Program IX Konferencji
Sekcji Obserwatorów Komet
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
30 lat zorganizowanych obserwacji komet w Polsce
MOA Niepołomice 8-9 października 2016 r.

Sobota 8 października 2016 r.
12:00 – otwarcie konferencji
12:20 – omówienie działalności SOK PTMA
13:00 – dr Krzysztof Ziołkowski – „Komety a sprawa polska”
13:40 – dr Marek Kubala – „Obserwacje komet w dziennikach obserwacyjnych dr Antoniego
Wilka”
14:20 – Mariusz Wiśniewski – „Jak złapać kawałek komety”
15:00 – dr Tomasz Ściężor – „30 lat zorganizowanych obserwacji komet w Polsce”
15:45 – przerwa (obiadokolacja lub czas wolny)
17:00 – zwiedzanie MOA w Niepołomicach
18:00 – projekcja w planetarium
19:00 – czas wolny (obserwacje, rozmowy nt. obserwacji komet w Polsce)

Niedziela 9 października 2016 r.
10:00 – Michał Kusiak – „Perspektywy amatorskiego odkrywania komet w dobie dużych
projektów przeglądowych. Historia odkrycia C/2015 F2 Polonia"
11:30 – Adam Tużnik – „Komety jako kosmiczne taksówki życia"
12:00 – dr Paweł Kankiewicz – „Komety na orbitach wstecznych”
12:45 – przerwa (obiad lub czas wolny)
14:00 – dr Michał Drahus – „Czasowo rozdzielcza spektroskopia milimetrowa odsłania
tajemnice komet"
15:00 – Mikołaj Sabat – „Obserwacje komety C/2014 Q2 (Lovejoy) w SOK PTMA”
15:45 – Michał Kusiak – „C/2008 Y12 SOHO i międzyplanetarny kompleks komety Machholz
96P. 20 lat misji sondy SOHO, najlepszego łowcy komet w historii astronomii”
17:15 – zamknięcie IX Konferencji SOK PTMA

Aktualności: www.sok.ptma.pl

Sekcja Obserwatorów Komet
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IX Konferencji Sekcji Obserwatorów Komet
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Odbędzie się ona w dniach 8-9 października
2016 r. w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym im. Kazimierza Kordylewskiego
w Niepołomicach (ul. Mikołaja Kopernika 2, Niepołomice).
Tegoroczne spotkanie to powrót do bogatej tradycji SOK PTMA i kontynuacja serii
konferencji o tematyce kometarnej, organizowanych przez naszą sekcję w latach 1999-2006.
IX Konferencja będzie zatem pierwszą od 10 lat okazją do spotkania się w gronie
obserwatorów i miłośników komet.
Najważniejszymi zagadnieniami omawianymi podczas konferencji będą:





sposoby amatorskich obserwacji komet,
analiza wyników obserwacji zebranych przez SOK PTMA i COK w ostatnich latach,
projekty badawcze i programy wykorzystujące obserwacje komet,
stan polskich kampanii obserwacyjnych na przestrzeni lat (z okazji jubileuszu 30-lecia
od czasów akcji International Halley Watch).

Istnieje możliwość noclegu w domkach gościnnych przy MOA (koszt za jedną noc wynosi
30 zł). Za dodatkową opłatą wyżywienie (obiadokolacja 08.10. oraz śniadanie i obiad 09.10.).
Jak zgłosić swój udział w konferencji?
 Za pomocą formularza na stronie internetowej: www.sok.ptma.pl/rejestracja/
 Drogą mailową na adres: sabat.mikolaj.j@gmail.com
 Telefonicznie pod nr: 784 148 805 (telefon aktywny codziennie w godz. 18-21)
 Korespondencją pocztową na adres PTMA Kielce: ul. Warszawska 284, 25-414 Kielce

Serdecznie zapraszamy!

Mikołaj Sabat
Koordynator SOK PTMA

