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Mobilne cyfrowe obserwatorium, pokaz zaawansowane-
go sprzętu optycznego, obserwacje Słońca oraz wide-

okonferencja z Centrum Badań Jądrowych CERN w Genewie
– to tylko niektóre z atrakcji , jakie przygotowali organiza-
torzy pikniku edukacyjno-naukowego CWINT OPEN DAYS
ASTROSHOW. To nietuzinkowe wydarzenie miało miejsce
w sobotę 20 czerwca w Kobylej Górze.

Na piknik zaprosiło CWINT – Centrum Wiedzy i Nowych
Technologii im. Jana Pawła II w Parzynowie we współpracy
z Urzędem Gminy i Gimnazjum im. Powstańców Wielkopol
skich w Kobylej Górze. W programie wydarzenia znalazły się
m.in. seminaria i warsztaty astronomiczne, pokazy sprzętu optycz
nego – w tym noktowizorów I i II generacji, pokazy w najwięk
szym w Polsce mobilnym cyfrowym planetarium, zwiedzanie
online największego na świecie laboratorium fizyki cząstek
elementarnych i poszukiwanie „boskiej” cząstki – bozonu
Higgsa oraz rozmowa z pracownikami Centrum Badań Jądro
wych CERN w Genewie. W porze wieczornonocnej na kilku
stanowiskach obserwacyjnych wyposażonych w zaawanso
wane teleskopy i lunety uczestnicy obserwowali obiekty noc
nego nieba: Jowisza z księżycami Galileusza, Wenus, Saturna
z pierścieniami, i wiele innych równie interesujących obiek
tów w naszej Galaktyce i daleko poza nią. Reasumując  były
atrakcje z dziedziny astronomii, kosmologii, fizyki i optyki.
Nie dziwi więc, że na zaproszenie organizatorów odpowie
działo sporo chętnych osób – zarówno grup zorganizowa
nych, jak i indywidualnych. Wiele z tych osób po raz
pierwszy w życiu zetknęło się z kosmosem i astronomią. Ich

uczestnictwo w spotkaniu to też na pewno duża zasługa peda
gogów, którzy potrafili zmobilizować swoich uczniów do
skorzystania z bogatej oferty imprezy, i za to należy im się
podziękowanie. – Na tym pikniku szerzymy wiedzę, chcemy
dotknąć nauki na najwyższym poziomie – tłumaczył Piotr
Duczmal, prezes CWINT'u. Prywatnie ostrzeszowianin. Sto
warzyszenie, któremu przewodzi, funkcjonuje od lipca 2014
roku. Swoją siedzibę ma w Parzynowie. Głównym celem
działalności jest propagowanie i pogłębianie szeroko pojętej
wiedzy oraz działalności naukowobadawczej. Jego członka
mi i sympatykami w przeważającej części są młodzi, ambitni
i utalentowani ludzie. Pracują oni w kraju, ale także na pla
cówkach zagranicznych. Są matematykami, fizykami, leka
rzami... Swoją wiedzę i pasję chcą przekazywać innym,
otwierając przed zainteresowanymi szeroko drzwi do świata
nauki i wiedzy. – Stowarzyszenie powstało po to, aby eduko
wać i prowadzić badania naukowe. Zaczynamy od szeroko
pojętej edukacji. Na początek kierujemy to do dzieci i mło
dzieży, bo to są naprawdę bardzo chłonni ludzie. Dzisiejsze
spotkanie pokazało, jak ogromne jest zainteresowanie, jak ci
młodzi ludzie są chłonni wiedzy. Stawiają mnóstwo pytań,
niekiedy bardzo trudnych i nawet bardzo poważnych, mimo
że to są dzieci – mówił prezes CWINT'u, pasjonat astronomii.
– Myślę, że ci, którzy dzisiaj tutaj przyjechali z własnej woli,

to przyszli naukowcy, ludzie, którzy w życiu, w dziedzinie
nauki naprawdę coś osiągną – przyznał.

