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1.   Polska członkiem ESO 

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że w dniu wczorajszym pani Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska oraz Dyrektor Generalny ESO prof. Tim de Zeeuw 
podpisali akt przystąpienia Polski do ESO. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ESO, 
MNiSW, środowiska astronomicznego oraz dziennikarze (których bardzo interesowała sprawa 
kosztów przystąpienia).  Po uroczystości w Ministerstwie, w Centrum Astronomii im. Mikołaja
Kopernika odbyła się sesja Polska-ESO, po której można było porozmawiać z przedstawicielami 
ESO. Dyrektor Generalny przyjął zaproszenie na zbliżający się Zjazd PTA. Do września 2015 
proces legislacyjny naszego członkostwa w ESO (ratyfikacja przez Parlament i podpis Prezydenta) 
powinien być już zakończony.

Agnieszka Kryszczyńska

2.   ESO in the 2020s

W dniach 19-23 stycznia 2015 r. w siedzibie ESO w Garching, obędą się warsztaty dotyczace 
kierunku przyszłych badań i możliwości obserwacyjnych zatytułowane "ESO in the 2020s".
Szczegóły dotyczące tego workshopu znajdują się na stronie: 
http://www.eso.org/sci/meetings/2015/eso-2020.html

3.   IAU – nabór nowych członków

W związku ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym Międzynarodowej Unii Astronomicznej 
(IAU) wszczęta została procedura naboru nowych członków. Polega ona na zgłoszeniu do Komitetu 
Astronomii PAN (pełniącego funkcję Komitetu Narodowego IAU) potencjalnych kandydatów, 
których kandydatury zostaną następnie zaopiniowane przez KA PAN i zatwierdzone przez 
Zgromadzenie Ogólne IAU.

Osoby pragnące ubiegać się o członkostwo w IAU proszone są o zgłoszenie swojej kandydatury 
e-mailem na adres niżej podpisanego do dnia 20 listopada br. 
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, jego adres e-mail (jest on wymagany do 
przeprowadzenia procedury rejestracji, która odbywa się poprzez stronę internetową IAU) oraz 
nazwę jednostki naukowej kandydata.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że zwyczajowo członkami IAU mogą zostać osoby posiadające 
minimum stopień doktora oraz posiadające udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie 
astronomii.

Rafał Moderski, 
moderski@camk.edu.pl
Sekretarz KA PAN
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4.   Petition for European Researchers

Scientists from different European countries describe in this letter that, despite marked 
heterogeneity in the situation of scientific research in their respective countries, there are strong 
similarities in the destructive policies being followed. This critical analysis, highlighted in Nature 
and simultaneously published in a number of newspapers across Europe, is a wake-up call to policy 
makers to correct their course, and to researchers and citizens to defend the essential role of science 
in society. This letter can be signed here  http://openletter.euroscience.org/open-letter

5.   Profil PTA na Facebooku

Od niedawna dostępny jest profil naszego Towarzystwa w mediach społecznościowych (Facebook). 
Naszych członków i sympatyków korzystających z tego serwisu zachęcamy do odwiedzin i 
"polubienia" profilu PTA. 
Adres: https://www.facebook.com/PTA.astronomia

Krzysztof Czart

6.   Konferencja popularno-naukowa o meteorycie Morasko

12 listopada 2014 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicz w Poznaniu – dokładnie w setną rocznicę odnalezienia pierwszego fragmentu 
meteorytu Morasko – odbędzie się konferencja jubileuszowa. Referaty wygłoszą między innymi: 
Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa 
Meteorytowego oraz zaproszony gość zagraniczny. W trakcie konferencji będzie można zapoznać 
się z największą w Wielkopolsce kolekcją meteorytów oraz zwiedzić kratery uderzeniowe w 
rezerwacie przyrody „Meteoryt Morasko”.

Konferencja o charakterze popularno-naukowym adresowana jest zarówno dla grup 
organizowanych (grup szkolnych), jak i odbiorców indywidualnych. Wstęp na konferencję, po 
uprzednim zarejestrowaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń.
Elektroniczna rejestracja osób zainteresowanych udziałem zakończy się 31.10.2014.
Szczegóły na stronach: http://meteorytmorasko.amu.edu.pl/konferencja.html 

Serdecznie zapraszamy,
W imieniu organizatorów,
Andrzej Muszyński

http://openletter.euroscience.org/open-letter%20

