
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 2015/2016

( stan na dzień 31.09.2016r.)

1. Pełna nazwa organizacji: Koło Naukowe Studentów Astronomii................................................
2. Siedziba organizacji (adres): ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń...................................................
3. Opiekun organizacji: dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK.......................................................
4. Skład zarządu organizacji: Marta Dziełak (prezes), Michał Durjasz (wiceprezes), Stefania 

Wolf (skarbnik), Monika Stangret (sekretarz)..............................................................................
5. Telefon, e-mail: knsa@stud.umk.pl..............................................................................................
6. Uwagi: Zdjęcia z życia Koła oraz informacje o spotkaniach dostępne są na naszej stronie 

(www.knsa.umk.pl) oraz oficjalnym fanpage'u (www.facebook.com/KNSA.Torun)..................

Główne przedsięwzięcia w roku akademickim 2015/2016:

-uczestnictwo czterech członków Koła w otwarciu Ogrodu Edukacyjnego w Kowalu. Praca 
polegała na pomocy przy eksponatach edukacyjnych, tłumaczenie eksperymentów i zjawisk 
fizycznych związanych z eksponatem (21.10.2015 r.),

-uczestnictwo dwóch członków Koła w konferencji „Wypromuj się - Wizerunek Organizacji 
Studenckich i Event Management” organizowanej przez bemygo.com i Samorząd Studencki 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod honorowym patronatem Prorektora ds. 
Studenckich i Polityki Kadrowej UMK, prof. dr hab. Andrzeja Sokali (16.12.2015 r.),

-jak co roku członkowie Koła wzięli aktywny udział w zbiórce dla Fundacji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy (10.01.2016 r.),

-wyjazd trzech członków Koła do Centrum Astronomii im. Mikołaja Kopernika PAN                 
w Warszawie w związku ze stacją bolidową w Centrum Astronomii w Piwnicach. Celem 
wyjazdu było zapoznanie się z oprogramowanie służącym do analizy danych zebranych przez 
stację (22-24.01.2016 r.),

-udział jednego z członków Koła w tygodniowym wyjeździe na obóz naukowy organizowany 
przez Stowarzyszenie „Klub Otrycki”, który odbył się w Chacie Socjologa w Lutowiskach,        
w paśmie gór Otryt w Bieszczadach . Było to spotkanie studentów astronomii należących do kół 
naukowych z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Chata
Socjologa udostępniała studentom nowo powstałe obserwatorium (18-25.03.2016 r.),

-jak co roku Koło wzięło udział w Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki. W tym roku 
zorganizowaliśmy imprezę pod tytułem „Wszechświat na talerzu”. Impreza polegała na 
oprowadzaniu po części optycznej Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika         
w Toruniu (teleskop Drapera i Schmidta-Cassegraina), które zostało poparte prostymi pokazami 
nawiązującymi do różnych dziedzin astronomii m.in. przedstawienie zdjęć astrofotograficzych, 
poruszono temat żywności na stacjach kosmicznych. W organizację zaangażowani byli prawie 
wszyscy członkowie Koła (23-24.04.2016 r.),



-pomoc w organizacji imprezy pod tytułem „Z kamerą wśród gwiazd” w trakcie Toruńskiego 
Festiwalu Nauki i Sztuki. Impreza polegała na pokazach filmów o tematyce astronomicznej, 
które odbyły się w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”. Głównym 
organizatorem był dr hab. Maciej Mikołajewski, prof. UMK (24.04.2016 r.),

-uczestnictwo dwóch członków Koła w Inauguracji  Sezonu Turystycznego w Toruniu, który 
odbył się na terenie Szkoły Leśnej Barbarka. Członkowie Koła przeprowadzili proste pokazy 
Słońca i promowali Centrum Astronomii na stoisku Fundacji Aleksandra Jabłońskiego 
(24.04.2016 r.),

-organizacja, wraz z Fundacją Aleksandra Jabłońskiego, Pikniku Astronomicznego związanego  
z tranzytem Merkurego, który odbył się w Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika. Przeprowadzone zostały pokazy Słońca oraz zwiedzanie obserwatorium (09.05.2016 
r.),

-wyjazd jednego z członków Koła na piknik naukowo-astronomiczny dla młodzieży 
organizowany przez Collegium Marianum Liceum Katolickie w Pelplinie związany z tranzytem 
Merkurego. Członek Koła przeprowadzał pokazy Słońca przy pomocy solaroskopu należącego 
do Koła (09.05.2016 r.),

-Jak co roku Koło uczestniczyło aktywnie w konferencjach krajowych i międzynarodowych:
     - Konferencja Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych (KSAKN) (13-15.11.2015 r. 
Kraków)
     -II Spotkanie Młodych w CAMK (17-19.02.2016 r. Warszawa)
     - „OpenReadings” (15-18.03.2016 r. Wilno - Litwa )
     -Konferencja Jubileuszowa CAMK (9-10.06.2016 r. Warszawa)
     - „LOFAR – Wszechświat na niskich częstotliwościach radiowych” (17-18.06.2016 r.    
Kraków) 
     -Ogólnopolskie Seminarium Studentów Astronomii (OSSA) (22-25.09.2016 r. Kraków)

- Na cotygodniowe spotkania Koła zapraszamy gości, którzy mówią nam o swoich badaniach i 
zainteresowaniach. W roku akademickim mieliśmy przyjemność wysłuchać : dr. hab. Krzysztofa
Gęsickiego, prof. UMK, dr. hab. Macieja Mikołajewskiego, prof. UMK, dr hab. Magdalenę 
Kunert-Bajraszewską, dr. Krzysztofa Czarta, dr. Jana Ostrowskiego, mgr Katarzynę Drozd, mgr. 
Tomasza Kazimierczaka oraz mgr. Mateusza Olecha     

-Poza gośćmi spoza Koła na spotkaniach można było wysłuchać również referatów 
przygotowanych przez studentów należących do Koła.

-Oprócz czystej nauki, Koło ma również charakter integracyjny. Wspólnie z członkami Koła 
organizujemy coroczne spotkanie Wigilijne oraz grilla. W roku akademickim 2015/2016 byliśmy
również razem w kinie na filmie „Marsjanin” oraz na łyżwach. 

- W roku akademickim 2015/2016 do Koła należało 24 studentów, przyznaliśmy również tytuł 
Honorowego Członka Koła 8 osobom spoza Koła (doktorantom, studentom fizyki oraz 
przyjaciołom Koła)

...........................................................................................................................................................

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