
Program PiOA 

   czerwiec 2018

Pokazy darmowe dla grudziądzan i turystów: 

1 czerwca - Dzień Dziecka w Planetarium:
- 17:00 - Seans w Planetarium: "Powrót na Księżyc"
- 17:30 - Obserwacje Słońca
Prowadzący: Sebastian Soberski
- 18:00 - "Wielki Wybuch, grawitacja i Wszechświat" - pokaz efektownych 
eksperymentów dla dzieci
Prowadzący: Radosław Pior z Planetarium "Astro-Arena"

3 czerwca - Impreza plenerowa: "Niebo Kopernika z muzyką dawną i nowoczesną w tle".
Miejsce: Rynek Główny.
Opis: Pokazom astronomicznym będą towarzyszyły koncerty w ramach VI Festiwalu 
Muzyki Dawnej im. Piotra z Grudziądza.
Program:
- 12:00 - 19:00 - Pokazy astronomiczne w mobilnym cyfrowym planetarium
Miejsce: Rynek Główny
- 12:00-17:00 - Obserwacje Słońca przez specjalistyczne teleskopy
Miejsce: Rynek Główny
- 21:30-22:30 - Obserwacje astronomiczne (Wenus, Jowisz i inne obiekty). Obserwacje 
pod warunkiem dobrej pogody.
Miejsce: Scena Wajdy koło Pomnika Flisaka.
Prowadzący: Grzegorz Rycyk, Sebastian Soberski

7 czerwca 
- 18:00 - Słońce - nasza najbliższa gwiazda. Zajęcia dla dzieci z wcześniejszymi zapisami 
poprzez e-mail: planetarium.grudziadz@gmail.com 
Prowadzący: Grzegorz Rycyk

mailto:planetarium.grudziadz@gmail.com


9 czerwca
- 16:00-24:00
Impreza plenerowa: Astrofestiwal w ramach Święta Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 
W programie: obserwacje astronomiczne, seanse w mobilnym cyfrowym planetarium, 
koncerty i wiele innych atrakcji. 
Motywem przewodnim imprezy będzie Mars. Muzyczną gwiazdą wieczoru będzie zespół 
FEEL oraz VOICES OF THE COSMOS. 
Szczegółowy program na stronie: www.astrofestiwal.pl
Miejsce: Błonia Nadwiślańskie

14 czerwca
- 18:00 - Błękitna planeta - jak dobrze znamy naszą Ziemię? Zajęcia dla dzieci z 
wcześniejszymi zapisami poprzez e-mail: planetarium.grudziadz@gmail.com
Prowadzący: Grzegorz Rycyk

24 czerwca - Międzynarodowe Święto Słońca:
- 12:00 "Niesamowite Słońce" - przedpremierowy seans w planetarium
- 12:30 Obserwacje Słońca i warsztaty astrofotograficzne. Uczestnicy będą mogli wykonać
własne autorskie zdjęcia Słońca.
Prowadzący: Sebastian Soberski 

Ponadto:
- Zajęcia Międzyszkolnego Koła Astronomicznego (darmowe zajęcia):
    - czwartki, godz.16:00 - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
    - czwartki, godz.18:00 - uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych (ukończone
minimum 10 lat). Zapisy możliwe przez cały rok szkolny poprzez adres e-mail: 
planetarium.grudziadz@gmail.com

- Rezerwacja seansów dla grup zorganizowanych: 
www.planetarium.grudziadz.pl/rezerwacja
Grudziądzkie grupy szkolne: wstęp wolny, pozostałe: 5 pln/osoba.

Na wszystkie imprezy wstęp wolny.

Wszystkie imprezy odbywają się w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym 
w Grudziądzu, ul.Hoffmanna 1 (ostatnie piętro w Zespole Szkół Technicznych).
Grudziądzkie grupy szkolne wstęp wolny, pozostałe: 5 zł/osoba.
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