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Zbliżają się Święta Wielkanocne - czas zadumy i skupienia.  
W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego 

życzymy spokoju, nadziei oraz dobrych dni w ten przepiękny czas. 
Niech miłość i dobro zawsze będą obecne w Waszym życiu. 

 

 

Zjazd PTA 

Przypominamy, że 39. Zjazd PTA odbędzie się w dniach 9-12 września 
2019 w Olsztynie. Rejestracji można dokonać wypełniając formularz 
znajdujący się na: https://www.pta.edu.pl/zjazd39/rejestracja.php. 
Termin zgłaszania 10-15 minutowych wykładów mija 30.05.2019 r., a 
termin zgłaszania plakatów mija 02.08.2019 r. 
 
 
Piknik Naukowy 
 
PTA przygotowuje swoje stoisko na nadchodzący 23. Piknik Naukowy, 
który odbędzie się 11 maja 2019 na terenie stadionu PGE Narodowy w 
Warszawie. 
Poszukujemy ochotniczek i ochotników, którzy pomogą nam w obsłudze 
stoiska pokazowego. Nie jest konieczne być profesjonalnym 
astronomem. Większość naszych stacji i pokazów jest bardzo 
interaktywna i oparta o multimedia. 
Oferujemy: 
- świetną atmosferę w naszym zespole, 
- okazję do zdobycia doświadczenia w popularyzacji nauki, 
- przekąski i napoje, 
- sesję treningową (również online) w tygodniu przypadającym: 6-9 
maja (z pizzą), 
- czadowy t-shirt naszych demonstratorów (ze obrazem czarnej dziury) 
- opłacenie przejazdu i noclegu dla osób spoza Warszawy. 
 
Skontaktuj się z głównym koordynatorem - Wojtkiem Hellwingiem 
(wojtek.hellwing@gmail.com), jeżeli chciałabyś/chciałbyś stać się 
częścią tego niesamowitego wydarzenia! 
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IAU100 – uroczystości w Brukseli 
 
W dniach 11-13 kwietnia 2019 r. w Brukseli odbyła się uroczysta 
konferencja z okazji 100 lat Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU). 
Poświęcona była roli astronomii w dyplomacji, rozwoju, edukacji, 
popularyzacji, sztuce, rozwoju nowoczesnych technologii. Przez 
pierwsze dwa dni rocznicę świętowali astronomowie z wielu krajów, a w 
trzeci dzień miłośnicy astronomii. Uroczystości odbywały się w Pałacu 
Akademii - miejscu, w którym założono IAU. 
 
Więcej informacji zdjęcia: 
https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/miedzynarodowa-unia-
astronomiczna-swietuje-100-lat 
https://www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau1903/ 
 
Przypominamy, iż w ramach IAU100 zaplanowanych jest na cały rok 
szereg inicjatyw popularyzujących astronomię, skierowanych do różnych 
grup - uczniów, nauczycieli, miłośników astronomii i ogółu 
społeczeństwa. Szczegóły: https://www.iau-100.org.  
 
 
Astronomia Niepodległa 
 
PTA wraz z TVP Bydgoszcz w dalszym ciągu realizuje serial historyczny 
o ostatnich 100 latach astronomii w niepodległej Polsce. Do tej pory 
zrealizowano następujące programy: 

• Obserwatorium Astronomiczne UJ w Krakowie 
• Obserwatorium Astronomiczne UAM w Poznaniu 
• Obserwatorium Astronomiczne UW w Warszawie 
• Centrum Astronomii UMK w Piwnicach 
• Instytut Astronomiczny UWr we Wrocławiu 
• Centrum Badań Kosmicznych PAN 

 
W kolejnych odcinkach chcemy opowiedzieć historię: 

• Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN 
• Polskich planetariów 
• Uranii 
• Polskich obserwatoriów górskich 

 
Premiery programów odbywają się co dwa tygodnie w paśmie 
ogólnopolskim TVP3 w czwartki o godz. 17, z powtórkami o 0:55 i w 
sobotę o 7:05 i 23:35. W sobotę po premierze filmy są już dostępne na 
https://www.youtube.com/AstronariumPL.  
Zachęcamy do premierowych prezentacji publicznych na seminariach, 
radach naukowych i wykładach etc. w poszczególnych, filmowanych 
ośrodkach. Filmy mogą być używane podczas niekomercyjnych działań 
promocyjnych poszczególnych, filmowanych ośrodków. 
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Wykłady PTA 
 
W dniach 9-12 kwietnia br. w siedzibie CAMK odbyły się Wykłady PTA. 
Tegorocznym wykładowcą był prof. Andrew Fabian. Wykłady cieszyły się 
dużym zainteresowaniem słuchaczy z kilku polskich ośrodków 
naukowych. PTA planuje kolejne wykłady z cyklu, o których poinformuje 
w odpowiednim czasie. 
 
 
Mini-książki o astronomii 
 
TUIMP (z ang. "The Universe in my pocket") jest inicjatywą kilku 
astronomów z różnych z zakątków świata tworzących mini-książki o 
astronomii. Z łatwością można je pobrać ze strony internetowej 
www.tuimp.org. 
Pobrany plik wystarczy wydrukować na jednej kartce papieru i złożyć w 
małą 16-stronicową książeczkę, która zmieści się w każdej kieszeni! 
Książeczki te dedykowane każdemu miłośnikowi astronomii, są napisane 
prostym językiem, a także obficie ilustrowane oraz zatwierdzone przez 
profesjonalnych astronomów i przetłumaczone na dziesięć języków.  
Doskonale nadają do rozprowadzania w szkołach, na festiwalach nauki, 
publicznych wykładach lub w planetariach.  
Obecnie jest dostępna 9 książeczek do pobrania w języku polskim: 

• Wszechświat mgławic 
• Niewidzialny Wszechświat 
• Królestwo galaktyk 
• Układ Słoneczny 
• Niebieskie postacie 
• Kwazary i inne monstra 
• Wysokoenergetyczny Wszechświat 
• Mgławica Kraba 
• Rozmiary ciał niebieskich 

 
 
 
Redaktorzy A & A 
 
Zarząd czasopisma Astronomy & Astrophysics ogłasza konkurs na 
stanowisko redaktorów (Associate Editors) z zakresu: 
 

• Astronomical instrumentation 
• Stellar populations in both external galaxies and the Milky Way 

 
Więcej informacji na stronie: https://www.aanda.org/news/1658-call-
for-new-associate-editors-apr-2019 
 
Termin składania zgłoszeń mija 8 maja br. 
 
 

 
Ogłoszenia 
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