Jednym z założeń stowarzyszenia jest działalność z duży
mi ośrodkami naukowymi. To właśnie dzięki nawiązaniu
kontaktów z CERN  Europejską Organizacją Badań Jądro

wych w Genewie uczestnicy sobotniego spotkania mogli
przenieść się do Szwajcarii i zobaczyć potężne detektory. Po
laboratorium oprowadzali ich pracujący tam Polacy: Piotr
Traczyk i Marzena Lapka. Wideokonferencja cieszyła się
ogromnym powodzeniem. Sala, w której się odbywała, zapeł
niła się po same brzegi. Uczestnicząca w niej młodzież wyka
zała się dużą wiedzą i znajomością tematu, zadając wiele
pytań. Nie mniejszym powodzeniem cieszył się wystawiony
tego dnia profesjonalny sprzęt, przez który można było po
dziwiać obiekty kosmiczne. – Dzieciaki mają dostęp do tego,
do czego normalnie nie miałyby dostępu. To jest genialne –
przyznał Dominik, który na wydarzenie przyjechał aż z Kra
kowa. On także jest członkiem CWINT'u.

Równie dużym zainteresowaniem cieszyło się mobilne cy
frowe planetarium, które do Kobylej Góry przyjechało z Miń
ska Mazowieckiego. Przed wejściem do obiektu co rusz ustawiały
się kolejki chętnych. Każdy chciał się poczuć jak w niebie.

Warto dodać, że wydarzeniu towarzyszyły występy ar
tystyczne młodzieży z Gimnazjum w Kobylej Górze,
m.in. pokaz aerobiku zaprezentowały mistrzynie Wielko
polski w tańcu grupowym.

Kolejne podobne wydarzenie już 28 września, wtedy to
CWINT zaprosi na całkowite zaćmienie Księżyca. Jednak za
interesowani mogą się kontaktować z Centrum w Parzynowie
cały czas. – Proszę, przyjeżdżajcie do nas, to wszystko stoi
otworem  dla was! – zachęca Piotr Duczmal. CWINT znaj
dziecie także w Internecie: cwint.org.pl lub na Facebook'u.

(KIR)

KOSMICZNA WĘDRÓWKA KU ODLEGŁYM GALAKTYKOM

Życzenia, przemówienia gości i odznaczenia - tego wszystkiego nie mogło zabraknąć podczas
jubileuszu 90 lat jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkoszycach.
Uroczystą mszą św. w kościele parafialnym w Mąkoszycach w minioną sobotę, 20 czerwca, roz

poczęły się oficjalne obchody 90lecia Ochotniczej Straży Pożarnej, w której wzięły udział poczty
sztandarowe, delegacje i przedstawiciele władz samorządowych gminy, powiatu i województwa. Po
wspólnej modlitwie wszyscy wspólnie przeszli, w rytmie Orkiestry Dętej z Ostrzeszowa, na tamtejsze
boisko szkolne, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości. Zgromadzonych gości i mieszkańców
Mąkoszyc przywitał prezes OSP Mąkoszyce dh Mirosław Świątczak, po czym zostały odczytane za
pisy kroniki OSP Mąkoszyce przez dh Rafała Tyca, sięgające początków 1925 roku, kiedy to do wsi
Mąkoszyce przybył Stawinoga Edward, przedstawiciel straży pożarnej miasta Ostrzeszów.

Po długim przestoju jednostka znów aktywnie działa. W listopadzie 2013 roku otrzymała nowy
wóz bojowy ford transit. Rozwijająca się i coraz intensywniej działająca jednostka przyciąga dużo
nowych i chętnych do działania osób. Obecnie OSP Mąkoszyce to 32 członków czynnych, drużyna
młodzieżowa i drużyna żeńska.  Już wtedy wiedziano, że Ochotnicza Straż Pożarna ma służyć lu
dziom, ma być zawsze tam, gdzie ludzie tego potrzebują. I to jest od 90 lat. Gratuluję zatem tym, któ
rzy kontynuują to dzieło swoich poprzedników – mówił Krzysztof Grabowski.

Po przypomnieniu w skrócie tych minionych lat przyszedł czas na wręczenie medali i dekoracji
sztandaru, której dokonał prezes Związku OSP RP Krzysztof Grabowski w asyście komendanta PSP
Ostrzeszów Tomasza Maka.

Również druhowie z jednostki zasłużyli swoim oddaniem i odwagą na odznaczenia. Uchwałą Pre
zydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” zo
stali odznaczeni: dh Krzysztof Kwikert oraz dh Andrzej Kuźnik. Srebrnym medalem „Za zasługi
dla pożarnictwa” odznaczony został dh Jerzy Janiak, z kolei brązowymi medalami odznaczeni zostali:
dh Krzysztof Wąsala, dh Błażej Kubiak, dh Damian Zakręt, dh Feliks Gruszka, dh Piotr Wie
czorek, dh Mirosław Stach oraz dh Arkadiusz Adamski. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
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