Pomysły Komitetu Ciemne Niebo 2009
1. Lekcja w szkole
Przygotowanie jednej edukacyjnej lekcji dla szkół, we współpracy z nauczycielami, na której
zaprezentowana byłaby problematyka zanieczyszczenia nocnego nieba światłem i wynikłe z
niej konsekwencje – zarówno te astronomiczne (brak mozliwości zobaczenia gwiazd), jak i
biologiczne – zagrożenie dla zwierząt nocnych, negatywny wpływ na organizm ludzki
(zakłócone wydzielanie melatoniny).
2. Broszury informacyjne
Propozycja wydania 2 rodzajów broszur  jednej w formie ulotki z informacjami ogólnymi i
problematyce zanieczyszczenia światłem, drugiej bardziej rozbudowanej z większą ilością
szczegółowych informacji.
3. Gra edukacyjna.
Celem gry ma być zaprojektowanie oświetlenia w małej miejscowości. Gracz będzie
dysponował pieniędzmi z podatków i będzie miał za zadanie tak zrobić oświetlenie
miejsowości, aby zarówno ekolodzy (w miejsowości będzie rezerwat przyrody) jak i
pozostali mieszkańcy nie mieli żadnych obiekcji co do nadmiaru/niedomiaru światła.
Dobre oświetlenie oznacza też sporą oszczędność energii. Dodatkowo, światło nie może
przeszkadzać w obserwacjach nieba.
4. Współpraca z potencjalnie zainteresowanymi organizacjami.
Nawiązanie kontaktu z planetariami, uniwersytetami, szkołami, firmami zajmującymi się
energetyką / oświetleniem.
5. Strona internetowa
Dalsze rozwijanie i umieszczanie materiałów na stronie www.ciemneniebo.pl
6. Konkurs fotograficzno plastyczny
Realizowany w dwóch kategoriach – dla podstawówki i gimnazjum plus liceum. Jego
tematem przewodnim: najlepsze i najgorsze nocne niebo widziane przez uczestników. Celem
konkursu jest uświadomienie młodym ludziom, jak piękne jest nocne niebo bez łuny i jak
daleko trzeba oddalić się od miasta, by jej nie było.
7. Budowa makiet
Makiety ulic z dobrym i złym oświetleniem, symulacja zanieczyszczenia światłem.
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a. Uczestnictwo w Globe at Night – tłumaczenie tekstów na polski, akcja liczenia gwiazd...
b. Uczestnictwo w Godzinie dla Ziemi – mimo wszystko mało ludzi o tym przedsięwzięciu
słyszało
c. Ścieżki przyrodnicze
d. Obserwacje astronomiczne – zachęcenie młodzieży do samodzielnych obserwacji nieba.
e. Planetaria – przygotowanie pakietu, aby przed seansami zaprezentowano tematykę LP
f. Ankieta wśród ludności o zanieczyszczeniu nieba – czy im to przeszkadza, czy potrzebne
jest aż tyle światła, co o wyłączaniu latarni sądzą mieszkańcy gmin, w których wyłącza się
oświetlenie dróg całkowicie – np. w Świnnej.

