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Zjazd PTA i Nagroda Młodych 

Przypominamy, że termin nadsyłania zgłoszeń kontrybucji (krótkie 
referaty) na 39. Zjazd PTA mija 30 czerwca br.   
 
Z tematami referatów zaproszonych i przeglądowych można zapoznać 
się na stronie zjazdowej https://www.pta.edu.pl/zjazd39/program.php. 
 
30 czerwca br. mija także termin zgłaszania kandydatów do Nagrody 
Młodych PTA. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Sekretariat PTA, 
00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18 oraz pocztą elektroniczną na adres: 
sekretarz@pta.edu.pl oraz do przewodniczącego Jury Nagrody Młodych 
pigulski@astro.uni.wroc.pl 
Regulamin znajduje się na stronie: 
https://www.pta.edu.pl/dok/regulamin_nagroda_mlodych.pdf  
 
 
IAU100 NameExoWorlds 
 
Z okazji swojego stulecia Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) 
zorganizowała konkurs na nazwy planet pozasłonecznych IAU100 
NameExoWorlds. Każdy kraj otrzymał prawo nazwania jednej 
egzoplanety i jej gwiazdy. W tym celu prowadzone są narodowe 
konkursy. Polski konkurs jest realizowany przez IAU z pomocą PTA. 
 
IAU przydzieliła Polsce do nazwania planetę BD+14 4559 b. Jest to 
gazowy olbrzym o masie i rozmiarach zbliżonych do Jowisza (1,23 masy 
Jowisza i 1,04 promienia Jowisza). Układ jest odległy od nas o około 160 
lat świetlnych. Gwiazdę widać na niebie w konstelacji Pegaza, ma 
jasność V = 9,7 mag. Planeta została odkryta w 2009 r. przez zespół 
polskich astronomów. 
 
Konkurs potrwa etapami do grudnia 2019 r. W pierwszym etapie 
organizatorzy czekają na propozycje nazw dla planety i jej gwiazdy, wraz 
z krótkimi uzasadnieniami. Etap ten potrwa do 31 lipca 2019 r. 
Propozycje może zgłaszać każdy - zarówno osoba indywidualna, jak i 
szkoły, organizacje, instytucje. Zgłoszenia nazw można nadsyłać 
poprzez formularz na stronie internetowej konkursu (to jedyny sposób 
zgłaszania propozycji): https://www.iau100.pl/planety/formularz. 
Zachęcamy do zgłaszania swoich pomysłów na nazwy oraz do jak 
najszerszego rozpropagowania informacji o konkursie. 
 
Polska strona konkursu: http://www.iau100.pl/planety 
Ogólnoświatowa strona konkursu: http://www.nameexoworlds.iau.org 
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Rys: Artystyczna wizja widoku na planetę BD+14 4559 b z powierzchni jej 
hipotetycznego księżyca. Rys.: W. Zięba / IAU100 / PTA. 

 
 
 
 
 
 
Astronomia Niepodległa i Astronarium 
 
 
PTA wraz z TVP Bydgoszcz zakończyli produkcję serialu historycznego o 
ostatnich 100 latach astronomii w Polsce. Telewizyjna premiera 
ostatniego, 10. odcinka pt. “Obserwatoria górskie” miała miejsce 13 
czerwca. Do 11 lipca na tej samej antenie TVP3 i w tych samych 
godzinach (czwartki o godz 17:00, piątki 1:00, soboty o 7:05 i 23:35) 
będą powtarzane niektóre odcinki. Dodatkowo program emitowany jest 
na TVP Polonia, a kolejne emisje zapowiada TVP Historia. Po premierach 
wszystkie filmy są dostępne na  
https://www.youtube.com/AstronariumPL. 
 
Na 11 lipca przewidujemy powrót na antenę serialu Astronarium. 
Emisje w tych samych pasmach i godzinach jak do tej pory (patrz 
wyżej). Premiery co 2 tygodnie będą przeplatane powtórkami programu. 
Projekt przewiduje powstanie 45 nowych odcinków. Autorzy z góry 
dziękują wszystkim P.T. Koleżankom i Kolegom, za pomoc w realizacji 
programu i występy przed kamerą. 
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Studia doktoranckie w OA UW 
 
Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza 
kandydatów na studia doktoranckie w nowopowołanej Szkole 
Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UW. 
 
Lista proponowanych tematów naukowych i opiekunów znajduje się na 
stronie: http://www.astrouw.edu.pl/oferty_phd/tematy_2019.pdf 
Ewentualni kandydaci powinni skontaktować się z osobą proponującą 
wybrany temat i uzyskać jej zgodę na objęcie opieką w przypadku 
pozytywnego wyniku rekrutacji.  
 
Informacje i zapisy w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów 
UW: https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/SzD2019/programme/3-SzD-
NSP-Astro/ 
 

 

Szkoła astropolarymetryczna ,,Polarimetry as a diagnostic tool in 
astronomy" 
 
 
Organizatorzy zapraszają na szkołę astropolarymetrii, która odbędzie się 
w dniach 23-27 września 2019 r. na Wydziale Fizyki, Astronomii  
i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu. 
W ciągu tygodniowej konferencji światowi eksperci wygłoszą wykłady 
oraz przeprowadzą warsztaty o następującej tematyce: wstęp do 
polarymetrii, instrumenty i techniki obserwacyjne, metody, propagacja 
błędów, polarymetria atmosfer planet pozasłonecznych, komet, 
planetoid, YSOs, dysków protoplanetarnych, gwiazd magnetycznych, 
obiektów zwartych, AGNów i galaktyk. 
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie szkoły:  
https://astropol.umk.pl/school2019/   
 
Termin rejestracji został przedłużony do 21 czerwca br. Patronat nad 
szkołą objęło PTA. 
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