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Po³¹czy³a nas astronomia. W po-
³owie lat 90. spotkaliœmy siê we
Fromborku na organizowanych

przez Pana Andrzeja Pilskiego „Waka-
cjach w Planetarium”, opisanych przez
organizatora w numerze 6/2008 „Ura-
nii–PA” i uczestnika w 2/2009. Jako gru-
pa przyjació³ widujemy siê regularnie od
kilkunastu lat. Przy okazji ró¿nych astro-
nomicznych obserwacji i seminariów
oraz innych, czêsto zupe³nie zwyczaj-
nych spraw. Jako zgrana grupa miewa-
my ró¿ne pomys³y. Jednym z nich jest
idea zwiedzenia wszystkich planetariów
w kraju.

„Podbój Polskich Planetariów” to pro-
jekt celowy. O turystycznym zwiedzaniu
planetariów myœleliœmy d³ugo. W pewien
jesienny wieczór w roku 2007 postano-
wiliœmy pomys³ ten zacz¹æ realizowaæ.
Rozpoczynaj¹c nasz „Podbój”, myœleli-
œmy po prostu o odwiedzeniu „gwiezd-
nych kin”. Ka¿dy z uczestników mia³
swoje doœwiadczenia z co najmniej kil-
koma polskimi planetariami, ale nikt z nas
nie traktowa³ ich jako celu podró¿y.
W miarê kolejnych etapów projektu na-
sza wiedza o planetariach zwiêksza siê,
a my sami stajemy siê bogatsi o coraz to
nowe wra¿enia. Wraz z rozpoczêciem
roku 2009 nasz „Podbój” zosta³ wpisany
na listê ogólnopolskich imprez w ramach
Miêdzynarodowego Roku Astronomii.
Niniejszym artyku³em chcemy podzieliæ
siê z czytelnikami „Uranii–PA” wszyst-
kimi naszymi spostrze¿eniami oraz za-

chêciæ do w³asnej eksploatacji mapy Pol-
ski z uwzglêdnieniem tych specjalistycz-
nych miejsc popularyzacji astronomii.

Planetarium w Olsztynie by³o pierw-
szym przystankiem „Podboju”. Obiekt
zastaliœmy wyremontowany i odœwie¿o-
ny. Przyda³o siê to instytucji po 35 latach
istnienia. Walory popularnonaukowe
olsztyñskiego planetarium pozostaj¹ od
æwieræwiecza na wysokim poziomie.
W hallu planetarium zwiedziæ mo¿na wy-
stawê poœwiêcon¹ historii podboju Ko-
smosu. Jest tutaj model radzieckiego sput-
nika, ksiê¿ycowy kamieñ, a bardziej
uwa¿ni dostrzeg¹ flagê Polski, któr¹ eki-
pa Apollo 11 mia³a ze sob¹ w czasie hi-
storycznego lotu. Aparatura centralna,
zwana tradycyjnie Planetarium Lotów
Kosmicznych (Spacemaster RFP) firmy
Zeiss z Jeny, ukryta pod 15-metrow¹
kopu³¹, pozwala na poznawanie Wszech-
œwiata z wygodnego fotela. Bardzo do-
bre nag³oœnienie oraz przemyœlane efek-
ty wizualne prezentowane za pomoc¹
rzutników przezroczy i projektora multi-
medialnego dodaj¹ niew¹tpliwego uro-
ku seansom dla ka¿dej grupy wiekowej.

