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Historia, którą za chwilę się z tobą podzielimy, będzie krótką 
podróżą w czasie. W trakcie jej trwania będziemy mówić  
o (s)prawach kosmosu. I Ziemi. Twoich sprawach.

Czas odliczamy biciem serca, wzrostem, pływami życiodaj-
nej wody, zmianami klimatu, zegarkiem. Zawsze do przodu. 
Jako jednokierunkowy, asymetryczny i nieodwracalny 
wymiar tutejszej rzeczywistości czas porządkuje rzeczy.  
Z chaosu w ład, z całości w nicość, z przyczyn w skutki.

Ta historia to narracja o względności czasoprzestrzennego 
kontinuum. I o względności poczucia czasu, który chwilami 
umyka przez palce jak bryza, innym zaś razem lepi się do 
skóry, spowalniając istnienie.

To, co na Ziemi jest wiecznością, bywa nicością wobec bez-
miaru wszechświata. Dziś możesz przejrzeć się w jego czerni; 
stanie się ona soczewką spraw ważnych, a może jeszcze waż-
niejszych. Mamy tylko 499 sekund!

Historię tę przeczytasz w niniejszej broszurze, ale 
możesz jej też wysłuchać! Nałóż na uszy ulubione  
słuchawki, zeskanuj smartfonem kod QR,  
naciśnij         i zanurz się w opowieści.

WERSJA POLSKA

WERSJA ANGIELSKA

Galeria Art Walk
plac Europejski, Warszawa

8.12.2022–28.02.2023
www.artwalk.sztukawmiescie.pl

autorki: Agnieszka Słodownik, Karolina Wlazło-Malinowska
tekst narracji i ścieżka dźwiękowa: Agnieszka Słodownik
teksty ciekawostek i wstępu: Karolina Wlazło-Malinowska

z udziałem: Marta Krześlak, Arkadiusz Rataj
współpraca: Wiesław Czajka, Chris Hernandez
projekty graficzne i skład broszury: Karolina Wlazło-Malinowska

korekta tekstów polskich: Małgorzata Kuśnierz
korekta tekstów angielskich: Chris Hernandez

organizatorzy: Fundacja Sztuka w Mieście, Ghelamco
partner: Polskie Towarzystwo Meteorytowe
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Halo?

Halo, jesteś tam?

Od dawna cię obserwuję.

Działasz w rytmie swojej planety. W dzień ruchliwość i dużo 
słów, w nocy oczy kleją ci się; może nawet śpisz, jeśli nie 
naświetlisz się za bardzo ekranem smartfona, migającym 
scrollem, źdźbłami filmów, sezonowymi odcinkami. 

Chodź ze mną. Mam dla ciebie, niech będzie, 499 sekund.  
Ty dla mnie też. Tyle ludzkiego czasu zabiera świetlnej cząstce – 
fotonowi – dotarcie ze Słońca do Ziemi, twojej „endoplanety”. 
Będziemy podążać tą jego trasą.

Będę mówić słowa. Poprowadzę do kolejnych okien za ucho, 
na oko, razem się im przyjrzymy.

POCZĄTEK

Choć nie znamy narratorki, to z ciekawością 
wysłuchamy jej opowieści. Dodatkowo, dla 
ciekawskich istot, na marginesach tej broszury 
dorzucamy swoje trzy grosze!

W konwencjonalnej astrofizyce nie występuje 
pojęcie „endoplanet”. Egzoplanety, czyli planety 
znajdujące się poza Układem Słonecznym, nie 
mają w nomenklaturze naukowej „oponentów” 
w postaci endoplanet. Ale czy to nas powstrzy-
muje przed tworzeniem nowych nazw symboli?

Gdzie zresztą stawiamy granicę naszego nie 
tylko poznania, lecz także naszego oddziaływa-
nia we Wszechświecie? Kiedyś taką granicą była 
przestrzeń międzyplanetarna. Dzisiaj, kiedy już 
kilka ton materiałów ziemskiego pochodzenia 
eksploruje lub zaśmieca Marsa, sondy eksplo-
rują zakątki Układu Słonecznego, a Voyager 1  
i Voyager 2 opuściły go i przemieszczają się 
przez przestrzeń międzygwiezdną, eksportu-
jemy antropocen coraz dalej…

499 sekund
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Jesteś już? To zaczynamy.

