50. ROCZNICA PIERWSZEGO LĄDOWANIA CZŁOWIEKA NA KSIĘŻYCU
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne zaprasza 20 lipca (sobota) 2019
r. na 50. rocznicę pierwszego lądowania człowieka na Księżycu. Jedną z atrakcji
zaplanowanych w ramach obchodów będzie pokaz na żywo pod kopułą prowadzony z
wykorzystaniem aparatury cyfrowego planetarium pt. „W drodze do podboju Księżyca”.
„Mały krok człowieka, wielki skok ludzkości” – te słowa wypowiedział Neil Armstrong, gdy stawiał
swą stopę na powierzchni Srebrnego Globu, co miało miejsce dokładnie 50 lat temu, 20 lipca 1969
roku. Jednak zanim nastąpił ten moment, włożono wiele wysiłku w rozwój zarówno teorii, jak i
technologii pozwalających na loty poza atmosferę i dalej, aż do Księżyca. Podczas spotkania
prześledzimy kolejne kamienie milowe, które doprowadziły do wspomnianego wyżej wydarzenia.
Krótko przedstawione zostaną kluczowe dla programu Apollo misje, także te tragiczne w skutkach.
Poznamy kilka zapierających dech w piersiach faktów technicznych, które nawet teraz, po 50 latach
budzą głęboki respekt. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program wydarzeń.
Obserwatorium Astronomiczne:
godz. 9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:00, 18:00, 19:30, 21:00 – zwiedzanie Obserwatorium
Astronomicznego wraz z przewodnikiem;
godz. 12:30 – Warsztaty dla dzieci (6-10 lat) „Spacer po Księżycu”;
godz. 14:00 – Warsztat dla dzieci (6-10 lat) „Spacer po Księżycu”;
godz. 23:30 – Pokaz Księżycowy – wejście na II piętro OA wraz z prezentacją gruntu księżycowego,
a następnie pokaz teleskopowy Księżyca na tarasie;
godz. 00:30 – Pokaz Księżycowy – wejście na II piętro OA wraz z prezentacją gruntu księżycowego,
a następnie pokaz teleskopowy Księżyca na tarasie.
Bilety w cenie:
Zwiedzanie Obserwatorium – 10 zł/15 zł (ulg./norm.)
Pokaz Księżycowy – 9 zł/14 zł (ulg./norm.)
Warsztaty dla dzieci – 9 zł
Olsztyńskie Planetarium:
godz. 13:00 – Pokaz na żywo pod kopułą planetarium „W drodze do podboju Księżyca”.
Bilety na pokaz na żywo w cenie – 10 zł/15 zł (ulg./norm.)
Rezerwacje na warsztaty dla dzieci można dokonywać telefonicznie pod numerem: +48 89 650 04
20 lub +48 89 650 04 40.
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