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UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI
za rok akademicki ..2014/2015..

( stan na dzień 31.10.2015)

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: Krzysztof Domogała (prezes), Marta Dziełak (wiceprezes), 

Stefania Wolf (skarbnik), Katarzyna Rusinek (sekretarz).............................................................
5. Telefon, e-mail: knsa@stud.umk.pl..............................................................................................
6. Uwagi: Zdjęcia z życia Koła dostępne są na oficjalnym fanpage'u 

(www.facebook.com/KNSA.Torun)..............................................................................................

Główne przedsięwzięcia w roku akademickim ..2014/2015..
–  Organizacja  dwóch  imprez  podczas  XV  Toruńskiego  Festiwalu  Nauki  i  Sztuki  (17-
21.04.2015). Jak co roku KNSA aktywnie włączyło się w Festiwal. Pierwsza impreza ,,Miej oko
na  Kosmos”  odbyła  się  w  Centrum  Astronomii  UMK  i  była  połączeniem  klasycznego
zwiedzania obserwatorium z małymi pokazami, podczas których uczestnicy mogli dowiedzieć
się  na  czym  polega  ekspansja  Wszechświata,  czy  nauczyć  się  jak  zrobić  własne,  proste
astrolabium.  Druga  z  imprez,  tj.  "Oko  w  oko  ze  Słońcem"  miała  miejsce  przy  wejściu  do
Instytutu Fizyki, gdzie każda zainteresowana osoba mogła dokonać obserwacji struktur w koro-
nie  słonecznej  przez  specjalny  teleskop  z  filtrem  Hα  (wypożyczony  dzięki  uprzejmości
Toruńskiego odziału PTMA).

–  Współorganizacja imprezy głównej podczas XV Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
(17-21.04.2015).  Na prośbę prof.  Macieja  Mikołajewskiego KNSA pomogło przy organizacji
imprezy  ,,Laterna  Astronomica”,  która  odbyła  się  pod  32m  radioteleskopem.  W  zakresie
komptenecji  Koła  było  zabezpiecznie  terenu  obserwatorium,  przygotowanie  i  opieka  nad
parkingiem, udzielanie informacji gościom oraz przeprowadzenie mini pokazów nieba.

– Opieka nad stacją bolidową. Dr Marcin Gawroński zaprosił KNSA do współpracy przy nowo
powstałej stacji bolidowej w Centrum Astronomii. Ostatecznie do opieki nad stacją oddelego-
wano dwie osoby.

–  Pomoc  przy  organizacji  Pikniku  Spadających  Gwiazd organizowanego  przez  Fundację
Aleksandra Jabłońskiego w dniu 12.08.2015 w Centrum Astronomii  UMK. Nasi  członkowie
pomagali w organizacji oraz odpowiadali na pytania uczestników Pikniku. 

– Na prośbę Galerii Handlowej Toruń Plaza przeprowadzono warsztaty dla dzieci w wieku
ok. 10 lat, w okresie ferii zimowych (25.02.2015). W trakcie zajęć dzieci miały okazję poznać
podstawowe fakty na temat Wszechświata, zobaczyć jak zbudowany jest podstawowy teleskop
oraz narysować własną wymyśloną planetę.

– Uczestnictwo w konferencjach. Jak co roku, nasi członkowie biorą czynny udział w konferen-
cjach o zasięgu zarówno krajowym jak i międzynarodowym: 
   – ,,Open Readings” (24-27.03.2015, Wilno, Litwa); 
   – 45'th Young European Radio Astronomers Conference (YERAC 2015, 19-21.08.2015,  
Windawa, Łotwa); 



   – Ogólnopolskie Seminarium Studentów Astronomii (OSSA, 10-13.09.2015, Wrocław).

–  Zaproszeni  goście. Tradycyjnie  zapraszamy różnych gości  na spotkania  naszego Koła,  by
podzieliły się one swomi badaniami oraz zainteresowaniami. W tym roku mieliśmy przyjemność
wysłuchać:  prof.  Maciej  Mikołajewskiego,  dr.  hab.  Andrzeja  Niedzielskiego,  dr  Annę
Bartkiewicz, dr. Gracjana Maciejewskiego, mgr. Tomasza Kazimierczaka
 ..........................................................................................................................................................

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