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1. 100-lecie urodzin Profesora Antoniego Opolskiego
11 czerwca br. przypada 100-lecie urodzin Profesora Antoniego Opolskiego, emerytowanego
profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, członka honorowego PTA, nestora polskich astronomów.
Ze względu na podeszły wiek Pan Profesor nie udziela się już publicznie, dlatego nie są planowane
żadne uroczystości oficjalne z Jego udziałem. Profesora odwiedzą w Jego domu tylko dwie
delegacje, instytutowa i uczelniana, których zadaniem będzie m. in. przekazanie życzeń i gratulacji
od wszystkich pragnących w ten sposób uhonorować niezwykły jubileusz Pana Profesora i Jego
zasługi dla polskiej astronomii.
Proszę o nadsyłanie życzeń i gratulacji w terminie do 7 czerwca pocztą elektroniczną na adres:
tomczak@astro.uni.wroc.pl lub pocztą tradycyjną na adres Instytutu Astronomicznego (ul.
Kopernika 11, 51-622 Wrocław).
Informuję również, że z okazji jubileuszu Pana Profesora zostanie zorganizowana specjalna sesja na
XXXVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Warszawie we wrześniu, na którą już
teraz bardzo serdecznie zapraszam.
Michał Tomczak

2. XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
XXXVI Zjazd PTA odbędzie się w dniach 11-14 września br. w Centrum Astronomii im. Mikołaja
Kopernika w Warszawie. Normalna opłata konferencyjna wynosi 200 zł, ulgowa dla studentów i
doktorantów 100 zł. W najbliższych dniach uruchomiona będzie internetowa strona zjazdowa.
Bożena Czerny
3. NCN – kolejna tura wniosków
Przypominam, że kolejny termin składania wniosków grantowych mija 15 czerwca. Trzeba
koniecznie składać dużo wniosków; poprzednio było sporo i można było na przykład sfinansować 9
projektów astronomicznych w OPUS. Warto też składać wnioski na inne typy konkursów, na
przykład SONATA, o ile ktoś się kwalifikuje (do pięciu lat po doktoracie). Można podnosić koszty
projektów (nawet jest wskazane), ale nie poziom honorariów, a raczej przewidywać częściej nowe
zatrudnienia, dobrze je uzasadniając. Więcej na stronie: http://www.ncn.gov.pl/.
Bożena Czerny

4. EWASS 2013, Turku, Finlandia
Please sent a message to your members in order to remind them about the EWASS 2013 in Turku,
Finland in July 2013, 8-13, http://www.astro.utu.fi/EWASS2013/index.php
Mary Kontizas
Vice-President of EAS
5. Obóz astronomiczny ESO - stypendium PTA
Polskie Towarzystwo Astronomiczne ufundowało jedno stypendium na obóz "ESO Camp 2013".
Obóz odbędzie się w dniach 26-31 grudnia 2013 r. w Obserwatorium Astronomicznym Aosta Valley
w Saint-Barthelemy w gminie Nus we Włoszech. Polskie Towarzystwo Astronomiczne pokrywa
całkowicie koszt dojazdu i pobytu na obozie.
Formularz kwalifikacyjny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (roczniki: 1995, 1996, 1997) na
Obóz Astronomiczny ESO znajduje się na stronie PTA: www.pta.edu.pl/eso-camp
Zapraszamy licealistów do przysyłania zgłoszeń.
6. Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego
Informujemy, że powstała strona internetowa Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego
http://www.space.biz.pl/index.htm, zapraszamy do współpracy.
Jarosław Jaworski
7. Prenumerata Sky & Telescope dla laureata konkursu "A jednak się kręci"
Członek PTA, Marceli Krogulec ufundował roczną prenumeratę Sky & Telescope dla
"potrzebującego" ośrodka w Polsce. ZG PTA zdecydował, że będzie to laureat kolejnej edycji
konkursu "A jednak się kręci".

