
P O L S K I E    T O W A R Z Y S T W O    A S T R O N O M I C Z N E 
00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18, tel. 22- 841-00-41 w.146

www.pta.edu.pl

Biuletyn ZG Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
4/2013

13.06.2013

1.   XXXVI Zjazd Polskiego  Towarzystwa Astronomicznego

Jak już wcześniej informowaliśmy  XXXVI Zjazd PTA odbędzie się w dniach 11-14 września br. w 
CAMK'u w Warszawie. Działa już internetowa strona zjazdowa  http://www.pta.edu.pl/zjazd36/ i 
rejestracja uczestników.

Kulminacyjnym punktem Zjazdu  będzie  wręczenie  Medalu  Bohdana Paczyńskiego pierwszemu 
Laureatowi. Jest nim Profesor Martin Rees. 
Specjalna Sesja poświęcona temu wydarzeniu, w tym laudacja oraz wykład profesora Reesa 
odbędzie się w sobotę, 14 września, w godz. 10:30 - 13:00. Profesor Rees będzie po raz pierwszy 
po wielu latach gościł w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy 

2.   Nagrody PTA

Przypominamy, że można jeszcze składać kandydatury do Nagrody Młodych i Nagrody im. 
Włodzimierza Zonna za popularyzację wiedzy o Wszechświecie. 
Kandydatury do Nagrody Młodych prosimy składać na ręce przewodniczącego Jury Tadeusza 
Michałowskiego (tmich@amu.edu.pl). 
Kandydatury do Nagrody im. W. Zonna prosimy przesyłać na ręce wiceprezesa PTA Macieja 
Mikołajewskiego (mamiko@astri.umk.pl) lub do sekretariatu PTA.

3.   Odmowa dotacji MNiSW dla Uranii-Postępów Astronomii

Po raz kolejny, po odmowie współfinansowania Uranii-Postępów Astronomii w roku 2013 przez 
MNiSW, również w nowym konkursie Ministerstwa, nie otrzymaliśmy akceptacji zespołu 
oceniającego wnioski na tzw. Działalność Upowszechniającą Naukę (DUN). Nie rozumiemy tej 
sytuacji! Zarzut zespołu do wniosku z jesieni dotyczył braku szczegółowego kosztorysu, co 
uzupełniliśmy w odwołaniu, jednakże zespół odwoławczy podtrzymał pierwszą decyzję bez 
żadnego uzasadnienia. W nowym wniosku ograniczyliśmy oczekiwaną kwotę dotacji do 
niezbędnego minimum, rezygnując z planowanego rozwoju pisma (wzrost objętości i 
zróżnicowanie działów) oraz wprowadzenia honorariów autorskich (ich brak psuje wizerunek 
pisma). Można odnieść wrażenie, że Ministerstwo widząc dokonaną ogromnym, głównie 
społecznym wysiłkiem zmianę szaty graficznej U-PA, nie postrzega jej edukacyjnej, 
upowszechniającej i innowacyjnej zawartości uważając, że powinna się sama utrzymać na rynku. 
Niezależność finansowa jest strategicznym celem U-PA, lecz pomimo blisko trzykrotnego wzrostu 
sprzedaży, nie mogła być osiągnięta w ciągu jednego roku. W obecnej sytuacji, zakładając 
dotychczasowy poziom przychodów z reklam może zabraknąć nam środków na wydanie ostatniego, 
szóstego (częściowo również piątego) numeru Uranii w tym roku. 
Apeluję do PT Kolegów, członków PTA o lobbing w tej sprawie, próbę wykorzystania swych 
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znajomości do uzyskania informacji o właściwych przyczynach pozostawienia przez Ministerstwo 
Uranii-Postępów Astronomii własnemu losowi. 
Jak i jaką ścieżką mamy składać wnioski i odwołania? 
Jednocześnie apeluję o promocję pisma wśród znajomych, podczas festiwali nauki, pokazów nieba, 
wykładów etc. Proszę o lobbing w przemyśle i handlu na rzecz reklam w Uranii. Jeszcze raz 
zwracam się do wszystkich akademickich i nieakademickich ośrodków astronomicznych z prośbą o 
sponsoring w postaci edukacyjnych, naukowych i astroturystycznych (zwiedzanie obserwatoriów i 
planetariów) ogłoszeń i reklam. 

Maciej Mikołajewski
Redaktor Naczelny Uranii, Wiceprezes PTA

4.   CAP 2013, Warszawa, 14-18 października 2013

Informujemy, że konferencja Communicating Astronomy with the Public 2013: Challenges in 
Communication of Astronomy and Space Exploration odbędzie się w Warszawie w dniach 14-18 
października 2013.
Więcej informacji na stronie http://www.communicatingastronomy.org/cap2013/
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