Spójrz w Słońce – tu możesz, bez obaw – jak się spala w prze-
szłości, ponad 8 minut temu. Bo wiesz, patrząc w niebo, nie 
patrzysz na „teraz”. 

Co za gwiazda! Źródło ciepła i cienia, żywych kolorów i zmru-
żonych oczu, piegów, poparzeń, bólów głowy, omdleń. Energii, 
którą czuć wewnątrz doświetlonych latem ciał, i tej elektrycz-
nej, wychodzącej po przeróbce z fotoogniwa. Kluczowy przy-
czynek fotosyntezy – źródło pożywienia, gdy razem z wodą 
prowadzi roślinę ku wzrostowi i owocowaniu. 

Działa z przeszłości. Jego energia poddana setkom milionów 
lat przemian, zamieniona w ropę, węgiel, gaz ziemny. Skumu-
lowana w ciele nadużywanej planety.

W świetle słońca śnieg błyszczy jak brokat, czaruje.

Kiedyś Słońce, starzejąc się i powiększając, spali Ziemię,  
ale ludzi już dawno wtedy nie będzie. Na razie ziemska gwiazda 
nadal odżywia planetę, która jednak robi się w ostatnich 
latach coraz bardziej nerwowa. Człowiek demontuje ziemskie 
warunki znacznie szybciej i skuteczniej niż Słońce.Słońce widoczne w promieniach Roentgena. Obraz wykonany 

przez teleskop satelity NuSTAR (Nuclear Spectroscopic 
Telescope Array) nałożono na zdjęcie wykonane przez SDO 
(NASA Solar Dynamics Observatory).
Źródło obrazu: NASA, NuSTAR, SDO/ NASA/JPL-Caltech

Ilość energii produkowanej przez Słońce przy-
prawia o zawrót głowy! Nie jesteśmy w stanie 
zacytować tu tych wszystkich danych. Wiesz 
jednak z pewnością, że jedynie nikła część tej 
obfitości emitowana jest w kierunku Ziemi.  
W ciągu jednej godziny do naszej planety 
dociera więcej energii, niż ludzkość zużywa  
w ciągu całego roku.

W ciągu jednej sekundy w Słońcu zachodzi 
natomiast fuzja jądrowa około 620 milionów 
ton wodoru w hel. W rezultacie w 1 sekundzie 
4,26 miliona ton materii zamieniane jest  
w energię – Słońce staje się co sekundę  
o te 4,26 miliona ton lżejsze!

Uff?

SŁOŃCE
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Jesteś? 

Foton oderwał się od powierzchni Słońca 82 sekundy temu,  
a już pokonał 24,5 miliona kilometrów – blisko 1/5 z niemal 150 
milionów, jakie dzieli Ziemię od jej gwiazdy. Fotony docierają tu 
jednak także z innych gwiazd. Te z Proximy Centauri dolatują 
do ciebie po ponad czterech latach, a z gwiazdy Earendel – naj-
dalej położonej znanej jak dotąd ludzkości pojedynczej gwieź-
dzie – po niemal 13 miliardach lat. Układ Słoneczny staje się  
w tym kontekście przytulny. Planeta Ziemia – kameralna.

Jednocześnie foton pozbawiony jest wartości czasu. Gdyby 
miał zegarek, jego wskazówki nigdy by nie tykały. Jeśli miałby 
jakąś świadomość – nie wiedziałby, że podróżuje. Dla fotonu 
dotarcie w jakiekolwiek miejsce zadziewa się natychmiast.

Im głębiej spoglądamy w kosmos, tym głębiej zanurzamy się 
w jego historię. Earendel dzisiaj już nie ma – obserwując ją  
w chwili obecnej, dostrzegamy jej przeszłość. I działa to  
w dwie strony. Obserwator znajdujący się 2,5 tysiąca lat 
świetlnych od Ziemi przez swój „superteleskop” zobaczyłby 
starożytność, tutejszą przeszłość. 

Czas, o ile jest, bywa różny dla różnych obserwatorów i bytów. 
Jaki jest dla ciebie?

Jest to gwiazda położona najbliżej Układu Słonecz-
nego, oddalona w przybliżeniu o 4,24 lata świetlne,  
co daje wartość około 40 bilionów kilometrów.

