
Ceremonia otwarcia 5 Międzynarodowej Olimpiady  
z Astronomii i Astrofizyki. 

 
Sonda kosmiczna z obcej planety skanuje budynek Planetarium Śląskiego, 

które w chwilę potem majestatycznie unosi się w górę i znika w 

rozgwieżdżonym niebie. Ten film, wraz ze wzruszającą impresją filmową „My 

Silesia” autorstwa Pawła Bogocza powitał uczestników 5 Międzynarodowej 

Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki.  

 

W chorzowskim Teatrze Rozrywki odbyło się oficjalne otwarcie tej imprezy, 

która po raz pierwszy została zorganizowana na kontynencie europejskim. 

„Jestem dumny, że Olimpiada odbywa się właśnie u nas ” – powiedział 

podczas ceremonii Adam Matusiewicz – marszałek Województwa Śląskiego – 

„kiedyś ten region był polskim centrum przemysłu ciężkiego, dziś staje się 

centrum nowoczesnych technologii. Życzę powodzenia wszystkim 

uczestnikom”. Dyrektor Planetarium Śląskiego w Chorzowie – Lech Motyka 

oraz przedstawiciel polskiego resortu edukacji, pan minister Jacek Krawczyk 

przyłączyli się do tych życzeń. Po barwnej i nie pozbawionej humorystycznych 

akcentów prezentacji drużyn Sekretarz Generalny Olimpiady Dr Chantief 

Kunjaya odczytał list, który skierował do uczestników Prezydent Olimpiady 

Boonrucksar Soonthornthum. „XXI wiek jest wiekiem wiedzy i edukacji. 

Kształcenie astronomów i astrofizyków to jednak długi i skomplikowany 

proces. Olimpiada to doskonały sposób na promocję tych dziedzin wiedzy na 

całym świecie” – napisał Prezydent Soonthornthum. Niemal punktualnie, w 

samo południe 30 drużyn z 27 krajów biorących udział w olimpijskich 

zmaganiach usłyszało to, jakże istotne zdanie wypowiedziane przez dr 

Kunjayę : „5 Międzynarodową Olimpiadę z Astronomii i Astrofizyki uważam za 

otwartą”.  

 

Zanim jednak uczestnicy olimpiady ruszyli do rywalizacji wzięli udział w 

porywającym koncercie Marcina Wyrostka, człowieka, który potrafi zamienić 

akordeon w niemal dowolny instrument muzyczny. W czasie swojego 

koncertu gwiazda programu „Mam Talent” zaprezentowała m.in. fragment 

„Czterech pór roku” Vivaldiego, oraz melodie bałkańskie. Nie zabrakło 

kosmicznych akcentów – w jeden z utworów artysta subtelnie wplótł motyw 

muzyczny z „Gwiezdnych Wojen”. Wszystko wskazuje jednak na to, że w 

czasie najbliższych dni Chorzów będzie areną jak najbardziej pokojowej 

rywalizacji. Olimpiada ruszyła. 
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