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JEST JUŻ UMOWA NA PRZEBUDOWĘ PLANETARIUM
ŚLĄSKIEGO
W ciągu 18 miesięcy Planetarium Śląskie w Chorzowie zostanie gruntownie przebudowane, by w
przyszłości zmienić się w Park Nauki popularyzujący wiedzę na temat zjawisk z dziedziny sejsmologii,
meteorologii i astronomii. Znajdzie się też tam symulator lotów w kosmos.
Prace budowlane za 66 mln zł wykona ﬁrma Budimex. W środę 27 marca przedstawiciele władz
wojewódzkich, planetarium i wykonawcy podpisali z tą spółką umowę w tej sprawie. Koszt całej
modernizacji planetarium, wraz z wyposażeniem, to 136 mln zł.
Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski przypomniał, że chorzowskie planetarium, które "od
kilkudziesięciu lat uczy i inspiruje kolejne pokolenia, teraz zyska nie tylko nowe oblicze, ale i
najnowocześniejsze urządzenia, które przybliżać będą młodym ludziom naukę w nowoczesny sposób.
Jestem przekonany, że to będzie jedna z największych atrakcji regionu, odwiedzana nie tylko przez
naszych mieszkańców, ale i tysiące osób z całej Polski” – powiedział Chełstowski.
Członek zarządu woj. śląskiego Izabela Domogała podkreśliła, że po modernizacji planetarium
zostanie wzbogacone o nowe funkcje. Budynek będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych,
także osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu.
Domogała zaznaczyła, że prace, które wykona Budimex to tylko część inwestycji. Zostanie
ogłoszonych ok. 30 przetargów na wyposażenie obiektu. Całkowity koszt modernizacji jest szacowany
na 136 mln zł, z czego środki z Unii Europejskiej to 82,5 mln, dotacja z budżetu państwa – 9,7 mln, a
środki własne województwa - 43,8 mln zł.
Radosław Górski z zarządu Budimeksu ocenił, że krótki termin wykonania prac - do końca 2020 r. „będzie trudny”. Zwrócił uwagę, że obiekt jest objęty opieką konserwatorską. Wyraził nadzieję na
dobrą współpracę z inwestorami i podejmowanie przez nich szybkich decyzji.
Planetarium po przebudowie ma łączyć tradycję z nowoczesnością.
Ponieważ budynek planetarium wpisany jest na listę zabytków, nie można naruszyć jego kształtu,
dlatego rozbudowa została skierowana pod ziemię. Nowe obiekty znajdą się we wzgórzu, które jest
cokołem dla dzisiejszych zabudowań. W ten sposób instytucja zyska dodatkowych 2,5 tys. m kw.
powierzchni.
Całkowita powierzchnia planetarium po rozbudowie wyniesie ponad 7 tys. m kw. Znajdą się tam
między innymi sale wykładowe, pracownie, a także interaktywna ekspozycja edukacyjna prezentująca
w nowatorski sposób zagadnienia z trzech dziedzin nauki: sejsmologii, meteorologii oraz astronomii.
W specjalnych pokojach klimatycznych będzie można na własnej skórze sprawdzić, jak wilgotność

powietrza wpływa na odczuwanie temperatury. Prezentowana będzie także kilkumetrowa kolumna
pogodowa, gdzie będzie można wytworzyć mgłę, tornado, chmurę, opad deszczu lub śniegu.
Powstanie także symulator pozwalający na wirtualny lot w kosmos.
Sporo zmieni się w przestrzeni wokół planetarium. W pobliżu zostanie wybudowana wieża widokowa, z
której będzie można podziwiać panoramę sąsiednich miast. Na zewnątrz kompleksu powstanie plac
zabaw z urządzeniami pozwalającymi na prowadzenie doświadczeń z dziedziny mechaniki nieba oraz
prezentację niektórych zjawisk np. siły odśrodkowej. Zmodernizowana zostanie również główna sala
projekcyjna, gdzie wymienione zostaną fotele, ekran, system dźwiękowy i projekcyjny.
Historyczny główny projektor Zeissa (zbudowany na podstawie planów z 1926 r.) wykorzystywany od
ponad 62 lat, zostanie zastąpiony przez nowoczesny system analogowo-cyfrowy, ale pozostanie
częścią ekspozycji jako świadectwo historii badań naukowych. Jego funkcję zajmie hybrydowy system
projekcji. Gwiazdy będą prezentowane za pomocą analogowego projektora, a dzięki systemowi
cyfrowych rzutników, pracujących w rozdzielczości 8K, będzie można wyświetlać dowolne ruchome
obrazy na sferycznym ekranie.
Działające od 1955 r. Planetarium Śląskie jest największym i najstarszym tego rodzaju obiektem w
Polsce. Znajduje się w Parku Śląskim - położonym między Katowicami, Chorzowem i Siemianowicami
Śląskimi.
Czytaj też: Modernizacja Planetarium Śląskiego. Ambitne zejście pod Ziemię
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