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1. Medal Bohdana Paczyńskiego

Przypominamy,  że  do  31  grudnia 2016  r  można  zgłaszać  kandydatów  do  Medalu  Bohdana 
Paczyńskiego  „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i  astrofizyki”.  Zgłoszenia można 
przesyłać na na adres prezes@pta.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
Prezes PTA, Agnieszka Kryszczyńska, 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18.

Regulamin i skład Kapituły znajduje się na stronie:
https://www.pta.edu.pl/nagrody/medal-paczynskiego 

2. Nagroda im. Włodzimierza Zonna i Nagroda Młodych

Można również zgłaszać kandydatów do Nagród im. Włodzimierza Zonna, za popularyzację wiedzy 
o Wszechświecie oraz Nagrody Młodych, za wybitny, indywidualny dorobek naukowy w dziedzinie 
astronomii.

• Nagroda im. Włodzimierza Zonna – termin zgłoszenia 31 marca 2017 r.
• Nagroda Młodych – termin zgłoszenia 30 czerwca 2017 r. 

Strona internetowa PTA dotycząca przyznawanych nagród: https://www.pta.edu.pl/nagrody

3. Almanach Astronomiczny na rok 2017

Ukazał się "Almanach Astronomiczny na rok 2017", którego wydawcą jest PTA. Almanach zawiera 
efemerydy dla bardzo wielu zjawisk astronomicznych na cały rok 2017. Dane zamieszczone są w 
postaci tabel, zestawień, wykresów, mapek.

Wersja PDF:
http://www.urania.edu.pl/almanach
Wersja na urządzenia mobilne:
https://play.google.com/store/
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4. Urania dla nauczycieli

Do  końca  grudnia  2016  r.  nauczyciele  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych,  średnich,  mogą 
zamawiać  indywidualne  prenumeraty  "Uranii"  na  zasadach  takich  jak  prenumerata  szkolna. 
Nauczyciel  płaci  tylko  30  zł,  a  resztę  kosztów  dopłaca  Ministerstwo  Nauki  i  Szkolnictwa 
Wyższego.

http://www.urania.edu.pl/zasoby/prenumerata-nauczyciele.html

5. Prenumerata szkolna Uranii

Przypominamy,  że można zgłaszać placówki szkolne do programu "Prenumerata  sponsorowana 
Uranii". Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dopłaca szkołom do prenumeraty "Uranii". 
Koszt  dla  szkoły wynosi tylko 30 zł  za roczną prenumeratę.  Prosimy o przekazanie informacji 
nauczycielom i dyrektorom szkół. Prenumeratę w cenie 30 zł może na rzecz szkoły opłacić także 
osoba prywatna,  rada  rodziców, sponsor  szkoły.  Szczegóły i  formularz zgłoszeniowy w portalu 
Uranii w zakładce "prenumerata".

http://www.urania.edu.pl/zasoby/prenumerata-sponsorowana-dla-szkol.html

6. 2017 Kavli Summer Program in Astrophysics

We are contacting you to advertise the 2017 Kavli Summer Program in Astrophysics, which will be 
held at the Niels Bohr Institute in Copenhagen from July 10th to August 18th next summer on the 
topic of "Astrophysics with gravitational wave detections". The program is directed by Ilya Mandel 
and  Enrico  Ramirez-Ruiz,  and  the  program  lecturers  are  Will  Farr,  Cole  Miller,  and  Deirdre 
Shoemaker.   For  more  information  about  the  program,  including  details  about  its  format  and 
application forms, see https://kspa.soe.ucsc.edu/2017.

The program will consist of a first week of pedagogical lectures and state-of-the-art seminars by 
senior  participants  (faculty  and postdocs),  followed by 5 weeks  dedicated  to  collaborative  and 
multidisciplinary research, with graduate students working on projects proposed by the long-term 
participants of the program.

This program is an outstanding venue for students to learn about a field in depth, and have the 
opportunity to  work with leading faculty in  the field.  The students  are chosen among the best 
applicants from all over the world. This is also an incredible opportunity for faculty and postdocs to 
meet the best of the next generation, and have the chance to mentor them. Many research projects  
lead to a publication.

The  program  is  inviting  applications  from  graduate  students,  postdocs  and  faculty  to  attend. 
Applications  are  competitive,  as  successful  applicants  will  receive  funding  to  enable  them  to 
participate. The deadline for student applications is February 1, 2017. Faculty/postdoc applications 
are reviewed on a monthly basis, until March 31st.

Sincerely yours,
Ilya Mandel and Enrico Ramirez-Ruiz
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