
 

 

KOMUNIKAT nr 1 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Light Pollution Think Tank 

przy współpracy  
z Programem „Ciemne Niebo” Stowarzyszenia POLARIS – OPP 

organizują i zapraszają do wzięcia udziału w tradycyjnej formule w:  

VII Ogólnopolskiej Konferencji 
na temat Zanieczyszczenia Światłem  

 

Toruń, 14–15 września 2023 r. 
 

W 2023 roku, w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika zostanie zorganizowana w Toruniu 
VII już w cyklu Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem. Odbędzie się ona 
w czasie trwania toruńskiej części obrad Światowego Kongresu Kopernikańskiego, a uczestnicy 
tego naukowego spotkania będą mogli dodatkowo skorzystać z wybranych wydarzeń 
towarzyszących Kongresowi dla uczczenia pamięci, pokazania wymiarów działalności i wpływu na 
kolejne pokolenia badaczy oraz przypomnienia sylwetki wybitnego uczonego i astronoma. 

Głównym celem konferencji jest prezentacja aktualnego stanu wiedzy i wymiana doświadczeń 
w zakresie zanieczyszczenia środowiska sztucznym światłem oraz dyskusja nad działaniami 
służącymi łagodzeniu jego negatywnych skutków. Podczas konferencji pragniemy poruszyć 
problemy związane ze środowiskowymi, astronomicznymi, ekonomicznymi i prawnymi 
skutkami zanieczyszczenia światłem oraz zagadnienia dotyczące prowadzenia pomiarów 
i obserwacji oraz ukierunkowanego monitoringu tego zjawiska. 

Konferencja od swojej pierwszej edycji ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej 
zapraszamy osoby związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska, medycyną i zdrowiem 
publicznym, astronomią, techniką świetlną, architekturą, urbanistyką i planowaniem 
przestrzennym, a także przedstawicieli administracji publicznej wszystkich szczebli i organizacji 
pozarządowych działających na rzecz ochrony nocnego nieba oraz firm dostarczających aparaturę 
rejestrującą czy realizujących pomiary wybranych aspektów zanieczyszczenia światłem. 

W ramach konferencji planowana jest ekspozycja gigantycznego modelu Ziemi w postaci 
oświetlonej od wnętrza półkuli pneumatycznej, która będzie dostępna dla wszystkich odwiedzających. 

Miejsce: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu, ul. Lwowska 1. 

Forma uczestnictwa:    Referat   Poster   Uczestnik 

Limit uczestników: 90 (ze względów organizacyjnych). 

Publikacja prac: na konferencję przewiduje się wydanie przez Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nadesłanych artykułów w formie recenzowanej 
monografii naukowej. Szczegółowe informacje oraz wymogi redakcyjne dotyczące 
przygotowania artykułów zamieszczone są na stronie internetowej konferencji. 

  



Ramowy plan konferencji: 

Dzień 1 (czwartek) – 14.09.2023 r. Dzień 2 (piątek) – 15.09.2023 r. 
 Uroczyste otwarcie Konferencji 
 Sesja referatowa I 
 przerwa kawowa 
 Sesja referatowa II 
 Lunch 
 Sesja referatowa III 
 Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem 
 Recital fortepianowy Mateusza 

Krzyżowskiego* 

 Sesja posterowa 
 Sesja referatowa IV 
 przerwa kawowa 
 Sesja referatowa V 
 Lunch 
 Zakończenie konferencji 
 Uczestnictwo w uroczystości zakończenia 

Światowego Kongresu Kopernikańskiego*  
 Koncert muzyki współczesnej*  

* wydarzenia związane z toruńską częścią Światowego Kongresu Kopernikańskiego (SKK); liczba 
wejściówek jest limitowana i wymaga wcześniejszej deklaracji w formularzu zgłoszeniowym. 

Opłata konferencyjna wynosi 500 zł + 23% VAT* (doktoranci i studenci – 300 zł + 23% VAT*) i obejmuje: 
pełny udział w konferencji naukowej oraz w wydarzeniach towarzyszących, materiały konferencyjne  
(w tym wydana monografia naukowa) oraz lunche i słodki poczęstunek w czasie przerw. 

Opłatę należy wpłacić w terminie do końca maja 2023 na konto: 
 Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici 
 ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń 
 56 1140 2017 0000 4502 0345 2695 

z dopiskiem:  OKZS2023_Nazwisko i Imię 

UWAGA! Osoby, które chcą otrzymać fakturę za udział w konferencji powinni w formularzu 
zgłoszeniowym wpisać niezbędne dane do wystawienia faktury. 

*w przypadku Instytucji publicznych możliwe jest zwolnienie z VAT; oświadczenie dostępne jest na 
stronie na internetowej konferencji (https://noc.edu.pl/okzs2023/oplaty/) 

Ważne terminy: 
 Grudzień 2022 r.  –  Komunikat wstępny 
 Luty 2023 r.  –  Komunikat nr 1 
 Kwiecień 31 maja 2023 r. –  zgłoszenie referatu/posteru 
 Maj Czerwiec 2023 r. – Komunikat nr 2 
 Maj 30 czerwca 2023 r.  – dostarczenie pełnego tekstu publikacji 
 Sierpień 2023 r. – Komunikat nr 3 z programem Konferencji i wydarzeń towarzyszących 
 Sierpień 2023 r. – zgłoszenie udziału bez referatu i bez możliwości udziału w SKK 
 Wrzesień 2023 r. – VII Ogólnopolska Konferencja nt. Zanieczyszczenia Światłem 

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszenia, wymagania wydawnicze artykułów 
oraz wszystkie komunikaty dostępne są na stronie: noc.edu.pl/okzs2023/ 

Komitet naukowy: 
prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta, Uniwersytet Warszawski – Honorowa Przewodnicząca 
dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Przewodniczący 
dr hab. Tomasz Ściężor, Politechnika Krakowska – Z-ca Przewodniczącego 
dr Magdalena Czarnecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
dr Grzegorz Iwanicki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
dr Sylwester Kołomański, Uniwersytet Wrocławski 
dr inż. Anna Kołton, prof. URK, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie 
dr Andrzej Z. Kotarba, Centrum Badań Kosmicznych PAN 
dr Katarzyna Szlachetko, Uniwersytet Gdański, Instytut Metropolitarny w Gdańsku 
dr inż. Przemysław Tabaka, Politechnika Łódzka, SEP Oddział Łódź 

Komitet organizacyjny: 
dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Przewodniczący 
mgr Piotr Nawalkowski, Stowarzyszenie POLARIS OPP – Z-ca Przewodniczącego 
mgr inż. Dominika Karpińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Sekretarz 
dr Andrzej Z. Kotarba, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk 
mgr inż. Karolina Skorb, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk 
mgr inż. Agnieszka Machnowska, Stowarzyszenie POLARIS OPP 

Kontakt do organizatorów (UMK w Toruniu):  tel.: +48 56 611 25 66  e-mail: okzs@umk.pl 

Toruń, luty kwiecień 2023 r. 

https://noc.edu.pl/okzs2023/oplaty/
http://www.tuchpark.pl/
mailto:okzs@umk.pl

