PIĘĆDZIESIĄTE
Grudziądzkie Dni Kopernikowskie 2022
Prezydent Miasta Grudziądza oraz Planetarium
i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu
serdecznie zapraszają na obchody
50. Grudziądzkich Dni Kopernikowskich - 2022 A.D.
PROGRAM OBCHODÓW
UWAGA: W związku z COVID-19 większość imprez odbędzie się w ONLINE. W
programie: koncerty, konkursy, wystawy, pokazy multimedialne, turnieje, plenery,
obserwacje nieba, seminaria
luty
19 lutego
Inauguracja 50. Grudziądzkich Dni Kopernikowskich
12:00 - Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Mikołaja Kopernika z okazji 549 rocznicy urodzin
wielkiego astronoma
Miejsce: Plac Miłośników Astronomii w Grudziądzu.
(symboliczna kilkuosobowa delegacja GDK)
Organizator: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu
18:00 - Wykład inauguracyjny ONLINE (transmisja przez Internet):
Prelegent: prof. Łukasz Wyrzykowski - Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu
Warszawskiego. OPIS: Czarne dziury to "gorący" temat współczesnej astronomii. Pewnie z
powodu trudności w ich badaniu (nie wysyłają światła) rozpalają wyobraźnię naukowców
oraz miłośników astronomii. Podczas prelekcji będzie można usłyszeć o wielu ciekawostkach
związanych z ich badaniem. W szczególności wspomniany zostanie polski projekt
poszukiwania samotnych czarnych dziur (OGLE) za pomocą teleskopu w Chile należącego do
Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto będzie można usłyszeć jak dzięki misji kosmicznego
teleskopu GAIA identyfikuje się oraz bada nowe czarne dziury.
LINK do transmisji:
https://youtu.be/-eRkuoUSWAw
24 lutego, godz.18:00
"Astroexpress - kosmiczne loty załogowe"
Wykład odbędzie się w formie transmisji online z wirtualnego studia Planetarium i
Obserwatorium Astronomicznego (PiOA) w Grudziądzu.
Bezpośredni link do transmisji YouTube:
https://youtu.be/-NDXODJmJCQ
..........
Uwaga: zachęcamy do subskrypcji powyższego kanału YouTube.
Opis:
Żyjemy w ciekawych czasach. Coraz więcej krajów wysyła w kosmos satelity, sondy
kosmiczne czy nawet astronautów w misjach załogowych. Ludzkość przygotowuje się do
ponownego lądowania człowieka na Księżycu a potem na Marsie. Podczas prelekcji będzie
można dowiedzieć się o najciekawszych misjach kosmicznych ostatnich miesięcy. Duża częśc