Gwiazda Earendel, inaczej WHL0137-LS, to „świeżynka” 
pośród kosmicznych odkryć. Naukowcy oznaczyli ją 
na jednym ze zdjęć wykonanych przy użyciu teleskopu 
Hubble’a w 2022 roku.

Światło z Earendel dotarło do Ziemi po około  
13 miliardach lat, jednak z powodu stałego rozszerza-
nia się Wszechświata obserwowana pozycja tej nieist-
niejącej już gwiazdy znajduje się obecnie w odległości 
mniej więcej 28 miliardów lat świetlnych.

Earendel w staroangielskim oznacza „gwiazdę poranną” – 
nazwa ta nie jest przypadkowa, została wybrana ze 
względu na to, że gwiazda ta uformowała się pod koniec 
pierwszego miliarda lat po Wielkim Wybuchu.

Mniej więcej w takiej odległości od Ziemi znajduje się 
na przykład gwiazda Kepler-90, w której układzie krąży 
co najmniej osiem planet. Teoretyczna obserwatorka 
znajdująca się na jednej z planet tego układu, spogląda-
jąc na Ziemię w dniu dzisiejszym, zobaczyłaby jej widok 
sprzed 2500 lat.

Ktoś we wszechświecie mógłby nawet pokusić się  
o obserwację masowego wymierania dinozaurów sprzed 
66 milionów lat. Musiałby tylko znaleźć się akurat  
w odległości 66 milionów lat świetlnych od Ziemi (nota-
bene czy to nie nurtujące, że określamy odległość miarą 
czasu?). Być może mógłby wtedy potwierdzić naszą 
teorię o przyczynach wymierania kredowego!

SKALA WSZECHŚWIATA

Scale of the Universe
Karolina Wlazło-Malinowska

2022
animacja
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Słońce ma tendencję do skupiania na sobie uwagi, ale to tylko 
pozornie centrum tutejszego świata.

Spójrz. W tej odmianie petunii każdy kwiat jest jak odległa 
galaktyka – nieurągający pięknem zdjęciom z teleskopu 
Jamesa Webba. W samym środku kwiatu: ciemność – wcią-
gająca pustka. Jak czarna dziura, wielkie przyciągające 
zagęszczenie. Masywny obiekt z tak ogromną siłą grawitacji, 
że gdy coś w nią wpada, już nie wraca.

Siła organizująca czasoprzestrzeń jest jak dłonie lepiące 
galaktyki: spiralne, eliptyczne, soczewkowate oraz nieregu-
larne – punkowe. Galaktyki i ich materia układają się i wirują 
posłusznie. To tam. Tymczasem wokół kwiatów Petunia  
cultivars kręcą się pszczoły, trzmiele, muchówki, węgarniki.  
Grawitacja nektaru jeszcze wciąż ma kogo przyciągać

Nasza narratorka ma na myśli oczywiście 
Słońce jako symboliczny centralny obiekt 
Układu Słonecznego, wokół którego krążą inne 
ciała niebieskie.

Co ciekawe, grawitacyjny środek Układu 
Słonecznego jest zmienny i nie znajduje się 
wcale w punkcie centralnym Słońca. Słońce 
zmienia swoją pozycję względem środka cięż-
kości całego układu, w zależności od pozycji 
innych ciał niebieskich. Oddziaływanie grawi-
tacyjne nie jest bowiem siłą jednostronną, jak 
mogłoby się wydawać, na przykład gdy posta-
wilibyśmy naprzeciwko siebie olbrzyma  
i pchełkę – ciała niebieskie przyciągają się wza-
jemnie. Kiedy dwie największe planety Układu 
Słonecznego – Jowisz i Saturn – znajdują się po 
tej samej stronie Słońca, środek masy układu 
jest poza jego powierzchnią. Wszystko pozo-
staje w ciągłym ruchu.

Zresztą rozmowa o centrum Wszechświata 
także byłaby trudna – jego punkt centralny znaj-
duje się wszędzie i nigdzie jednocześnie!

PETUNIA

Zdjęcie: Katarzyna Średnicka/ Media Mafia

Flosiversum pulcherrimus
Karolina Wlazło-Malinowska, Arkadiusz Rataj
2022
druk 3D, farba akrylowa
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IS IT ALL DARK?

