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1.    Jubileusz prof. Konrada Rudnickiego

Z  okazji  85.  urodzin  Ks.  Profesora  Konrada  Rudnickiego,  wielkiego  astronoma  i  światłego 
duchownego odbędzie się 15 października 2011r. w Krakowie interdyscyplinarna sesja naukowa z 
udziałem uczniów, przyjaciół i kolegów dostojnego Jubilata. Uroczystość odbędzie się w Collegium 
Śniadeckiego  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  przy  ul.  Kopernika  27  –  w  pięknie  odnowionym 
krakowskim „belwederze”, mieszczącym kiedyś Obserwatorium Astronomiczne. Jednodniową sesję 
wypełnią  wystąpienia  okolicznościowe  i  naukowe  przybyłych  gości,  które  obejmować  będą 
zagadnienia  z  zakresu  astronomii,  kosmologii,  teologii  i  filozofii. 
Nie przewidujemy żadnych opłat  obowiązkowych ani  nie  pokrywamy kosztów udziału w sesji. 
Zapraszamy do udziału i zapoznania się ze szczegółowym programem sesji

Agnieszka Kuźmicz

2.   Nagrody PTA

Miło  nam zakomunikować,  że  w czasie  uroczystości  otwarcia  XXXV Zjazdu PTA w Gdańsku 
Medal im. Włodzimierza Zonna za popularyzacje wiedzy o Wszechświecie otrzymał - dr hab. Lech 
Mankiewicz,  a  Nagrodę Młodych -  dr Gracjan Maciejewski,  za  wyniki  badań pozasłonecznych 
układów planetarnych metodą chronometrażu.
Walne Zebranie Członków ustanowiło nową nagrodę PTA - Medal Bohdana Paczyńskiego  „Za 
wybitne  osiągnięcia  w  dziedzinie  astronomii  i  astrofizyki”. Projekt  Medalu  oraz  Regulamin 
Przyznawania Medalu Bohdana Paczyńskiego zostały zaakceptowane przez WZC.
WZC powołało  też  Kapitułę  Medalu,  w której  skład  weszli:  profesorowie  Marek Abramowicz, 
Jerzy Kreiner, Józef Smak i Edwin Wnuk oraz z urzędu prezes PTA prof. Bożena Czerny.

3.   Kto kieruje PTA w kadencji 2011-2013

W dniu 13.09.2011 w Gdańsku, w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu XXXV Zjazdu 
Członków PTA wybrano nowe władze na lata 2011 - 2013. 
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4.   Uchwala Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Astronomicznego 
podjęta w dniu 13.09.2011r. w sprawie ESO

Walne  Zebranie  Członków  Polskiego  Towarzystwa  Astronomicznego  wspiera  starania  o 
przystąpienie  Polski  do  European  Southern   Observatory  (ESO).  ESO jest  instytucją  oferującą 
największe możliwości w zakresie astronomii optycznej, podczerwonej i fal milimetrowych. Nowe 
instrumenty o przełomowym znaczeniu dla astronomii są uruchamiane (ALMA - Atacama Large 
Millimeter/submillimeter Array) i planowane (jak E-ELT – European Extremely Large Telescope o 
średnicy lustra 40 m). ESO jest inicjatywą państw Unii Europejskiej mająca na celu utrzymanie 
badań  na  najwyższym  światowym  poziomie.  Uważamy,  że  po  przystąpieniu  Polski  do  Unii 
Europejskiej,  włączenie  się  naszego  kraju  także  do  jej  struktur  organizacyjnych  w  zakresie 
infrastruktury badawczej jest kolejnym, niezwykle ważnym krokiem.

Uczestnictwo w ESO otworzy polskim astronomom dostęp do nowych technik obserwacyjnych. 
Pełne  członkostwo  w  ESO  jest  warunkiem  dostępu  młodych  badaczy  do  staży  i  stanowisk 
technicznych w ESO, co oznacza dostęp do najnowszych osiągnięć technologicznych. Jubileuszowy 
Rok Jana  Heweliusza,  wielkiego instrumentalisty,  to  dobry moment  na  podkreślenie,  że  postęp 
instrumentalny  jest  niezbędnym  warunkiem  rozwoju  nauki  i  jest  zarazem zbyt  kosztowny  dla 
pojedynczego kraju. 

