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Propozycja rozpisania w roku szkolnym 2022-2023 konkursów na referat 
z zakresu astronomii i astronautyki oraz zorganizowania 

Wojewódzkich Młodzieżowych Seminariów 
Astronomiczno - Astronautycznych. 

Uwagi:
- zmiany z powodu COVID-19 są zaznaczone na czerwono,

- przywracamy ogólnopolski Finał w formie bezpośredniej lub hybrydowej.

      Powołany    przez    Polskie   Towarzystwo    Astronomiczne      Komitet     Organizacyjny
 XLIX Ogólnopolskiego   Młodzieżowego  Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego  im.  Profesora
Roberta  Głębockiego zwraca  się  do  wszystkich Kuratoriów  Oświaty  oraz  Wojewódzkich  Ośrodków
Metodycznych  lub  Ośrodków  Doskonalenia  Nauczycieli,  z  propozycją  pomocy  w  ogłoszeniu  w  roku
szkolnym 2022/2023 wojewódzkich konkursów na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla uczniów
szkół  średnich,  oraz  pomocy  w  zorganizowaniu  Wojewódzkich  Młodzieżowych  Seminariów
Astronomiczno-Astronautycznych dla laureatów konkursów.  

1. Organizatorami  wojewódzkich  konkursów  i  seminariów  powinny  być  Kuratoria  Oświaty  Urzędów
Wojewódzkich,  Departamenty  Edukacji  (Oświaty)  Urzędów Marszałkowskich,  Wojewódzkie  Ośrodki
Metodyczne, Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli lub szkoły. 

2.  Jako współorganizatorów pozyskać można właściwe dla danego terenu planetaria,  oddziały Polskiego
Towarzystwa Miłośników Astronomii oraz inne zainteresowane instytucje – obserwatoria astronomiczne i
inne placówki wyższych uczelni oraz szkoły średnie. Adresy potencjalnych współorganizatorów zawiera
Załącznik 6. 

3. Merytoryczną opiekę nad ogólnopolską akcją konkursów i seminariów sprawują Polskie Towarzystwo
Astronomiczne , Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Polska Agencja Kosmiczna. 

4. W celu zapewnienia właściwego merytorycznego poziomu konkursów i seminariów, zaleca się, aby w
wojewódzkiej  komisji  konkursowej  (jury  wojewódzkiego  seminarium)  zasiadał  przynajmniej  jeden
zawodowy astronom. 

5. Inicjatorem i koordynatorem akcji w skali ogólnopolskiej jest  Komitet Organizacyjny  Ogólnopolskiego
Młodzieżowego  Seminarium  Astronomiczno-Astronautycznego  im.  Profesora  Roberta  Głębockiego,
działający w tym zakresie poprzez zespół roboczy w składzie: Sebastian Soberski oraz Grzegorz Rycyk z
Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Grudziądzu. 

    Korespondencję i wszelkie zapytania prosimy kierować pod adresem:
planetarium.grudziadz@gmail.  com  

     Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu
ul. Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz; tel. 56 4658384; fax. 56 4658383

oraz:      
     Sebastian Soberski - tel. 506 564 596;  Grzegorz Rycyk - tel. 691 618 275. 
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6. Ramowy harmonogram akcji jest następujący:

a)        do 18 listopada 2022 r. 
prosimy odesłać wyłącznie drogą elektroniczną deklarację przystąpienia do akcji organizacji konkursu
w Państwa województwie. Dokument może nie zawierać pieczątek.

b) do 25 listopada 2022 r. 
 Kuratoria  lub  Departamenty  Oświaty  Urzędów  Marszałkowskich  oraz  Wojewódzkie  Ośrodki

Metodyczne, Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli lub szkoły przy współpracy z wcześniej wymienionymi
instytucjami  rozpisują  na  terenie  swojego  działania  wojewódzkie  konkursy  na  referat z  zakresu
astronomii  i  astronautyki  dla  uczniów  szkół  średnich  (przypadku  bardzo  zdolnych  uczniów  również
ostatniej klasy szkoły podstawowej) danego województwa; 

 konkursów nie należy ograniczać do klas maturalnych, ale należy nimi zainteresować przede wszystkim
uczniów młodszych klas; 

 wZałącznikach  4  oraz  5 przesyłamy  Wzór  regulaminu  konkursu  i seminarium  oraz Uwagi
organizacyjne

c) od 25 listopada 2022 r. do 17 lutego 2023 r. 
 na adresy, wskazane w regulaminach wojewódzkich, nadchodzą pisemne referaty; 
 Wojewódzkie  Komisje  Konkursowe –  powołane  przez  Kuratoria  Oświaty,   Wojewódzkie  Ośrodki

Metodyczne lub Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli  – typują referaty,  które wygłaszane będą podczas
wojewódzkich seminariów;

d)      od 27 lutego do 3 marca  2023 r. 

 odbywają się Wojewódzkie Młodzieżowe Seminaria Astronomiczno-Astronautyczne, podczas których
referowane są najlepsze nadesłane prace; 

 w wyniku wojewódzkich seminariów, poszczególne Wojewódzkie Komisje Konkursowe typują
po trzy referaty;

COVID 19:  Wszystkie seminaria wojewódzkie  mogą odbyć się w sposób zdalny za pomocą takich
narzędzi  zdalnej  komunikacji  jak  na  przykład  Teams,  Zoom,  Webex  itp.  Wybór  konkretnej
platformy pozostawiony jest organizatorom wojewódzkim. Organizatorzy ogólnopolscy dysponują
platformą „Zoom” i deklarują pomoc w organizacji seminarium wojewódzkiego na tejże właśnie
platformie  jeżeli taka pomoc będzie konieczna. 

UWAGA:  Organizator  wojewódzki  decyduje  o  wyborze  formuły  zdalnej,  bezpośredniej  lub
hybrydowej  w danym województwie.

e)     Finał bezpośredni w Grudziądzu oraz transmisja:  23-25 marca 2023 r. 

 w  Planetarium  i  Obserwatorium  Astronomicznym  w  Grudziądzu  odbywa  się  XLIX  Ogólnopolskie
Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne dla laureatów seminariów wojewódzkich; 

 szczegółową informację  o grudziądzkim seminarium prześlemy do przedstawicieli  tych  województw,
które rozpiszą konkursy. Mamy nadzieję, że zgłoszenia nadejdą ze wszystkich województw.

COVID 19:  Finał XLIX OMSA odbędzie się w sposób bezpośredni w w Grudziądzu. 
            Dopuszcza się udział zdalny prelegentów/obserwatorów/opiekunów tylko jeżeli sytuacja  

                      pandemiczna w danym województwie/rejonie będzie tego wymagała.



7. W  załączeniu  przesyłamy  formularz  Zgłoszenie  uczestnictwa  w  akcji  konkursów  i  seminariów.
Uprzejmie prosimy wypełnić ten druk (także w przypadku nie przystąpienia do akcji)   i   przesłać   nam
do dnia 18 listopada 2022 r. (wyłącznie drogą elektroniczną). Dalsze sprawy, związane z konkursami i
seminariami, załatwiać będziemy z osobą wymienioną w punkcie ‘2’ Zgłoszenia.

Komitet Organizacyjny:

Grzegorz Rycyk    Sebastian Soberski 
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