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Jak wygląda kosmos z bliska, ile ważysz na Marsie, jaką prędkość ma
światło, jak powstaje tęcza na te i szereg innych pytań od dziś odpowiedzi
można szukać w Planetarium Wenus, będącym częścią Centrum Nauki
Keplera w Zielonej Górze. - To dowód na to, że w regionie lubuskim
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spełniają się marzenia i naprawdę sięgamy gwiazd – mówiła podczas
otwarcia planetarium marszałek Elżbieta Anna Polak. Na odwiedzających
Centrum czeka moc iście kosmicznych atrakcji dla dużych i małych –
niezwykłe pokazy i seanse, jaskinia światła, pasjonujące eksperymenty –
krótko mówiąc wszechświat na wyciągnięcie ręki.

Planetarium WENUS, będące częścią Centrum Nauki Keplera ma szansę stać się
wizytówką Zielonej Góry. Będzie to jedyne w zachodniej Polsce nowoczesne
centrum propagowania nauk ścisłych i przyrodniczych, łączące centrum nauki i
muzeum. - To najnowsze planetarium w Polsce. Dla naszych gości przygotowaliśmy
wystawę poświęconą układowi słonecznemu, meteorytom oraz Johanesowi
Keplerowi – naszemu patronowi. W Budynku znajduje się także Sala Lotów
Kosmicznych, gdzie mam nadzieję nasi goście odbędą niejedną pasjonującą podróż
we wszechświecie. W podziemiach na odwiedzających czeka jaskinia światła, gdzie
nasi goście będą mogli zgłębić tajniki fizyki i astronomii. Sercem tego miejsca jest
jednak planetarium z 10 – metrową kopułą, na której będziemy prezentować 
pokazy o różnej tematyce – tak o tym niezwykłym miejscu mówił jego gospodarz
Darek Madaj.  Inwestycja niewątpliwie powinna przyciągnąć młodych, głodnych
wiedzy i wrażeń Lubuszan.  - Cieszę się, że Zielona Góra buduje swoją infrastrukturę
intelektualną. Pomysł śp. Janusza Gila był wspaniały. To będzie żywy organizm,
gdzie młodzież będzie mogła rozwijać swoje pasje. To miejsce jest naprawdę
wyjątkowe i potrzebne – dodał Prof. Zbigniew Kłos, reprezentujący Centrum Badań
Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Rzeczywiście planetarium robi wrażenie. W jednej chwili przenosimy się do
magicznego świata wiedzy, nauki i kosmosu. Czy możemy się poczuć jak w
przestrzeni kosmicznej? No prawie, na pewno możemy sprawdzić jaki jest nasz
ciężar na każdej z planet układu słonecznego. Niewątpliwie bliżej wszechświata
poczujemy się oglądając pokaz w Sali Planetarium, gdzie dzięki specjalnej kopule
można odkryć tajniki nieba, ale i wnętrza Ziemi, a nawet niemalże dotknąć gwiazd.
A wszystko to możliwe jest właśnie w Lubuskiem, regionie, gdzie jak podkreśla
marszałek Elżbieta Anna Polak, marzenia się spełniają. - To chyba najlepiej wydane
pieniądze w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest to
znakomity projekt, którego celem jest przede wszystkim upowszechnianie nauk
ścisłych. To projekt bardzo ściśle powiązany z naszymi innymi marzeniami takimi
jak Szlak Keplera. On niedługo powstanie, a jego sercem będzie właśnie to miejsce.
Astrobazy powstaną w Żaganiu, Witnicy, Świdnicy, Sulęcinie jako pilotaż, ale myślę,
że będzie ich jeszcze więcej – przekonywała marszałek.

Planetarium, to miejsce dla wszystkich ciekawych świata. Dla dużych i małych. Bo
przecież wszechświat jest dla każdego a w tym niezwykłym miejscu na wyciągnięcie
ręki.

Budowa Centrum to koszt 26,1 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie z
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 17,9 mln zł.

Planetarium stanowi część Centrum Nauki Keplera, w skład którego wchodzi także
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otwarte we wrześniu tego roku Centrum Przyrodnicze. Znajdują się w nim
ekspozycje stałe i czasowe. Stała ekspozycja to stanowiska interaktywne, które
odnoszą się do różnych dziedzin nauki: fizyki, biologii, nauki o człowieku i Ziemi. W
zgłębianiu przyrodniczych tajemnic pomagają specjaliści z różnych dziedzin, a
prezentacje dostosowane są do różnych poziomów kształcenia, tak by zarówno
młodsze dzieci, jak i młodzież oraz dorośli znaleźli coś interesującego dla siebie.
Projekt współfinansowany był ze środków EWT.
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