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Gwiezdny teatr
Astronomia to spektakl
za darmo – przekonuje
Michał Osiński z Siedleckiego
Towarzystwa Miłośników
Astronomii.
Równo czterysta lat temu Galileusz
po raz pierwszy użył lunety do obserwacji Jowisza. Z jego notatek i szkiców wynika, że dostrzegł tylko trzy
pierścienie. Prawdopodobnie jeden
był akurat za lub przed tarczą planety.
Niebo, kosmos i gwiazdy od wieków
fascynowały człowieka. Współczesna
technika daje dziś ogromne możliwości także amatorom.
Piotr Wielgórski (tegoroczny
maturzysta, przyszły student astronomii), Sławomir Miernicki (student
ﬁzyki na Politechnice Warszawskiej) i
Michał Osiński (student socjologii na
Uniwersytecie Warszawskim) zorganizowali w „Królówce” I Pokaz Astronomiczny. Przekazali kompendium
wiedzy o astronomii, ale z powodu

solidnej ulewy, patrzenia w gwiazdy
przez teleskopy nie było. Potraﬁli jednak tak zapalić publiczność do tematu, że każdy wpisał swojego maila na
listę – przy dobrej pogodzie chłopaki
zorganizują pokaz na nowo, o czym
poinformują pocztą elektroniczną.
Sławek i Michał znają się z podwórka. Jeszcze w podstawówce kupowali
„Wiedzę i Życie”, gdzie drukowano
mapę nieba. Na jej podstawie szukali gwiazdozbiorów. Potem zapisali
się do miejskiej biblioteki i pożerali
jedną książkę za drugą. O astronomii,
oczywiście. Sławek pamięta swoją
największą fascynację:
- Zaćmienie Słońca. Musieliśmy
wtedy wstać o piątej rano… Patrzyliśmy na to widowisko i zapierało nam

dech w piersiach.
Michał pamięta jak 12 lat temu
biegali po osiedlu, Wyszyńskiego i
bawili się w chowanego. Nadchodziła
noc. I nagle – spektakl na niebie.
- Kometa Hale`a-Boppa! Miała
dwa warkocze! Było je widać gołym
okiem.
Obaj fascynują się gwiazdozbiorem Oriona, najbardziej rozpoznawalnego, bohatera wielu ﬁlmów s-f,
w tym „Gwiezdnych wrót”. Dla Piotra
najpiękniejszy jest Saturn.
- A właściwie wszystkie planety
– dodaje po namyśle.
Rok 2009 ogłoszono Rokiem Astronomii. Pierwszy pokaz w Siedlcach,
mimo niepogody, z całą pewnością
powiększył grono miłośników astronomii.
- W starożytności stworzono atlas
nieba z postaciami: Orion jest myśliwym, polującym na Psa, Andromeda
dosiada Pegaza. To najbardziej uświadamia, jak fascynującym dla człowieka zjawiskiem jest niebo. Przecież to
cały teatr – twierdzi Sławek.
Jeśli chcecie być powiadomieni o
kolejnym pokazie i patrzeniu w gwiazdy, możecie wysłać kontakt do siebie
na maila: stma.siedlce@gmail.com.
MARIOLA ZACZYŃSKA
Zdjęcie J. MAZUREK

Czteroletni Hubert - jeden z najmłodszych obserwatorów nieba

Od góry:
Michał Osiński, Piotr Wielgórski, Sławomir Miernicki

Posiedzą za telefon komórkowy, pieniądze i... karton papierosów.

Gmina Maciejowice

Od roku do 10 lat

Pomagał matce, sam zmarł

Do tragicznego zdarzenia doszło
w sobotę, 23 maja, w Kraskach DolNa okres miesiąca zostali aresztowani dwaj mieszkańcy powiatu
nych (gmina Maciejowice). Zasłabła
garwolińskiego, którzy usiłowali wymusić od trzynastolatka
tam kobieta, natychmiast wezwano
do niej karetkę pogotowia. W międostarczenie im: telefonu komórkowego, pieniędzy i papierosów.
dzyczasie kobiecie usiłował pomóc
Wszystko zaczęło się w czwar- dzień, po czym odwieźli chłopaka ska. Te były również znane funkcjo- jej 23-letni syn. W pewnym momentek, 21 maja. W Maciejowicach do domu. Wcześniej jednak uprze- nariuszom, jako że obaj mieli już za
w godzinach wieczornych dwóch dzili, że jeśli żądań nie spełni, to sobą przeszłość kryminalną. Już na
mężczyzn zwabiło 13-latka do sa- grożą mu za to dość poważne kon- drugi dzień zatrzymano 24-letnie28 maja w godz. 12-16 odbęmochodu. Wywieźli go w ustronne sekwencje z ich strony. Chłopak go mieszkańca gminy Łaskarzew
dą się w Siedlcach (ul. Popiełuszki,
miejsce, a potem zażądali dostar- o wszystkim powiedział matce, a ta i 26-latka z gminy Sobolew.
czenia: telefonu, papierosów i pie- natychmiast powiadomiła policję.
Za „wymuszenie rozbójnicze na Biblioteka Główna Akademii Podlaniędzy. Termin odebrania przed- Trzynastolatek nie znał personaliów nieletnim” grozi im od roku do 10 lat skiej) Targi Aktywizacji Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych. Poza
miotów wyznaczyli na następny napastników, a tylko ich przezwi- więzienia. (jj)

cie mężczyzna zasłabł. Niestety, nie
udało się go uratować mimo pomocy
ze strony innych członków rodziny,
a później ekipy pogotowia. Mężczyzna zmarł.
Jego matkę udało się uratować.
(jj)

Targi aktywizacji zawodowej
ofertami zatrudnienia, na targach
będzie można uzyskać porady doradców zawodowych. Organizatorem targów jest Wojewódzki Urząd
Pracy.

