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40. Zjazd PTA 

W dniach 13 - 17 września odbędzie się 40. Zjazd PTA w 
wirtualnym Szczecinie. Konferencja przybierze formułę zupełnie inną 
od poprzednich zjazdów - wykłady i panele dyskusyjne toczyć się będą 
na specjalnie do tego przeznaczonej platformie internetowej, podobnie 
jak Walne Zebranie członków PTA. Organizatorzy rozważają możliwość 
zorganizowania uroczystego Otwarcia Zjazdu w formule hybrydowej w 
CAMK w Warszawie, ale ostateczne decyzje z tym związane podjęte 
zostaną w późniejszym terminie. 

Rejestracji na Zjazd można dokonać na stronie: https://
www.pta.edu.pl/zjazd40/. Termin nadsyłania zgłoszeń kontrybucji 
(krótkie referaty) został przedłużony do 30 czerwca br. Bardzo 
prosimy o poważne potraktowanie tego terminu, co pozwoli 
organizatorom na ustalenie planu sesji i czasu trwania poszczególnych 
wystąpień do połowy lipca. 
Program zjazdu z podziałem na sesje i listą zaproszonych prelegentów 
znajduje się na stronie internetowej: https://www.pta.edu.pl/zjazd40/
program-zjazdu 

Zachęcamy do uczestnictwa w Zjeździe.

Nagroda Młodych PTA 

30 czerwca br. mija termin zgłaszania kandydatów do Nagrody 
Młodych PTA. Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na 
adres: sekretarz@pta.edu.pl oraz do przewodniczącego Jury Nagrody 
Młodych szczerba@ncac.torun.pl 

Regulamin Nagrody Młodych znajduje się na stronie:  
https://www.pta.edu.pl/dok/regulamin_nagroda_mlodych.pdf 
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Notatka ws. Narodowego Programu Kopernikańskiego 

Do środowiska polskich astronomów dotarł, niedawno nagłośniony w 
mediach, pro jekt ustawy o tzw. Narodowym Programie 
Kopernikańskim, jako swoistym memoriale upamiętniającym 550. 
rocznicę urodzin astronoma. W jego ramach zaproponowano powstanie 
Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika i tzw. Kolegium Astronomii i Nauk 
Przyrodniczych w Toruniu. Wzbudziło to niepokój dużej grupy 
astronomów. W związku z tym  Zarząd PTA listem z dnia 29 kwietnia 
2021 r., zwrócił się do Ministra Edukacji i Nauki prof. dr hab. 
Przemysława Czarnka z pytaniem: 
   
w oparciu o jakie naukowe kadry, w szczególności 
astronomiczne, miałoby powstać i działać Kolegium? W Toruniu 
istnieją już dwie bardzo silne astronomiczne placówki naukowe 
związane z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika (Instytut Astronomii z 
obserwatorium w Piwnicach) oraz Polską Akademią Nauk (oddział 
Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika). Rozbijanie, a nie 
wzmacnianie tych znakomitych zespołów zdaniem Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego odbyłoby się z wielka szkodą dla 
poziomu badań astronomicznych w Polsce, a w szczególności w 
Toruniu, nomen omen „mieście Kopernika". 

W odpowiedzi w dniu 27 maja 2021 r., otrzymaliśmy pismo podpisane 
przez Sekretarza Stanu MEiN prof. dr hab. Włodzimierza Bernackiego, 
wyjaśniające że:  

1. intencją Ministerstwa Edukacji i Nauki nie było oraz nie jest, 
ingerowanie w pracę dobrze funkcjonujących zespołów, które 
przyczyniają się do zbudowania międzynarodowej pozycji i 
prestiżu naukowego polskiej astronomii, oraz  

2. tekst projektu ww. ustawy, który pojawił się w przestrzeni 
publicznej, nie jest oficjalnym dokumentem resortu, a jedynie 
materiałem roboczym, który w chwili obecnej nie podlega 
oficjalnej dyskusji. 

