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ASTRO-FESTIWAL w Toruniu

9 czerwca w Toruniu odbędzie się Astro-Festiwal z atrakcjami związanymi
z kosmosem przygotowanymi i dla osób dorosłych i dla dzieci. Organizatorzy zaplanowali

m.in. układanie kosmicznego origami, Akademię Jedi, wykłady o egzotycznych światach,
bicie rekordu Wszechświata w obserwacji nieba.
Oficjalne rozpoczęcie Astro-Festiwalu nastąpi 9 czerwca o godz. 17.00 w podtoruńskim Przysieku na
terenie Centrum Konferencyjnego Daglezja. Impreza będzie podzielona na dwie części – plenerową
z różnego rodzaju zabawami i koncertem oraz popularnonaukową z wykładami (w pomieszczeniach)
Wśród wielu „Kosmicznych Zabaw” będzie można m.in. nauczyć się układać z papieru kosmiczne
pojazdy w technice „origami”, a potem wziąć udział w konkursie na najdłuższy i najpiękniejszy lot.
Kolejną atrakcją dla dzieci będzie gra terenowa „Wyścig planet”, czy sprawnościowe konkursy
„Kopernik też był łobuziakiem”. Będzie można także wypiekać pieniki w kształcie gwiazd i różnych
obiektów niebieskich.
O godzinie 20.30 rozpocznie się „Bicie rekordu Wszechświata” polegające na zgromadzeniu na jak
najmniejszej powierzchni jak największej liczby osób z urządzeniami optycznymi, za pomocą których
można obserwować niebo (lornetki, lunety, teleskopy). Wspólna fotografia uczestników zostanie
wykonana z wysięgnika wozu strażackiego z wysokości 40 metrów. Pół godziny później rozpocznie
się koncert muzyki elektronicznej Józefa Skrzeka pt. „Kosmiczne brzmienia”, połączony z projekcją
obrazów o tematyce kosmicznej. Po koncercie odbędzie się pokaz walki na miecze świetlne.
W ramach części popularnonaukowej będzie okazja wysłuchać prelekcji o projekcie gigantycznego
teleskopu w Borach Tucholskich, planetach pozasłonecznych, zorza polarnych w Układzie
Słonecznym i innych ciekawych zagadnieniach. Jak na astronomiczny festiwal przystało będą też
oczywiście pokazy nieba przez teleskopy. Będzie można również obejrzeć dwa łaziki marsjańskie.
Specjalną atrakcją ma być też „Akademia Jedi” zorganizowana przez środowisko fanów „Gwiezdnych
Wojen”.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
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Za duży obwód w talii?
Sprawdzaj wątrobę, nawet jeśli BMI masz prawidłowe!
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Zaburzenia lękowe częstsze niż depresja
Jak sobie z nimi radzić?
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Rozwiązanie pomocne w gojeniu ran
przewlekłych
Prawie 30% pacjentów ambulatoryjnych powyżej 70 roku życia z ranami umiera.
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Potencjalny lek na nowotwory i COVID-19
Informuje o nim pismo „Nature Communications”.
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Jak patrzenie na mówiące twarze wpływa na
uczenie się języka?
Zbadali to naukowcy.
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Kombucha może być źródłem fluoru w diecie,
Trzeba uważać ze spożyciem jej.
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Statek Orion znalazł się w najdalszym
punkcie od Ziemi
Jest to testowy lot przed powrotem do załogowej eksploracji Księżyca.
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Chiny wysłały na orbitę tajkonautów
W celu pierwszej rotacji załogi na chińskiej stacji kosmicznej.
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