Identyczna jak w Olsztynie aparatu-
ra centralna znajduje siê w planetarium
w Toruniu. Tutaj jednak popopularno-
naukowy seans pod kopu³¹ jest jeszcze
bardziej multimedialny. Du¿a liczba ru-
chomych projekcji oraz przezrocza rzu-
towane na ca³¹ kopu³ê (tzw. All-Sky)
i zmienne panoramy ponad widowni¹
potrafi¹ zachwyciæ goœci. W czasie se-

Planetarium UPP 23/2p w Chorzowie

Planetarium Digistar w Czêstochowie

Planetarium ZKP 2 w Komorowie
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ansu s¹ prezentowane podstawy astro-
nomii, ale g³ówny nacisk po³o¿ono na
przemawianie ruchomym obrazem do
wyobraŸni. Widzowie s¹ zachwyceni.
Niezmiernie atrakcyjnym dodatkiem do
seansu w planetarium jest interaktywna
sala Orbitarium, w której w sposób do-
œwiadczalny poznajemy szczegó³y mi-
sji kosmicznej Cassini: sondy, która ba-
da³a Saturna. Z bliska mo¿emy zobaczyæ
kosmiczny pojazd oraz zjawiska fizycz-
ne typowe dla wielkich planet Uk³adu
S³onecznego: mamy wiêc odwa¿niki,
które pokazuj¹ ró¿nicê wagi w zale¿no-
œci od planety, mamy lampy wy³adow-
cze, które prezentuj¹ wy³adowania at-
mosferyczne, jest tak¿e wielka kula,
wewn¹trz której formuj¹ siê chmury
w atmosferze Saturna.

Dynamiczny charakter prezentacji
nieba, który przed 15 laty zapocz¹tkowali
pracownicy toruñskiej placówki, ma na-
turalny wp³yw na pozosta³e planetaria
w Polsce. Najstarsze i najwiêksze polskie
„gwiezdne kino” w Chorzowie znane
by³o z tradycyjnych seansów (wg danych
z 1975: 25% czasu seansu stanowi po-
kaz mo¿liwoœci projekcyjnych, 25%
wprowadzenie do tematu seansu astro-
nomicznego, a pozosta³e 50% jego szcze-
gó³owe omówienie).W ostatnich latach
formu³a ta nieco siê zmieni³a — w³aœnie
w kierunku spektaklu multimedialnego.
Wielk¹ przyjemnoœci¹ by³a dla nas mo¿-
liwoœæ uczestnictwa w nowoczesnym
seansie z wykorzystaniem wszelkich
form komunikacji wizualnej i doskona-
³ych efektów akustycznych. Prezentacja
na wiele zmys³ów jest tym bardziej efek-
towna, ¿e w chorzowskim audytorium
zasi¹œæ mo¿e w jednym momencie 400
osób, kopu³a jest ogromna: ma 23 m,
a aparatura stoj¹ca na œrodku sali wa¿y
ponad 2 t i nawet w stanie wy³¹czonym
stanowi obiekt zainteresowania widzów.

W Szczecinie, Gdyni (Skwer Koœ-
ciuszki) i Gdyni (Oksywie) znajduj¹ siê
planetaria szkó³ morskich. Powo³ano je
do istnienia w latach 70. Obiekty te z za-
³o¿enia s³u¿yæ maj¹ s³uchaczom wyk³a-
dów astronawigacji i taki jest ich pod-
stawowy cel. We wszystkich tych
„morskich instytucjach” zainstalowano
Ma³e Planetaria Zeissa 1. generacji
(ZKP 1). Planetarium w Akademii Mor-
skiej w Szczecinie niestety nie wyœwie-
tla ¿adnych seansów poza krótkimi po-
kazami w trakcie dni otwartych uczelni.
Odnowione planetarium Akademii Mor-
skiej w Gdyni znajduje siê na Skwerze

