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Informacja prasowa 
 
Laureaci statuetek na 100-lecie Uranii 

23 września 2022 roku w Toruniu odbyła się uroczysta gala z okazji 100 lat Uranii. W 
jej trakcie m.in. wyróżniono kilka osób współpracujących z czasopismem i wręczono im 
statuetki Uranii. 

Podczas uroczystej gali statuetkami Uranii wyróżniono osoby zasłużone dla "Uranii - 
Postępów Astronomii". Prezesi Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA) i Polskiego 
Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA), czyli wydawców Uranii, wręczyli statuetkę 
obecnemu Redaktorowi Naczelnemu Uranii, którym jest dr hab. Maciej Mikołajewski. 

Natomiast Redaktor Naczelny wręczył statuetki pozostałym wyróżnionym osobom. Otrzymali 
je dr Krzysztof Ziołkowski (przez kilkanaście lat sekretarz redakcji „Uranii” i jej redaktor 
naczelny w latach 1983-1997), Jacek Drążkowski (od ćwierć wieku redaktor „Uranii” 
odpowiedzialny za skład graficzny czasopisma), dr Krzysztof Czart (redaktor czasopisma i 
redaktor naczelny portalu Uranii) oraz Bogumił Radajewski (współtwórca serii 
„Astronarium”, razem z częścią redakcji Uranii). 

Laureatami statuetek zostali także prof. Bożena Czerny („Urania” w obecnej formule przejęła 
formę „Postępów Astronomii”, którą w 1991 roku stworzyła prof. Czerny), prof. Andrzej 
Kajetan Wróblewski (redaktor naczelny „Uranii” w latach 1959-64), dr Tomasz Kwast (przez 
wiele lat sekretarz redakcji „Postępów Astronomii"), jednak nie mogli przybyć na galę Uranii 
i otrzymają je w terminie późniejszym. 

Pośmiertnie statuetki otrzymały dwie osoby: Stefan Kaliński (jeden z pomysłodawców i 
redaktorów Uranii z czasów pisma wydawanego przez uczniów) i prof. Andrzej Woszczyk 
(redaktor naczelny „Postępów Astronomii” od 1995 roku i „Uranii – Postępów Astronomii” 
do 2011 roku). Odebrali je Joanna Woszczyk – córka prof. Woszczyka oraz Michał 
Mgeładze-Arciuch – wnuk Kalińskiego. 

Pełna lista laureatów statuetek na stulecie Uranii: 

• dr hab. Maciej Mikołajewski 
• dr Krzysztof Czart 
• prof. Bożena Czerny 
• Jacek Drążkowski 
• Stefan Kaliński (pośmiertnie) 
• Bogumił Radajewski 
• dr Tomasz Kwast 



• prof. Andrzej Woszczyk (pośmiertnie) 
• prof. Andrzej Kajetan Wróblewski 
• dr Krzysztof Ziołkowski 

„Urania – Postępy Astronomii” to popularnonaukowe czasopismo o astronomii i kosmosie 
wydawane przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA), które zrzesza zawodowych 
astronomów, razem z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii (PTMA), którego 
członkami są osoby hobbystycznie interesujące się kosmosem. PTMA wydawało miesięcznik 
"Urania", a PTA kwartalnik "Postępy Astronomii", które połączyły się w 1998 roku w 
dwumiesięcznik "Urania - Postępy Astronomii", zachowując numerację "Uranii". 

„Urania” jest jednym z najstarszych polskich czasopism ukazujących się ciągle w druku. Co 
więcej, spośród ukazujących się obecnie na świecie tytułów popularnonaukowych 
poświęconych astronomii, „Urania” jest jednym z trzech najstarszych. 

Organizatorem rocznicowej konferencji „100 lat Uranii. Astronomia – Kopernik – 
Wszechświat. 1922–2022” było Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz redakcja „Uranii”. 
Partnerami byli Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu oraz Delta Optical. Z kolei dofinansowanie zapewniły Urząd Miasta 
Torunia oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Konferencja 
otrzymała patronat honorowy od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra 
Całbeckiego oraz Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego. 

 
 
Więcej informacji: 
 
Zdjęcia z uroczystości 100 lat Uranii: https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/jak-bylo-na-
stuleciu-uranii 
 
Podsumowanie uroczystości 100 lat Uranii: https://www.pta.edu.pl/prasa/pta2203 
 
Portal internetowy Uranii: https://www.urania.edu.pl 
 
Strona internetowa PTA: https://www.pta.edu.pl 
 
Strona internetowa PTMA: https://www.ptma.pl 
 
Urania TV: https://www.youtube.com/UraniaTV 
 
Cyfrowe Archiwum Uranii: https://www.urania.edu.pl/archiwum 
 
Najważniejsze daty z historii Uranii: https://www.urania.edu.pl/zasoby/historia-uranii.html 
 
 
Kontakt dla mediów: info@pta.edu.pl 
 
Kontakt w sprawie konferencji „100 lat Uranii”: 100lat@urania.edu.pl 
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Statuetki Uranii czekają na wręczenie laureatom. Fot. Urania / Paweł Schulz 
 
 

 
 
Plakat konferencji na stulecie Uranii prezentujący okładki czasopisma z różnych lat. Źródło: 
Urania / PTA / PTMA. 
 