Gdy foton leci ze Słońca ku Ziemi, mija nie tylko planety 
Układu Słonecznego i ich księżyce, ale też bardzo dużo pustki. 
Tylko czy rzeczywiście jest to nicość, próżnia? Czy może niewi-
dzialna dla ludzi materia, obojętna na sprzęty do podglądania?

Były już w twoim uchu słowa o czarnej dziurze – ta w centrum 
Drogi Mlecznej ma na imię Sagittarius A* i „supermasę”, cztery 
miliony razy większą od masy Słońca. Oprócz czarnej dziury 
jest jednak cała przestrzeń pomiędzy planetami, gwiazdami, 
księżycami. Okazuje się, że wszędzie tam jest COŚ: ciemna 
materia. I jest jej więcej niż tej widocznej. Ale to nie wszystko, 
bo jest również ciemna energia, która sprawia, że wszystko  
we wszechświecie się od siebie odsuwa.

95 procent wszechświata składa się z ciemnej materii i ener-
gii. Tego, co ukryte, jest znacznie więcej niż tego, co odkryte. 
Jak wiele jeszcze nie wiedzą ludzie, poza tym, o czym już dziś 
wiedzą, że nie wiedzą?

Chodźmy dalej.

Precyzyjne modele galaktyki, w której znajduje 
się Układ Słoneczny – czyli oczywiście Drogi 
Mlecznej – pokazują, że od jej centrum, w któ-
rym znajduje się supermasywna czarna dziura 
Sagittarius A*, dzieli nas niebagatelna odległość 
około 26 000 lat świetlnych. To jest 245 978 
992 287 100 800 kilometrów!

Sam Sagittarius A* ma średnicę około 24 milio-
nów kilometrów. Mniej więcej tyle od jej środka 
znajduje się „horyzont zdarzeń”, czyli granica 
czasoprzestrzeni, po której przekroczeniu nic, 
nawet światło, nie potrafi opuścić obszaru 
czarnej dziury.

Is It All Dark?
Karolina Wlazło-Malinowska
2022
sklejka, grafit
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Zdjęcie na stronie obok: 
Katarzyna Średnicka/ 

Media Mafia
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Nasz foton już dawno minął orbitę Merkurego, ale spójrzmy 
jeszcze na tę planetę, to dla odmiany coś widocznego. 

Wiesz, że wszystkie nowe kratery muszą być nazwane nazwi-
skami zmarłych ziemskich twórczyń i twórców, którzy byli 
sławni przez ponad 50 lat i zmarli przed ponad trzema laty? 
Precyzyjne zasady, hmm?

Rivera, Warhol, Monet, Schevchenko, Komeda, Byron, Boznań-
ska, Thoreau. 

Merkury został obsikany. Nawet tu nie mieszkacie, czemu 
trudno się dziwić – temperatura waha się od -180 do +430 
stopni Celsjusza, ale nie możecie się powstrzymać, żeby przy-
najmniej nie ponazywać, nie zaklepać.

Niewątpliwie przydaje się to w ziemskiej komunikacji, a jed-
nak trudno nie rozumieć tego jako rozgrzewki przed kolejną 
kolonizacją.

No właśnie, czy tak naprawdę moglibyśmy sko-
lonizować Merkurego? Jedna z potencjalnych 
metod zakłada, że ze względu na olbrzymią 
amplitudę temperatur musielibyśmy być może 
posiłkować się mobilnymi stacjami, które prze-
mieszczałyby się wraz z obrotem planety wokół 
własnej osi, podążając ciągle za optymalnymi 
warunkami temperatury – stale skrywając się 
w cieniu, poza bezpośrednim oddziaływaniem 
Słońca. Ruch stacji nie musiałby być jednak 
taki szybki. Jeden dzień na Merkurym trwa 
bowiem niemal 59 ziemskich dni,  
a prędkość obrotu tej planety wokół własnej 
osi jest na równiku prawie 150 razy wolniej-
sza od ziemskiej. A może budowalibyśmy coś 
nieruchomego w stale zacienionych obszarach 
podbiegunowych? 

