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         1.   Konferencja Jubileuszowa CAMK

Sześćdziesiąt lat temu Polska Akademia Nauk utworzyła Zakład Astronomii, który dwadzieścia 
lat później został przekształcony w Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika (CAMK). 
Aby uczcić tę podwójną rocznicę, organizujemy konferencję przedstawiającą badania prowadzone 
w CAMK i plany przyszłych przedsięwzięć naukowych.

Jubileusz  jest  również  okazją  by  przypomnieć,  że  siedziba  CAMK  została  wzniesiona  przy 
istotnym udziale  Narodowej  Akademii  Nauk  Stanów Zjednoczonych.  Amerykańskie  wsparcie 
było  rezultatem  wspólnej  akcji  polskich  i  amerykańskich  astronomów.  Niech  jubileuszowy 
przegląd działalności CAMK będzie wyrazem hołdu dla ich wysiłku.

Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2016 roku w Centrum Astronomicznym im. 
Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Bartycka 18.

Szczegóły: https://www.camk.edu.pl/jubilee/

Stanisław Bajtlik

         2.   Dodatkowy wykład popularny w CAMK'u

W środę 13 kwietnia o godz. 17:00, w CAMK PAN ul. Bartycka 18, w Warszawie, prof. dr hab. 
Piotr Życki wygłosi  wykład popularnonaukowy na temat „Silna grawitacja w pobliżu czarnych 
dziur o różnych masach”. Wstęp wolny.

        3.   Oferta pracy w CFT

Poszukuję pilnie wykonawców do projektu NCN/OPUS "Ciąg główny kwazarów" w Centrum 
Fizyki Teoretycznej w Warszawie: 

– post-doca (doktorat nie wcześniej niż w 2009 roku, i nie później niż w momencie rozpoczęcia 
pracy) 
– doktoranta 
–  studenta IV/V roku 

Termin aplikacji: 9 maja 

Więcej informacji o trybie aplikowania na stronie głównej CFT (http://www.cft.edu.pl/), a 
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dodatkowe informacje można uzyskać ode mnie (bcz@cft.edu.pl). 

  Bożena Czerny

        4.   Instrukcja sprawdzania opłacenia składek członkowskich poprzez stronę PTA

Zarząd  PTA udostępnił  możliwość  sprawdzania  stanu  swoich  składek  członkowskich  poprzez 
stronę internetową. Odbywa się to w specjalnej części witryny dostępnej tylko dla członków, po 
zalogowaniu  na  indywidualne  konto.  Oprócz  tego  można  sprawdzić  czy  Państwa  dane 
kontaktowe posiadane przez PTA są aktualne. Po zalogowaniu można też wyrazić zgodę (lub ją 
odwołać)  odnośnie  widoczności  swojego  imienia  i  nazwiska  oraz  nazwy  instytutu  na  liście 
członków PTA dostępnej na stronie głównej PTA. 

Procedura aktywacji konta: 

1) Do strefy tylko dla członków PTA można dostać się na cztery sposoby: 
a) wchodzimy na adres bezpośredni: https://www.pta.edu.pl/members-area/ 
b) albo w menu strony głównej PTA wybieramy "Struktura PTA / Strefa dla członków" 
c) albo w menu strony głównej PTA wybieramy "Zaloguj" 
d) albo klikamy w link na stronie o składkach 
2) Jeśli posiadamy już konto, logujemy się. 
3) Jeśli nie posiadamy konta, wybieramy "Aktywuj konto" i postępujemy zgodnie z instrukcją na 
stronie. 
4) Jeśli zapomnieliśmy hasła, wybieramy "Zapomniałem hasła" i postępujemy zgodnie z 
instrukcją na stronie. 

Ważne:  loginem jest  adres  e-mailowy.  Konto można aktywować jedynie  na  adres  e-mailowy 
będący  w  posiadaniu  PTA.  Próby  aktywacji  na  inne  adresy  nie  powiodą  się.  Jeśli  podawali 
Państwo kilka  adresów,  może być  dowolny z  nich.  Natomiast  jeśli  do  tej  pory  nie  podawali 
Państwo  adresu  lub  adres  się  zmienił,  prosimy  najpierw  o  kontakt  ze  Skarbnikiem  celem 
uaktualnienia swoich danych (skarbnik@pta.edu.pl).
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