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Obecność portalu Uranii (https://www.urania.edu.pl) na YouTube przejawia się w postaci kilku różnych 
edukacyjnych serii wideo i podcastów radiowych. Poza głównymi filmami z serii Urania TV, dostępne są też 
cykle "Urania w podróży", "Kosmiczne rozmowy", "Urania FM", "Niebo na dłoni". Wszystkie materiały 
dostępne są pod adresem https://www.youtube.com/UraniaTV. 

 

Kanał Urania TV wystartował 8 kwietnia 2018 roku. 
Prowadzony jest przez redakcję internetowego 
portalu Urania i czasopisma „Urania – Postępy 
Astronomii”. Obecnie kanał ma blisko 8,6 tysiąca 
subskrybentów, a wszystkie opublikowane na nim 
filmy odnotowały łącznie ponad 428 tysięcy 
wyświetleń. Kanał cechuje różnorodność 
materiałów, zarówno pod względem formy (filmy 
wideo oraz podcasty radiowe), jak i treści 
(astronomia – odkrycia naukowe oraz miłośnicze 
obserwacje nieba, a także przemysł kosmiczny). 

 

 

Urania TV 
Jest to podstawowa seria kanału Urania TV. 
Obejmuje kilkuminutowe lub kilkunastominutowe 
filmy. Część materiałów to fragmenty programu 

Astronarium zawierające pełne wersje rozmów 
przeprowadzonych dla Astronarium, ale 
niemożliwych do wykorzystania w całości ze 
względu na ograniczenia czasowe odcinków 
Astronarium. Pozostałe materiały powstają 
specjalnie dla Urania TV. W większości są to 
rozmowy z ciekawymi osobami spośród 
astronomów, astronautów lub innych specjalistów 
z branży kosmicznej. Do tej pory pojawiło się 
45 odcinków. 

 

 

Urania w podróży 
Seria o różnych miejscach w Polsce na świecie 
związanych z astronomią. Turystyczne trasy i cie-
kawostki wybiera Wieńczysław Bykowski, 

https://www.youtube.com/UraniaTV


prowadzący także w „Uranii” drukowanej kącik o 
astroturystyce. 

Aktualnie dostępnych jest 7 odcinków przedsta-
wiających podróż śladami Mikołaja Kopernika, 
Greenwich, Afrykę Południową i SAAO, wycieczkę 
śladami Alberta Einsteina, Canaveral, astronomię 
w raju (Hawaje). 

 

 

Kosmiczne rozmowy 
Autorska seria podcastów prowadzona przez 
Rafała Grabiańskiego. Tutaj odcinki są dłuższe, 
trwają po kilkanaście, a czasami nawet 
kilkadziesiąt minut albo nawet półtorej godziny. 
Ich treścią są rozmowy z   osobami z branży 
kosmicznej – inżynierami, naukowcami, studen-
tami z Polski i z ośrodków zagranicznych oraz 
międzynarodowych firm i organizacji, a także 
z dziennikarzami mediów branżowych. 

 

 

Urania FM 

Kolejna seria podcastów w formie radiowej. Piotr 
Majewski znany z Radia Planet i Komet, 
wieloletniej audycji o astronomii w Polskim Radiu 
PiK. Podcasty w  Urania FM są realizowane w 
formie rozmów z różnymi osobami na temat 
eksploracji kosmosu albo ciekawych zjawisk na 

niebie. Jeden odcinek trwa kilka minut i obejmuje 
wybrany temat. Wśród przedstawianych 
zagadnień są na przykład roje meteorów, noce 
polarne, obserwacje Marsa, Księżyca, gwiazd 
zmiennych, ale także kosmiczni turyści, czy prawne 
aspekty kosmosu. Do tej pory opublikowano 
19 odcinków Urania FM. 

 

 

Niebo na dłoni 
Seria prezentująca w multimedialnej formie 
podstawowe informacje i ciekawostki o obiektach 
astronomicznych. Odcinki są kilkuminutowe. 
Prowadzącą jest Małgorzata Radomska, a za 
scenariusze odpowiada Sebastian Soberski. 

Odcinki z serii "Niebo na dłoni" były publikowane 
w  latach 2017-2018 i dostępne na osobnym 
kanale, który miał ponad 1200 subskrybentów. 
Niestety wiosną 2021 r. kanał nagle zniknął z 
YouTube. Pracownicy YouTube nie potrafią 
wyjaśnić dlaczego tak się stało, ani odtworzyć 
kanału i filmów. Aby materiały te nadal były 
dostępne dla wszystkich, będą sukcesywnie 
zamieszczane w ramach Urania TV. 

 

 

 

 

 

 

Portal Uranii dofinansowano z programu „Społeczna 
odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.. 
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