MERKURY

Widok północnego regionu polarnego Merkurego, wykonany 
przez Mercury Dual Imaging System (MDIS) sondy Messenger. 
Znajdziesz tam między innymi krater Rivery. Żółte obszary 
oznaczają lokalizacje wykazujące dowody na obecność lodu 
wodnego.
Źródło obrazu: NASA/Johns Hopkins University Applied 
Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington
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Mercury Travel Ad
Karolina Wlazło-Malinowska

2022
kolaż
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Ile nieporozumień!
Czarna dziura, która nie jest dziurą, tylko obiektem o wielkiej gęstości.
Spadające gwiazdy, które są meteorami zostawiającymi za sobą świe-
cącą smugę.
Gwiazda poranna lub wieczorna – a przecież Wenus nie jest gwiazdą.
Morze Obfitości, Deszczów, Zimna, Morze Spokoju, Wilgoci, Ocean Burz – 
a przecież na Księżycu nie ma mórz, ani oceanów.
Antymateria, która wcale nie jest pustką.
Ciała stałe, które są polami ruchomej energii.
*
Słowa nie nadążają za wszechświatem, tak jak wyobraźnia nie nadąża 
za czasoprzestrzenią albo koncepcją, powiedzmy, 20 wymiarów. 
Można szeptać słowa, próbować układać z nich puzzle, mapę, jed-
nak zawsze w końcu dochodzi się do momentu, w którym potrzebny 
jest jeden kluczowy znak interpunkcyjny: pytajnik. Z nim jest jakoś 
bezpieczniej.
Metafory oddają stan dawnej wiedzy, a że się przyjęły, to się ostały. 
Nowe słowa odzwierciedlają nowe odkrycia i tworzą kolejne wyobra-
żenia: „inflacja kosmologiczna”, „fluktuacja kwantowa”, „teoria strun”.
Posłuchaj tego sformułowania: fluktuacja kwantowa. Fluktuacja, czyli 
przypadkowe wahania, albo po prostu bulgotanie kwantów. Nieprzewi-
dywalne pojawianie się i znikanie cząstek i antycząstek. Ruch wydaje 
się jedną z fundamentalnych cech tego wszechświata. 
Chodź dalej, śmiało.

W codziennym życiu obserwujemy 
trzy wymiary przestrzeni – wysokość, 
szerokość i głębokość. Czas określany 
jest jako czwarty wymiar. W ogólnej 
teorii względności Einstein opisał go 
jako wymiar równy wymiarom prze-
strzennym. Mówimy więc o czaso-
przestrzeni czy czasoprzestrzennym 
kontinuum. Uwaga! Czas jako wymiar 
płynie w jednym kierunku! O tej jego 
cesze, odróżniającej go od wymiarów 
przestrzennych, mówi się „strzałka 
czasu”.

Fizycy jednak rozważają teorie więk-
szej liczby wymiarów. Przykładowo, 
aby potwierdzić wszystkie własno-
ści w wyliczeniach dla teorii strun, 
zakładającej, że najmniejsze cząstki 
funkcjonują jak bardzo, bardzo małe 
struny gumki, potrzeba byłoby znacz-
nie więcej wymiarów – 10, 11, a może 
nawet 26.

SŁOWA/ ZORZA

Zorza
Marta Krześlak
2020 
instalacja kinetyczna/ folia, drut, silniczki wibracyjne

Fot. Katarzyna Średnicka/ Media Mafia
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THE QUESTION OF WHEN

O, Wenus, pomachajmy jej! To w końcu twoja siostra – miliardy 
lat temu mogła wyglądać jak Ziemia, ale potem w wyniku nie-
kontrolowanego efektu cieplarnianego woda na niej wyparo-
wała. Dziś Wenus jest najgorętsza w Układzie Słonecznym.

Dawno temu myślano, że Słońce ochładza się i że Wenus 
to młodsza siostra, która kiedyś dorośnie do bycia Zie-
mią. Dziś wiadomo, że Słońce emituje coraz więcej ciepła,  
a Wenus to raczej starsza siostra Ziemi. Czy ma już za 
sobą cały potencjalny wielki błękit i swoich wenusjańskich 
niszczycieli? 

Ziemianie patrzą na sąsiadów i zastanawiają się, gdzie jest 
przeszłość, a gdzie przyszłość, ale może to po prostu źle 
zadane pytanie. 

