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Szanowne Koleżanki i Koledzy, 
Od czasu ostatniego Komunikatu w świecie meteorytowym i około meteorytowym trochę się wydarzyło. Poniżej 
krótko o kilku najważniejszych wydarzeniach: 
 
 
W towarzystwie: 
 
Z przykrością informujemy, że decyzją Zarządu Towarzystwa z grona członków PTMet musieliśmy skreślić cztery 
osoby zalegające z wieloletnim opłacaniem składek. 
Przypominamy, że na podstawie pkt. 2 deklaracji członkowskiej Polskiego Towarzystwa Meteorytowego 
zobowiązaliśmy się do regularnego opłacania składek członkowskich. Zachęcamy naszych Kolegów i zdecydowanie 
rzadziej Koleżanki do opłacania składek. Ze składek finansujemy nasze wydawnictwa oraz opłacamy bieżącą 
działalność stowarzyszenia. 
Jeśli któryś z członków nie otrzymał naszych wydawnictw edycji 2011 roku prosimy o kontakt ze Skarbnikiem, 
również w sprawach składek. Skarbnik: skarbnik@astroblemy.pl 
 
Trwają przygotowania do VII Konferencji Meteorytowej w Łowiczu. Szczegóły na stronie: 
http://www.ptmet.org.pl/Konferencja-2012/Konferencja-zaproszenie.htm  
Przypominamy o konieczności indywidualnego rezerwowania noclegów i przesyłania na adres Towarzystwa 
zgłoszeń uczestnictwa. 
Również oczekujemy na zgłoszenia referatów i posterów. 
 
Cały czas redakcja Roczników PTMet oczekuje na materiały do kolejnego 3 tomu. Informacja dla autorów: 
http://www.ptmet.org.pl/ACTA/Info_dla_autorow_ACTA.pdf . Materiały wg tych wytycznych należy nadsyłać na 
adres Towarzystwa: mailto:ptmet@wp.pl lub redakcji: mailto:wozniak@biol.uw.edu.pl. Pragniemy wydać vol. 3 
ACTA na konferencję w Łowiczu więc pośpiech wskazany! Zostało mało czasu na prace redakcyjne i druk. 
 
 
Poprzednie logo Towarzystwa nie ma uregulowanego statusu własności oraz zawiera napis „Meteorite Club” co nie 
kojarzy się jednoznacznie z PTMet. Proponujemy więc wyłonienie na drodze konkursu (głosowania) na najbliższym 
Walnym Zebraniu nowego projektu. Zarząd prosi członków (i inne zaprzyjaźnione osoby) o zgłaszanie swoich 
projektów na nowe logo i odznakę towarzystwa.  
Szczegóły na stronie: http://www.ptmet.org.pl/tow-logo.htm 
 
 
Nieustająco namawiamy do prenumeraty coraz ciekawszego kwartalnika „Meteoryt”. Właśnie ukazał się 80 numer 
tego pisma wieńczący pełne 20 lat jego bytu. Jest to najstarsze na świecie pismo skierowane do miłośników 
meteorytów! 
Zachęcamy do zaglądania na stronę PTMet i naszą na Facebook’u. 
 
 
Kalendarium 2012: 
 
 
30 marca 2012 r. (nastąpiła zmiana terminu otwarcia) zostanie otwarta wystawa meteorytów pt. Meteoryty Przybysze z 
Kosmosu - odbędzie się ona w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy. Kuratorem wystawy jest dr Radosław 
Skowron, organizatorzy : dr Jadwiga Biała oraz dr Tomasz Jakubowski. PTMet będzie patronem wystawy. Wystawa 
potrwa do 13 maja. Serdecznie zapraszamy. 
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