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Zacznijmy od słowa „wytłumaczenia się” z tytułu – z Uranią pod opolskim niebem. 
Ostatnio otóż wznieśliśmy jej świątynię i właśnie w tych dniach furty tej świątyni zostały 
otwarte. Uniwersytet Opolski dołączył – jako ostatni z polskich uniwersytetów – do 
kolektywu uczelni akademickich, posiadających własne obserwatorium astronomiczne 
Mówimy o tym podniosłym wydarzeniu dnia dzisiejszego w innym miejscu. W tej krótkiej 
notce chcemy na chwilę wzrok skierować wstecz.  

  
Przedhistoryczne i przednaukowe zainteresowanie ugwieżdżonym niebem zrodziło się 

przed wieloma tysiącami lat w Mezopotamii – w dorzeczu Tygrysu i Eufratu, w krainie 
Sumerów i Babilończyków, uznawanej za biblijny Rajski Ogród i kolebkę cywilizacji. 
Ówcześni znawcy nieba byli kapłanami tajemnej, a zarazem praktycznej wiedzy, przydatnej 
w codziennym życiu – o porach roku, żegludze, terminach siewów, łowów etc. W Starym 
Testamencie mówi się o nich, jako o chaldejskich mędrcach lub magach. Dziś niewielu wie, 
kto w gwiezdnych konstelacjach jako pierwszy wypatrzył Barana, Bliźnięta, Skorpiona,… i 
kto wymyślił sześćdziesiątkowy system rachuby, który do dziś jest używany.  

Greccy mędrcy pojawili się całe stulecia później. Przejęli to wielkie dziedzictwo po 
Chaldejczykach, a potem przekazali potomnym, już jako prawdziwą naukę o gwiazdach – 
astronomię (od astron – gwiazda i nomos – prawo). Odtąd i tej, i innym naukom i sztukom, 
towarzyszyć będzie piękna poetyka greckiej mitologii bogów i muz. Nam, „wpatrzonym w 
niebo czatownikom”, najbliższą i najważniejszą jest Urania (Ouránia – Niebiańska) – 
opiekuńcza bogini nieba, astronomii i geometrii. Mądra, patrząca w skupieniu w niebo, z 
cyrklem i kątomierzem – narzędziami pomiaru na „sferze astralnej”, lub – gdy trzeba – na 
zagonie, przeznaczonym pod orkę. Jej imię znajduje się w tytule polskiego czasopisma 
popularno-naukowego „Urania–Postępy Astronomii” – dwumiesięcznika poświęconego 
upowszechnianiu wiedzy astronomicznej pod patronatem Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego. 

 
 
 
Tak sobie wyobraża Uranię i jej niebiańskie siostry – Kaliope i Klio – znakomity grafik wrocławski, przy okazji 
mój Mistrz po artystycznym fachu, prawdziwy znawca mitologii greckiej, autor tych ekslibrysów i mój stary 
Przyjaciel, Stefan Szmidt. (O związkach tych muz z tekstem – proszę poczytać niżej.) 



Na terenie dzisiejszego Śląska i Dolnego Śląska zachowały się liczne czynne 
obserwatoria astronomiczne – od profesjonalnych po amatorskie (tzw. miłośnicze), niekiedy 
nad podziw rozbudowane! Jedne przetrwały stulecia inne – zniszczone (głównie podczas 
wojen) – podnoszone są z ruin. Pod tym względem ziemie Śląska Opolskiego mają 
wyjątkowo krótką historię. Może jakoś to wynagradza mała, podnyska wieś Koperniki, 
odnotowana w starych annałach już w 1272 roku. Według legendy stąd właśnie wywodzą się 
przodkowie Mikołaja Kopernika, którzy przez Kraków wywędrowali do Torunia. W czasie 
obchodów 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, w marcu 1973 roku, do tej wsi odbyła 
pielgrzymkę cała ekipa znakomitości naukowych z całego kraju, która wcześniej 
uczestniczyła w lokalnych, opolskich uroczystościach rocznicowych. (Wspomnę 
mimochodem, że miałem zaszczyt przewodniczyć Komitetowi Organizacyjnemu tutejszych 
uroczystości.) Przy tej okazji Profesor Antoni Opolski – profesor, a wcześniej rektor byłej 
WSP w Opolu, poprzedniczki Uniwersytetu Opolskiego – w imieniu Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego wygłosił piękne, okolicznościowe przemówienie, transmitowane na kraj 
prze radio i telewizję. 