Czy wiesz, że w pierwszej połowie XX wieku 
według popularnej wtedy teorii głoszono,  
że Słońce ulega stopniowemu ochłodzeniu,  
a wraz ze zmniejszaniem się ilości emitowanej 
z niego energii poszczególne planety kolejno 
(jedna po drugiej, w kierunku ku naszej gwieź-
dzie) stają się zdatnymi do życia siedliskami? 
Jeżeli Słońce się ochładzało, oznaczało to, 
że życie na Marsie to już przeszłość, Ziemia 
ma swój „optymalny” czas obecnie. A Wenus? 
Życie na niej miało jakoby dopiero rozpoczynać 
ewolucję. Wenus uznawano zatem za „młodszą 
siostrę” Ziemi.

Gdzie leży nasza przyszłość, a gdzie prze-
szłość? Czy odpowiedź znajdziemy poza grani-
cami planety?

The Question of When
Karolina Wlazło-Malinowska
2022
ilustracja, druk soczewkowy
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PIES ŁAJKA, PIERWSZE ZWIERZĘ W KOSMOSIE

Foton zbliża się ku orbicie Ziemi. Spójrzmy w tamtą stronę…

*

Droga Łajko,

wiem, że miałaś 2 psie lata (30 ludzkich), ważyłaś około  
6 kilogramów i wytrzymałaś w Sputniku 2, tej koszmarnej 
puszce, gdzie nie ma zapachów innych niż metal i paliwo, tylko  
7 godzin. Zmarłaś ze strachu i przegrzania: ostatni człon 
rakiety nie oderwał się od głównego, tak jak planowano,  
i temperatura szybko wzrosła do 40 stopni Celsjusza. Miałaś 
spędzić tam 10 dni, a potem zjeść ostatnią miskę, zatrutą 
porcję. Zmarłaś w samotności, daleko od domu, od ludzi,  
do których się pewnie przywiązałaś, a oni nie przewidywali 
Twojego powrotu. Miałaś stać się znaczkiem, bohaterką ludz-
kich potrzeb.  

Minęło już 65 lat, od kiedy naukowcy wystrzelili Cię na orbitę 
okołoziemską. 

Czy ktoś Cię kiedykolwiek przeprosił?

Ponoć pierwszymi organizmami, jakie posłano 
w przestrzeń kosmiczną, były nasiona różnych 
zbóż. Przed zwierzętami w kosmos wysyłano 
również zarodniki grzybów. Wśród ziemskich 
organizmów zwierzęcych przed człowiekiem  
w kosmosie pojawiły się między innymi  
muszki owocówki, małpy, psy, myszy, szczury,  
a nawet ryby.

Lot Łajki odbył się 3 listopada 1957 roku.

Pies Łajka, pierwsze zwierzę  
w kosmosie
T. Michaluk
1964 
Arkusz 20 znaczków z serii „Badanie 
kosmosu”
Nr katalogowy 1406
W obiegu od: 30.12.1964
Nominał: 40 gr
Format znaczka: 31,25 × 43 mm
Papier: biały średni kredowany, 
guma bezbarwna lub kremowa
Technika druku: offset PWPW

Zdjęcie na stronie obok: 
Katarzyna Średnicka/ 

Media Mafia
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METEORYTY W POLSCE

Chris początkowo myślał, że to psia kupa. Wywrócił oczami, 
że ludzie to są… Jednak przyjrzawszy się bliżej, pomyślał, 
że to raczej cegła. Ale zaraz, coś tu się nie zgadza. Wziąwszy 
„kamień” do ręki, poczuł, że jego ciężar wydaje się niepropor-
cjonalnie duży jak na taki rozmiar. Okazało się, że 5 lipca 2021 
roku Chris znalazł na Żoliborzu metaliczny meteoryt. Przyjrzyj 
mu się. Ciekawe, czego ów kamień doświadczył, gdzie był 
wcześniej i jak długo.

To nie zdarza się znowu tak rzadko. Na mapie spadków materii 
kosmicznej na terenie Polski z 2015 roku widać przeróżne zna-
leziska bądź ślady po spadających kamieniach: achondryty, 
chondryty, żelazno-kamienne, żelazne, tektyty i kratery. Jan-
kowo Dolne, Wietrzno-Bóbrka, Oborniki. Materia kosmiczna – 
jakby tutejszy piasek i kamienie nią nie były. Zdaje się, że 
ludzie lubią nieco mitologizować materię, która szybowała  
w niedostępnej ciemności. A może darzycie ją szacunkiem?  
Ty mi powiedz. I idź dalej.

