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Medal Bohdana Paczyńskiego  

Informujemy, że termin nadsyłania kandydatur do Medalu Bohdana 
Paczyńskiego „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i 
astrofizyki” upływa 31.01.2021 r. Wniosek o nadanie Medalu Bohdana 
Paczyńskiego powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie, 
przedstawiające omówienie osiągnięć naukowych kandydata, za które 
proponuje się przyznanie Medalu. Mile widziane są listy wspierające 
kandydaturę. Zgłoszenia prosimy przesyłać do Przewodniczącego 
Kapituły - Marka Sarny na adres (sarna@camk.edu.pl) lub listownie na 
adres Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. 

Regulamin nagrody jest dostępny pod adresem:  
https://www.pta.edu.pl/dok/regulamin_medal_paczynskiego.pdf 

Nabór nowych członków do IAU 

Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) ogłosiła nabór na 
członkostwo w dwóch kategoriach: a) członków zwyczajnych 
(Individual Member) oraz b) młodszych członków (Junior Member) do  
5 lat po doktoracie. Członkowie nie płacą składki. Nabór trwa do 
15.12.2020 r. 

Status “Individual Member” jest skierowany do osób będących 
zawodowymi naukowcami, posiadającymi co najmniej stopień doktora, 
pracującymi w dyscyplinie astronomii lub w obszarach pokrewnych, 
związanych z astronomią. Status “Junior Member” jest skierowany do 
osób rozpoczynających karierę naukową, które otrzymały stopień 
doktora w latach 2015-2020, pracujących w dyscyplinie astronomii lub 
w obszarach pokrewnych, związanych z astronomią. Status ten jest 
tymczasowy i nie może trwać dłużej niż 6 lat. 

Kandydat/kandydatka powinni wypełnić formularz znajdujący się pod 
linkiem: 
https://www. iau.org/submiss ions/membershipappl icat ion/
qawolpxu8306/ 

Oficjalna nominacja nowych członków, pozytywnie zaakceptowanych 
przez Komitet Narodowy IAU/Komitet Astronomii PAN oraz Komitet 
Członkowski IAU, odbędzie się w sierpniu 2021 roku. 
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Konkurs IAU na prace doktorskie 

Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) ogłosiła konkurs „IAU PhD 
Prize” na prace doktorskie obronione od 16 grudnia 2019 r. do 15 
grudnia 2020 r. Każdy z wydziałów IAU może nagrodzić jedną pracę w 
swojej dziedzinie. Termin zgłoszeń to 15.12.2020 r. 

Formularz zgłoszeniowy: https://www.iau.org/submissions/phd-prize/ 
Regulamin: https://www.iau.org/science/grants_prizes/phd_prize/ 

Nabór tematów i projektów do grantów DK i SON 

Zarząd PTA ogłasza nabór tematów i projektów na wnioski o 
ministerialne granty z programów Doskonała Nauka (dofinansowanie 
monografii i konferencji naukowych) oraz Społeczna Odpowiedzialność 
Nauki (dofinansowanie projektów m in. popularyzujących naukę). 
Przewiduje się, że Ministerstwo Edukacji i Nauki otworzy nowy konkurs 
na początku 2021 roku. W związku z tym czekamy na zgłoszenia i 
propozycje do 15.12.2020 r. Osoba kontaktowa z zarządu: Wojciech 
Hellwing (hellwing@cft.edu.pl) 
  

OMSA 

4-6 czerwca br. odbył się finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Seminarium Astronomicznego (OMSA) w trybie telekonferencji 
internetowej. PTA, które od lat mocno wspiera tę inicjatywę, w tym 
roku, poza zasileniem jury konkursu, udostępniło swoje zasoby 
internetowe (kanał Astronarium) do umożliwienia transmisji online. 
Emitowany na żywo finał OMSA cieszył się bardzo dużą popularnością, 
a ponad 160 tysięcy wyświetleń sesji finałowej zapewniło liczebność 
widowni przerastającą oczekiwania organizatorów.  

