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Organizaja Koªa w roku akademikim 2012/2013:

Opiekun:

� dr Grajan Maiejewski

Zarz¡d:

� Katarzyna Drozd � Prezes

� Krzysztof Domogaªa � Wieprezes

� Mihaª Sªowi«ski � Skarbnik

� Katarzyna Rusinek � Sekretarz

W ubiegªym roku akademikim Koªo Naukowe Studentów Astronomii braªo udziaª w szeregu

wydarze« naukowo-kulturalnyh, konferenji studenkih, organizowaªo spotkania o harakterze

dydaktyznym.

Konferenje, w któryh brali±my udziaª:

1. Stella Novae: Past and Future Deades, 4-8 lutego, Kapsztad (RPA).

KNSA reprezentowaª Krystian Iªkiewiz, który w pó¹niejszym terminie, na spotkaniu Koªa za-

prezentowaª swoj¡ pra� oraz podzieliª si� wra»eniami z konferenji.

2. 20th Young Sientists Conferene on Astronomy and Spae Physis, 22-27 kwiet-

nia, Kijów (Ukraina).

W konfereji uzestnizyª Damian Puhalski z tematem �Observations of Transiting Exoplanets

in Toru« Centre for Astronomy�.

3. Wykorzystanie maªyh teleskopów, 10-12 maja, Kraków-Koninki.

A» trójka studentów uzestnizyªa w konferenji! Damian Puhalski z referatem na temat

obserwaji tranzytów planetarnyh obserwowanyh w Piwniah, Katarzyna Drozd z referatem

o spektroskopii pryzmatyznej z u»yiem �ltrów i Dariusz Kubiki z plakatem po±wi¡onym ob-

serwaji efektu Romera.

4. Astro�zyka i Kosmologia, 17-18 maja, Kraków.

Katarzyna Drozd przedstawiaªa temat �V407 Cyg i RS Oph - dwa egzotyzne ukªady podwójne�,

za± Krystian Iªkiewiz - �Przegl¡d gwiazd post-nowyh poªudniowego nieba�. W konferenji uzest-

nizyli tak»e Krzysztof Domogaªa i Katarzyna Rusinek.
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5. Workshop on symbioti stars, binary post-AGB and related objets, 18-23 sierp-

nia, Wierzba.

Tym razem Krystian Iªkiewiz prezentowaª referat o gwiazdah symbiotyznyh w SMC i LMC,

a Katarzyna Drozd plakat o gwiazdah V407 Cyg i RS Oph.

6. Observing tehniques, instrumentation and siene for metre-lass telesopes,

23-26 wrze±nia, Tatrza«ska �omnia (Sªowaja).

Katarzyna Drozd i Krystian Iªkiewiz przedstawiali poster pt.: �Spetrosopi observations

of quasi-periodi osillations�.

7. VIII Ogólnopolskie Seminarium Studentów Astronomii, 26-29 wrze±nia, Wroªaw.

Pi�ioro zªonków Koªa braªo udziaª w OSSIE: Katarzyna Drozd �Nova Del 2013 - pierwsze

wyniki.�, Krystian Iªkiewiz �Spektrofotometryzne obserwaje szybkiej zmienno±i w ukªadah

kataklizmiznyh.�, Damian Puhalski �Obserwaje tranzytów egzoplanet w Piwniah pod Toruniem�,

Krzysztof Domogaªa, Katarzyna Rusinek.

Wydarzenia o harakterze naukowo-kulturalnym i dy-

daktyznym, w któryh uzestnizyli±my:

1. Spotkanie z Koªem Studentów Astronomii Uniwersytetu Warszawskiego, 5 grud-

nia, Warszawa.

W spotkaniu obu Kóª uzestnizyªo osiem osób: Katarzyna Drozd, Krystian Iªkiewiz, Krzysztof

Domogaªa, Mihaª Sªowi«ski, Grzegorz Ryyk, Mateusz Ogrodnik, Katarzyna Zakrzewska oraz

Katarzyna Rusinek. Prezes Koªa, K. Drozd przedstawiaªa prezentaj� nt. �Symbiotyzne, zyli

wªa±iwie o? Na przykªadzie V407 Cyg�.

2. Odzyty w Olszty«skim Planetarium, 1 lutego, Olsztyn.

Czªonkowie Koªa: Krzysztof Domogaªa i Krystian Guz przedstawili popularnonaukowe odzyty

o tematah (odpowiednio): �Nasze niespokojne Sªo«e�, �Ksi�»ye inne ni» Ksi�»y�.

3. XIII Toru«ski Festiwal Nauki i Sztuki, 19-23 kwietnia, Toru«.

KNSA braªo aktywny udziaª w XIII edyji Festiwalu. Przez trzy dni (21-23 kwietnia) odziennie

odbywaªy si� trzy imprezy tematyzne: �Od Galileusza do ... �, �Jak t�za zmieniªa astronomi�?�,

�Sªuhaj¡ historii z kosmosu�.

4. �niadanie na trawie, 8 zerwa, Toru«.

