obiekty znajdujące się na tle tej konstelacji. 
Pierwszy z nich to słynna mgławica planetarna M 57 zwana też Mgławicą Pierścieniową. Jest 
łatwa do odnalezienia, a amatorski teleskop bez trudu ukaże jej okrągły obwarzankowy kształt. 
Większe teleskopy pozwolą na dostrzeżenie gwiazdy centralnej mgławicy. Jest to również do-
skonały cel pierwszych fotografii nieba. W Lutni odnajdziemy też interesującą gromadę kulistą 
M 56, którą w średniej wielkości teleskopie z zastosowaniem dużego powiększenia rozdzielimy 
na pojedyncze gwiazdy.

Dla miłośników układów podwójnych i wielokrotnych łakomym kąskiem będzie słynna po-
dwójna para gwiazd zwanych Epsilonami Lutni. Główną parę widać już nieuzbrojonym okiem 
jako gwiazdę podwójną. W teleskopie jednak każda z nich okaże się być ciasnym układem po-
dwójnym o separacji około 2,5 sekundy łuku. Układ ten jest często stosowany do oceny zdolności 
rozdzielczej posiadanego teleskopu, a także do określenia stanu stabilności atmosfery, tzw. 
seeingu. Okazuje się bowiem, że nawet stosunkowo dobry optycznie teleskop w warunkach 
drgań i falowania powietrza może mieć kłopoty z rozdzieleniem gwiazdy na pojedyncze skład-
niki. Warto samemu przekonać się o możliwościach własnego teleskopu. Z konstelacji Lutni 
promieniuje znany rój meteorów zwanych Lirydami. Maksimum ich aktywności przypada na 
ostatni tydzień kwietnia. Spodziewać się wtedy można nawet kilkunastu meteorów w ciągu 
godziny. Ciałem macierzystym Lirydów jest kometa Thatchera, odkryta w 1861 roku. Istnieje 
też inny słabo poznany rój Lirydów, promieniujący z radiantem w pobliżu gwiazdy Eta Lyrae. 
Związany jest z kometą IRAS-Araki-Alcock i promieniuje na początku maja.

Żródło: Przemysław Rudź  Atlas GWIAZD, Atlas NIEBA – Wydawnictwo SBM
www.wydawnictwo-sbm.pl,  sbm@wydawnictwo-sbm.pl

Informujemy, że w połowie września we współpracy 
z Ministerstwem Nauki oraz Centrum Badań Jądrowych 
w Genewie organizujemy wyjazd dzieci i młodzieży do 
CERN w Szwajcarii i ESOC w Niemczech. Wjazd jest dedy-
kowany do ambitnej młodzieży mającej zainteresowania 
w naukach przyrodniczych i ścisłych w wieku powyżej 12 lat. Przewidzieliśmy, że z jednej  szkoły 
będzie mogło wyjechać od 5 do 10 uczniów. W  celu omówienia szczegółów i zasad wyjazdu, 
prosimy o bezpośredni kontakt z Centrum Wiedzy  nauczycieli,  opiekunów oraz rodziców 
zainteresowanej młodzieży.

Kontakt: CWINT Piotr Duczmal, mail: pd@ecis.pl, tel.601-97-70-54 
Archiwalne numery Patrząc w NIEBO są dostępne na naszej stronie www.cwint.org.pl

Lutnia
Nazwa łacińska i skrót:        Lyra, Lyr
Rodzina gwiazdozbiorów:   Herkules 
Sąsiedztwo:                            Smok, Lisek,Herkules,
                                                  Łabędź
Powierzchnia:                        286 stopni 
                                                  kwadratowych
Najjaśniejsza gwiazda:        Wega 0,03 mag
Liczba widocznych gwiazd: 45 
Rój meteorów:                           Lirydy, Eta Lirydy, Lirydy 
                                                  Czerwcowe Konstelacja Lutni na dawnej mapie nieba

Gromada kulista M 56 Źródło:NASA

Mgławica planetarna M 57 – Mgławica Pierścieniowa
Źródło: NASA/ESA/Hubble (CC BY 3.0) |wikimedia.org/…/
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