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Walne Zebranie PTA  

25 lutego br. odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie PTA. W 
spotkaniu przeprowadzonym w formie elektronicznej wzięło udział 93 
członków Towarzystwa. Głównym tematem spotkania były dyskusja i 
głosowanie nad zmianami w Statucie PTA i Regulaminie Walnego 
Zebrania, których wprowadzenie umożliwi przeprowadzenie kolejnych 
Walnych Zebrań w trybie elektronicznym. Regulamin Walnego Zebrania 
z wprowadzonymi zmianami znajduje się na stronie internetowej PTA, 
wersja Statutu Towarzystwa z poprawkami zostanie tam umieszczona 
po zatwierdzeniu zmian przez KRS. 
Zarząd PTA dziękuje zaangażowanym członkom Towarzystwa za 
sprawne przeprowadzenie Walnego Zebrania. 

Laureaci Nagrody Nobla na Zjeździe PTA 

Komitet Naukowy XL Zjazdu PTA z przyjemnością informuje o 
planowanych wykładach laureatów Nagrody Nobla w trakcie Zjazdu. 
Wykłady odbędą się w formie elektronicznej i zaplanowane są na: 

14 września 2021, 9:00-9:40, A 40-year journey  
Reinhard Genzel (Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics) 

16 września 2021, 17:20 - 18:00, Understanding our Universe with 
Gravitational Waves  
Barry C. Barish (Caltech and UC Riverside) 

17 września 2021, 10:30 - 11:10, The Exoplanet revolution 
Didier Queloz (Cavendish Laboratory, University of Cambridge) 

Nagrody PTA 

Przypominamy, że 31 marca 2021 r. upływa termin zgłaszania 
kandydatur do Nagrody i Medalu im. Włodzimierza Zonna "Za 
popularyzację wiedzy o Wszechświecie". Zgłoszenia należy kierować na 
adres wiceprezes@pta.edu.pl. 
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Termin zgłaszania kandydatur do Nagrody Młodych PTA upływa 30 
czerwca 2021 r. Zgłoszenia należy kierować na adres Przewodniczącego 
jury szczerba@ncac.torun.pl oraz sekretarza PTA sekretarz@pta.edu.pl 

Regulaminy nagród PTA można znaleźć na stronie internetowej 
Towarzystwa: https://www.pta.edu.pl/nagrody 

ESO Proposal Workshop 

3 marca 2021 r. odbędą się 3-godzinne warsztaty ESO Proposal 
Workshop. Więcej informacji w ogłoszeniu zamieszczonym pod linkiem: 
h t t p s : / /www.e so . o r g / s c i / pub l i c a t i o n s / announcemen t s /
sciann17378.html oraz na stronie warsztatów: http://eso.org/sci/
meetings/2021/Users-Workshop.html. Zachęcamy do uczestnictwa w 
wydarzeniu. 

Sesja EAS „Astronomy for Planet Earth" 

W trakcie tegorocznego spotkania Europejskiego Towarzystwa 
Astronomicznego (EAS) odbędzie się sesja specjalna SS30  “Astronomy 
for Planet Earth”  poświęcona sprawom ekologii i zrównoważonego 
rozwoju. Termin zgłaszania abstraktów wystąpień mija 2 marca 2021 r. 
(https://eas.unige.ch/EAS2021/abstract_submission.jsp).   
W załączniku znajduje się plakat informujący o wydarzeniu. 

Obóz Almukantaratu 

Rozpoczęły się zapisy na obóz astronomiczny dla absolwentów szkół 
podstawowych organizowany latem przez Klub Astronomiczny 
Almukantarat. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 kwietnia 2021 r. 
Strona obozu: https://oboz.almukantarat.pl/ 
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