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Pokazy darmowe dla grudziądzan i turystów: 

 

9 marca  

godz. 17:00 - "Zaćmienia Słońca i Księżyca"  

Opis: 

Podczas zajęć przedstawione zostanie wyjaśnienie przyczyn powstawania powyższych zjawisk. 

Uczestnicy dowiedzą się także jakie są rodzaje zaćmień i kiedy będziemy mogli obserwować je 

z terytorium naszego kraju 

Zajęcia dla młodzieży szkół ponadpodstawowych (15-19 lat) . 

Wstęp wolny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy przez e-mail:  

planetarium.grudziadz@gmail.com 

 

---------------------------------------------------  

21 marca  

DZIEŃ MIKOŁAJA KOPERNIKA EKONOMISTY w Grudziądzu 

z okazji 501 rocznicy pobytu wielkiego astronomia i ekonomisty w Grudziądzu podczas, której 

ogłosił traktat "O szacunku monety" ("De aestimatione monetae"). 

Program: 

- 12:00 - złożenie kwiatów pod Pomnikiem Mikołaja Kopernika na Placu Miłośników Astro-

nomii w Grudziądzu, 

- 13:00 - seans kopernikański oraz prezentacja aktualnego nieba, 

- 17:00 - "Polowanie na ciemną materię" - seans z dużą dawką efektów specjalnych. Tematem 

przewodnim jest polowanie naukowców na ciemną materię, która opiera się bezpośredniemu 

wykryciu w kosmosie i na Ziemi. 

Wstęp na seanse wolny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy przez e-mail:  

planetarium.grudziadz@gmail.com 

 

--------------------------------------------------- 

23-25 marca 

Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne im. Profesora Rob-

erta Głębockiego 

Opis: 

OMSA to ogólnopolski finał wojewódzkich seminariów astronomicznych na uczniowską pracę 

(najczęściej badawczą) z zakresu astronomii i astronautyki. Podczas trzech dni Seminarium 

uczniowie - reprezentanci województw, wygłoszą około 25 referatów. Seminarium odbędzie się 

w Sali Kinowej im. Jerzego Szwarca grudziądzkiego planetarium. Transmisja OMSA będzie 

dostępna dla publiczności online przez kanał www.youtube.com/planetarium2000. 
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28 marca  

godz. 17:00 - "Opowieść o gwiazdach i gwiazdozbiorach" - 

Opis: 

Seans prezentujący wybrane gwiazdozbiory nieba północnego i południowego. Demonstracja i 

omówienie aktualnego nieba. Obserwacje astronomiczne na tarasie obserwacyjnym (w przy-

padku dobrej pogody). 

Wstęp wolny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy przez e-mail:  

planetarium.grudziadz@gmail.com  

 

---------------------------------------------------  

 

 

30 marca  

godz. 17:00 - "Zobaczyć niewidzialne - ultrafiolet" 

Opis: 

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą czym jest widmo promieniowania oraz światło ultrafiole-

towe, a także jakie ma zastosowanie w życiu codziennym. 

Zajęcia dla dzieci w wieku od 8-14 lat.  

Wstęp wolny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy przez e-mail:  

planetarium.grudziadz@gmail.com 

---------------------------------------------------  
 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do subskrybcji kanału: 

www.youtube.com/Planetarium2000 

 

----------------------------------------- 

 

 

 

Wszystkie imprezy są bezpłatne i odbywają się w Planetarium i Obserwatorium 

Astronomicznego przy Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu. 
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