Koœciuszki — w
centralnym miejscu
miasta. Turyœci po-
dziwiaæ mog¹ tutaj
niebo prezentowane
w marynistycznej
konwencji w trakcie
seansu na ¿ywo.
Poza gwiazdami nie
ma dodatkowych
atrakcji wizualnych,
ale atmosfera pod
sztucznym niebem
nad Zatok¹ Gdañsk¹
jest doskona³a. Wiêcej atrakcji — zarów-
no tych astronomicznych, jak i zwi¹za-
nych z astronawigacj¹ — dane nam by³o
prze¿yæ w pilnie strze¿onym, ale za to
doskonale utrzymanym „gwiezdnym ki-
nie”. Planetarium Akademii Marynarki
Wojennej po³o¿one jest na terenie dziel-
nicy Gdynia-Oksywie. Stanowi labora-
torium astronawigacji i w³aœnie tej nauce
poœwiêcono œciany i sufit sali wyk³ado-
wej (s¹ wielkie mapy nieba oraz fotogra-
fie przyrz¹dów nawigacyjnych). Ukryta
pod betonow¹ kopu³¹ sala planetarium
jest doskona³ym miejscem na prze¿ycie
niezwyk³ej przygody: sala jest dobrze
nag³oœniona, a rzutniki przezroczy dodaj¹
jej jeszcze naukowego charakteru. ̄ ¹dni
nawigacyjnej praktyki z powodzeniem
mierzyliœmy (za pomoc¹ prawdziwego
sekstantu) k¹tow¹ wysokoœæ ustawionych
na horyzoncie modeli latarni morskich.

W warszawskim Pa³acu Kultury
i Nauki, w Muzeum Techniki, znajduje
siê lekka kopu³a, która kryje aparaturê
i niewielkie audytorium. Seanse prowa-
dzone s¹, podobnie jak w Gdyni, na
¿ywo, a dotycz¹ przede wszystkim pod-
stawowych znaków na niebie i aktual-
nych zjawisk astronomicznych. Brak no-
woczesnych planetariów w wielkich
miastach jest powa¿nym problemem po-
pularyzatorów astronomii. W Warszawie
mówi siê ostatnio o otwarciu nowocze-
snego planetarium w ramach Centrum
Nauki „Kopernik” (wg oficjalnego ser-
wisu Centrum, planetarium ma byæ
otwarte w 2. po³owie 2010 roku). Ca³y
czas jednak wys³u¿ona aparatura ZKP
1 stoj¹ca wewn¹trz monstrualnego gma-
chu PKiN jest jedynym miejscem, gdzie
mo¿na podziwiaæ piêkno sto³ecznego
nieba.

Kolejne planetarium ZKP 1 czeka na
otwarcie! Najpewniej wiosn¹ tego roku
na terenie M³odzie¿owego Obserwato-
rium Astronomicznego w Niepo³omi-

cach w Ma³opolsce zostanie otwarte
nowe planetarium. Jego „sercem” bêdzie
aparatura ZKP 1. Z niecierpliwoœci¹ cze-
kamy na pierwszy seans…

Ma³e Planetaria Zeissa 2. generacji
(ZKP 2) mo¿na zobaczyæ w Grudzi¹dzu,
Fromborku oraz Komorowie k/Ostrowi
Mazowieckiej. Planetarium w Grudzi¹-
dzu istnieje od 1972 r. i pe³ni rolê insty-
tucji edukacyjnej, dzia³aj¹c w Zespole
Szkó³ Technicznych. Dzia³a prê¿nie,
wyœwietlaj¹c seanse dla uczniów wszyst-
kich typów szkó³, mo¿liwe s¹ tak¿e se-
anse na ¿yczenie dla grup zorganizowa-
nych. Niewielka 6-metrowa kopu³a kryje
tajemnicê kameralnoœci ma³ego planeta-
rium. Ma³e audytorium, bardzo dobra ja-
koœæ aparatury i gwiazd, dodatkowe rzut-
niki zjawisk niebieskich i slajdów
pozwalaj¹ na prze¿ycie wra¿eñ znanych
z du¿ych planetariów w wersji kompak-
towej. Prezentowane w Grudzi¹dzu se-
anse z powodzeniem przeprowadzaj¹
widza przez tysi¹ce lat rozwoju nauk
zwi¹zanych z niebem. Nie inaczej jest we
Fromborku. Planetarium stanowi niemal
obowi¹zkowy element ka¿dej wyciecz-
ki do tego miasteczka zwi¹zanego
z Miko³ajem Kopernikiem. W zwi¹zku
z ró¿norodnoœci¹ widowni seanse s¹ sto-
sunkowo krótkie (30—40 min), skupio-
ne na jednym temacie. Dobór prezen-
towanych elementów Kosmosu jest
znakomity: podstawowa wêdrówka
po gwiazdozbiorach wzbogacana jest
rzutowaniem S³oñca na t³o Zodiaku,
a upadki meteorytów zwykle poprzedza
widok przelatuj¹cej komety. Wszystko
rozœwietlaj¹ barwne slajdy, a czasem
tak¿e projektor multimedialny.

