
Wycieczka do planetarium w Chorzowie 

Dnia 15 maja odbyła się wycieczka do Planetarium w Chorzowie zorganizowana przez panią M. 

Knapik. Wyjechaliśmy rano. Podróż trwała długo, ale nie była nużąca, gdyż na wycieczkę jechało 

bardzo miłe  towarzystwo i cała droga 

upłynęła na interesujących rozmowach. 

  Po przyjeździe na parking okazało się, 

że trzeba podejść kilkadziesiąt metrów, aby 

dotrzeć do planetarium, które mieści się w 

otoczeniu zieleni, drzew i krzewów. Jest ono 

bardzo okazałe. Do drzwi wejściowych 

prowadzą długie schody, a na dachu widoczna 

jest kopuła, pod którą znajduje się wielki 

teleskop. 

  Weszliśmy po schodach do środka, a pani poszła do kasy, aby kupić bilety. 

Mogliśmy zakupić mapy nieba i inne pamiątki. Następnie udaliśmy się do sali ze specjalną  

aparaturą projekcyjną, dzięki której obserwowaliśmy planety, gwiazdy i inne ciekawe obiekty, 

które możemy znaleźć na niebie.  

Odbyły się dwa seanse po 45 minut z przerwą 

ok. 10-minutową. Na tej pierwszej wyjątkowej 

lekcji prowadzący ciekawie opowiadał o 

gwiazdozbiorach, które następnie wyświetlały 

się na „niebie”. Dowiedzieliśmy się  o Gwieździe 

Polarnej: jak ją rozpoznać, a dzięki temu ustalić 

strony świata, o tym , jak zmienia się niebo 

podczas pór roku. Mogliśmy także zobaczyć 

gwiazdozbiory półkuli południowej, których nie 

znamy.      

 Na drugim seansie pan kontynuował swoją opowieść o niebie. Dowiedzieliśmy  się, jak 

odróżniać   gwiazdy na niebie i zobaczyliśmy, jak wyglądają planety, gdy nie są zasłonięte przez 

chmury. 

Oba seanse były bardzo ciekawe i pouczające, a każdy z widzów dużo się dowiedział o naszym 

niebie. Po seansach pani pracująca w planetarium zaprowadziła nas na górę, do kopuły, w której 

mieścił się teleskop. Pani opowiedziała nam bardzo ciekawie o owym urządzeniu, o jego używaniu, 

itp. Na koniec otworzyła kopułę i poruszyła teleskopem za pomocą panelu sterowania. Było to 

niesamowite widzieć, jak ogromny teleskop się porusza. W pogodne dni można oglądać plamy na 

słońcu. To od ich ilości zależy pogoda na Ziemi. Niestety, nie mogliśmy ich oglądać, gdyż niebo 

było zachmurzone.           

 W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w McDonaldzie, aby coś przekąsić i ruszyliśmy 

dalej. 

  Wróciliśmy do Tuchowa ok. 19. Dosyć późno, ale nikt nie żałował, że pojechał na tę 

wycieczkę. ☺ 


