
 

Załącznik nr 2 
do zarządzenia Rektora UMK Nr 187 

z dnia 6 grudnia 2013 r. 

 

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI 

za rok akademicki ..2013/2014.. 
( stan na dzień 31.10.2014) 

 

1. Pełna nazwa organizacji: Koło Naukowe Studentów Astronomii ................................................  

2. Siedziba organizacji (adres): ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń ...................................................  

3. Opiekun organizacji: dr Anna Bartkiewicz ...................................................................................  

4. Skład zarządu organizacji: Katarzyna Drozd, Krzysztof Domogała, Katarzyna Rusinek, 

Michał Słowiński ..........................................................................................................................  

5. Telefon, e-mail: knsa@ca.umk .....................................................................................................  

6. Uwagi: Więcej informacji oraz zdjęcia można znaleźć na oficjalnej stronie KNSA 

(knsa.ca.umk.pl), a także na fanpage'u (www.facebook.com/KNSA.Torun). ..............................  

 

Główne przedsięwzięcia w roku akademickim ..2013/2014.. 

– Współpraca z Cinema City - organizacja warsztatów i wykładów dla szkół w ramach projekcji 

filmu "Grawitacja": W październiku Cinema City skierowało prośbę do KNSA, o przygotowanie 

specjalnych warsztatów i wykładów skierowanych do uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Były one przedstawiane przed projekcjami filmu 

"Grawitacja" i dotyczyły podstawowych zagadnień astronomicznych. 

 

– Udział w akcji "Szlachetna Paczka": Po raz pierwszy (i z pewnością nie ostatni!), KNSA 

postanowiło dołączyć się do akcji charytatywnej "Szlachetna Paczka". Udało nam się 

zgromadzić potrzebną odzież, obuwie, zabawki, jedzenie oraz artykuły szkolne dla dzieci, a 

także fundusze - poprzez sprzedaż naszych wypieków w CA - na zakup niezbędnej lodówki. 

Dostarczona przez nas pomoc niemal w pełni pokryła podstawowe potrzeby wspomaganej przez 

nas rodziny. 

 

– Zoganizowanie 3 imprez w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (26-28 IV 2014r.):  

Pierwsza z imprez - wykład pt. "Wszystko, co chcieliście wiedzieć o astronomii, ale baliście się 

zapytać" wyjaśniający podstawowe informacje z zakresu astronomii jak i kilka mało znanych 

ciekawostek. Spotkał się on z ogromnym zainteresowaniem - przyszło ponad 100 osób. 

Tradycyjnie KNSA zorganizowało również "Zwiedzanie obserwatorium uniwersyteckiego", 

dodatkowo wzbogacając je o historię CA. Ostatnią imprezą był pokaz "Ciemna strona Słońca", 

na którą zgłosiła się zorganizowana grupa z gimnazjum. Z naszej inicjatywy CA zakupiło 

Solarscope, tj. przyrząd do obserwacji Słońca, przydatny podczas warsztatów i pokazów. 

 

– Warsztaty fotografii otworkowej skierowane do studentów Wydziału FAiIS: Odbyły się one 

29. maja 2014r. w Centrum Astronomii UMK. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym, każdy  

z uczestników wykonywał zdjęcia przygotowanym przez niego wcześniej specjalnym 

"aparatem" (zdjęcia te można znaleźć na naszym fanpage'u). Ponieważ wiele osób wykazało 

zainteresowanie tego typu zajęciami, planujemy powtórzyć je wiosną, ponownie zapraszając 

studentów naszego Wydziału. 

 

– Organizacja Międzynarodowej Konferencji Młodych Astronomów (International Conference 

of Young Astronomers): Konferencja organizowana była w dniach 20-23 września 2014r.,  

w Toruniu, na Wydziale FAiIS oraz w CA UMK. Jest to międzynarodowa wersja 

Ogólnopolskiego Seminarium Studentów Astronomii. Przybyło ponad 40 uczestników (w tym 

również goście z Indii, Nepalu, Danii, Anglii), wygłoszonych zostało ponad 20 referatów oraz 



zaprezentowano ponad 10 plakatów. Udało nam się pozyskać środki od Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Centrum Promocji i Informacji 

UMK, Fundacji Aleksandra Jabłońskiego, Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika 

Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Dzięki temu mogliśmy 

zapewnić naszym gościom darmowe posiłki oraz noclegi. Przedstawiane prezentacje cechowały 

się  różnorodną tematyką oraz wysokim poziomem, co czyni tegoroczną ICYA'ę wartościowym 

wydarzeniem. Atmosfera oraz organizacja konferencji było wielokrotnie chwalona przez 

naszych uczestników. Zdecydowanie jest to duży sukces naszego Koła, który mamy nadzieję, 

zostanie za kilka lat powtórzony. 

 

– Zaproszeni goście w roku akademickim 2013/2014r.:  Tradycyjnie, zapraszamy różnych gości 

na spotkania naszego Koła, by podzieliły się swomi badaniami oraz zainteresowaniami. W tym 

roku mieliśmy przyjemność wysłuchać: Annę Jacyszyn z KNA UW, mgr Bognę Pazderską z CA 

UMK oraz mgr Milenę Ratajczak z CAMK PAN w Toruniu. 

 ........................................................................................................................................................... 
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 ...............................................................   ...............................................................                                                                                                         
 (podpis osoby wchodzącej w skład zarządu) (podpis opiekuna) 

 


