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1. Zjazd PTA, Gdańsk, 11-15 września 2011r.
Przypominamy, że kolejny zjazd PTA odbędzie się w Gdańsku w dniach 11-15 września
2011r. Link do internetowej strony zjazdowej wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdzie
się wkrótce na głównej stronie PTA.
2. „Hevelius 2011”, Gdańsk, 15-18 września 2011r.
Biblioteka Gdańska PAN oraz Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie zapraszają do
wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji „Hevelius 2011”, która odbędzie się w
Gdańsku w dniach 15-18 września 2011r. Konferencja poświęcona będzie wszelkim
aspektom życia i działalności Jana Heweliusza na tle XVII-wiecznej Europy. Szczegóły
dotyczące konferencji w załączniku Hevelius_2011_Conference.pdf.
3. „Wykorzystanie małych teleskopów II”, Opole, 16-17 czerwca 2011r.
Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego oraz PTA zapraszają do wzięcia udziału w
konferencji naukowej „Wykorzystanie małych teleskopów II”, która odbędzie się w dniach
16-17 czerwca 2011 w Opolu. Celem konferencji jest przedstawienie możliwości uzyskiwania
naukowo wartościowych danych obserwacyjnych przy użyciu małych teleskopów. Szczegóły
na stronie konferencji http://www.fizyka.uni.opole.pl/konf lub w załączniku plakat.jpg. W
załączeniu formularz zgłoszeniowy na konferencję (formularz.doc), rejestracja „on line” ze
strony internetowej będzie możliwa od 20 lutego 2011r.
4. Medal Włodzimierza Zonna i Nagroda Młodych PTA
Zarząd Główny PTA przypomina o kolejnej edycji Nagrody im. Włodzimierza Zonna za
szeroko
rozumianą
popularyzację
astronomii
(regulamin
Nagrody
http://www.pta.edu.pl/dok/regulamin_Zonna.pdf). Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać
członkowie PTA, Zarząd Główny PTMA oraz astronomiczne placówki naukowe i planetaria.
Zgłoszenia powinny być kierowane do Zarządu Głównego PTA i wysłane listownie, bądź
elektronicznie na adres Przewodniczącego Komisji dr hab. Macieja Mikołajewskiego:
mamiko@astri.umk.pl W związku z brakiem kandydatów do nagrody, ZG PTA przedłuża
termin składania zgłoszeń do dnia 30 kwietnia 2011 roku.
Przypominamy również o kolejnej edycji Nagrody Młodych. Zgodnie z regulaminem
Nagrody (http://www.pta.edu.pl/dok/regulamin_mlodych.pdf) kandydatów może zgłosić
każdy członek PTA, na ręce przewodniczącego Jury prof. Bronisława Rudaka do 30 kwietnia
2011r.
5. 1% podatku dla kol. Jerzego Madeja
Jak co roku o tej porze apelujemy o przekazywanie 1% podatku na rzecz cierpiącego na
stwardnienie rozsiane kolegi Jerzego Madeja z Obserwatorium Astronomicznego
Uniwersytetu Warszawskiego. Kolega Madej, który mimo choroby ciągle pracuje (niedawno
otrzymał tytuł profesora), ma ogromne wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją.

Chcąc mu pomóc musimy przekazać 1% podatku za rok 2010 na rzecz Polskiego
Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (PTSR), podając numer KSR (0000083356) i tytuł
wpłaty "PLiR Jerzy Madej" (podanie tego tytułu jest konieczne - jeżeli tego nie zrobimy
wplata przejdzie na rzecz PTSR).
Informacje o PTSR i jego działalności można znaleźć na stronie
http://www.ptsr.org.pl/pl/?poz=Top/D/3/30..
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