Chris jest geologicznym geekiem, ale czy tobie 
udałoby się określić z pewną dozą prawdo-
podobieństwa, że mała skała znaleziona pod 
oknem bloku może pochodzić spoza Ziemi? 
Żeby mieć całkowitą pewność, obiekt trzeba 
by poddać analizie wykonanej przez specja-
listów. Ta nie będzie zupełnie obojętna wobec 
skały – tu trzeba nieco odłupać i wytrawić, tam 
wypolerować…

Za to na początku można samodzielnie wyko-
nać kilka kroków, które nie zaburzą integral-
ności znaleziska. Meteoryt często będzie mieć 
na powierzchni charakterystyczne zagłębienia 
– regmaglipty. Wyglądają trochę jak rynienki 
wyżłobione palcem w modelinie. Na fragmencie 
obiektu można zaobserwować często skorupę 
obtopieniową. Do tego najczęściej spotyka się 
meteoryty żelazne, które są stosunkowo ciężkie, 
mają dużą gęstość i przyciągają magnes. Inter-
net pełen jest wskazówek dla amatorów  
i specjalistów.

Chris nie zdecydował się na badania, które znisz-
czyłyby choć fragment jego znaleziska, nigdy 
nie będzie miał więc stuprocentowej pewności, 
czy prawidłowo określił pochodzenie skały. Być 
może jednak tak zakończona opowieść jego 
meteorytu z Żoliborza jest tym ciekawsza?

Polska mapa spadków materii 
kosmicznej
Wiesław Czajka
2015
Reprodukcja dzięki uprzejmości autora

Zdjęcie:  Katarzyna Średnicka/ Media Mafia

Meteoryt znaleziony w Warszawie
Właściciel:   Chris Hernandez
Data znaleziska:  5.07.2021
Lokalizacja znaleziska: przy placu Grunwaldzkim, Warszawa
   52o 15’ 45.132” N 20o 58’ 46.108” E

Waga:   600 gZdjęcie: Chris Hernandez
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ZIEMIA

Minęło 499 sekund, dotarliśmy na miejsce.

Jak tu wygodnie: jest tlen, „brudny”, ale wciąż da się oddy-
chać bez butli, bez maski. Jesteś tu bez utraty tchu i bez bólu.  
Nie wybuchasz, nie gotuje ci się krew, nie zamarzasz – oby. 

Spójrz na swoje stopy, jak ściśle przylegają do podłoża.  
Jak trzyma cię siła grawitacji. Jak nie odlatujesz. 

Możesz dotknąć swojej skóry. Jest ciepła czy chłodna? Ręka-
wiczka to twój jedyny skafander. 

Słyszysz? Słyszysz mnie, kroki innych, auta, rowery, może 
ptaki i wiatr. 

Wciąż jeszcze jest tu lepiej niż tam. Choć już niedługo. Cie-
szysz się, póki możesz?

Ziemia to podobno najlepszy statek kosmiczny, jaki mają 
zamieszkujące ją zwierzęta. 

*

Nasz ziemski czas się kończy. Jeden foton tu zostaje, inny leci 
dalej (wcale tego nie doświadczając).

Nie znamy żadnego miejsca, które sprzyjałoby 
ziemskim formom życia lepiej od Ziemi – nawet 
przy obecnych zmianach klimatycznych,  
do których ludzie znacząco przyłożyli się swoją 
działalnością.

Nasza obecność w kosmosie działa także na 
korzyść Ziemi – czy wiesz, że odżywki w proszku 
zostały wynalezione na potrzeby jednego z pro-
gramów kosmicznych? Ten przykład nie brzmi 
może całkiem poważnie, jednak fakt lepszego 
badania systemu klimatycznego Ziemi dzięki 
wykorzystaniu satelitów okołoziemskich jest  
już całkiem istotny.