Zarz¹d Topograficzny Sztabu Gene-
ralnego WP tak¿e ma swoje planetarium.
Na terenie jednostki wojskowej w Ko-
morowie (w pobli¿u Ostrowi Mazowiec-
kiej) znajduje siê budynek Satelitarne-
go Centrum Operacji Regionalnych,

Planetarium Spacemaster RFP w Olsztynie
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Po lewej dmuchany balon „planetarium” Starlab w Krakowie, po prawej amatorskie cyfrowe planetarium we Wroc³awiu

a w nim charakterystyczna okr¹g³a sala
z pó³kulistym ekranem. Planetarium
w Komorowie dysponuje bardzo dobrze
wyposa¿on¹ aparatur¹ ZKP 2. Niestety,
wojskowy charakter instytucji, ochrona
informacji niejawnych w obiekcie o stra-
tegicznym znaczeniu, a tak¿e przestarza³a
instalacja elektryczna spowodowa³y, ¿e
planetarium jest obecnie nieczynne. Dzia-
³a³o przez 25 lat od roku 1980. Wyœwie-
tlono w tym czasie ponad 1500 seansów.
Aparatura by³a regularnie konserwowa-
na i obecnie wystarczy jedynie pod³¹czyæ
pr¹d, aby sztuczne niebo pod kopu³¹
w SCOR znowu rozb³ys³o tysi¹cami
gwiazd.

Od 4 lat mo¿na podziwiaæ sztuczne
niebo w Akademii Œwiêtokrzyskiej. Kiel-
ce posiadaj¹ niewielkie planetarium opar-
te na doœæ osobliwej jak na Europê, apa-
raturê japoñskiej firmy GOTO. Jako
„Podbój” nie dotarliœmy jeszcze do Kielc,
ale z pozyskanych informacji wiemy, ¿e
pod 5-metrow¹ kopu³¹ znajduje siê naj-
prostszy model japoñskiego producenta
GOTO E-5.

W Czêstochowie znajduje siê naj-
m³odsze planetarium w Polsce. Pod
8-metrow¹ kopu³¹ stoi rzutnik nieba
amerykañskiej firmy Digistar. Jego kon-
strukcja odbiega zasadniczo od tego, do
czego mogliœmy przyzwyczaiæ siê pod
jak¹kolwiek inn¹ kopu³¹ w kraju.
Wszystkie opisane wy¿ej planetaria po-
siadaj¹ aparaturê, która w trakcie sean-
su krêci siê, œwiec¹c tysi¹cem punkci-
ków. Czêstochowski rzutnik wygl¹dem
przypomina stoj¹cy mebel z du¿¹ so-
czewk¹ na górze. Zestaw komputerów
przygotowuje obraz i dŸwiêk, wprawia-
j¹c widzów w os³upienie z ka¿d¹ se-
kund¹ prezentacji. Jakoœæ gwiazd jest
niestety… zbyt cyfrowa jak na nasze
„zmanierowane” oczy, przyzwyczajone
do eleganckich punktów obserwowa-
nych w innych planetariach. Rzutowa-
ne na ca³y ekran animacje nie maj¹ jed-
nak sobie równych w tradycyjnych
planetariach i w³aœnie to stanowi niew¹t-
pliw¹ zaletê cyfrowej projekcji.

