Choć raz poczuć się jak Kopernik… Trwają gnieźnieńskie Dni Astronomii w MOK-u!
Sobota, 11/06/2011, 23:30

Przez dwa weekendowe dni mieszkańcy Gniezna mogą podziwiać niebo w specjalnie
przygotowanym planetarium Astro Arena, które przyjechało do Miejskiego Ośrodka
Kultury. Można na nim ujrzeć wiele ciekawych rzeczy takich, jak planety, gwiazdozbiory a
nawet - jak ktoś ma szczęście - spadające gwiazdy.

Wszystko odbywa się w ramach gnieźnieńskich Dni z Astronomią. W gnieźnieńskim MOK-u
przygotowano specjalny namiot, służący za planetarium w których odbywają się pokazy nieba
połączone z komentarzem. - Zapraszamy serdecznie do Planetarium. Dzisiaj i jutro każdy
będzie mógł zobaczyć na niebie, co tylko chce. Mamy oczywiście pokaz gwiazd i
gwiazdozbiorów. Seanse są prowadzone na żywo na potrzeby publiczności. Każdego z
pewnością zainteresuje „lot na Księżyc” a także pokaz gwiazdozbiorów i ich wyobrażeń
na niebie. To wszystko można będzie zobaczyć w naszym planetarium Astro Arena
- powiedział Radosław Pior, organizator pokazu.
Dziś wieczorem odbył się również specjalny pokaz nieba na zewnątrz Miejskiego Ośrodka
Kultury, gdzie mieszkańcy przez specjalistyczny
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teleskop mogli podziwiać m.in. kratery na Księżycu, wśród których był m.in. Krater Kopernika. a
także, kiedy już zrobiło się ciemniej- gwiazdy i gwiazdozbiory. Taki ciepły wieczór, jak dzisiejszy
z pewnością sprzyja podziwianiu takich widoków. - Uważam, że takie pokazy nieba powinny
być częściej organizowane, zwłaszcza teraz, kiedy jest ciepło. Księżyc w takim
powiększeniu widziałam po raz pierwszy. Lubię patrzeć w gwiazdy i przychodząc tutaj
mogę się jeszcze więcej o nich dowiedzieć
- mówiła Anna Łacina.
A było co oglądać. Ci, co mają lepszy wzrok mogli zobaczyć nawet gołym okiem (!) m.in.
Saturna wraz z Księżycem, Arktura z Gwiazdozbioru Wolarza czy inne znane nam gwiazdy. Wieczorem widać księżyc Saturna, a także gwiazdozbiór Panny. Z drugiej strony nieba
natomiast widać gwiazdozbiory Łabędzia i Orła oraz gwiazdę podwójną Albireo. Również
widoczny jest gwiazdozbiór Herkulesa z gromadą kulistą M 13. Niestety obserwacje latem
utrudnia jasność nieba
- mówi z żalem Ariel Majcher, astronom. Ci którzy nie przybyli jeszcze na pokazy mogą to
jeszcze uczynić w dniu jutrzejszym w MOK -u od godz. 10.00 do 15.00.
Organizator
Misją firmy Astro Arena - organizatora gnieźnieńskich Dni z Astronomią - jest edukacja
astronomiczna na wszystkich poziomach kształcenia. To właśnie z celem krzewienia wiedzy o
Wszechświecie instruktorzy Astro Arena przyjadą do Gniezna ze swoim przenośnym
planetarium. Pod miękką kopułą przenośnego planetarium wyobraźnia działa na pełnych
obrotach. Zobaczysz gwiazdy i gwiazdozbiory oraz poczujesz prawdziwy ruch Ziemi.
Łukasz Gądek
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