Czy eksploracja przestrzeni kosmicznej  
z jakichś powodów wyklucza możliwość wdra-
żania rozwiązań mających zatrzymać emisję 
gazów cieplarnianych i stopniową degradację 
ekosystemów? A może trochę jej przeszkadza? 
Czy odwrotnie – eksplorując kosmos, poma-
gamy sobie na Ziemi? Jak myślisz?

Ziemia o zmierzchu. Widok linii cienia (terminatora)  
z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej orbitującej na 
wysokości 211 mil morskich (2001).
Zdjęcie nr ISS002-E-7377

Źródło obrazu: ISS Expedition 2 Crew, Gateway to Astronaut 
Photography of Earth, NASA
Dzięki uprzejmości the Earth Science and Remote Sensing 
Unit, NASA Johnson Space Center (https://eol.jsc.nasa.gov) 
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GALAKTYKA M51

To już ostatnie słowa tej opowieści. 
Patrzysz na galaktykę spiralną M51 – to zdjęcie świat- 
ła zrobione światłem, foton odcisnął się na płótnie. 
Światłoczułość to także cecha twojej skóry, źrenic, 
psychiki. Widuję cię – stęsknioną światła, zszarzałą, 
łykającą pigułki.  
*
Wydaje się, że każde nowe odkrycie ludzkich astro-
biologów i astrofizyków to punkt wyjścia do przefor-
mułowania zamysłów metafizyki, całościowych wizji 
wszechświata. Co by było, gdyby na podstawie „twar-
dej” nauki można było wysnuć mądrość o tym, co 
dobre, a co złe? Co by to zmieniło? Co by to zrobiło?
Jeśli wszystko we wszechświecie składa się z pól 
„masoenergii”, które łączą się tak, że składają się na 
różne formy materii: ciebie, temperówkę, trocinarkę 
czerwicę, twoje słuchawki i buty, i mamę –
Jeśli, jak tuż przed śmiercią twierdził Stephen Haw-
king, żyjemy w wieloświecie składającym się z wielu 
wszechświatów takich jak nasz, wielu, ale nie nie-
skończenie wielu –
Jeśli istnieją w tych wszechświatach pary cząstek 
połączone ze sobą mimo odległości i wzbudzenie 
jednej wzbudza także drugą –
 

Jeśli ruch jest podstawą bytów i nie ma pomiędzy 
różnymi formami materii szczelnych granic –
Jeżeli neutrina stale przepływają przez ciebie, przeze 
mnie, przez beton i włosy, kurtkę i szron. Są szybkie, 
małe, w jakiś sposób bezczelne. Nie da się ich zma-
pować –
Jeśli cząstki, z których się składasz, powstały po 
wybuchu supernowej, istnieją od milionów lat, tylko 
wcześniej składały się na coś innego, a po tobie ufor-
mują coś kolejnego –
Jeśli, bez początku i końca, trwa pulsowanie wszech-
świata: cykliczne rozszerzanie i kurczenie, rozszerza-
nie i kurczenie, jak oddychające płuca –
Jeśli tak, to co to znaczy dla ciebie? Dla połączonych 
was? Jak żyć w tak opowiedzianym świecie?
*
Ja się już nie odezwę, ale możesz zabrać mnie na 
spacer, nie wiem, choćby Prostą do Żelaznej albo do 
najbliższego parku. Lubię wasze drzewa i powiewy 
wiatru, nawet tego zimnego. Lubię się tu kręcić.  
U ciebie.
Możesz iść. 
Już nic nie powiem.

About Light. M51 – 7102022
Światło
2022
Data i miejsce wykonania: 7.10.2022, Warszawa, 
Polska 
Asystentka: Karolina Wlazło-Malinowska

M51 to inaczej Galaktyka Wir, spiralna galaktyka 
położona około 31 milionów lat świetlnych od 
Ziemi. Jej symboliczny związek z naszą planetą 
ma już długą historię – została odkryta w dru-
giej połowie XVIII wieku i była bodajże pierwszą 
galaktyką zaklasyfikowaną jako spiralna.  
Do tej pory zarejestrowano w niej aż trzy przy-
padki supernowej. Jej popularność wśród nie 
tylko naukowców, ale też astronomów amato-
rów i entuzjastów kosmosu potwierdzają liczne 
referencje – M51 stoi między innymi za nazwą 
jednego z popularnych smartfonów.
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