Cyfrowe instalacje planetarium nie s¹
w dzisiejszych czasach niczym nadzwy-
czajnym. Mo¿na takie planetarium sa-
memu przygotowaæ relatywnie tanim
kosztem. Udowodni³ to Wroc³aw. Spe-
cjalnie na Dolnoœl¹ski  Festiwal Nauki
pracownicy Instytutu Astronomicznego
Uniwersytetu Wroc³awskiego urz¹dzili
za pomoc¹ prostych œrodków cyfrowe
planetarium. Oparte jest ono na pó³pro-
fesjonalnej, 4-metrowej materia³owej
kopule, standardowym rzutniku multi-
medialnym oraz sferycznym lustrze, któ-
re zakrzywia obraz. Ca³oœæ zainstalowa-
na zosta³a jako instalacja tymczasowa
w jednej z pracowni Instytutu. Seans jest
emitowany z pamiêci komputera, gdzie
zapisane s¹ skrypty generuj¹ce obraz
nieba oraz wszystkie efekty dŸwiêkowe.
Prostota i niska cena takiej instalacji
wymusza niestety pewne uproszczenia

w odczuciach: si³¹ rzeczy rozdzielczoœæ
ekranu nie jest idealna, a wszelkie nie-
dok³adnoœci ekranu zauwa¿y w czasie
seansu nawet niedoœwiadczony goœæ.
Nie jest to jednak wada dyskwalifikuj¹-
ca planetaria cyfrowe wykonane w³asny-
mi staraniami. Podstawowe zjawiska
i uk³ady gwiazd mo¿na tutaj podziwiaæ
tak samo jak na prawdziwym niebie,
a dynamiczne efekty wizualne nadaj¹
multimedialnej projekcji znamiona
prawdziwego show. Obecnie we Wro-
c³awskim Instytucie Astronomicznym
trwaj¹ prace maj¹ce na celu trwa³e przy-
mocowanie tymczasowej instalacji.

D¹¿enie cz³owieka do poznawania
wszystkimi zmys³ami piêkna otaczaj¹-
cego œwiata jest ogromne. W trakcie na-
szych wypraw przekonujemy siê o tym
na ka¿dym kroku. W miastach, które
z ró¿nych przyczyn nie mog¹ pozwo-
liæ sobie na planetarium, mo¿na zna-
leŸæ namiastki tej instalacji. Poza opi-
sanym wy¿ej cyfrowym planetarium
we Wroc³awiu mieliœmy przyjemnoœæ
goœciæ w „planetarium” w  Krakowie.
Jest to przenoœny, stoj¹cy na pod³odze
dmuchany balon firmy Starlab. We-
wn¹trz jest wystarczaj¹co miejsca dla
dysponuj¹cego prostym rzutnikiem
prelegenta oraz dla grupy widzów (oko-
³o 20 osób). Seans jest z koniecznoœci
prosty, ale ciemnoœæ i zarysy figur na
niebosk³onie dzia³aj¹ na wyobraŸniê.
Nie ma wygodnych foteli ani wspania-
³ego nastroju rozbudzonych zmys³ów,
jest za to mo¿liwoœæ podziwiania
sztucznego nieba praktycznie w dowol-
nym miejscu. Podobne do krakowskie-
go „balonu” przenoœne planetarium
znajduje siê w Szubinie, gdzie dzia³a
firma zwana Planetarium Nieba Pó³-
nocnego, oferuj¹ca pokazy „gwiezdne-
go kina” w szko³ach. Do tego planeta-
rium jednak dot¹d nie dotarliœmy.Planetarium amatorskie w Potarzycy
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Na koniec tego, z koniecznoœci krót-
kiego, przegl¹du polskich planetariów
warto zwróciæ uwagê na wykonane w³a-
snorêcznie planetaria mechaniczne, na-
prawdê nie ustêpuj¹ce swoimi mo¿liwo-
œciami oryginalnym instalacjom firmy
Zeiss. Pierwsze z nich powsta³o w Piotr-
kowie Trybunalskim w roku 1981.
Twórc¹ wykonanego rêcznie planetarium
jest (zmar³y w 1996) nauczyciel fizyki
i astronomii w I LO Zbigniew Solarz.
Podpatruj¹c warszawsk¹ aparaturê ZKP
1 skonstruowa³ on sprawny projektor
gwiazd, bazuj¹c na przedmiotach domo-
wego u¿ytku (wykorzysta³ m.in. czajnik,
sprê¿ynê od ³ó¿ka, silniczki od zabawek).
Przy budowie aparatury pomagali panu
Zbigniewowi uczniowie w ramach lek-
cji ZPT, a gotowe planetarium by³o sprzê-
tem dydaktycznym na lekcjach astrono-
mii. Zbigniew Solarz zbudowa³ póŸniej
identyczn¹ aparaturê dla oœrodka pracy
pozaszkolnej w £odzi. Oddano je do
u¿ytku w 1984 r. Bazuj¹c na wiedzy i do-
œwiadczeniu pana Solarza, swoj¹ apara-
turê zbudowa³ inny nauczyciel fizyki
i astronomii: Andrzej Owczarek z Pota-
rzycy ko³o Jarocina. Przy ocenie nak³a-
du pracy koniecznej do skonstruowania
mechanicznego planetarium nale¿y zwró-
ciæ uwagê na fakt, ¿e ka¿da z widocznych
gwiazd na niebie musi byæ przez kon-
struktora w³asnorêcznie wyk³uta w mo-
siê¿nej folii. Wszystkie trzy amatorskie
instalacje dzia³aj¹ do dzisiaj. Wymagaj¹,
rzecz jasna, ci¹g³ej konserwacji, ale
gwiazdy prezentuj¹ siê w nich nieŸle,
a podstawowe zjawiska na niebie mo¿na
prezentowaæ tutaj dok³adnie tak samo, jak
w planetariach profesjonalnych.

