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1.   Międzynarodowy Rok Astronomii 2009

a) Komitet Honorowy MRA 2009 w Polsce

Powstał Komitet Honorowy obchodów Międzynarodowego Roku Astronomii 2009  w Polsce 
w następującym składzie:

Przewodniczący:
Lech Kaczyński - Prezydent RP 

Członkowie:
Ryszard Legutko – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - brak potwierdzenia 
Katarzyna Hall - Minister Edukacji Narodowej – brak potwierdzenia
Prof. dr hab. Michał Kleiber – prezes PAN
Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow – przewodnicząca Konferencji  Rektorów 

Akademickich Szkół Polskich
Prof. dr hab. Andrzej Białas – Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Michał Heller - astronom
Prof. dr hab. Józef Smak – astronom
Wojciech Kilar - kompozytor

b) Inauguracja MRA 2009 w Toruniu:

W dniu 19 lutego w Toruniu odbyła się inauguracja MRA 2009 w Polsce.
Oprócz Zarządu Głównego PTA i astronomów toruńskich w uroczystości tej wzięli udział: 
przewodniczący Rady Nauki, a jednocześnie przewodniczący Komitetu Astronomii PAN 
prof. Kazimierz Stępień, prezydent Torunia Michał Zaleski, przewodniczący Rady Miasta 
Torunia  Waldemar Przybyszewski, astronomowie z innych ośrodków, wśród nich dyrektor 
CAMK prof. Marek Sarna. Został odczytany list prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
skierowany do uczestników uroczystości inauguracji MRA 2009 oraz do całego środowiska 
astronomicznego w Polsce. Przygotowaniem i sprawnym przeprowadzeniem wszystkich 
uroczystości zajął się kolega dr hab. Maciej Mikołajewski, który został powołany przez 
prezydenta Torunia na  jego pełnomocnika do spraw obchodów MRA 2009 w Toruniu.   

c) Odsłonięcie pomnika planetoidy 12999 Toruń

Uroczystość inauguracji MRA 2009 była połączona z odsłonięciem pomnika planetoidy 
12999 Toruń. Został odczytany list prof. Edwarda Bowella (Lowell Observatory, Flagstaff, 
USA) do mieszkańców Torunia. Prof. Bowell w kwietniu odwiedzi Toruń i Poznań gdzie 
wygłosi publiczne wykłady o planetoidach.

Szczegóły i galeria zdjęć z w/w uroczystości znajdują się na stronie: 
http://www.astronomia2009.pl/archiwum/MRA2009_otwarcie.html
 

http://www.astronomia2009.pl/archiwum/MRA2009_otwarcie.html


d) Wystawa rysunków Jacka Drążkowskiego

W przeddzień inauguracji MRA 2009 w toruńskim Dworze Artusa odbyło się otwarcie 
wystawy rysunków Jacka Drążkowskiego, które w ogromnej większości ukazały się w 
ostatnich kilkunastu latach w „Postępach Astronomii” i „Uranii-Postępach Astronomii”. 
Wystawa zatytułowana „Astrożarty Jacka Drążkowskiego, czyli z czego śmieją się 
astronomowie” spotkała się z dużym zainteresowaniem w Toruniu i będzie eksponowana 
także w innych miastach. Zachęcamy Państwa do rozważenia możliwości zorganizowania 
ekspozycji tej wystawy w swoich miejscowościach. Zgłoszenia w tej sprawie prosimy 
kierować do dr hab. Macieja Mikołajewskiego (Maciej.Mikołajewski@astri.uni.torun.pl)
Link do galerii zdjęć z tego wydarzenia znajduje się na w/w stronie internetowej. 

e) 100 godzin z astronomią 2-5 kwietnia 2009

Jednym z najważniejszych programów (projektów) globalnych  zaplanowanych w ramach 
Międzynarodowego Roku Astronomii 2009 jest program zatytułowany: 100 Hours of 
Astronomy,  który będzie realizowany na całym świecie w dniach 2-5 kwietnia 2009.
Jest to niezwykła okazja do bardzo szerokiego promowania astronomii, do wyjścia z 
astronomią do rożnych środowisk. Do tego programu włączyło się już wiele instytucji 
astronomicznych w bardzo wielu krajach, swój akces zgłosiły największe obserwatoria. Do tej 
pory nie ma żadnych polskich inicjatyw w tym programie. Gorąco zachęcamy Państwa do 
otwarcia Instytutów i Obserwatoriów dla szerokiej publiczności w tych dniach, do 
zorganizowania pokazów, prelekcji, wykładów i innych działań promujących wiedzę 
astronomiczną. Proponujemy by w języku polskim ten program nazwać "100 godzin z 
astronomią". Szczegółowe informacje o tym programie i zasadach uczestnictwa w nim 
znajdują się na stronie:

http://www.100hoursofastronomy.org/

Każde zaplanowane działanie powinno być zarejestrowane zgodnie z instrukcją znajdującą się 
również na tej stronie.

