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1.   Informacje dotyczące minionego XXXVII Zjazdu PTA

1)  Przypominamy  o  materiałach  pokonferencyjnych  ze  Zjazdu,  które  zostaną  wydane  w
"Proceedings  of  the  Polish  Astronomical  Society"  jako  kolejny  numer  serii. Termin  nadsyłania
tekstów w języku angielskim mija  31 grudnia 2015 r. Limit stron: wykład – 6 stron, plakat – 3
strony. Osobą do kontaktu w sprawie materiałów pokonferencyjnych jest Agata Różańska, e-mail:
ptapap@camk.edu.pl Informacje  o  formacie  tekstów  znajdują  się  na  stronie  Zjazdu
http://www.pta.edu.pl/zjazd37/proceedings.php.
2)   Osoby, które chciałby umieścić swoje prezentację na stronie Zjazdu proszone są o kontakt z 
Romanem Hirschem, e-mail: hirsch@amu.edu.pl lub Magdalena Polińską, e-mail: 
polinska@amu.edu.pl. Termin przysyłania prezentacji mija 1 grudnia 2015 r.
3)   Na stronie internetowej Zjazdu zostało umieszczone grupowe zdjęcie uczestników Zjazdu 
http://www.pta.edu.pl/zjazd37/. W menu po lewej stronie znajduje się też galeria z wybranymi 
zdjęciami wykonanymi podczas Zjazdu 
http://www.pta.edu.pl/zjazd37/galeria/zjazd_galeria/index.html. 
Zapraszamy do oglądania i wspominania. 

       
2.   Wyniki konkursu ESO Astronomy Camp 2015

PTA przeprowadziło we współpracy z ESO polski konkurs dla uczniów związany z udziałem w
międzynarodowym obozie astronomicznym ESO Astronomy Camp 2015 we Włoszech. Nasz kraj
otrzymał pięć miejsc, co stanowi aż 9 procent miejsc dostępnych na obozie dla wszystkich krajów
łącznie.  Na  obóz  pojadą:  Jan  Dziedzic  z  Brzezia,  Joanna  Koczalska  ze  Szczecina,  Edyta
Kołodziejczuk z Platerowa, Natalia Musiał z Zabrza oraz Gabriela Mystkowska z Warszawy.

Laureatką stypendium przyznanego przez PTA i pokrywającego koszt udziału oraz biletów 
lotniczych została Edyta Kołodziejczuk, natomiast Jan Dziedzic otrzyma stypendium od Krajowego
Funduszu na rzecz Dzieci.

Komunikat PTA: http://www.pta.edu.pl/prasa/pta1513
Komunikat ESO: http://www.eso.org/public/pola
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3.   „Astronarium” dociera do pół miliona widzów

Odcinek „Astronarium” nr 10 o gwiazdach zmiennych okazał się najchętniej oglądanym do tej pory
z  całej  serii.  Skumulowany  zasięg  emisji  na  antenach TVP przekroczył  w jego przypadku pół
miliona  widzów.  Odcinek  był  emitowany  w  okresie  od  17  do  23  września  2015  r.

Przypominamy,  że  premiery  kolejnych  odcinków  odbywają  się  co  2  tygodnie  w  paśmie
ogólnopolskim TVP Regionalna  (16  ośrodków telewizji  publicznej  TVP Białystok,  Bydgoszcz,
Gdańsk,  Gorzów, Katowice,  Kielce,  Kraków, Lublin,  Łódź,  Olsztyn,  Opole,  Poznań,  Rzeszów,
Szczecin, Warszawa, Wrocław) w terminach:
- soboty o godz. 17.30
- niedziele o godz. 00:25
- środy o godz. 8.30

Zapraszamy do oglądania, powiadamiania znajomych oraz pisania swoich uwagi na forum 
programu: astronarium.pl.  Strona Astronarium na Facebooku:  
https://www.facebook.com/AstronariumTVP

Najbliższe premiery:
14 listopada: odc. 14. "Błyski gamma"
28 listopada: odc. 15. "Komety"
Odcinki archiwalne można oglądać również na:
www.astronarium.pl/odcinki/ i www.youtube.com/c/Astronarium  Pl oraz licznych powtórkach na 
antenach TVP Polonia i TVP Regionalnych.
Pełen komunikat: http://www.pta.edu.pl/prasa/pta1515

4.   Praktyki i studia doktoranckie w ESO

Bardzo prosimy o przekazanie informacji studentom i doktorantom o możliwości odbycia praktyk i 
studiów doktoranckich w ESO. Ostateczny termin zgłoszeń mija 15 listopada 2015 r.  Szczegółowe
informacje można znaleźć pod następującymi linkami.  
- IMPRS - for full PhD support in Munich: https://www.imprs-astro.mpg.de/
- ESO studentship (co-tutoring with 1 or 2 years at ESO)  
   https://recruitment.eso.org/jobs/2015_0034/?apply=true

5.   Konferencja LSST@Europe2

W  dniach  20-24  czerwca  2016  r.  w  Serbii  odbędzie  się  druga  już  konferencja  poświęcona
teleskopowi  LSST.  Podczas  konferencji  spotkają  się  naukowcy  z  Europy  zainteresowani
współpracą  i  obserwacjami  na  LSST. Szczegółowe informacje  o  konferencji  można znaleźć  na
stronie internetowej: https://project.lsst.org/meetings/lsst-europe-2016/  
1 grudnia 2015 r. rozpoczyna się rejestracja oraz zgłaszanie abstraktów na konferencję.  

 6.   Wnioski o Działalność Upowszechniającą Naukę

Osoby  bądź  instytucje,  które  chciałby  ubiegać  się  o  dofinansowanie  z  MNiSW  Działalności
Upowszechniającej  Naukę  prosimy o  pilny  kontakt  do  30  listopada  2015  r. z  Zarządem PTA
(zarzad@pta.edu.pl).  Zgodnie  z  przyjętą  zasadą  osoby  ubiegające  się  o  dofinansowanie  są
współredaktorami  (redaktorami  pomocniczymi)  wniosku,  natomiast  w  przypadku  otrzymania
dofinansowania są również odpowiedzialne za jego rozliczenie.
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 7.   Ławeczka Mikołaj Kopernik – ekenomista w Grudziądzu

11  listopada  2015  roku,  godz.13:00  -  uroczyste  odsłonięcie  ławeczki  Mikołaj  Kopernik  -
ekonomista, na Rynku Głównym w Grudziądzu. Rzeźba upamiętnia pobyt Kopernika w Grudziądzu
i ogłoszenie wówczas (21 marca 1522 roku) traktatu "De aestimatione monetae". 
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