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1. Akcja Venus Transit 2012 „W Twojej okolicy”
6 czerwca 2012 roku ponownie można będzie obserwować ciekawe i bardzo rzadkie zjawisko
astronomiczne - przejście planety Wenus na tle tarczy Słońca. Z tej okazji Polskie Towarzystwo
Astronomiczne, przy współpracy portalu internetowego "Astronomia.pl" organizują akcję
oświatową i popularyzatorską o nazwie Program VT-2012. Celem Programu VT-2012 jest
zachęcenie wszystkich miłośników astronomii, a szczególnie młodzieży szkolnej, do
przeprowadzenia pod opieką nauczycieli obserwacji przejścia Wenus na tle tarczy Słońca oraz do
uczestnictwa w otwartych pokazach, prelekcjach czy wykładach, co przyczyni się do
spopularyzowania podstaw wiedzy astronomicznej i rozbudzenia zainteresowania naukami
ścisłymi.
W celu jak najlepszego zaprezentowania wszelkich informacji o Programie VT-2012
jak i naukowych podstaw jego realizacji, przygotowaliśmy obszerną witrynę
internetową Programu VT-2012: http://www.vt2012.astronomia.pl/index.html

Jako Krajowy Koordynator Programu VT-2012 zwracam się z uprzejmą prośbą o przesyłanie na
adres e-mailowy naszej akcji (vt2012@astro.uni.wroc.pl) albo na mój służbowy
(rudawy@astro.uni.wroc.pl) wszelkich informacji o pokazach, prelekcjach, wykładach i innych
formach działalności edukacyjnej organizowanych przez Państwa instutucje w związku z
przejściem Wenus. Na naszej stronie internetowej w zakładce "W Twojej okolicy"
(http://www.vt2012.astronomia.pl/okolica.html) pragniemy zamieszczać takie informacje, aby
ułatwić ich odnalezienie osobom zainteresowanym, co powinno przełożyc się na znaczny wzrost
ilości uczestników Państwa przedsięwzięć.
`

Paweł Rudawy

2. Konkurs astronomiczny „A jednak sie kręci...”, III edycja
Z okazji 90-lecia czasopisma „Urania” oraz 25-lecia Obserwatorium Astronomicznego UP na
Suhorze, zapraszamy wszystkich nauczycieli i wychowawców prowadzących różnorodne zajęcia
pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży (kółka zainteresowań, zajęcia świetlicowe itp.) do wzięcia
udziału w III edycji konkursu „A jednak się kręci”. Informacje o konkursie są dostępne na
stronach:
www.krakow.astronomia.pl oraz www.as.up.krakow.pl/edu/konkursy
Konkurs przeznaczony jest dla szkół, ośrodków wychowawczych, świetlic oraz instytucji
organizujących letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie
i przeprowadzenie cyklu zajęć o tematyce astronomicznej, związanej z badaniami kosmicznymi itp.
Organizatorami konkursu są: Polskie Towarzystwo Astronomiczne (http://www.pta.edu.pl) oraz
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (http://www.up.krakow.pl).
Nagrodą główną jest teleskop astronomiczny ufundowany przez dystrybutora sprzętu
astronomicznego: firmę Astrokrak (http://www.astrokrak.pl). Najlepsi otrzymają także zestaw
książek, map lub akcesoriów astronomicznych.
Aby wziąć udział w konkursie należy: przysłać ankietę zgłoszeniową na adres:
konkurs@astro.as.up.krakow.pl w formie pliku komputerowego (formaty *.doc, *.docx lub *.pdf).
Do 30 września 2012 roku należy przysłać sprawozdanie będące podsumowaniem działalności.

Do korespondencji można też wykorzystać adres pocztowy: Katedra Astronomii, Uniwersytet
Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków z dopiskiem „konkurs astronomiczny”.
Głównym celem konkursu jest popularyzacja astronomii oraz wykorzystanie wątków
astronomicznych w aktywizacji uczniów na polu nauk ścisłych i technicznych. Organizatorzy mają
nadzieję, że uczestnicy będą się dzielić swoimi pomysłami dotyczącymi prowadzenia zajęć jeszcze
w czasie trwania konkursu! Nadesłane scenariusze zajęć czy sprawozdania cząstkowe będą
publikowane na bieżąco na stronie internetowej konkursu: www.krakow.astronomia.pl.
Zamieszczane tam będą również informacje konkursowe, materiały pomocnicze itp.
Organizatorzy zwracają się z prośbą o przekazanie informacji o konkursie wszystkim potencjalnie
zainteresowanym osobom.
Regulamin konkursu znajduje sie w załączniku kolka3.pdf.
Waldek Ogłoza
3. Informacje z NCN'u
Termin składania wniosków na obecny konkurs (HARMONIA i MAESTRO) został przedłużony do
19 marca. Zwykłe konkursy będą ogłoszone lada moment, z terminem składania 15 czerwca. Dane
o cytowaniach nadal można podawać w oparciu o ADS, zaznaczając, że to jest wg. ADS. Ze spraw
niekonkretnych, to na spotkaniu z pania Minister Kudrycką padła informacja o planowanych
konkursach łączonych NCN/NCBiR, w ramach których zapewne będzie można wnioskować o dużą
infrastrukturę badawczą. Ponadto na tym samym spotkaniu wypłynęła sprawa aktualnej Mapy
Drogowej Ministerstwa - obecna ma być zaktualizowana do końca tego roku, czyli nowe projekty
moga się na niej znaleźć. Przewijał sie też luźno koncept Narodowych Laboratoriów. Ministerstwo
też będzie chciało, żeby część środków strukturalnych, poprzednio wykorzystywanych na
finansowanie badań naukowych, ale oddolnie (na poziomie województw), zostało teraz jakoś
kierowane odgórnie (przez NCN? - konkrety nie padły). Czyli pieniądze krążą w przyrodzie, trzeba
mieć gotowe koncepcje, żeby w razie czego z nich skorzystać.
Przy składaniu wniosków proszę podawać tylko publikacje recenzowane, z dobrych czasopism, a
nie artykuly przeglądowe, nawet dobre, bo formalna ocena recenzenta w arkuszu oceny, opiera się o
pytanie - „czy wszystkie wykazane publikacje są w najlepszych wydawnictwach/czasopismach z
bazy Web of Science". I ten sam wymóg dotyczy sprawozdań z poprzednich grantow.
Bożena Czerny
4. Kapituła Medalu Bohdana Paczyńskiego
W kwietniu Kapituła Medalu Bohdana Paczyńskiego rozpocznie zbieranie kandydatur do Medalu.
Ta bardzo prestiżowa nagroda zostanie wręczona po raz pierwszy, w czasie Zjazdu PTA, jaki
odbędzie się w Warszawie, w roku 2013. Członkami kapituły są: Marek Abramowicz, Jerzy
Kreiner, Józef Smak, Edwin Wnuk i ja jako prezes PTA. Wkrótce poinformujemy o dokładnym
trybie i formie zgłoszeń. Regulamin nagrody jest dostępny na stronie:
http://www.pta.edu.pl/nagrody.html
Bożena Czerny

