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Rocznica urodzin Mikołaja Kopernika i istnienia PTA 

 
Dziś przypada 545. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, a jednocześnie 
95. rocznica istnienia Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Z tej 
okazji Zarząd PTA życzy jego członkom i sympatykom wszelkich 
sukcesów oraz czystego nieba. Jednocześnie zapraszamy na telewizyjną 
premierę filmu dokumentalnego "Tajemnice de Revolutionibus" 
ukazującego nieznane szerzej kulisy wydania drukiem wielkiego dzieła 
Mikołaja Kopernika - w TVP Historia 19 lutego (dziś) o godzinie 20.30 
oraz w TVP 1 - 22 lutego (czwartek) o godzinie 14.15. 
 
 
Astronarium 
 
Redakcja popularnonaukowego programu telewizyjnego „Astronarium” 
została laureatem prestiżowego konkursu „Popularyzator Nauki 2017” w 
kategorii „Media”. Konkurs prowadzony jest przez Polską Agencję 
Prasową oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. PTA jest 
koproducentem programu.  
Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie 
https://www.pta.edu.pl/prasa/pta1802 
 
Miło nam także poinformować, że liczba wyświetleń „Astronarium” na 
YouTube przekroczyła w styczniu 2 miliony: 
 https://www.pta.edu.pl/prasa/pta1801 
 
 
 
 
 
Konferencja „Supercomputing frontiers Europe 2018” 
 
 
Konferencja „Supercomputing frontiers Europe 2018” jest organizowana 
przez ICM UW i odbędzie się w dniach 12-15 marca 2018 roku w 
Warszawie. Podczas konferencji jedna z sesji będzie poświęcona 
obliczeniom wielkoskalowym we współczesnej kosmologii i astrofizyce. 
Rejestracja i szczegóły na stronie:  
https://supercomputingfrontiers.eu/2018/ 
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Szkoła spektroskopowa „Spectroscopic Data Analysis with iSpec” 
 
 
Studentów, doktorantów i młodych naukowców zapraszamy na letnią 
szkołę spektroskopową „Spectroscopic Data Analysis with iSpec”. Szkoła 
odbędzie się w dniach 26 - 29 czerwca 2018 roku we Wrocławiu. Więcej 
szczegółów można znaleźć na stronie https://ispec.astro.uni.wroc.pl 
 
 
 
 
 
Almanach Astronomiczny 2018 
 
 
Od kilku tygodni dostępna jest kolejna edycja almanachu 
astronomicznego wydawanego przez PTA. Almanach zawiera informacje 
o bardzo wielu zjawiskach na niebie w całym roku. Wydawnictwo 
dostępne jest nieodpłatnie: https://www.pta.edu.pl/prasa/pta1803 
 
Wersja PDF: http://www.urania.edu.pl/almanach 
Wersja w Google Play: 
https://play.google.com/store/books/details/Tomasz_%C5%9Aci%C4
%99%C5%BCor_Almanach_Astronomiczny_na_rok_2018?id=HL5GDw
AAQBAJ 
 
 
 
Obserwacje SALT 
 
Przypominamy, że wszystkie publikacje naukowe, które zawierają dane 
uzyskane w ramach czasu polskiego na teleskopie SALT powinny w 
rozdziale „Acknowledgements” zawierać następujące stwierdzenie: 
Polish participation in SALT is funded by grant No. MNiSW 
DIR/WK/2016/07. 
 
 
 
Aktualne adresy email 
 
Sekretarz PTA zwraca się z prośbą o wskazanie aktualnych adresów 
email, które powinny znaleźć się na liście adresów wykorzystywanej do 
wysyłki biuletynu i pilnych informacji PTA. Jeśli otrzymują Państwo 
wiadomości od sekretarza PTA na dwa adresy lub adres nieaktualny, a 
życzą sobie zmianę - proszę o informację. 
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Konkurs Astrofotograficzny AstroCamera  
 
Do 30 kwietnia 2018 r. trwa konkurs astrofotografii AstroCamera 2018 
organizowany przez gdańskie Centrum Hewelianum. PTA jest patronem 
honorowym konkursu, a Urania patronem medialnym: 
http://www.urania.edu.pl/konkursy/wystartowal-konkurs-
astrofotografii-astrocamera-2018-4094.html 
 
 
 
Sklep internetowy PTA 
 
W internetowym sklepie PTA dostępne są nowe gadżety Uranii  
i Astronarium: podkładki pod mysz, pocztówki, kalendarzyki 
kieszonkowe oraz ściereczki z mikrofibry z motywami astronomicznymi. 
 
Podkładki: 
https://sklep.pta.edu.pl/gadzety/212-podkladka-pod-mysz-
mglawica.html  
https://sklep.pta.edu.pl/gadzety/211-podkladka-pod-mysz-
galaktyka.html 
 
Pocztówki: 
https://sklep.pta.edu.pl/gadzety/217-zestaw-pocztowek-urania-i-
astronarium.html 
 
Ściereczki z mikrofibry: 
https://sklep.pta.edu.pl/zestawy/205-sciereczki-z-mikrofibry-komplet-
4-szt.html 
 
Kalendarzyki kieszonkowe z fazami Księżyca: 
https://sklep.pta.edu.pl/gadzety/208-kalendarzyk-kieszonkowy-
2018.html 
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