Przewodnik astronomiczny po Polsce 

PTA rozważa możliwość wydania publikacji przedstawiającej wszelkie 
miejsca, budynki, instytucje, organizacje związane z astronomią i 
kosmosem. Osoby chętne do zaangażowania się w taki projekt od 
s t r o n y r e d a k c y j n e j p r o s i m y o k o n t a k t p o d a d r e s e m 
obserwatoria@pta.edu.pl 
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Przy okazji przypominamy, iż pod koniec marca ukazało się 
opracowanie pt. “Polskie ośrodki astronomiczne” będące informatorem 
na temat naukowych placówek astronomicznych w naszym kraju. Jest 
ono dostępne do pobrania ze strony https://www.pta.edu.pl/
wydawnictwa/katalogi 
 

Wirtualna Szkoła Letnia „Asteroid Photometry” 

Europlanet 2024 Research Infrastructure ma przyjemność zaprosić na 
wirtualną szkołę letnią “Asteroid Photometry”, która odbędzie się na 
Vilnius University (Litwa) i na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu (Polska) w dniach 16-27 sierpnia 2021 r. 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2021. Powiadomienia o 
przyjęciu zgłoszenia do 30 czerwca 2021. 
Więcej informacji na stronie internetowej: 
http://www.astro.amu.edu.pl/pl/wirtualna-szkola-letnia-asteroid-
photometry/ 

VI Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem 

Zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji na temat 
Zanieczyszczenia Światłem. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 
września 2021 w Łodzi w formie hybrydowej. Organizatorami 
konferencji są: Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Politechnika 
Łódzka, Planetarium EC1 oraz Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. 
Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawuje stały komitet naukowy 
OKZŚ złożony z ekspertów z różnych dziedzin związanych z 
problematyka zanieczyszczenia światłem. Termin nadsyłania zgłoszeń 
mija 12 lipca 2021. 
Strona konferencji: https://noc.edu.pl/okzs2021/

Konferencja z okazji 450. Urodzin Johannesa Keplera 

Zapraszamy do udziału w konferencji z okazji 450 urodzin Johannesa 
Keplera, która odbędzie się 16 października 2021 r. w Rzepienniku 
Biskupim. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Astronomia 
Nova. Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia oraz plakacie: 
http://astronomianova.org/pdf/kepler-konferencja-2021.pdf 

Projekt „Telescopes for All” 

Projekt „Teleskopy dla Wszystkich” 2021 to kolejna edycja programu 
popularyzującego naukę, realizowanego przez Międzynarodową Unię 
Astronomiczną. W ramach tego projektu rozdanych zostanie 12 

 
Ogłoszenia  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teleskopów podpisanych przez astronautów i naukowców, w tym 
laureatów Nagrody Nobla! 

 
Teleskopy trafią do słabiej rozwiniętych społeczności na całym świecie. 
Celem projektu jest poszerzenie horyzontów dzieci, dorosłych i 
pedagogów, wzbudzenie zainteresowania nauką i podniesienie 
świadomości dotyczącej równości szans w karierze astronomicznej.  
Już teraz można aplikować o jeden z teleskopów. W tym celu należy 
przygotować propozycję wykorzystania tego sprzętu i przesłać ją do 
Krajowego Koordynatora IAU ds. popularyzacji astronomii w celu 
otrzymania stosownej rekomendacji. W Polsce Koordynatorem IAU ds. 
popularyzacji astronomii jest Krzysztof Czart. Termin nadsyłania 
zgłoszeń mija 15 czerwca 2021. 

Więcej informacji na stronie: https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/
teleskopy-dla-wszystkich-2021-program-miedzynarodowej-unii-
astronomicznej 

Konkurs IAU na stanowisko International Outreach Officer 

Pojawiła się okazja na ciekawą pracę dla popularyzatorów astronomii 
chcących realizować globalne projekty. IAU Office for Astronomy 
Outreach rekrutuje na stanowisko International Outreach Officer. Jest 
to praca w Japonii przez 3 lata. Termin zgłoszeń: 15 lipca 2021 r. 
Więcej informacji: https://www.iau.org/news/announcements/detail/
ann21032/ 

Praca w ESO 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami o pracę w 
ESO: https://recruitment.eso.org/ 

Astronomia w filmie o jednej z warszawskich ulic 

Powstaje film o ulicy Wilczej w Warszawie. Jego reżyser, Arjun Talwar, 
poszukuje miłośnika astronomii mieszkającego lub pracującego przy tej 
ulicy lub w jej pobliżu. Gdyby ktoś znał taką osobę, prosimy o 
przekazanie informacji i kontakt. 

Polskie Towarzystwo Astronomiczne 
ul. Bartycka 18, 

00-716 Warszawa 

www.pta.edu.pl 

zarzad@pta.edu.pl
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