Astronomia Ogólna 

Dzięki staraniom PTA i pod patronatem naszego Towarzystwa, 
Wydawnictwo Naukowe PWN przetłumaczyło na język polski ceniony na 
świecie podręcznik podstaw astronomii p.t „Fundamental Astronomy 
(6th edi t ion)”. Od wie lu lat brakowa ło w naszym kraju 
polskojęzycznego podręcznika tego rodzaju. Polski tytuł nawiązuje do 
“Astronomii ogólnej” Eugeniusza Rybki. Egzemplarze książki można 
zamawiać w promocyjnej cenie m.in. w sklepie internetowym PTA: 
https://sklep.pta.edu.pl/strona-glowna/290-astronomia-ogolna-.html 
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Astronarium 

Odcinek nr 18 „Astronarium”, pod tytu łem "Odleg łości we 
Wszechświecie", jako pierwszy z tej serii przekroczył na YouTube liczbę 
miliona wyświetleń. Wcześniej wiele odcinków miało już milionową 
widownię, ale w formie telewizyjnej. Z kolei liczba subskrypcji kanału 
„Astronarium” zbliża się do stu tysięcy.  
Link do odcinka: https://www.youtube.com/watch?v=4l8KL-9Fj8Q 

Lato i jesień z astronomią 

W malowniczo położonym uzdrowisku Świeradów-Zdrój znajduje się 
Centrum Edukacji Ekologicznej “Izerska Łąka” NATURA 2000, które 
prowadzi współpracę z astronomami chętnymi odwiedzić ten 
malowniczy rejon i poprowadzić zajęcia i pokazy dla turystów i 
okolicznej ludności. Centrum dysponuje dużą salą seminaryjną z 
sufitowym ekranem do rzutowania nieba, oraz nowoczesną salą do 
warsztatów wyposażoną w ekran mg łowy oraz stanowiska 
komputerowe do pokazów np. Sztucznej Rzeczywistości (VR). 
Dodatkowo do pokazów nieba na “Izerskiej Łące” dostępne są dwa 
teleskopy zwierciadlane o średnicy 15 cm każdy. Na początku sierpnia i 
pod koniec września br. w Centrum odbyła się seria pokazów i 
wykładów astronomicznych („Lato i jesień z astronomią”). “Izerska 
Łąka”, która funkcjonuje jako część centrum kultury Świeradowa-
Zdroju “Stacja Kultury” zaprasza chętnych astronomów do współpracy. 

Fot: Tegoroczne zajęcia w ramach cyklu „Lato z astronomią”. 

http://www.youtube.com/watch?v=4l8KL-9Fj8Q
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Doniesienia konferencyjne z XXXIX Zjazdu PTA 

Ukazały się doniesienia konferencyjne z XXXIX Zjazdu PTA w Olsztynie. 
Egzemplarze zostaną wkrótce rozesłane do autorów. Artykuły są 
również dostępne na stronie Proceedingsów PTA:  
https://www.pta.edu.pl/proc/v10p1 

Projekt SKIES 

PTA zostało partnerem projektu SKIES (Skilled, Innovative & 
Entrepreneurial Scientists) realizowanego przez międzynarodowe 
konsorcjum pod przewodnictwem Uniwersytetu w Lejdzie. Projekt 
uzyskał finansowanie z budżetu Komisji Europejskiej w ramach 
programu Horyzont 2020. 

Konkurs dla młodzieży „Catch a Star” 

Do 23.12.2020 r. trwa międzynarodowy konkurs astronomiczny dla 
młodzieży szkół średnich o nazwie “Catch a Star”. Zadanie konkursowe 
polega na przygotowaniu eseju na wybrany temat astronomiczny (w j. 
angielskim): https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/konkurs-catch-
star-2020

Oferta pracy w OA UW 

Obserwatorium Astronomiczne UW ogłasza konkurs na dwa stanowiska 
typu adiunkt badawczy (ekwiwalent post-doca) w dyscyplinie 
astronomia w ramach grantu Polskie Powroty Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej. Zadania badawcze będą wiązały się z 
badaniem planet na szerokich orbitach i planet swobodnych z 
wykorzystaniem mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Termin 
składania podań upływa 2.01.2021 r. Więcej informacji w ogłoszeniu: 
http://www.astrouw.edu.pl/index.php/ofertypracy.html 
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