5.   Przystąpienie Polski do ESO

Podczas Zjazdu PTA w Gdańsku, zwołane na apel ówczesnego Prezesa, Edwina Wnuka, zebranie 
dyrektorów  polskich  naukowych  placówek  astronomicznych  desygnowało  Przewodniczacego 
Komitetu Astronomii PAN - Kazimierza Stępnia i dyrektora Centrum Astronomicznego Mikołaja 
Kopernika w Warszawie - Marka Sarnę do reprezentowania środowiska w sprawie negocjacji w 
przystąpieniu Polski do ESO.
29  września  poseł  Grzegorz  Karpiński  oraz  delegacja  środowiska  astronomów:  Maciej 
Mikołajewski  (jako  przedstawicel  PTA),  Marek  Sarna  i  Kazimierz  Stępień  odbyli  rozmowę  z 
minister Marią Orłowską na temat podjęcia negocjacji w sprawie wejścia Polski do ESO. 
Rozmowa,  zgodnie z zapowiedzią otrzymaną od p.  Minister,  miała skonkretyzować możliwości 
przystąpienia  Polski  do  ESO.  Pani  Minister  okazała  się  wyjątkowo pozytywnie  nastawiona  do 
sprawy doceniając dorobek naukowy polskich astronomów, a  także,  który to  wątek pojawił  się 
podczas  rozmowy,  znaczenia  astronomii  w  rozwijaniu  zainteresowań  naukami  matematyczno-



przyrodniczymi,  a przede wszystkim matematyczno-inżynierskimi.  Minister  zakreśliła horyzonty 
czasowe na przygotowanie umowy i instrukcji negocjacyjnej, okres na uzyskanie akceptacji MSZ i 
innych resortow oraz na  właściwe negocjacje.  O dalszych postępach w negocjacjach bedziemy 
Państwa na bieżąco informować.

6.   Finansowanie Uranii-PA

Zarząd w dniu 28 września otrzymał na piśmie decyzję o niefinansowaniu w tym i w przyszłym 
roku Uranii-PA. Towarzystwo ze środków własnych i prenumerat nie będzie w stanie wydawać tego 
pisma w obecnej formie. Różnica między kosztem produkcji/dystrybucji a wpływem z prenumeraty 
w obecnej wysokości wynosi około 35 tys. zł.  Zarząd będzie się od tej decyzji odwoływać, ale 
prosimy pilnie o rady,  gdzie jeszcze szukać niezależnych środków finansowania lub możliwości 
istotnego wzrostu nakładu/dystrybucji pisma ponad obecne 1700 egzemplarzy.

7.   Pomysły do wniosku o finansowanie w roku 2012 na wydawnictwa

Ministerstwo patrzy chyba przychylniej na książki naukowe, skrypty itp. Może ktoś z członków 
PTA ma w planie przygotowanie podręcznika dla studentów? Do wniosku o dofinansowanie trzeba 
mieć jednak praktycznie gotowy manuskrypt. Termin składania wniosków to zapewne marzec 2012.

8.   NCN – nowe konkursy

Od 7 października można będzie pracować nad wnioskami w trzech kategoriach: granty zwykłe, 
granty dla osób przed doktoratem, granty dla młodych doktorów na założenie grupy lub stworzenie 
unikalnego warsztatu badawczego. Termin składania: 15 grudnia. 
Proszę zwrócić uwagę na: 
- dokładniejsze opracowanie kosztorysu (będzie specjalna tabelka) 
- niewnioskowanie o aparaturę w rocznej sumie powyżej 500 000 zł 
- niedopisywanie starszych pracowników przez młodszych pod hasłem 'tworzenia grupy badawczej' 
- wnioskowanie raczej na cały okres 60 mies. w przypadku wniosków dla młodych doktorów (dla 
pozostałych projektów limit 36 mies.), okres MINIMALNY to 36 mies. w tym konkursie, ale kwota 
nie może przekraczać 1 mln zł. 

Więcej szczegółów na stronie http://www.ncn.gov.pl/

Bożena Czerny 
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