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Sprawy EAS 

Przypominamy, że każdy z członków PTA może zostać członkiem EAS 
(European Astronomical Society) bez uiszczania dodatkowej opłaty. 
Osoby, które są zainteresowane członkostwem w EAS proszone są o 
uzupełnienie formularza https://forms.gle/DyGRt68TJH8VYqkw9 do  
15 lutego br. 
 
Członkom EAS przypominamy, że do 15 lutego br. trwa głosowanie na 
członka Rady EAS. Zachęcamy do głosowania szczególnie mocno ze 
względu na polskiego kandydata do wspomnianej Rady. Dokonać tego 
można poprzez zalogowanie na stronie https://eas.unige.ch/login.jsp 
oraz przejście do zakładki “Cast your vote”. 
 
Więcej informacji na temat organizacji EAS znajduje się na stronie: 
https://eas.unige.ch. 
  
 
Bal Astronoma 
 
 
18 stycznia br. w Krakowie odbył się Bal Astronoma. Zgromadził ponad 
50 osób, które w tanecznej atmosferze sprzyjającej rozmowom  
o astronomii, wkroczyły w 2020 rok. Kierujemy serdeczne 
podziękowania dla krakowsko-warszawskiego Komitetu 
Organizacyjnego Balu i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych latach.   
 
 

 
Fot.: Uczestnicy Balu Astronoma 2020 
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Składki członkowskie 
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o opłacenie zaległych składek 
członkowskich. Przypominamy, że decyzją Walnego Zebrania Członków 
w 2019 roku ustalono podniesienie składki od 2020 roku do 120 zł 
rocznie. Składka dla studentów i doktorantów pozostanie na 
dotychczasowym poziomie (90 zł). Jednocześnie prosimy o 
odrobinę cierpliwości w kwestii uzupełniania bazy danych dotyczących 
ostatnio wpłaconych składek - nie jest ona uzupełniana automatycznie.  
 
 
Planeta Pirx i gwiazda Solaris nominowane jako literackie 
wydarzenie roku  
 
Portal lubimyczytac.pl oraz Allegro prowadzą plebiscyt Książka Roku 
2019. W kategorii “Literackie wydarzenie roku” nominowane zostały 
planeta Pirx i gwiazda Solaris. Nazwy te zostały nadane w ubiegłym roku 
dzięki konkursowi IAU100 NameExoWorlds prowadzonemu przez 
Międzynarodową Unię Astronomiczną oraz Polskie Towarzystwo 
Astronomiczne. Zachęcamy do zagłosowania w literackim plebiscycie! 
 
https://lubimyczytac.pl/plebiscyt/kategoria/95/wydarzenie-roku-2019 
 
 
 
Informacja o patronatach 
 
PTA objęło patronatem honorowym konferencję TechSesh organizowaną 
przez grupę licealistów. Młodzi ludzie organizują spotkania dotyczące 
nauki, astronomii i nowoczesnych technologii. Więcej informacji o 
spotkaniach na stronie https://www.techsesh.pl.  
 
 
 
Warsztaty i szkoła letnia UMK 
 
Zachęcamy do zapoznania się z programem warsztatów naukowych oraz 
szkoły letniej organizowanych w tym roku w Instytucie Fizyki UMK  
w ramach działalności Centrum Doskonałości z zakresu Astrofizyki  
i Astrochemii 
 

• "ESA James Webb Space Telescope Master Class workshop" –  
11-13 marca br.: http://jwst.faj.org.pl/  - warsztaty 
organizowane w scislej wspolpracy z Europejską Agencją 
Kosmiczną i Uniwersytetem w Lejdzie 
 

• "Formation and evolution of planetary systems and habitable 
planets" - 19-26 sierpnia br.: http://eai.faj.org.pl/ - szkoła 
letnia dla studentów, doktorantów, pracowników nauki oraz 
nauczycieli i popularyzatorów nauki we współpracy z Europejskim 
Instytutem Astrobiologicznym 

 
 

 
Ogłoszenia 
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Oferta pracy w CFT PAN 
 
Zapraszamy do składania zgłoszeń na stanowisko typu “post-doc” 
(adiunkt) z zakresu kosmologii obliczeniowej w Centrum Fizyki 
Teoretycznej (CFT) PAN w Warszawie do pracy przy projekcie 
badawczym "LUSTRE - Local UniverSe Tests of gRavity and dark Energy" 
prowadzonym przez dr. hab. Wojciecha Hellwinga, finansowanym przez 
Narodowe Centrum Nauki (NCN). Projekt będzie realizowany  
w międzynarodowej współpracy i kooperacji z grupą prof. Noama 
Libeskinda z AIP Instytutu Leibniza w Poczdamie. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie: http://whellwing.weebly.com/lustre.html 
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