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Informacja prasowa 
 
Zaczyna się zbiórka crowdfundingowa wspierająca wizyty 
astronomów w szkołach 
 
Zainteresowanie ze strony szkół goszczeniem astronoma na spotkaniu z uczniami i 
nauczycielami jest tak olbrzymie, że Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) 
zdecydowało się uruchomić zbiórkę społecznościową (crowdfundingową) wspierającą 
dojazdy do szkół w ramach projektu „Wizyty astronomów w szkołach”. PTA prosi o 
wsparcie i dorzucenie swojej cegiełki – akcja o tej skali będzie z korzyścią dla całej 
społeczności astronomicznej. 
 
Od września astronomowie zaczynają odwiedzać szkoły w ramach projektu „Wizyty 
astronomów szkołach”. Zapisy dla szkół chętnych do goszczenia astronoma zostały otwarte 
pod koniec czerwca. Zainteresowanie ze strony placówek szkolnych okazało się tak 
olbrzymie, że przekracza środki jakimi projekt dysponuje na dojazdy. 
 
Akcja odwiedzin szkół, pomyślana początkowo do przeprowadzenia w 2019 roku, będzie 
poszerzona także na cały 2020 roku, a może i dłużej. 
 
W związku z tym uruchomiona  została zbiórka społecznościowa, aby udało się dotrzeć do jak 
największej liczby szkół. Prosimy o dorzucenie cegiełki wszystkich, którzy lubią astronomię 
lub się nią pasjonują, albo chcą aby polskie dzieci i młodzież miały możliwość 
bezpośredniego kontaktu z naukowcem badających Wszechświat i ze współczesną 
astronomią. Prosimy też o rozpowszechnienie informacji o akcji w swoich kręgach. 
 
Dokładna liczba zainteresowanych szkół będzie ogłoszona podczas konferencji prasowej w 
Olsztynie 9 września 2019 r. 
 
Zbiórka prowadzona jest na portalu Wspieram.to pod adresem 
https://wspieram.to/astronomers-in-schools 
 
Alternatywna strona, poprzez którą można dokonać wparcia, to 
https://www.pta.edu.pl/crowdfunding 
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Więcej informacji: 
 
Komunikat prasowy PTA: https://www.pta.edu.pl/prasa/pta1909 
 
Strona zbiórki społecznościowej: https://wspieram.to/astronomers-in-schools 
 
Alternatywna strona dla wpłat cegiełek: https://www.pta.edu.pl/crowdfunding 
 
Strona projektu „Wizyty astronomów w szkołach”: https://www.pta.edu.pl/astronoemrs-in-
schools 
 
Strona Polskiego Towarzystwa Astronomicznego: https://www.pta.edu.pl 
 
Kontakt dla mediów: info@pta.edu.pl 
 
 
Ilustracja: 
 
  

 
 
 
Ilustracja do projektu „Wizyty astronomów w szkołach”. Źródło: PTA/IAU100. 
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