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Winnych jest trzech

Johannes Kepler
1628-1630 w Żaganiu

On z nas jest 
największy

Kosmiczna pasja od dzieciństwa

Kosmiczne pomysły 

na kulturę w mieście



30 marca 2009 rok – pierwsze 
zajęcia

Dyrektor Centrum Kultury
Anna Mrowińska

pomysł

pomysł
pomysł

pomysł
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Organizacja zajęć:

1. Każdego roku wyznaczany jest cal nadrzędny wszystkich zajęć. Często 
związany jest on z najważniejszymi wydarzeniami astronomicznymi lub 
szczególną rocznicą – obecnie jest to fizyka gwiazd

2. Obserwacje to tylko namiastka naszej pracy. Pogoda nie rozpieszcza nas w 
naszych warunkach. Dlatego zajęcia opierane są o przygotowywane 
projekty szykując wszystkich do kluczowych obserwacji mających być
elementem takiego projektu. Przy pomocy takiego projektu wygraliśmy np. 
ostatni konkurs astronomiczny. Przygotowujemy się do VT2012

3. W programie pracy nie ma cyklicznego powtarzania programu zajęć. Dzięki 
temu stale podążamy do przodu. Nie wypala się instruktor-nauczyciel. 
Spiralny charakter zdobywania wiedzy z nauk ścisłych pozwala na 
cykliczne wracanie do określonych podstaw i ich rozbudowę

4. Obowiązuje duża elastyczność w realizacji programu. Jeśli ktoś przynosi na 
zajęcia ciekawy pomysł do realizacji to zabieramy się za niego i 
przebudowujemy program



Skład Sekcji Astronomicznej:

W skład naszej grupy wchodzi około kilkanaście osób. Ulega on różnym 
okresowym zmianom. Część osób wyprowadza się lub rezygnuje z różnych 
względów. Najczęściej jest to od 14 do 20 osób. Są dzieci z 3 klasy 
podstawówki, studenci, i emeryci.

Nie ma podziału na grupy wiekowe i zaawansowanie w wiedzy astronomicznej. 
Choć praktycznie każdy ma jakiś swój talent, który pozwala nam na realizację
niektórych zadań w sposób bardzo specjalistyczny. Zadania rozdzielamy w 
zależności od własnych preferencji słuchacza. Są specjaliści od biologii, fizyki, 
matematyki czy informatyki i fotografii, a nawet historii i filozofii. Jeśli ktoś nie 
ma talentu to go w nim odkrywamy.

Jest to oczywiście dodatkowe utrudnienie dla prowadzącego zajęcia, ale z 
drugiej strony daje szanse na wykazanie się bardziej zaawansowanych w 
pomocy w nauce młodszym adeptom.

Jak to wyglJak to wyglJak to wyglJak to wygląąąąda w praktyce?da w praktyce?da w praktyce?da w praktyce?



Nauka Nauka Nauka Nauka –––– Zabawa Zabawa Zabawa Zabawa ––––
WiedzaWiedzaWiedzaWiedza

1. Spotykamy się co tydzień w 
podziemiach Pałacu gdzie 
zdobywamy podstawy wiedzy 
astronomicznej

2. Organizujemy spotkania z 
harcerzami - wspólne 
obserwacje

3. Na początku jedynym naszym 
sprzętem do obserwacji był
refraktor wypożyczony nam na 
jakiś czas przez Izbę Keplera 
znajdującą się w naszym 
mieście

4. Obserwacje organizowaliśmy z 
tarasu oranżerii Pałacu z 
widokiem na niebo południowe 
– obecnie jest on w remoncie



Jesteśmy dla innych
postanowiliśmy zarazić kogo się da, taka masowa 

epidemia astronomii

KepleriadyKepleriadyKepleriadyKepleriady
festiwale nauki



Zarażamy astronomią wszędzie

Noc w Muzeum

Pikniki w szkołach

I na środku ulicy



Zdobywamy wiedzę i 
doświadczenie

Zdobywanie wiedzy to obowiązek każdego z 
nas. Dzielimy się nią na naszych spotkaniach

Nauka przez zabawę to 
najlepszy sposób na 

przyciągnięcie młodzieży do 
nauk ścisłych

Budujemy modele rakiet

i lunety astronomiczne



Uczestniczymy w projektach
edukacyjnych i naukowych

1. Komputery w naszej sali pracują 24h/dobę i szukają
pulsarów

2. Przy ich pomocy bierzemy udział w astronomicznej 
przygodzie na całym świecie

3. Dostępne materiały wykorzystujemy w swojej pracy



Obserwacje astronomiczne

Zaćmienie 
Słońca
4 stycznia 
2011r.

Wenus 17 maja 
2012r.



Serwis Astronomiczny

Prowadzenie serwisu astronomicznego to nasz kolejny obszar gdzie
popularyzujemy wiedzą astronomiczną, o regionie, historii oraz o nas.

Tu zawsze do nas dotrzesz i dowiesz się gdzie i jak prowadzimy zajęcia, 
jakie imprezy organizujemy i czym się zajmujemy.

To nasze okno na To nasze okno na To nasze okno na To nasze okno na śśśświat.wiat.wiat.wiat.



Astro Kalendarz … kolejna edycja



Czas szybko leci … minęły trzy lata
1. Nasz mecenas, Centrum Kultury, uwierzyło w nas:

• Uczestniczymy we wszystkich imprezach organizowanych przez CK
• Współpracujemy z innymi sekcjami Szkoły Talentów
• Jesteśmy silnie wspierani przez CK … chyba są tak samo szaleni jak my

2. Władze Miasta przekonały się do nas choć nie od razu:
• Że nie jesteśmy grupą oszołomów
• Promujemy nasze miasto w regionie, kraju i za granicą
• Zaczynamy przynosić wymierne korzyści w edukacji i kulturze

3. Nawiązaliśmy kontakty i przyjaźnie:
• Przybywają do nas miłośnicy z całej okolicy
• Na spotkaniach uczymy się od nich nowych rzeczy
• Wspierają nas w naszych pomysłach i działaniach
• Popularyzują wiedzę o nas na cały kraj i za granicą
• Wśród członków powstał status Honorowego CzHonorowego CzHonorowego CzHonorowego Człłłłonka Sekcji, onka Sekcji, onka Sekcji, onka Sekcji, a wśród nich 

znaleźli się profesjonalni naukowcy oraz wielcy i mali pasjonaci na których 
zawsze możemy liczyć



Bliska przyszłość …
W Żaganiu powstanie jedna z astrobaz województwa lubuskiego. Otrzymamy 
dzięki temu narzędzie z którego będą korzystać nie tylko członkowie Sekcji 
Astronomicznej ale również miłośnicy astronomii nie zrzeszeni. W dużej części 
będziemy otwarci dla wszystkich.
Do tej pory musieliśmy akceptować miejskie światło w czasie obserwacji z 
miasta albo organizować wypady poza jego granice w tym właśnie do miejsca 
przyszłej lokalizacji. Do najtrudniejszych zadań należy przegrupowanie 
sprzętu i jego przygotowanie do pracy



Bardzo dziękuję za uwagę


