
  
Urząd Marszałkowski  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

  

  

  

Astrobazy na jesień 
   
  
  

Astrobaza  
Nr telefonu 

koordynatora  

E-mail do 

koordynatora  
Terminy i godziny  

 
Tematyka/uwagi  

Brodnica   - elulinska@1lobrodnica.pl  

  

wrzesień i październik:  

stałe dyżury   
w poniedziałki   

godz. 20.00- 22.00  
  

 
 obserwacje 

 dyżury dla uczniów 

 

  

Dobrzyń nad  

Wisłą   
  

605 825 472 informatyk@spdobrzyn.pl  

wrzesień i październik:   

piątki od godz. 20.00, 

spotkanie koła 

astronomicznego: piątki 

godz. 21.00 

 
 

 obserwacje   

 koło astronomiczne 

 zwiedzanie  

 



Golub-Dobrzyń    
603 058 025 

 

600 203 862  

bogdansek@wp.pl 
 

albertjw@wp.pl 

wrzesień i październik: 

po uprzednim kontakcie i 

ustaleniu terminu z 

koordynatorem zajęć 
 
 

  obserwacje nieba 

zajęcia dla grup z 

zewnątrz 

 dla klas 2 a –realizacja 
przedmiotu 
uzupełniającego 
Astronomia w 
praktyce z 
wykorzystaniem 
Astrobazy  

 przygotowanie 
uczniów do 
konkursów z 
astronomii 

 doskonalenie 
astrofotografii 

Inowrocław  

 

600 714 782 

505 815 260 
 

 

ap.ino@onet.eu 

eugen10@onet.eu, 
wrzesień i październik –  

Środy w godz. 16:00-20:00   

 

 obserwacje  

(po wcześniejszym kontakcie 

telefonicznym lub mailowym) 

  

Jabłonowo  

Pomorskie   
  

694 449 266 

793 701 383 

  

pibe@mga.com.pl 

motofa@gmail.com 
  

wrzesień i październik: 

środy godz. 20.00 - 22.00   

 

 

 obserwacje nieba  

Kruszwica    
 

502 475 065 
 

  

ila1711@wp.pl 
  

wrzesień i październik: 

termin zajęć po uzgodnieniu 

telefonicznym z 

koordynatorem zajęć 
  

     

 obserwacje 

 rekrutacja członków koła 

astronomicznego 



Radziejów   
781 143 702 

664 767 222 

wrzos2105@wp.pl   

skieraj@wp.pl 

  

 

 

 

 

 

 

każdy wtorek i czwartek: 

 

wrzesień: od godz. 20:00 

 

październik: od godz. 19:00 

 

 obserwacje koniunkcji Księżyca z 

Saturnem – 18 września od godz. 

20:00 

 obserwacje koniunkcji Księżyca z 

Marsem – 20 września od godz. 

20:00 

 realizacja projektu „Fotografie 

głębokiego kosmosu” we 

współpracy ze studentami UMK w 

Toruniu 

 udział ok. 30 uczniów szkoły w 

realizacji projektu 

międzynarodowego Globe at Night 

od 1 do 10 października 

 prezentacja astrobazy dla uczniów 

klas pierwszych liceum 

 przygotowanie młodzieży 

gimnazjalnej do konkursu z fizyki 

oraz fizyki i astronomii  

Żnin  
608 023 081 
530 179 324 

  

tomakan@poczta.onet.pl 

sebastiantop@gmail.com 
  

  

 

wrzesień i październik: 

każdy wtorek i piątek od 

godz. 20:00 

 obserwacje 

 pokazy 

 prelekcje 
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