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Informacja prasowa 
 
Porozumienie PTA z TVP w sprawie współpracy na Rok 
Kopernika 2023 
 
Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) oraz Telewizja Polska (TVP) podpisały list 
intencyjny w sprawie współpracy z okazji obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja 
Kopernika, która przypada w 2023 roku. 
 
17 lutego 2022 r. w Warszawie podpisy pod porozumieniem złożyli prof. dr hab. Marek J. 
Sarna – Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz Robert Szaj – Dyrektor TVP 
Nauka. 
 
Okazją do poszerzenia współpracy jest zbliżająca się rocznica urodzin Mikołaja Kopernika 
(1473-1543), najsłynniejszego polskiego astronoma. Prace Kopernika zrewolucjonizowały 
naukę i nasze poglądy na Wszechświat. 
 
PTA i TVP współpracują już od 2014 roku w ramach produkcji serialu popularnonaukowego 
„Astronarium” pokazującego współczesne badania kosmosu oraz polskie ośrodki 
astronomiczne. Do tej pory wyemitowano już ponad 130 odcinków tej serii. Drugą wspólną 
produkcją był dziesięcioodcinkowy serial dokumentalny „Astronomia niepodległa” 
opowiadający o historii obserwatoriów i instytutów astronomicznych do odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku. 
 
Nowe porozumienie ma jeszcze bardziej poszerzyć współpracę w ramach obchodów Roku 
Kopernika 2023, przybliżyć społeczeństwu dziedzictwo Mikołaja Kopernika oraz 
współczesną polską naukę. 
 
„Mamy nadzieję na jeszcze więcej programów o naukach ścisłych i astronomii” wskazał prof. 
dr hab. Marek Sarna, Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. 
 
„Chcemy docierać z przekazem do jak najszerszej grupy widzów oraz przybliżać postać 
genialnego Polaka także za granicą” dodał Rober Szaj, Dyrektor TVP Nauka. 
 
Polskie Towarzystwo Astronomiczne to organizacja zrzeszająca zawodowych astronomów. 
Istnieje od 1923 roku. Prowadzi działalność naukową i popularyzującą astronomię. 
Organizuje konferencje, jest wydawcą czasopisma popularnonaukowego (Urania - Postępy 
Astronomii), portali internetowych (Urania.edu.pl, AstroGPS.pl), producentem serii 
telewizyjnej Astronarium. 
 



Telewizja Polska to polski telewizyjny nadawca publiczny. TVP istnieje od 1952 roku. W 
swojej ofercie przygotowuje obecnie nowy kanał TVP Nauka poświęcony promocji badań 
naukowych i popularyzacji nauki.  
 
 
Więcej informacji: 
 
 
Strona internetowa PTA: https://www.pta.edu.pl 
 
Strona internetowa TVP Nauka: https://nauka.tvp.pl 
 
Komunikat Telewizji Polskiej: https://nauka.tvp.pl/58571843/tvp-nauka-wspolpracuje-z-
polskim-towarzystwem-astronomicznym 
 
Odcinki Astronarium: https://www.youtube.com/AstronariumPL 
 
Kontakt dla mediów: info@pta.edu.pl 
 
 

 
 
Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, prof. dr hab. Marek J. Sarna oraz Dyrektor 
TVP Nauka, Robert Szaj podpisują 17.02.2022 r. list intencyjny pomiędzy PTA i TVP 
dotyczący współpracy z okazji Roku Kopernika 2023. Źródło: TVP. 
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