
Noc astronomiczna w LO1 

W ostatni dzień przed feriami, grupa uczniów z klasy 2a 

uczęszczająca na lekcje fizyki rozszerzonej, wraz ze 

swoim nauczycielem fizyki zorganizowała Noc 

astronomiczną.  

Wszystko rozpoczęło się o godzinie 19.00. Uczniowie 

zaopatrzeni w prowiant, śpiwory i poduszki przejęli we 

władanie salę gimnastyczną. Niebo tuż przed 

zachodem słońca oczyściło się z chmur  

i nastały idealne warunki do obserwacji 

astronomicznych. Nie tracąc czasu cała grupa 

rozpoczęła przygodę z astronomią. Po zmontowaniu 

szkolnego teleskopu ustawiono go na boisku szkolnym, 

skąd był doskonały widok na Księżyc i Wenus. Zanim 

jednak użyto teleskopu należało rozejrzeć się po 

gwiazdozbiorach. Pięknie widoczny był Orion, a w nim 

słynna ostatnio Betelgeza. Na północnym niebie 

królowała Wielka Niedźwiedzica. Ogromne zdziwienie 

wywołała niepozorność Gwiazdy Polarnej, ale cała 

grupa bez problemu nauczyła się ją odnajdywać. 

Plejady dla wielu kojarzyły się z Małym Wozem. 

Niestety nie udało się dojrzeć pasa Drogi Mlecznej. W mieście jest jednak spore zanieczyszczenie 

światłem.  

Najwięcej emocji wzbudziły jednak obserwacje 

za pomocą teleskopu. Księżyc był tego wieczoru 

niesamowity. Udało się nawet zrobić kilka 

ładnych fotografii. Świetnie widoczne były 

kratery  

i księżycowe morza. Potem skierowano 

teleskop na Wenus. Okazało się, że jest w pełni, 

a jej powierzchnia wydawała się pulsować i 

drgać. Kiedy już cała ekipa porządnie zmarzła 

wróciła do ciepłych szkolnych pomieszczeń. W 

dalszej części nocy obejrzano film 

dokumentalny pt. „Podróż do granic 

Wszechświata”. Nasunęło się mnóstwo pytań, 

na które nauczyciel starał się rzeczowo odpowiadać. W trakcie filmu zjawił się nieoczekiwany gość. 

Zatroskany wychowawca klasy Pan Piotr Wajs zaszczycił swoich uczniów krótką wizytą. Był pod 

wrażeniem wzorowego zachowania swoich wychowanków.  

 

Po skonsumowaniu zamówionej pizzy kontynuowano naukową noc w szkole. Tym razem film 

„Marsjanin” wzbudził sporo emocji i pobudził do mnóstwa pytań. Na zakończenie obejrzano jeszcze 

film pt. „Grawitacja” z Sandrą Bullock w roli głównej.  



Powoli uczestnicy Nocy w szkole zapadali w 

sen. Niewiele czasu pozostało do rana, ale 

warto choć na chwilę wypocząć przed 

nadchodzącym weekendem.  

Pobudka o 7.00, sprzątanie, ogarnięcie się i 

chwilę po ósmej rano nie było już śladu po 

nocnych przeżyciach. W opinii uczestników 

była to bardzo udana impreza, z której 

wyniesiono sporo nowej wiedzy, zdobytej w 

miły sposób. Oczywiście powstały już plany 

kontynuacji nocnych obserwacji. 
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