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"World Space Week" czyli Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej, to inicjatywa,  
której celem jest promocja nauki i techniki, a w szczególności zagadnień związanych  
z podbojem Kosmosu. Wydarzenie to zostało zainicjowane przez Organizację Narodów  
Zjednoczonych w roku 1999. Na chwilę obecną jest największym międzynarodowych  
wydarzeniem kosmicznym o charakterze otwartym. Międzynarodowa inicjatywa  
popularnonaukowa koordynowana jest przez The World Space Week Association, która  
funkcjonuje od 1980 roku. Pierwsze oficjalne wydarzenie World Space Week zostało  
zorganizowane w 2000 roku. Od tego czasu odbywa się cyklicznie każdego roku zmieniając temat 
przewodni. World Space Week organizowany jest w ponad 120 krajach. Tematem przewodnim 
w roku 2019 jest "the Moon - gateway to the Stars" (Księżyc - brama do gwiazd).

W Polsce obchody tego święta po raz pierwszy odbyły się we Wrocławiu w roku 2017,  
z inicjatywy entuzjastów tematyki kosmicznej, popularyzatorów nauki, późniejszych założycieli  
stowarzyszenia WroSpace. Wydarzenie cieszyło się bardzo zainteresowaniem wśród młodych  
ludzi oraz pasjonatów. W 2018 roku odwiedziło nas ponad 3000 osób z całej Polski.  
Obecnie World Space Week Wrocław posiada rozpoznawalną w Polsce i cenioną markę.

5 (sobota) października 2019 r.
Całodniowe warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w których uczestnicy poznawać  
będą  technologie kosmiczne i odkrywać te, które mają taką etymologię. 
Miejsce: Liceum Ogólnokształcące nr XVII, ul. Tęczowa 60, Wrocław:

6 (niedziela) października 2019r. (10:00-21:00)
Konferencja popularnonaukowa, targi sektora kosmicznego i astronomicznego, kosmiczna 
strefa, misja balonu stratosferycznego
Miejsce: Wrocławskie Centrum Kongresowe Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1, Wrocław

→ Konferencja popularnonaukowa – technologie kosmiczne w życiu codziennym
10:00 – 11:30 Rejestracja uczestników, zajęcia dla dzieci, plebiscyt na najbardziej użyteczną 
   technologię kosmiczną, misja balonu stratosferycznego
11:30 – 12:30 Oficjalne rozpoczęcie konferencji
12:30 – 14:40 Pierwszy blok prelekcji:
  12:30 – 13:10 Wiktor Niedzicki - Kosmos w naszym domu
  13:15 – 13:55 dr Andrzej Dragan - Czarne dziury
  14:00–14:40 Sebastian Soberski - Radioteleskopy i dźwięki kosmosu
14:45 – 15:15 Dyskusja z prelegentami – European Space Talk – część 1.
15:15 – 15:30 Przerwa
15:30 – 18:25 Drugi blok prelekcji:
  15:30 – 16:10 dr Grzegorz Brona - Człowiek istota kosmiczna
  16:15 – 16:55 Radosław Grabarek - Czy Polak zostanie astronautą
  17:00 – 17:15 Magdalena Filcek - Vinci Power Nap®
  17:20 – 17:50 Scorpio - baza Twardowsky
  17:55 – 18:45 Artur Chmielewski  Podbój kosmosu w następnych 30 latach...
18:45 – 19:25 Dyskusja z prelegentami – European Space Talk – część 2.
19:30 – 20:00 Uroczyste zakończenie, obserwacje nieba
→ Targi sektora kosmicznego i astronomicznego – 10:00 ‐ 20:00 ‐ foyer
→ Misja balonu stratosferycznego
11:00 – 12:00 Start balonu z transmisją na żywo
19:30 – 19:45 Posumowanie misji stratosferycznej
→ Kosmiczna przestrzeń
10:00 – 19:00 sala C: Emisje ASTRONARIUM i spotkanie z twórcami
12:00 – 19:00 sala D i przedsionek sali konferencyjnej: stoiska z warsztatami, łaziki 
  marsjańskie, bazy marsjańskie, kosmiczna galeria sztuki

ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie WroSpace - www.wrospace.pl
LO nr XVII im. A. Osieckiej, ul. Tęczowa 60, 53-603 Wrocław
WSTĘP WOLNY, wymagana rejestracja (należy pobrać darmowy bilet)
SZCZEGÓŁY: worldspaceweek.pl

Wszystkim naszym czytelnikom dziękuję za to, że od 200 tygodni jesteście razem z nami,  
że chce Wam się zgłebiać tajemnice Kosmosu i nauki. Dziękuję organizacjom i instytucjom  
edukacyjno-naukowym krajowym i zagranicznym oraz MNiSW, które nas wspierają   
w upowszechnianiu wiedzy. Dziękuję Profesorom i wszystkim przyjaciołom CWINT za  
wszelką pomoc i życzliwość. Wiedza i nauka jest elitarna, aby ją zgłębić potrzeba ogromnego  
zaangażowania, wysiłku i pracy. Ale warto się zaangażować i poświęcić swój czas bo odpłaci   
się  nam swoim pięknem. Żyjemy w czasach zaawansowanych technologii. CERN, ISS, ALMA,  
LOFAR, SKA… pod tymi nazwami kryją się rzeczy niesamowite, niebywałe, warte  
poznania i dotknięcia. Jerstem pewny, że wśród czytelników będą i tacy, którym nasza  
działalność w CWINT pomoże otworzyć drzwi do świata wiedzy i nauki i nie pozwolą się  
zatrzymać i pójdą dalej i z których będziemy dumni - tego Wam życzę. PATRZMY W NIEBO!

Piotr Duczmal - CWINT

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w trzeciej edycji 
World Space Week Wrocław, imprezy tworzonej przez pasjonatów 
dla pasjonatów i tych, którzy jeszcze poszukują zainteresowań.
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