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Światowy Dzień Kosmosu został ustanowiony z inicjatywy amerykańskich 
astronautów. Ich celem było upamiętnienie wydarzeń związanych z badaniami 
przestrzeni kosmicznej i zainspirowanie naukowców do dalszej pracy. Święto ma 
też zachęcać zwykłych ludzi do zgłębiania tajemnic Wszechświata. 

Obecnie znany stan Wszechświata w liczbach (wartości są podane                                      
w przybliżeniu): 

92 miliardy lat świetlnych – tyle wynosi średnica obserwowanego z naszej 
perspektywy Wszechświata; to równowartość 14 miliardów parseków w każdą dowolną 
stronę przestrzeni ponad naszymi głowami. Ta wartość prawdopodobnie za miliony lat 
będzie nieco wyższa, ponieważ określa ją światło, które dotarło do Ziemi z tych 
niebywale odległych rejonów od czasu Wielkiego Wybuchu – im dalej w przyszłość, tym 
ów widzialny Wszechświat będzie odkrywał przed nami coraz więcej swoich (na razie 
ukrytych) skarbów. 

300 tryliardów gwiazd – to tylko szacunkowa liczba, jednak jej wartość to wynik 
matematycznych obliczeń na podstawie wieloletnich obserwacji liczebności gwiazd. Ta 



wartość reprezentuje bardzo prawdopodobną liczbę gwiazd, które istnieją w każdym 

najdalszym zakątku Wszechświata.  

350 miliardów galaktyk – tylko tych, które wyróżniają się swoim ogromnym 

rozmiarem i masą, jest w objęciach Wszechświata (widzialnego) aż tyle.  

3,5 biliona galaktyk karłowatych – równie ważny i istotny typ galaktyk we 
Wszechświecie, są one po prostu mniejszych rozmiarów, lecz ich liczebność bije na 
głowę większe przedstawicielki. 

25 miliardów grup galaktyk – tyle grup tworzą wszystkie opisane galaktyki, często 
wymieszane. Zazwyczaj kilka dużych typów galaktyk grawitacyjnie góruje nad wieloma 
tysiącami galaktyk karłowatych, które czasem stają się naturalnymi satelitami 
większych sąsiadek. Nasza rodzima Droga Mleczna dzięki masie znalazła się na 
królewskiej pozycji w Grupie Lokalnej wraz z Wielką Mgławicą Andromedy. 

10 milionów supergromad galaktyk – z kolei te obiekty zrzeszają nawet do kilku 
tysięcy grup galaktyk. Są to umowne sfery, których granice rozciągają się na ogromnej 
przestrzeni milionów lat świetlnych. Może istnieją także grupy supergromad, o których 

jeszcze nie wiemy? 

3572 egzoplanety – choć wartość ciągle się zmienia, ta jest zaakceptowana przez NASA 
i ukazuje stan na koniec roku 2017. Tyle planet orbitujących wokół innej gwiazdy 
zarejestrowaliśmy, zaobserwowaliśmy lub już dokładniej poznaliśmy, lecz pamiętajmy, 

że ich liczba w bardzo dynamiczny sposób ulega zwiększeniu. 

39 896 km/h – czyli 11,1 km/s, to do tej pory największa prędkość osiągnięta przez 

ludzi podczas załogowej misji Apollo 10. 

803 dni, 9 godzin i 39 minut – aktualnie to najdłuższy czas pobytu człowieka w 
przestrzeni kosmicznej. Dokonał tego Siergiej Krikalow podczas sześciu lotów 
kosmicznych ze swoim udziałem w latach 1988–2005. 

400 171 km od Ziemi – znajdowała się załoga Apollo 13 podczas lotu nad niedostępną 
nam stroną Księżyca. Ustanowiono wtedy rekord najodleglejszego od Ziemi lotu 

załogowego. 
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