"Astroexpressu" poświęcona będzie Chińskiemu programowi kosmicznemu i umieszczeniu
na orbicie wokółziemskiej chińskiej stacji kosmicznej. Ponadto omówione zostaną inne
najciekawsze loty załogowe w kosmos jakie miały miejsce w ubiegłym roku.
Wykład online. Współorganizatorem transmisji jest Polskie Towarzystwo Miłośników
Astronomii.Wykład transmitowany będzie również na Facebooku w następujących
kanałach:Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (@zgptma ), Planetarium i
Obserwatorium Astronomiczne - Grudziądz (@planetarium.grudziadz ) i innych.
marzec
18 marca
Wystawa „Mikołaj Kopernik. Opowieść o życiu i dziele”
Miejsce: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
Organizator: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
19 marca, godz. 10.00
Sobota w Muzeum – warsztaty rodzinne z okazji 500. rocznicy wygłoszenia przez Mikołaja
Kopernika na Sejmiku Prus Królewskich w Grudziądzu
traktatu „O szacunku monety”;
zapisy – tel. 56 46 590 63 w.18, wstęp – wg cennika
21 marca
12:00 - Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Mikołaja Kopernika w 500 rocznicę pobytu
Kopernika w Grudziądzu i ogłoszenia traktatu "De aestimatione monetae"
Miejsce: Plac Miłosników Astronomii w Grudziądzu.
(symboliczna kilkuosobowa delegacja GDK)
Organizator: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu
12:00 - Przedstawienie pt. „ Z wizytą u Kopernika”. Przedstawienie w wersji multimedialnej
z elementami tańca, recytacji, muzyki oraz ujęć plenerowych prezentujących miasto
Grudziądz. W przedstawieniu pt. „Z wizytą u Kopernika” wezmą udział uczniowie
grudziądzkiego Ekonomika. Spektakl będzie poświęcony wartości monety, odbiorcy będą
mogli również ujrzeć stroje z epoki renesansu oraz tańce i śpiewy typowe dla tego okresu.
Premiera przedstawienia odbędzie się w formie on-line za pośrednictwem konta na portalu
społecznościowym Facebook stworzonym specjalnie na okazję upamiętnienia 500. rocznicy
wygłoszenia przez Mikołaja Kopernika na Sejmiku Prus Królewskich w Grudziądzu traktatu
„O szacunku monety” . Ponadto przedstawienie zostanie umieszczone na stronie szkoły w
specjalnej stworzonej na tę okazję zakładce.
Miejsce: Grudziądz, portal społecznościowy Facebook
Organizator: Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu
marzec/kwiecień
21 marca - premiera kopernikańskiej monety okolicznościowej – Mennica Polska S.A.
„Co Kopernik miał w swoim wacku?” – prelekcja Grażyny Leśniewskiej
Miejsce/organizator: Filia nr 13 i Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych Biblioteki
Miejskiej, ul. Mikołaja z Ryńska 1/7
Odbiorcy: osoby dorosłe, seniorzy
Opis wydarzenia: Prelekcja Grażyny Leśniewskiej
Imprezy odbędą się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

5 maja 2022, godz. 16:00
"Spotkanie z Mikołajem Kopernikiem - warsztaty fotograficzne z udziałem sobowtóra
Kopernika, połączone ze zwiedzaniem wystawy "Mikołaj Kopernik, opowieść o życiu i
dziele" w grudziądzkim Muzeum. Zbiórka o 16:00 przed gmachem Muzeum im. ks. dr.
Władysława Łęgi. Spotkanie rozpocznie się od wspólnego zwiedzenia wystawy czasowej
poświęconej Mikołajowi Kopernikowi. Dzięki gościnności Muzeum zwiedzanie jest
bezpłatne. Z uczestnikami wystawę będzie zwiedzał sobowtór mistrza Mikołaja. Drugim
punktem programu jest spacer fotograficzny z grudziądzką fotograficzką Joanną Zasadą, która
pomoże uczestnikom zrobić atrakcyjne ujęcia miasta z postacią Mikołaja Kopernika. Udział
mogą wziąć wszyscy chętni amatorzy fotografii i historii. Udział jest bezpłatny.
Miejsce: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
Organizator: Grudziądzkie Towarzystwo Kultury

czerwiec
"Z Kopernikiem po Grudziądzu" - czasowa wystawa fotograficzna będąca wynikiem
warsztatów fotograficznych zorganizowanych dla grudziądzan przez Grudziądzkie
Towarzystwo Kultury przy współudziale fotograficzki Joanny Zasady
Miejsce: Galeria w Klubie Centrum SM, ul. Moniuszki 1
Organizator: Grudziądzkie Towarzystwo Kultury
14-15 czerwca - Konferencja Naukowa z okazji 500-lecia wygłoszenia przez Mikołaja
Kopernika traktatu „O szacunku monety” na Sejmiku Prus Królewskich w Grudziądzu
21.03.1522 r.
15 czerwca - wręczenie Grudziądzkiej Statuetki Kopernika-Ekonomisty za wybitne
osiągnięcia z zakresu ekonomii
wrzesień
"Z Kopernikiem po Grudziądzu" - czasowa wystawa fotograficzna będąca wynikiem
warsztatów fotograficznych zorganizowanych dla grudziądzan przez Grudziądzkie
Towarzystwo Kultury przy współudziale fotograficzki Joanny Zasady
Miejsce: Biblioteka Miejska - Filia nr 13, ul. Mikołaja z Ryńska 1-7
Organizator: Grudziądzkie Towarzystwo Kultury

