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1. Joint pre-Cycle 5 ALMA workshop, 3-4 kwietnia 2017, CA UMK
W dniach 3 – 4 kwietnia br. (poniedziałek-wtorek) w Centrum Astronomicznym UMK w
Piwnicach planujemy zorganizowanie warsztatów dotyczących obserwatorium ALMA, we
współpracy z czeskim węzłem ALMA w Ondrejovie. Celem spotkania jest przygotowanie polskich
astronomów do nadchodzącego corocznego deadline'u na wnioski obserwacyjne na ALMA, którego
planowany termin to 20 kwietnia 2017. Planujemy kilka wykładów na temat najnowszych
możliwości ALMA (m.in. obserwacje Słońca i w sieci z VLBI), przykładów dotychczas
zrealizowanych projektów oraz pomysłów na nowe projekty naukowe. Główna część warsztatów to
jednak zapoznanie się z narzędziami do przygotowania wniosku obserwacyjnego (ALMA
Observing Tool), wskazówki praktyczne dotyczące procesu pisania i późniejszej oceny wniosków
oraz pomoc w przygotowaniu technicznej części konkretnych wniosków, które potencjalnie będą
chciały złożyć osoby uczestniczące w spotkaniu.
Na tym etapie będziemy wdzięczni wszystkim osobom, które rozważają udział w warsztatach, o
krótką informację zwrotną na adres agata.karska@umk.pl. Przewidujemy symboliczną opłatę
konferencyjną w wysokości 100 zł. Możemy zapewnić nocleg w pokojach w Piwnicach w
wysokości 30 zł / noc lub w Hotelu Uniwersyteckim UMK w cenie 120 zł / noc (autobus PKS do
Piwnic odjeżdża w niewielkiej odległości od hotelu). Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie
warsztatów z funduszy projektu EU RadioNET, który - jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie umożliwi nam częściowe dofinansowanie pobytu zainteresowanym studentom, doktorantom i/lub
post-dokom.
Agata Karska, Michał Hanasz
2. Konferencja Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych, 31 marca - 2 kwietnia,
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK
Koło Naukowe Studentów Astronomii UMK zaprasza na konferencję dla studentów astronomii,
która odbędzie się w dniach 31 marca - 2 kwietnia w Toruniu. W programie wykłady
zaproszonych gości z CA UMK i CAMK PAN w Toruniu oraz dużo czasu na wystąpienia
studentów i prezentacje plakatów. Przewidujemy wspólny grill "pod radioteleskopem" oraz wizytę
w toruńskim planetarium. Organizacją konferencji zajmuje się Koło Naukowe Studentów
Astronomii na UMK, Fundacja im. Aleksandra Jabłońskiego przy Wydziale Fizyki, Astronomii i
Informatyki Stosowanej UMK.
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Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o konferencji studentom astronomii z Państwa
instytucji i pomoc w realizacji ich wyjazdu. Gorąco zachęcamy do zgłaszania wystąpień wszystkich
studentów, którzy obronili przynajmniej pracę licencjacką (uczestniczyć mogą oczywiście wszyscy
studenci i doktoranci). Opłata konferencyjna wynosi 160 zł i zawiera koszty noclegów i
wyżywienia.
Więcej informacji na stronie konferencji: http://www.knsa.umk.pl/ksakn-2017/
3. Dziewczyny do ścisłych, 30 marca, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej UMK
Już po raz ósmy Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK włącza się w akcję
"Dziewczyny do ścisłych", która jest rozszerzeniem ogólnopolskiej akcji "Dziewczyny na
politechniki". Zapraszamy uczennice gimnazjów oraz liceów z całej Polski do odwiedzenia nas w
pracy i uczestnictwa w warsztatach z astronomii, fizyki, robotyki i informatyki. W programie m.in.
zwiedzanie laboratoriów FAMO, największego obserwatorium astronomicznego w Polsce,
tworzenie pierwszej gry komputerowej oraz drukowanie biżuterii przy użyciu drukarek 3D
Wstępny program: http://dziewczynynapolitechniki.pl/uczelnie/umk.
Przewidujemy również spotkanie z prelegentką Kolokwium Czwartkowego na Wydziale Fizyki 30
marca br. - prof. Agnieszką Janiuk.
Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o tegorocznej akcji i przystąpienia do niej w
kolejnych latach.
Agata Karska
4. 44 Zjazd Fizyków Polskich, 10 – 15 września 2017 r. Wrocław
W imieniu Przewodniczącego Komitetu Programowego i Dziekana WPPT PWr, prof. dr hab. inż.
Arkadiusza Wójsa serdecznie zapraszam do udziału w 44 Zjeździe Fizyków Polskich, który
odbędzie się w dniach 10-15 IX br. na Politechnice Wrocławskiej.
Zjazd będzie okazją do dyskusji, wymiany poglądów, promocji swoich dokonań i nawiązania
współpracy, dając szansę na spotkanie się doświadczonych i początkujących fizyków. Ważnym
elementem obrad będą sesje poświęcone nauczaniu i popularyzacji fizyki, umożliwiające zbliżenie
środowiska naukowego i nauczycielskiego.
Strona internetowa Zjazdu: http://44zfp.pwr.edu.pl/. Szczegółowe informacje dotyczące Zjazdu
można znaleźć w informacji dołączonej do Biuletynu.
Paweł Potasz
Sekretarz Zjazdu
5. Strefa członków PTA - przycisk do wpłacania składek/darowizn
Informujemy, że po zalogowaniu się do strefy dla członków PTA na stronie
https://www.pta.edu.pl/members-area/ w menu pojawiła się nowa opcja Wpłata, dzięki której
można wygodnie dokonać opłaty składki bądź przekazać darowiznę na cele statutowe PTA,
korzystając z różnych form płatności płacąc kartą, mobilnie (blikiem) lub szybkim przelewem
internetowym.
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Darowiznę na rzecz PTA można odliczyć od swojego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym
PIT.
Dane na temat opłaconych składek są uaktualniane przez sekretariat PTA zbiorczo raz na dwa
miesiące. Prosimy nie niepokoić się jeśli nie jest to uwidocznione na stronie internetowej
natychmiast po dokonaniu wpłaty.
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