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Nowe władze PTA 

Podczas 38. Zjazdu Astronomicznego w Zielonej Górze odbyło się Walne 
Zebranie członków stowarzyszenia, w trakcie którego przeprowadzono 
wybory nowych władz organizacji. Prezesem Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego został prof. dr hab. Marek Sarna z Centrum 
Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie (CAMK PAN), a 
wiceprezesem dr hab. Maciej Mikołajewski, prof. UMK, z Centrum Astronomii 
UMK w Toruniu. Pozostałymi członkami Zarządu zostali dr Krzysztof Czart 
(Europejskie Obserwatorium Południowe), dr Wojciech Hellwing 
(Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie), dr Milena Ratajczak 
(Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego), dr hab. Agata 
Różańska, prof. CAMK (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika 
PAN), dr hab. Radosław Smolec (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja 
Kopernika PAN w Warszawie). W skład Komisji Rewizyjnej wybrani 
zostali: dr Henryk Brancewicz, dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, prof. 
UAM, dr Adam Michalec, mgr Sebastian Soberski, prof. dr hab. Andrzej 
Pigulski. Z kolei w składzie Sądu Koleżeńskiego znaleźli się dr Jadwiga 
Biała, prof. dr hab. Bożena Czerny, dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. 
dr hab. Ryszard Szczerba, prof. dr hab. Michał Tomczak. 
Towarzystwo przyznało też swoje nagrody i odznaczenia. Laureatem 
przyznanego w tym roku Medalu Bohdana Paczyńskiego został prof. 
Aleksander Wolszczan, a Medalu im. Włodzimierza Zonna – dr Bogdan 
Wszołek. Nagrodę Młodych PTA otrzymał mgr Przemysław Mróz.  

Fot: Zarząd Główny PTA na kadencję 2017-2021  
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Nagroda Nobla i Astronarium 

 
Królewska Szwedzka Akademia Nauk zdecydowała się przyznać 
tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki trzem naukowcom mocno 
zaangażowanym w odkrycie fal grawitacyjnych. O tym przełomowym 
odkryciu z udziałem polskich naukowców, opowiada 26. odcinek 
programu Astronarium: 
https://www.youtube.com/watch?v=TZgNFpf6_1Q&index=18&list=PLL
sqK861VNKBx_C9FetIlrdDr8VdXlMZX 
 
O perspektywach badań grawitacji i projekcie nowej generacji detektora 
fal grawitacyjnych, tzw. Teleskopu Einsteina (jedną z możliwych 
lokalizacji są nazistowskie korytarze pod Zamkiem Książ) zobaczymy w 
odcinku 30.: 
https://www.youtube.com/watch?v=mo_hma4DLew&index=14&list=P
LLsqK861VNKBx_C9FetIlrdDr8VdXlMZX 
 
W najnowszym 44. odcinku Astronarium o Ogólnej Teorii Względności, 
fale grawitacyjne także stanowią najbardziej spektakularny przykład 
przewidywań Alberta Einsteina: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vat10W61GDE&t=857s 
 
Również najnowszy numer 5/2017 dwumiesięcznika Urania (dostępny w 
księgarniach EMPiK i salonach prasowych InMedio od wtorku 10 
października) poświęcony będzie głównie falom grawitacyjnym. Więcej 
szczegółów i bieżące informacje na portalu urania.edu.pl: 
http://www.urania.edu.pl/wiadomosci/nagroda-nobla-fizyki-2017-za-
fale-grawitacyjne-3635.html 
 

 

Krajowa Rada Astrofizyki Cząstek 

 

Podczas konferencji „Astrofizyka cząstek w Polsce”, która odbyła się w 
dniach 20-22 września br. w Krakowie miało miejsce posiedzenie 
Krajowej Rady Astrofizyki Cząstek (KRAC). W skład KRAC wchodzą 
naukowcy z ośrodków i uczelni z terenu całego kraju, którzy aktywnie 
zajmują się tą tematyką badań. KRAC wybrał na nową kadencję swoje 
prezydium: przewodniczącym został prof. Leszek Roszkowski (NCBJ) zaś 
wiceprzewodniczącym prof. Michał Ostrowski (OAUJ). 
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Eksperci poszukiwani 
 
 
Zespół redakcyjny portalu Urania oraz PTA poszukują ekspertów, którzy 
zechcieliby pełnić rolę konsultantów merytorycznych tekstów 
popularnonaukowych pojawiających się na portalu. Wszelkich informacji 
na ten temat udziela redakcja portalu (portal@urania.edu.pl). 
 
 
 
Materiały pokonferencyjne z 38. Zjazdu PTA 
 
 
Przypominamy, że termin nadsyłania tekstów do materiałów 
pokonferencyjnych z 38. Zjazdu PTA mija 30 listopada 2017 r.  
Wszelkie informacje znajdują się na stronie: 
https://www.pta.edu.pl/zjazd38/proceedings.php 
 
 
 
Staże dla doktorantów w Europejskim Obserwatorium Południowym 
 
 
The research studentship programme of the European Southern 
Observatory provides an outstanding opportunity for PhD students to 
experience the exciting scientific environment at one of the world's 
leading observatories for a period of up to two years. ESO's studentship 
positions are open to students enrolled in a PhD programme in 
astronomy or related fields (observational, theoretical and fundamental 
astrophysics). Students accepted into the programme work on their 
doctoral project under the formal supervision of their home university, 
but they come to ESO to work and study under the co-supervision of an 
ESO staff astronomer, normally for a period of between one and two 
years. Studentships may be hosted either at ESO's Headquarters in 
Garching (Germany) or at ESO's offices in Santiago (Chile), where up to 
two positions per year are provided for students enrolled in South 
American universities. 
 
More information: https://recruitment.eso.org 
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Nagroda IAU na najlepszą pracę doktorską 
 
 
This is a reminder to nominate students who are eligible for the IAU PhD 
Prize. This prize recognizes outstanding scientific achievement in 
astrophysics around the world. This is an excellent opportunity for young 
and talented scientists to get some recognition and exposure. The 
deadline for nominations is December 15th, 2017.   
All information on the application procedure for the PhD Prize can be 
found here: https://www.iau.org/science/grants_prizes/phd_prize/ 
Please read the official announcement of the Prize 
here:  http://www.iau.org/news/announcements/detail/ann16044/ and 
the announcement of the winners of the 2017 prize 
here: https://www.iau.org/news/announcements/detail/ann17024/. 
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