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1.   Nowe konkursy w NCN

Ogłoszona została nowa seria konkursów NCN, z terminem składania wniosków do 15 marca 2012. 
Dwa typy konkursów są kontynuacją (tylko wzbogaciły się o nazwy). Harmonia to dawne PMNy - 
projekty międzynarodowe niewspółfinansowane, a Maestro to dawny projekt dla doświadczonego 
naukowca. Zwracam uwagę, że w ustawowym wymogu spełniania warunku doświadczonego 
naukowca jest m.in., że osoba taka "kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych 
wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych". Pełna lista wymagań 
formalnych jest na dole załącznika nr 2, do pobrania ze strony: 
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro-15-12-2011
Podając  różne  informacje  w  życiorysie  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  informacje 
zapewniające spełnienie tych formalnych kryteriów. Całkowicie nowym typem konkursu są Staże 
podoktorskie. W ramach tego konkursu można starać się o (wysoką) pensję dla siebie, na okres do 
trzech  lat,  z  zatrudnieniem NIE !!!  w instytucji,  w której  robiło  się  doktorat  lub  pracowało  w 
ostatnim okresie.  Tylko dla osób mniej  niż pięć lat  po doktoracie.  To jest  konkurs wspierający 
mobilność  naukowców w Polsce.

Bożena Czerny

2.   Jubileusz Profesora Grzegorza Sitarskiego

Już niedługo, 12 lutego 2012, Profesor Grzegorz Sitarski kończy 80 lat. By uczcić tę miłą rocznicę 
organizujemy w piątek 10 lutego 2012 w Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie jednodniową 
otwartą Sesję Naukową Mechaników Niebieskich, która będzie połączona z oficjalnymi obchodami 
Jubileuszu  Profesora  w CBK.   Początek  uroczystości  planujemy na  godz.  10.30.  Szczegółowy 
program uroczystości zostanie podany w witrynie Centrum Badań Kosmicznych www.cbk.waw.pl 
pod koniec stycznia. 

    Serdecznie Wszystkich Państwa zapraszamy!
Małgorzata Królikowska-Sołtan

3.   Urania-Postępy Astronomii w kolorze

Dzięki apelowi dołączonemu do ostatniego numeru Uranii-PA, pojawiła się szansa druku pisma od 
roku 2012 w pełnym kolorze na wszystkich 52 stronach! Trwają ostanie ustalenia z nowa drukarnią. 
W dziewięćdziesiątą rocznicę istnienia tytułu, Urania może się stać w pełni konkurencyjna tak na 
rynku  czytelniczym,  jak  i  na  rynku  reklam.  Dzięki  gdańskiemu  Centrum  Hewelianum, 
prenumeratorzy  wraz  z  pierwszym  tegorocznym  numerem  otrzymają  dowcipny  Kalendarz 
Astronomiczny z rysunkami Jacka Drążkowskiego. Trwają poszukiwania kolejnych sponsorów i 
reklamodawców, choć naszą intencją jest wzajemne wspieranie najlepszych placówek i imprez na 
polu  upowszechniania,  edukacji  i  astroturystyki.  Jednocześnie,  Urania  powinna  stać  się 
nowoczesnym, atrakcyjnym, pisanym przez polskich miłośników i astronomów, czasopismem dla 
wszystkich  potencjalnych  czytelników:  początkujących  amatorów,  zaawansowanych 
astrofotografów, nauczycieli i uczniów oraz nas, wyrosłych z tych korzeni astronomów. 

http://www.pta.edu.pl/
http://www.cbk.waw.pl/
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro-15-12-2011


W związku z powyższym prosimy Wszystkich Państwa nie tylko o wspieranie Uranii swoimi, mniej 
technicznymi  niż  to  było  do  tej  pory,  tekstami,  bogato  i  kolorowo  ilustrowanymi  materiałem 
graficznym  o  zdefiniowanych  prawach  autorskich,  ale  przede  wszystkim  o  możliwie  szeroką 
promocję  odnowionego  dwumiesięcznika  w  swoich  miejscach  pracy,  w  obserwatoriach, 
planetariach,  uniwersytetach,  ale  też  w  zaprzyjaźnionych  księgarniach,  sklepach  ze  sprzętem i 
centrach  turystyki  naukowej  i  technicznej.  W  tym  celu  w  najbliższym  czasie  wydrukujemy 
specjalną  ulotkę  w wielotysięcznym nakładzie,  a  któryś  kolejnych  numerów ze  specjalną  pulą 
egzemplarzy  promocyjnych.  Zwracamy  się  o  wszelką  możliwą  pomoc  w  kolportażu  tych 
materiałów, zgłaszanie swoich pomysłów i możliwości.

Najbliższy numer kolorowej Uranii ukaże się pod koniec stycznia. Liczymy na życzliwe przyjęcie, 
ale będziemy też wdzięczni za wszelkie uwagi krytyczne i rady. 

Maciej Mikołajewski

4.   Składki członkowskie

Prosimy bardzo o uiszczanie składek członkowskich za 2012 rok. 
Wysokość składki to nadal 60 zł. Prosimy o wpłaty na konto:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne 
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, Millenium Biznes BIG Bank Gdański S.A. 
Nr. konta: PL 93 1160 2202 0000 0000 2906 0524

Pomimo rosnących kosztów działalności  składka  pozostaje  od  dłuższego  czasu  na  tym samym 
poziomie.  Przypominamy,  że  emeryci  zwolnieni  są  z  konieczności  płacenia  składek,  ale 
Towarzystwo będzie wdzięczne za każde dodatkowe pieniądze wpływające na konto. Wydawanie 
Uranii jest kosztowne, a niezalegający ze składką członkowie otrzymują ją bezpłatnie.

Stanisław. Ryś

5.   Khan Academy – podsumowanie roku 2011

Mamy w tej chwili 128 przetłumaczonych odcinków Akademi Khana.
Chyle nisko głowę przed Państwem.
Lista jest tutaj:
http://www.pl.euhou.net/index.php?option=com_content&task=view&id=273&Itemid=49
Stronę tę obejrzało już kilka tysięcy osób, społeczność Khan Academy po polsku na FB lubi w tej 
chwili 80 osób.

Lech Mankiewicz

6.   ORION - perspektywy rozwoju 

Planujemy dalszy rozwój sekcji  ORION. W roku 2011 dodalismy regularne informacje  z  ESO 
(K.Czart),  a  w tym roku  planujemy zarówno  zmiane  techniczną  wyglądu  strony i  sposobu  jej 
redakcji,  jak  też  ewolucję  merytoryczną.  W  szczególności  chcielibyśmy  zamieszczać  więcej 
doniesień  opartych  na  najnowszych  pracach  Polaków  i  tu  liczymy  na  aktywność  członków 
Towarzystwa.  W najbliższym czasie,  po opracowaniu  nowej  strony,  poinformujemy o  sposobie 
zamieszczania informacji o swoich odkryciach.

Karolina Zawada

7.   Tranzyt Wenus - 6 czerwca 2012

Prof.  Paweł  Rudawy  z  Instytutu  Astronomicznego  Uniwersytetu  Wrocławskiego  przygotowuje 

http://www.pl.euhou.net/index.php?option=com_content&task=view&id=273&Itemid=49


ogólnopolską  akcję  powszechnego  udziału  w  obserwacjach  tranzytu  Wenus  (6  czerwca  2012). 
Szczegóły rozwoju akcji  znajdują  się na bardzo interesującej  stronie  http://vt2012.astronomia.pl 
Dalsze pomysły i opinie mile widziane.

http://vt2012.astronomia.pl/

