
Program PiOA 

          styczeń/luty 2020

Pokazy darmowe dla grudziądzan i turystów: 

28 stycznia
Zwiedzający indywidualni (bez rezerwacji):
- godz. 17:00 - Seans "Opowieść o gwiazdach i gwiazdozbiorach" 
-godz.  17:30 - Obserwacje astronomiczne: "młody" Księżyc, Wenus i inne obiekty astronomiczne.
Wstęp wolny.
Grupy zorganizowane (wymagana rezerwacja):
- 13:00, 14:00, 15:00
Wstęp: 5 pln/osoba.

29 stycznia
- godz.12:00 - Seans w planetarium pt. "Nasz Wszechświat" oraz obserwacje Słońca (w przypadku dobrej 
pogody)
Opis:
Seans zabiera nas w kosmiczną podróż do krańców znanego Wszechświata. Na początku omawiane są 
wszystkie planety Układu Słonecznego, następnie przelatujemy przez Drogę Mleczną aby polecieć dalej aż do 
odległych galaktyk oddalonych o miliardy lat świetlnych.
Wstęp wolny.
- godz.13:00 - Seans w planetarium pt. "W poszukiwaniu ciemnej materii" oraz obserwacje Słońca (w 
przypadku dobrej pogody)
Opis:
Seans opowiada o jednej z największych zagadek Wszechświata - ciemnej materii.
Ciemna materia prawdopodobnie otacza nas, przenika nasze ciała w każdej sekundzie naszego życia jednak nie 
jesteśmy w stanie jej zobaczyć, poczuć a nawet wykryć najczulszymi przyrządami naukowymi. Astronomowie 
obserwują przejawy istnienia ciemnej materii w odległych zakatkach kosmosu, a fizycy próbują wykryć ją w 
super zderzaczach cząstek elementarnych. Seans zabiera widzów na poszukiwania ciemnej materii 
Wszechświata.
- godz. 17:00 - Seans "Podróż do centrum Drogi Mlecznej" 
- godz. 17:30 - Obserwacje astronomiczne: "młody" Księżyc, Wenus i inne obiekty astronomiczne.
Wstęp wolny.
Grupy zorganizowane (wymagana rezerwacja):
- 10:00, 11:00, 14:00, 15:00
Wstęp: 5 pln/osoba.

30 stycznia
Zwiedzający indywidualni (bez rezerwacji):
- godz. 12:00 - Seans "Opowieść o gwiazdach i gwiazdozbiorach" oraz obserwacje Słonca.
Wstęp wolny.
Grupy zorganizowane (wymagana rezerwacja):
- 10:00, 11:00, 14:00, 15:00
Wstęp: 5 pln/osoba.



4 lutego
Zwiedzający indywidualni (bez rezerwacji):
- godz. 12:00 - Seans "Nasz Wszechświat" oraz obserwacje Słońca.
- godz.13:00 - Obserwacje Słońca oraz seans "W poszukiwaniu ciemnej materii".
Wstęp wolny.
Grupy zorganizowane (wymagana rezerwacja):
11:00 / 14:00 / 15:00
Wstęp: 5 pln/osoba 
--------- 
Uwaga:
Rezerwacja seansów dla grup zorganizowanych:
http://www.planetarium.grudziadz.pl/rezerwacja/

--------- -------- 
Wydarzenie specjalne w lutym:

19 lutego
Inauguracja 48.Grudziądzkich Dni Kopernikowskich
- godz. 11:00 - Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Jerzego Szwarca, wybitnego grudziądzkiego działacza 
społecznego.
Miejsce: Planetarium, ul.Hoffmanna 1-7, Grudziądz.
- godz. 12:15 - Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Mikołaja Kopernika w dniu jego urodzin.
Miejsce: Plac Miłośników Astronomii w Grudziądzu.
- godz. 13:15 - Seans kopernikański w Planetarium (wstęp wolny).
Miejsce: Planetarium, ul.Hoffmanna 1-7, Grudziądz.
-------------------

26 lutego, godz. 16:10
- Seans w planetarium pt. "W poszukiwaniu ciemnej materii"
Opis:
Seans opowiada o jednej z największych zagadek Wszechświata - ciemnej materii.
Ciemna materia prawdopodobnie otacza nas, przenika nasze ciała w każdej sekundzie naszego życia jednak nie 
jesteśmy w stanie jej zobaczyć, poczuć a nawet wykryć najczulszymi przyrządami naukowymi. Astronomowie 
obserwują przejawy istnienia ciemnej materii w odległych zakątkach kosmosu, a fizycy próbują wykryć ją w 
super zderzaczach cząstek elementarnych. Seans zabiera widzów na poszukiwania ciemnej materii 
Wszechświata.
Wstęp wolny.

27 lutego, godz.18:00
Obserwacje astronomiczne - koniunkcja "młodego" Księżyca z Wenus.
W przypadku złej pogody seans w Planetarium.
Wstęp wolny.

Rezerwacja seansów dla grup:
www.planetarium.grudziadz.pl/rezerwacja

Wszystkie imprezy odbywają się w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Grudziądzu, 
ul.Hoffmanna 1 (ostatnie piętro w Zespole Szkół Technicznych).

http://www.planetarium.grudziadz.pl/rezerwacja