Na ³amach „Uranii” w latach 70. dru-
kowano wielokrotnie obszerne artyku-
³y o polskich planetariach (np. ca³kowi-
cie poœwiêcona planetarium Œl¹skiemu
„Urania” z sierpnia1975 r. czy pogl¹do-
wo opisuj¹ca wszystkie ówczesne pla-
netaria „Urania” z sierpnia 1976). By³o
ich wtedy 9. Wszystkie produkcji firmy
Zeiss z Jeny. Dr Ludwik Zajdler pisze
w jednym z artyku³ów o wówczas do-
piero co powo³anej Komisji Wspó³pra-
cy Planetariów Polskich przy PTMA.
Komisja ta by³a organem koordynuj¹-
cym prace poszczególnych jednostek.
Szefem komisji by³ zmar³y w 2006 r.
dr Kazimierz Schilling z Olsztyna.
W trakcie naszych podró¿y niemal na
ka¿dym kroku gospodarze odwiedza-
nych przez nas planetariów niezmiernie
ciep³o wspominali osobê dra Schillinga

i jego wysi³ki zmierzaj¹ce w kierunku
integracji œrodowisk zwi¹zanych z pla-
netariami.

Po ponad 30 latach mapa planetariów
nieco siê zmieni³a. Przyby³y nowe lo-
kalizacje, a istniej¹ce placówki staraj¹
siê znaleŸæ w³asn¹ drogê prezentacji
piêkna nieba oraz popularyzacji wspa-
nia³oœci astronomii.

Dzisiaj mo¿emy powiedzieæ, ¿e wie-
my o 19 planetariach w kraju i chyba
wszystkie zobaczymy. Do koñca marca
2009 r. uda³o nam siê „zdobyæ” 15
z nich. Niebawem wybieramy siê do
Kielc, gdzie japoñska aparatura GOTO
E-5 s³u¿y celom edukacyjnym oraz po-
pularyzatorskim w Akademii Œwiêto-
krzyskiej. Mamy nadziejê zobaczyæ tak-
¿e planetarium w Niepo³omicach, które
bazuj¹c na ma³ej aparaturze ZKP 1, ma
zostaæ otwarte w maju. Wielki fina³ na-
st¹pi we Fromborku w czasie Ogólno-
polskiego Zlotu Mi³oœników Astronomii
w sierpniu br. Tam te¿ przedstawimy
multimedialn¹ prezentacjê dotycz¹c¹
polskich planetariów. Bêdzie czas na po-
rozmawianie o konkretnych lokaliza-
cjach, ró¿norodnych systemach oraz roli
planetariów w dzisiejszym zglobalizo-
wanym œwiecie opartym na kulturze
obrazkowej.