Plany Profesora Opolskiego, a potem piszącego te słowa, by na terenie Opolszczyzny 
zbudować obserwatorium astronomiczne, przez bodaj półwiecze pozostawały w 
przysłowiowej krainie marzeń. Rozwiało się złudzenie o powstaniu obserwatorium na 
szczycie projektowanego ongiś gmachu Biblioteki Głównej WSP, bo projekt tej budowli 
nigdy nie wszedł w fazę realizacji. Nierealne okazały się też zamiary wybudowania 
obserwatorium na Górze Świętej Anny. (Pomysłodawcą tej lokalizacji był matematyk i 
miłośnik astronomii – Profesor Andrzej Zięba.) Obserwatorium powstało dopiero teraz – jako 
zwieńczenie niedawno wzniesionego Domu Studenckiego „Niechcic”. Jego głównym 
instrumentem jest niewielki teleskop – dar Fundacji von Humboldta, a infrastruktura 
techniczna oraz umeblowanie zostały zakupione (lub zbudowane) dzięki środkom uzyskanym 
od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Zostało właśnie uroczyście otwarte (piszemy o tym w 
innym miejscu) i po wielkich chwilach „przecinania wstęg” właśnie wchodzi do codziennej 
służby. (Nb. „przecięcie wstęgi” wcale się nie odbyło – wskutek fatalnie przeoczonego braku 
takowej!) 

      

Sala seminaryjno-dydaktyczna i pomieszczenie „pod kopułą” Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu 
Opolskiego. 

Z żalem trzeba wspomnieć, że wielka szansa, jaką przed paru laty stworzyły fundusze 
unijne dla modernizacji (i tworzenia od podstaw) infrastruktury naukowo-badawczej i 
dydaktycznej szkół wyższych, przez naszą Uczelnię nie zostały wykorzystane. Projekt na 
profesjonalne wyposażenie Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Opolskiego został 
złożony w Urzędzie Marszałkowskim z nonszalancką beztroską – z pięciominutowym (!) 



opóźnieniem. Z tego powodu w ogóle nie został dopuszczony do konkursu. (Identyczny los 
spotkał większy – i jeszcze bardziej ważki naukowo – projekt na wyposażenie 
Środowiskowego Laboratorium Biochemicznego.) Szczodrego daru losu – daru  leżącego na 
przysłowiowym bruku – nie dane nam było podnieść. Nie sen-mara to, lecz ponure realium, 
którego nie sposób wydumać, ni wyśnić.  

Nie od dziś wiemy, jak wielka i masowa jest ucieczka młodzieży od nauk ścisłych – 
od matematyki, fizyki i chemii. Są to nauki o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju 
cywilizacyjnego, ale – niestety – należące do najtrudniejszych. Tymczasem powstało tyle 
nowych kierunków, gdzie studia są i łatwiejsze, i być może przyjemniejsze. Spustoszenia są 
ogromne. Tak zresztą jest nie tylko w naszym regionie i w kraju, ale i na całym świecie. Jedna 
tylko dyscyplina z rodziny nauk ścisłych nie uskarża się na odwrót zainteresowania 
społecznego. Jest nim astronomia z jej urokliwym „polem badawczym” – ugwieżdżonym 
niebem – naturalnym uosobieniem estetyki, piękna, poezji, magii, tajemnicy, religii niemal. 
Jest to prawdziwa kraina czarów, przy których ziemskie sztuki i sztuczki bledną. Królestwo 
Uranii i jej siostrzanych bogiń – Kaliope, muzy poezji, i Klio – muzy Historii, pisanej z 
wielkiej litery, bo tu – na terenie astronomii – chodzi o Historię całego Wszechświata. Im 
większe bowiem śledzimy dale, tym głębszych „dokopujemy” się pokładów w swoistej 
archeologii Wszechświata.. Coraz dalej – i coraz nowe, wciąż „młodsze” światy!.. U samego 
kresu tej drogi chyba trzeba oczekiwać spotkania z jej źródlanymi prapoczątkami: początkami 
i czasu, i przestrzeni, i wszelkiego rodzaju materii. Kto wie (choć oczywiście mówię to z 
przesadą), czy w końcu nie dojrzymy samego Boga, który oto przed chwilą skończył trud 
tworzenia Wszechświata i właśnie schodzi z „placu budowy”, otrzepując z kurzu utrudzone 
ręce. 

Ilu opolskich twórców – poetów, pisarzy, dziennikarzy, artystów malarzy – ba, 
kolegów naukowców i duchownych z macierzystej Uczelni! – widziało „na żywo” obrazy z 
tej krainy czarów? A już jest po temu okazja i możliwości. Ślę do nich wszystkich 
zaproszenie. 

Marzy mi się popularyzacja astronomii na światowym poziomie: Widownia zasiada 
wygodnie w audytorium (w szczególności może nim być dzisiejsza sala seminaryjno-
dydaktyczna w obserwatorium), z prelegentem na miejscu i z bezpośrednią transmisją obrazu 
(z teleskopu spod „kopuły”), bieżąco rzutowanego na ekran poprzez komputerowy panel; z 
możliwością delektowania się pełnym pięknem kolorystyki obrazów, z tajemniczością i magią 
tych obrazów, zwykle widzianych po raz pierwszy w życiu! I – czemu nie? - z ewentualną 
kawą pod ręką, a nawet dobrym winem, które rozwiąże języki i ożywi dyskusję na wszelkie 
tematy – nawet na tak wzniosłe i eschatologiczne, jak te o powodach, dla których istnieje 
Wszechświat i my sami.  

Tylko że spełnienie tych marzeń wymagałoby jeszcze niemałych środków. 
 


