
 
Aktualności 

 
 
 

N 

 

 

Astronomia, astronautyka, badania kosmiczne – spotkanie 
organizacji pozarządowych 

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich polskich organizacji zajmujących 
się popularyzacją astronomii i tematyki kosmicznej do udziału w Space 
Forum 2019. Spotkanie odbędzie się w Olsztynie w dniach 6-8 września 
2019 r. Organizatorami są Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA), 
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne oraz Fundacja 
Nicolaus Copernicus. 
 
Ramowy program spotkania: 
6 września 2019 r. – spotkanie integracyjne 
7 września 2019 r. – spotkanie warsztatowe dotyczące pozyskiwania 
środków na realizowane zadania oraz przykładów najciekawszych 
wydarzeń upowszechniających astronomię w Polsce 
8 września 2019 r. – spotkanie plenarne, prezentacje organizacji, forum 
dyskusyjne 
 
Dla uczestników zapewnione zostaną noclegi (6-9 września 2019 r.), 
wyżywienie oraz materiały konferencyjne. 
Zgłoszenia: spaceforum@copernicusfoundation.eu, tel. 508 698 232 
(Robert Szaj) 
 
Spotkania tego typu są inicjatywą PTA organizowaną w tym samym 
mieście, co Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, za każdym 
razem w innym rejonie kraju. Pierwsza edycja odbyła się 6.09.2015 r. w 
Poznaniu, pod nazwą Spotkanie Organizacji Astronomicznych  
i Astronautycznych, przy okazji 37. Zjazdu PTA. Wzięło w niej udział 
blisko 40 uczestników. Tegoroczna edycja, pod nazwą Space Forum 
2019, towarzyszy 39. Zjazdowi PTA. 
 
Szczegóły: https://www.pta.edu.pl/prasa/pta1908 
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Wizyty astronomów w szkołach 
 
 
Zachęcamy astronomów do zgłaszania się do projektu o nazwie “Wizyty  
astronomów w szkołach” realizowanego przez PTA. Odwiedziny szkół 
rozpoczną się we wrześniu 2019 r. Napłynęło mnóstwo zgłoszeń od szkół 
z całej Polski. 
 
Zgłoszenia dla astronomów: iau@pta.edu.pl 
 
Zgłoszenia dla szkół poprzez formularz na stronie: 
https://www.pta.edu.pl/astronomers-in-schools 
 
 
 
 
Projekt Dark Sky Poland szuka działaczy regionalnych 
 
Program Ciemne Niebo Stowarzyszenia POLARIS - OPP ogłasza nabór 
otwarty na działaczy regionalnych w ramach projektu "Dark Sky Poland", 
finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 
lata 2014-2020). Poszukiwane są osoby, które są zainteresowane 
czynnymi działaniami na rzecz redukcji zanieczyszczenia sztucznym 
światłem oraz informowania społeczeństwa na temat tego problemu. 
Aktualnie pozostały wolne miejsca w dwóch rejonach: Pojezierze 
Mazurskie i Bieszczady. 
 
Szczegóły: https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/nabor-dzialaczy-
regionalnych-do-dark-sky-poland-2019 
 
 
 
Nabór uzupełniający do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet w CAMK PAN 
 
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie prowadzi 
nabór uzupełniający na studia doktoranckie. Szczegóły znajdują się 
w ogłoszeniu na stronie: 
https://www.camk.edu.pl/en/phd/recruitment/ 
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