Prezentacja wielkiego Kosmosu, dziê-
ki ró¿norodnoœci wra¿eñ, jest dla pracow-
ników planetariów powa¿nym wyzwa-
niem. Trzeba bowiem w czasie krótkiego
seansu przekazaæ wiele informacji, nie-
rzadko dotycz¹cych setek wieków dzia-
³alnoœci cz³owieka i milionów lat kszta³-
towania siê Wszechœwiata. W artykule
„Komu s³u¿y planetarium” zamieszczo-
nym w „Uranii” z sierpnia 1976 r. dr Ma-
ria Pañków porusza istotny do dziœ temat
zadañ planetariów. Planetarium ma na-
turalnie swojego goœcia zadowoliæ,
a „charakter i rangê spo³eczn¹ planeta-
rium okreœlaj¹ jego pracownicy”. Roz-
myœlania istotne ponad 30 lat temu s¹ ak-
tualne tak¿e i dziœ. Ka¿de z czynnie
dzia³aj¹cych planetariów znalaz³o swój
sposób na przekazywanie tej wiedzy
w oparciu o pasjê i zaanga¿owanie swo-
ich pracowników. Na uwagê zas³uguj¹
elementy pozaastronomiczne, które
w wielu jednostkach z powodzeniem do-
pe³niaj¹ podstawowe cele edukacyjne czy
popularne. Chyba pod ka¿d¹ znan¹ nam
kopu³¹ odbywa³y siê b¹dŸ regularnie od-
bywaj¹ sesje „muzyki pod gwiazdami”.
Wra¿enia zmys³owe w trakcie s³uchania
muzyki powa¿nej b¹dŸ elektronicznej s¹

pod kopu³¹ zawsze niezwyk³e. Gwiazdy
i przezrocza dodaj¹ niesamowitego cha-
rakteru tym wydarzeniom. Niespotyka-
nym, ale bardzo oryginalnym pomys³em
jest podpatrzony w Chorzowie „seans dla
dwojga”: zarêczyny w zupe³nej ciemno-
œci, pod sztucznym niebem wielkiego pla-
netarium. Kreatywnoœæ osób odpowie-
dzialnych za przygotowywanie atrakcji
pod sztucznym niebem jest niezwykle
wysoka (wiemy o przypadkach zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego pod kopu³¹ pla-
netarium w Rosji). Jako Podbój Polskich
Planetariów ¿yczymy wszystkim pra-
cownikom planetariów wytrwania w nie-
zak³óconej pasji w przekazywaniu wie-
dzy o piêknie Wszechœwiata. Za mi³e
i ciep³e przyjêcie dziêkujemy w³odarzom
„gwiezdnych kin”, które ju¿ odwiedzili-
œmy. Jednoczeœnie przypominamy siê
tym jednostkom, do których wybieramy
siê niebawem. Zapraszamy na witryny
internetowe: http://stalker.republika.pl/
planetaria.html (oficjalna strona Podbo-
ju Polskich Planetariów zawierajaca
szczegó³owy opis ka¿dego z etapów oraz
wielk¹ iloœæ informacji o planetariach,
m.in. przedruki archiwalnych artyku³ów
z „Uranii”) i http://www.planetarium.pl
(strona o polskich planetariach).

Zdjêcia: Tomasz Lewicki

Planetarium ZKP 1 w Warszawie

Autor jest fizykiem, absolwentem
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ja³ przez uczestnictwo w Grudzi¹dz-
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netarium we Fromborku i w zlotach
OZMA


