
P
rzenośne planetarium
to rzeczywiście coś zu-
pełnie nowego u nas,

choć na świecie bardzo popu-
larne, szczególnie w Europie
Zachodniej i Ameryce Północ-
nej – mówi Marek Pytlewski,
prowadzący zajęcia z astro-
nomii. – Przede wszystkim
dlatego, że jest mobilne – szyb-
ko się je rozkłada na po-

wierzchni ok. 20 mkw i dmu-
cha na wysokość 3 m. Potem
montuje się sprzęt elektro-
niczny: laptop, projektor HD,
lustro sferyczne. Sprowadzi-
łem je aż z Argentyny. Wszyst-
ko można przewozić osobo-
wym samochodem. 

Pokazy astronomiczne
dostosowane są do wie-
ku uczestników – inne
dla przedszkolaków, in-
ne dla młodszych i star-
szych uczniów. Dzieci
wchodzą – jak to ujął je-
den przedszkolak – do
wielkiego pączka – ukła-
dają się wygodnie na dy-
wanikach na podłodze
i, leżąc, obserwują niebo
na kopule.

– Łatwiej im zrozumieć
zjawiska związane z do-
bowym i rocznym ruchem

sfery niebieskiej, planet, fa-
zami Księżyca, zaćmieniem
Słońca – opowiada Marek Py-
tlewski. – Poza tym mogą
o wszystko zapytać, ja mogę
wtedy zatrzymać pokaz, wy-
jaśnić niezrozumiałe kwestie,
co nie jest praktykowane
w stacjonarnych dużych pla-
netariach. 

– Już wiem, gdzie jest Wiel-
ka Niedźwiedzica i jak zna-
leźć Gwiazdę Polarną – cie-
szy się Jaś z kl. Ib SP 44, któ-
ry uczestniczył w zajęciach
astronomicznych. (MJ)
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Pierwsze w Łodzi, a trzecie w Polsce przenośne 

planetarium już odwiedza szkoły i przedszkola

w naszym regionie. Oglądanie gwiazd na kopule

nadmuchiwanego balonu podoba się dzieciom

i nauczycielom. 
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c Uczniowie – leżąc 
– podziwiają na kopule 
piękno Jowisza.

f – Dzieci są 
zachwycone, gdy 
z gwiazdozbiorów wyłaniają
się postaci zwierząt i ludzi.

Marek Pytlewski, pasjonat
astronomii, w przenośnym 
planetarium korzysta m.in. 
z lustra sferycznego. g x

f Planety Układu Słonecznego.
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GWIAZDY W WIELKIM
PĄCZKU

f Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 44 przy ul. Kusocińskiego już mieli okazję oglądać pokazy 
astronomiczne w przenośnym planetarium, ustawionym w małej sali gimnastycznej.