Czªonkowie Koªa przedstawili bezpiezne sposoby obserwaji Sªo«a amatorskim sprz�tem.
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Go±ie zaproszeni na spotkania KNSA:

� 23 pa¹dziernika - mgr Beata Deka, opowiedziaªa o historii KNSA;

� 13 listopada - mgr Paweª Zieli«ski, mówiª o instytujah kultury w Toruniu, w szzególno±i

o Centrum Nowozesno±i Mªyn Wiedzy;

� 27 listopada - mgr Krzysztof Czart, przedstawiª zªonkostwo Polski w ESO;

� 24 styznia - mgr Marin Cikaªa, opowiadaª o »óªtyh gwiazdah symbiotyznyh;

� 12 mara - prof. Ryszard Szzerba, przybli»yª tematyk� obserwaji radiowyh z zakresu pod-

zerwieni.

Bud»et Koªa:

Rok kalendarzowy 2013 rozpoz�li±my z debetem ponad 400zª. Na ele statutowe Wydziaª

przeznazyª 5000zª z �Funduszu za powtarzanie�. �rodki te rozeszªy si� w zastraszaj¡ym tempie

na rozlizenia za nasze wyjazdy, podzas któryh dzielnie sªawili±my imi� naszej Uzelni. W hwili

obenej zekamy na zwrot z�±i kosztów z konferenji na Sªowaji (pieni¡dze miaªyby pohodzi¢

z Fundaji Astronomii Polskiej). Lizymy, »e ten rok kalendarzowy zako«zymy na �nansowym

zerze.

Inne iekawostki przyrodnize:

1. W ubiegªym roku akademikimKNSA uaktualniªo witryn� internetow¡ (http://knsa.a.umk.pl/)

oraz logo (na stronie tytuªowej).

2. Zgodzili±my si� przyj¡¢ wolontariusza z samej Stoliy, który pomagaª nam w minonym roku

akademikim i ma zamiar wªo»y¢ swoje siªy w KNSA tak»e w nadhodz¡ym!

3. W konkursie Fundaji Amius �Skoªuj Projekt� zaj�li±my III miejse. Ka»de miejse poza

pierwszym to byªa walka o pietruszk�, ale bior¡ pod uwag� fakty, »e: to byª pierwszy projekt,

jaki kiedykolwiek pisali±my i! mamy ok 180 aktywnyh kóª naukowyh na naszym Uniwersyteie,

pozytujemy to sobie jako niemaªy sukes. Aha, nasz projekt nosiª hodliwy tytuª: "Jaramy si�

Sªo«em!"i pozuli±my si� do misji organizaji prelekji w szkoªah powiatu toru«skiego wªa±nie

na temat obserwaji Sªo«a.

4. Podj�li±my wspóªpra� barterow¡ z �Centrum Nowozesno±i - Mªynem wiedzy� podzas

��niadania na trawie� - w zamian za u»yzenie sprzetu (Solarsopu) dystrybuowali±my karty pray

z logiem CNMW. W ramah tej samej akji, na podobnej zasadzie, podjeli±my wspóªpra� z dwu-

miesi�znikiem �Urania - Post�py Astronomii� - w zamian za u»yzenie teleskopu dystrybuowali±my

arhiwalne numery zasopisma.
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Cele Koªa na rok akademiki 2013/2014:

1. Organizaja trzeiej edyji mi�dzynarodowej konferenji studenkiej - planowana na drug¡

poªow� wrze±nia 2014r.

2. Udziaª w konferenjah i wyjazdah studenkih.

3. Organizaja i uzestnitwo w lokalnyh imprezah naukowo-kulturalnyh.

4. Spotkania Czªonków Koªa, odzyty zaproszonyh go±i.

5. Integraja z Fundaj¡ Aleksandra Jabªo«skiego i innymi instytujami kultury i o±wiaty

w Toruniu.

6. Zmiana statutu Koªa.

7. Zamówienie koszulek z logiem KNSA.

Dokumentaja (bo jeden obrazek wyra»a wi�ej ni» 1000

sªów):

Rysunek 1: Mateusz zgubiª si� w Warszawie...
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(a) Dariusz uztuje w Koninkah z kole»ank¡ z Wroªawia. (b) Damian próbuje odpowiedzie¢ na pytanie.

Rysunek 2: Podzas konferenji �Maªe teleskopy�.

(a) Krystian produkuje si� na temat gwiazd post-

nowyh.

(b) A pani prezes na temat gwiazd nie-wiadomo-

jakih.

Rysunek 3: Konferenja �Astronomia i kosmologia�.
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(a) Grzesiu ustawia ultranowozesny sprz�t na tarz� sªo«a. (b) I ju» wida¢ rzesz� ludzi h�tnyh podziwia¢

astronomi�.

() Zebraªa si� tak»e ±mietanka towarzyska... (d) ... i Rafaª.

Rysunek 4: �niadanie na trawie.
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(a) Damian - inna konferenja, ta sama koszula. (b) A to reakja na fasynuj¡y wykªad.

Rysunek 5: Podzas VIII Ogólnopolskiego Seminarium Studentów Astronomii.

(a) M¡dro±i ludowe, zebrane podzas OSSy. (b) Bo nie sam¡ nauk¡ zªowiek »yje!

Rysunek 6: OSSy VIII d.
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Rysunek 7: W Wierzbie spotkali±my byªyh zªonków KNSA - doktorank� z UMK,

El� Ragan, i doktoranta z CAMKu toru«skiego, Marina Gªadkowskiego.

Dzi�kujemy za uwag� :)

Czªonkowie KNSA.
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