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Poznajemy gwiazdozbiory

W dzisiejszym numerze „Patrząc w NIEBO” przyjrzymy
się szczegółowo konstelacji Woźnicy. Odnajdziemy ją
wysoko nad horyzontem poniżej i na lewo od Perseusza. Ułatwi nam to zadanie najjaśniejsza gwiazda tej
konstelacji Kapella.
Woźnica
Nazwa łacińska i skrót: 		
Rodzina gwiazdozbiorów:		
Sąsiedztwo: 			
				
Powierzchnia: 			
				
Najjaśniejsza gwiazda:		
Liczba widocznych gwiazd:
Rój meteorów:			
				

Auriga, Aur
Perseusz
Żyrafa, Perseusz,
Byk, Bliźnięta, Ryś
657 stopni
kwadratowych
Kapella 0,08 mag
90
Alfa Aurygidy,
Delta Aurygidy

Konstelacja Woźnicy na
dawnej mapie nieba

Jednym z mitów, które są związane z konstelacją Woźnicy, jest opowieść o Myrtilosie,
synu boga Hermesa, który był woźnicą króla Ojnomaosa. Kochał się w jego córce
Hippodameji, niestety, bez wzajemności. Został uśmiercony przez wybrańca królewny za
próbę gwałtu na niej. Jego ojciec, posłaniec bogów, przeniósł go na sklepienie niebieskie.
Najjaśniejszą gwiazdą tego gwiazdozbioru jest Kapella, czyli Koza. Inkowie mówili na
nią Colca, a Rzymianie określali imieniem świętej kozy Amaltei, która karmiła małego
Zeusa. Jest to zarazem układ poczwórny złożony z dwóch par obiegających wspólny
środek masy. Konstelacja ta zawiera kilka niezmiernie interesujących dla miłośnika
astronomii obiektów, a wszystkie z nich są gromadami otwartymi. Mowa o gromadach
oznaczonych w katalogu Messiera pod numerami 36, 37 i 38. Są doskonale widoczne
przez lornetkę, a całe ich piękno odsłania jasny teleskop o niewielkim powiększeniu.
To młode obiekty, liczące od kilkudziesięciu do kilkuset gwiazd, których wiek ocenia
się odpowiednio na 25, 300 i 200 milionów lat. Od całej trójki dzieli nas odległość
około czterech tysięcy lat świetlnych. To obiekty o dużej średnicy kątowej (około 20
sekund), zatem wiedząc, że są położone w obrębie wieloboku gwiazd tworzących główny
zarys konstelacji, łatwo zidentyfikuje je nawet początkujący astronom amator. Z obszaru
konstelacji Woźnicy promieniują dwa znane roje meteorów zwane Aurygidami. Pierwszy
z nich, czyli Alfa Aurygidy, są aktywne w okresie od końca sierpnia do początku
września. Dają średnio około 10 zjawisk na godzinę.

Porównanie wielkości Słońca i komponentów systemu gwiazdy wielokrotnej Kapella
- źródło: NASA
Drugi rój, Delta Aurygidy, jest aktywny pomiędzy połową września a połową
października. To rój mało obfity, bo tylko w sprzyjających okolicznościach zarejestrujemy
kilka zjawisk w ciągu godziny. Alfa Aurygidy są pozostałością po komecie Kiessa. Dla
meteorów z drugiego roju nie udało się jak dotąd odnaleźć ciała macierzystego, choć
prawdopodobnie jest nim kometa Bradfielda z 1972 roku.
Źródło:
Przemysław Rudź Atlas GWIAZD, Atlas NIEBA – Wydawnictwo SBM
www.wydawnictwo-sbm.pl, sbm@wydawnictwo-sbm.pl

Interaktywne Muzeum Jana Pawła II i wybitnych Wielkopolan przy
Obserwatorium Astronomicznym CWINT w Parzynowie

Projekt: arch. Aleksandra Maria Duczmal
Już za niedługo powstanie w Parzynowie muzeum poświęcone pamięci Jana Pawła II
i prezentujące dorobek artystyczny i naukowy wybitnych Wielkopolan związanych
z CWINT i naszym regionem. Nasz projekt znalazł się bowiem w gronie projektów
zakwalifikowanych do realizacji w ramach grantów prowadzonych przez OLGD.
W pierwszym okresie muzeum m.in. będzie prezentowało dziedzictwo i osiągnięcia
naukowe historyka i archiwisty prof. Stanisława Nawrockiego, rodem z Parzynowa;
światowej klasy artysty, medaliera prof. Józefa Stasińskiego; poety, rzeźbiarza,
konserwatora drewnianych kościołów na naszym terenie ks. Jerzego Żurawskiego.
W muzeum zastosowane będą dwa uzupełniające się typy ekspozycji: standardowa
wystawa w gablotach i z zastosowaniem najnowocześniejszej interaktywnej prezentacji
i wizualizacji multimedialnej. Będą więc prezentowane medale najsłynniejszego polskiego medaliera pracującego w odlewie profesora Józefa Stasińskiego, którego dzieła
są wspaniałą dokumentacją pontyfikatu Jana Pawła II. Kilkadziesiąt zgromadzonych
medali ukaże kunszt artysty, który na swoich miniaturowych dziełach sztuki zapisał
najważniejsze wydarzenia związane z Janem Pawłem II. Ogromny dorobek naukowy
prof. Stanisława Nawrockiego obejmuje liczne opracowania i książki dotyczące kilkusetletniej historii wielu miejscowości naszego regionu m.in. Parzynowa, Kobylej Góry,
Ostrzeszowa. Ks. Jerzy Żurawski wpisał się w zachowanie dziedzictwa materialnego
wielu kilkusetletnich obiektów sakralnych na naszym terenie jak również pisał wiersze,
tworzył rzeźby i obrazy rozsiane po naszym terenie, upamiętniał miejsca historyczne,
ważne dla polskości m.in. pomnik ks. Rudy.
Kontakt: Piotr Duczmal – CWINT, pd@ecis.pl, 601-97-70-54
Archiwalne numery Patrząc w NIEBO są dostępne na naszej stronie www.cwint.org.pl
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