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1.   Seminarium z okazji 50. rocznicy śmierci Profesora Władysława Dziewulskiego

W tym roku przypada 50. rocznica śmierci Prof. Władysława Dziewulskiego,  współzałożyciela 
Obserwatorium Astronomicznego w Toruniu, jednego z twórców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
i jego pierwszego prorektora. Z tej okazji 12 marca 2012 r. o godz. 11 w Centrum Astronomii UMK 
odbędzie się seminarium poświęcone pamięci Prof. Dziewulskiego.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy!
Michał Hanasz

2.   IV Częstochowska Konferencja z serii – Astrophysica Nova

IV  Częstochowska  Konferencja  Naukowa  Młodych  „Astrophisica  Nova”  odbędzie  się  w 
Częstochowie w dniach 11-12 maja 2012. Organizatorami konferencji są: Instytut Fizyki Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie i Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Instytucje wspomagające: PTA, PTMA, Astronomia Nova.
Zapraszamy zwłaszcza młodych uczonych (magistrantów, doktorantów) do udziału w konferencji i 
zaprezentowania  wyników  swoich  pierwszych  zmagań  na  polu  nauki  w  zakresie  astronomii, 
astrofizyki lub astronautyki. Nie będzie pobierana żadna opłata konferencyjna. Prosi się instytucje 
macierzyste  uczestników  konferencji  o  pokrycie  kosztów  ich  udziału  w  ramach  delegacji. 
Sugerowany czas na wygłoszenie referatu wynosi 10 minut. Przyczynki zostaną opublikowane w 
Częstochowskim Kalendarzu Astronomicznym.
Konferencja  odbędzie  się  w  Planetarium  Instytutu  Fizyki  Akademii  im.  Jana  Długosza  w 
Częstochowie  (Al.  Armii  Krajowej  13/15).  Zgłoszenia  udziału,  wraz  z  tematem,  rodzajem 
(referat/plakat)  i  krótkim  abstraktem,  prosimy  kierować  na  adres  bogdan@ajd.czest.pl lub 
cygnus@oa.uj.edu.pl do dnia 20 kwietnia 2012 roku. Plakat konferencji w załączeniu. 

Agnieszka Kuźmicz
Bogdan Wszołek

3.   II konkurs artystyczny „Ars Astronomica”

Stowarzyszenie Astronomia Nova i Instytut Fizyki AJD w Częstochowie zapraszają do udziału w 
konkursie  artystycznym  o  tematyce  astronomicznej.  W konkursie  mogą  wziąć  udział  wszyscy 
zainteresowani, a zwłaszcza młodzież szkolna i akademicka. Na konkurs można przysyłać wszelkie 
prace  artystyczne  o  wydźwięku  astronomicznym.  Mogą  to  być  utwory  plastyczne,  muzyczne, 
filmowe, literackie i inne. Mile widziane instalacje i wytwory modelarskie. 
Prace należy przesłać do końca kwietnia 2012 roku na adres: Bogdan Wszołek, Al. Armii Krajowej 
13/15, lok. 4001, 42-200 Częstochowa, bogdan@ajd.czest.pl
Ogłoszenie  wyników  konkursu,  połączone  z  wręczeniem  dyplomów  i  nagród,  odbędzie  się  8 
czerwca 2012 roku o godzinie 15:00 w Planetarium Instytutu Fizyki AJD w Częstochowie (Al. 
Armii Krajowej 13/15, lok. 4004). Wszystkich uczestników konkursu prosimy o przybycie.
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Organizatorzy  nie  odsyłają  dostarczonych  utworów  konkursowych,  ani  przed  8  czerwca  nie 
informują  o  ustaleniach  jury.  Najlepsze  prace  będą  nagrodzone  i  za  zgodą  autorów  zostaną 
wykorzystane dla realizacji różnorakich celów propagujących astronomię w społeczeństwie. 
Wyniki zeszłorocznej edycji konkursu są zamieszczone na stronie 
www.astronomianova.org (nowości).

Bogdan Wszołek

4.   Fizyka w szkole

Pismo "Fizyka w szkole" poszukuje chętnych do prowadzenia działów "Zadania astronomiczne" 
oraz  "Porady  dla  początkujących  obserwatorów".  Działem  pierwszym  może  pokierować  kol. 
Waldek Ogłoza, ale kto podjąłby się kierowania drugim działem? Pismo płaci bardzo skromnie, ok. 
60  zł  za  stronę  tekstu  z  ilustracjami.  Chętnych  prosimy  o  kontakt  z  Zarządem  pod  adresem 
zarzad@pta.edu.pl

5.   NCN - ASPERA

Przedstawicielka NCN dyrektor Justyna Woźniakowska weźmie udział  w spotkaniu konsorcjum 
Era-Net  ASPERA2  w  Hamburgu.  Centrum  podpisało  właśnie  Associate  Agreement  ze 
wspomnianym  konsorcjum.  Współpraca  ta  ma  na  celu  zorganizowanie  międzynarodowego 
konkursu  na  finansowanie  projektów  z  zakresu  astrofizyki  cząstek.  Najbliższy  konkurs  z  tej 
dziedziny ma zostać ogłoszony w kwietniu tego roku.

6.   Nowe konkursy NCN - ważne

W związku z  powolnym ujednolicaniem procedury dla  nauk humanistycznych i  ścisłych zaszła 
konieczność pewnej zmiany w sposobie pisania wniosków. Opis skrócony jest nadal po polsku, ale 
został wydłużony do 5 stron i co ważne - na I etapie oceny (wyłącznie przez członków panelu) 
panelistom zostanie udostępniony tylko ten właśnie opis skrócony! Dopiero na II etapie opis długi 
(ten po angielsku) będzie udostępniony panelistom i zewnętrznym recenzentom. Czyli ten krótszy 
też jest teraz bardzo ważny.

Bożena Czerny 

7.   Nowe konkursy NCN - terminy

Przypominam, że 15 marca mija termin składania wniosków na współpracę z zagranicą, natomiast 
następna runda zwykłych wniosków będzie ogłoszona ok. 15 marca, z terminem składania ok. 15 
czerwca.

Bożena Czerny

8.   Wieści z Khan Academy

Dostałem zgodę KA i uruchomiłem kanał KhanAcademyPolski: 
http://www.youtube.com/user/KhanAcademyPolski

Opis  filmów można oczywiście  ulepszyć.  W każdym razie  jest  to  poczatek  oficjalnego kanału 
KAPL na YouTube.

Lech Mankiewicz
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9.   Informacje o ofertach pracy dla astronomów z EAS

Dear Colleague,
As discussed during the Rolle meeting, we would like to draw your attention to the EAS Job page. 
You can find it by going to: http://eas.unige.ch/jobs.jsp?tab=job

To upload job-related information simply click on "Post a new Job Offer". Then you can select in 
"Offer Type:" both "Job Offer" or "PhD position". This service is free. EAS Members can login 
using their membership details. If you are not a member of EAS, you can request a guest account to 
login.
We encourage you to disseminate this information to your society members. Similarly we would be 
grateful to you if you can point to the EAS job page on your web page.

Best regards,
João Fernandes
Member of the EAS council
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