f) Galileoskop

20 lutego pojawiła się strona pozwalająca na złożenie zamówienia na Galileoskop:
https://www.galileoscope.org/gs/

g) Konkursy z okazji Międzynarodowego Roku Astronomii

Z okazji MRA 2009 zostało ogłoszonych kilka konkursów astronomicznych. Ostatnio Polskie 
Towarzystwo Astronomiczne oraz Miesięcznik “Wiedza i Życie” ogłosiły konkurs na pracę o 
tematyce astronomicznej, pod hasłem “Odkryj swój Wszechświat”.
Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży oraz wszystkich miłośników astronomii. 
Forma prac jest dowolna, z wyjątkiem prac czysto opisowych (tzw. referatów). Mogą to być: 
prace obserwacyjne, fotografie nieba, prace multimedialne, programy komputerowe, 
urządzenia, jak również prace plastyczne w dowolnej technice.
Prace oceniać będziemy w dwóch kategoriach wiekowych: do 12 lat i powyżej 12 lat. 
Laureaci pierwszych trzech miejsc w obydwu kategoriach zostaną zaproszeni na uroczyste 
wręczenie nagród, połączone z wystawą pokonkursową, które odbędzie się na Zjeździe 
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Krakowie, w dniach 14-18 września 2009. 
Nagrodą główną dla autora najlepszej pracy obserwacyjnej będzie zaproszenie do wykonania 

https://www.galileoscope.org/gs/
http://www.100hoursofastronomy.org/


zaplanowanych przez siebie obserwacji przy użyciu profesjonalnego teleskopu znajdującego 
się w Piwnicach koło Torunia, pod kierunkiem zawodowego astronoma. Nagrodami dla 6 
laureatów oraz 6 osób wyróżnionych, będzie zaproszenie na “Piknik Naukowy” 
organizowany przez Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. 
Ponadto, wręczone zostaną nagrody książkowe i rzeczowe.

W skład Jury konkursu wchodzą:
1) prof. dr hab. Bożena Czerny, CAMK, Warszawa; członek Zarządu PTA
2) dr Agnieszka Janiuk, CAMK, Warszawa
3) dr hab. Andrzej Niedzielski, CA UMK, Toruń
4) mgr Kamil Złoczewski, CAMK,  Warszawa
5) mgr Grzegorz Sęk, Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne, Niepołomice
6) dr Weronika Śliwa, “Wiedza i Życie”

Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej 

http://www.astronomia2009.pl/4/

Na stronie tej znajdują się również informacje o innych konkursach organizowanych z okazji 
MRA 2009. 

2.   European Week of Astronomy and Space Science (JENAM 2009)

Zachęcamy do udziału w JENAM 2009. Dołączamy list sekretarza EAS Eliasa Brinksa
(EAS.txt). Zwracamy uwagę, że 9 marca upływają ważne terminy dotyczące rejestracji oraz 
zgłaszania referatów.

3.   1% na leczenie i rehabilitację dr hab. Jerzego Madeja 
 
Zwracamy się do wszystkich z Państwa z następującym apelem:

Jeden z naszych kolegów, dr hab. Jerzy Madej z Obserwatorium Astronomicznego 
Uniwersytetu Warszawskiego, potrzebuje naszej pomocy. Od ponad trzydziestu lat choruje na 
stwardnienie rozsiane. Przez cały czas zachowuje pełną jasność umysłu, pracuje naukowo i 
publikuje. Ma jednak coraz mniejsze możliwości poruszania sie. Spowolnienie postępów
choroby i umożliwienie mu dalszej pracy wymaga kosztownego leczenia i równie kosztownej 
rehabilitacji. Dr hab. Madej jest objęty opieką  Polskiego Towarzystwa Stwardnienia
Rozsianego (PTSR), które pośredniczy w zbiórce niezbędnych funduszy. Gorąco apeluję do 
wszystkich członków PTA oraz do koleżanek i kolegów nie będących członkami PTA, by 
wpłacali na jego rzecz 1% podatku dochodowego, posługując sie załączoną instrukcją PTSR 
(JMadejPTSR.doc).
 

W imieniu ZG PTA 
Prezes Edwin Wnuk 

4.   Zjazd PTA, Kraków 14-18 września 2009 

XXXIV Zjazd PTA odbędzie się w dniach 14-18 września 2009 w Krakowie. Miejsce obrad 
Zjazdu – Ośrodek Konferencyjny UJ w Przegorzałach. Komitetowi organizacyjnemu Zjazdu 
przewodniczy prof. Michał Ostrowski, który przygotował już wstępny program naukowy. 
Wśród zaproszonych wykładowców, referentów i przewodniczących poszczególnych sesji 
naukowych są między innymi: M. Heller, R.Wielebiński, P. Życki, M.Abramowicz, 

http://www.astronomia2009.pl/


H.Wilczyński, A. Udalski,  J.P.Lasota, M. Hanasz, E.Łokas, M.Tomczak, K.Chyży, 
T.Kwiatkowski, S. Ruciński, J. Ziółkowski, G. Pojmański, A. Pamyatnych, K.Górski, 
M.Konacki, W. Bednarek, J.Gil, P.Artymowicz, A.Zdziarski, L.Stawarz. Szczegóły i wstępny 
program można znaleźć na przygotowywanej stronie internetowej Zjazdu:

http://www.oa.uj.edu.pl/PTA2009
 
Koszty udziału w Zjeździe PTA zostaną wkrótce podane do wiadomości. Przewidujemy 
pewną opłatę konferencyjną. Będzie można ubiegać się o dofinansowanie przez PTA kosztów 
udziału w Zjeździe, jednak tradycyjnie prosimy o pokrycie tych kosztów, w miarę 
możliwości, przez macierzyste jednostki. Wysokość opłaty konferencyjnej oraz zakres 
dofinansowania uczestników zależą od wysokości dotacji przyznanej  przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do chwili obecnej decyzja w tej sprawie jeszcze nie została 
podjęta. 

5.   IAU GA Rio de Janiero 2009

Przypominamy, że ukazał się kolejny IAU e-NEWSLETTER (w załączniku), a w nim m. in. 
informacje o GA w Rio de Janeiro  3-14 08.2009. Osoby, które wybierają się do Rio powinny 
zwrócić uwagę na zmienione terminy w kalendarzu dat związanych z Kongresem.

http://www.oa.uj.edu.pl/PTA2009

