Rozdrażew, 03.06.2011 r.

Protokół z zebrania inauguracyjnego Rozdrażewskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii

W dniu 03 czerwca 2011 roku, o godz. 20 00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie przy ul. Rynek 3
odbyło się zebranie inauguracyjne Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników
Astronomii ( RO PTMA).
W zebraniu wzięło udział 22 osoby , w tym 10 będącymi członkami założycielami RO PTMA, oraz 12
osób uczestniczących w spotkaniach Kółka Astronomicznego , działającego przy Gminnej Bibliotece
Publicznej w Rozdrażewie( wg. list obecności stanowiących załącznik nr 1 niniejszego protokołu ).
Obrady otworzył Prezes RO PTMA, witając serdecznie wszystkich zgromadzonych. Następnie dr
Ireneusz Włodarczyk zapoznał zebranych z następującym porządkiem obrad:
1. Statut Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
2. Członkowie, legitymacje, składki.
3. Strona WWW RO PTMA.
4. Pomysł budowy obserwatorium astronomicznego.
5. Atlasy nieba, zasięg lunety, książki, czasopisma.
6. Strony internetowe poświęcone tematowi astronomii:
a) http://www.ap-1.net/skychart/en/download
b) http://www.astrocd.pl/index.php?id=12&kat=2
c) http://www.projectpluto.com/faqnew.htm#Ordering
d) http://www.stellarium.org/pl/
e) http://www.ptma.pl/
7. Możliwość przyjechania planetarium z Warszawy (http://www.anuka.pl/)
a) Cennik usług
b) Oferta
8. Plan działania obejmujący kolejne spotkania: obserwacje, teoria, porównanie z
innymi oddziałami.
9. Wolne głosy i wnioski
10. Ustalenie terminu kolejnego spotkania.
Ad. 1. Prowadzący spotkanie zaakcentował fakt oficjalnego zatwierdzenia przez Zarząd Główny
PTMA, Rozdrażewskiego Oddziału PTMA. Prezes RO PTMA poinformował, również, o legalności
działania naszego oddziału.
Ad.2. Następnie dr Ireneusz Włodarczyk ogłosi ł co następuje: „ Składki będą zbierane w momencie
otrzymania przez Rozdrażewski Oddział legitymacji od ZG PTMA”. Zaś wysokość wpłat jest ustalona
na poziomie:
- dorośli – 50 PLN
- składka ulgowa – 40 PLN, dla emerytów, rencistów, studenci, uczniowie powyżej 16-tego roku życia,
oraz osoby prenumerujące dwumiesięcznik „ Urania Postępy Astronomii”.
Uczestników poinformowano również, iż do grona rozdrażewskiego towarzystwa dopisała się 1
osoba, Pani Renata Zych-Kordus.
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Ad.3. Po przejściu do kolejnego punktu obrad, prowadzący spotkanie poprosił o zaprezentowanie
pomysłów strony WWW RO PTMA.
Sekretarz zaprezentowała 3 pomysły szat graficznych oraz logo. Prezes Włodarczyk podkreślił aby
zainstalować licznik odwiedzin. Natomiast Ryszard Hęćka nadmienił aby dodać FLASH.
Ad.4. W dalszej części zebrania zastanawiano się nad możliwością budowy obserwatorium
astronomicznego. Pan Hęćka zauważył, iż: „trzeba szukać dofinansowania z zewnątrz”, deklarując
również swoją pomoc przy poruszeniu w/w kwestii w Urzędzie Marszałkowskim. Ryszard Hęćka
nadmienił, że w pisaniu wniosku o dofinansowanie należy zwrócić uwagę na fakt „pięknego nieba nad
Rozdrażewem”.
Z kolei Pani Alicja Banaszek powiadomiła zgromadzonych o planowanej wycieczce do Obserwatorium
w Odolanowie, organizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozdrażewie.
Pomysł wyjazdu poparł Pan Litwin, argumentując, iż warto zobaczyć ”jak to wygląda u innych”.
Następnie głos zabrał ponownie Pan Hęćka, który podkreślił znaczenie bezpieczeństwa przy
planowaniu miejsca pod budowę obserwatorium.
Dalej prowadzący spotkanie zauważył, iż : „budowa obserwatorium to nie bieganie z teleskopem ,nie
trzeba mówić o wyższości pomysłu stałego obserwatorium”.
Wracając do głosu Pan Hęćka zaakcentował fakt, iż obserwatorium mogłoby stanowić niesamowitą
reklamę dla Rozdrażewa.
Ad.5. Przechodząc do następnego punktu porządku obrad, prezes Włodarczyk podkreślił wagę
posiadania własnej bazy, zaplecza dydaktycznego: map nieba, atlasów, książek.
W tym momencie Pani Banaszek poinformowała, iż biblioteka powiększyła zbiory o pozycje
tematycznie związane z astronomią.
Ad.6. W dalszej kolejności Dr Włodarczyk omówił pokrótce programy komputerowe ułatwiające
poszerzanie wiedzy astronomicznej, wymieniając następujące narzędzia:
a) Program Cartes du Ciel -http://www.ap-1.net/skychart/en/download)
b) Program p. Wilanda - http://www.astrocd.pl/index.php?id=12&kat=2
c) GUIDE - http://www.projectpluto.com/faqnew.htm#Ordering
d) Stellarium - http://www.stellarium.org/pl/
e) Strona główna PTMA - http://www.ptma.pl/
Ad.7. Następnie Prezes RO PTMA rozdał zgromadzonym ofertę i cennik planetarium mobilnego
„Planeta Anuka” prosząc o zapoznanie się z ofertą i wypowiedzi na ten temat.
Jako pierwszy głos zabrał Ryszard Hęćka, który zachwycony pomysłem, zasugerował zaproszenie
planetarium mobilnego na Dni Rozdrażewa. W dalszej wypowiedzi zastanawiał się nad
negocjowaniem cen w rozmowach bezpośrednich.
Kolejny głos poparcia należał do Pani Banaszek. Dyrektor rozdrażewskiej biblioteki zaproponowała
spotkania z planetarium w trakcie trwania wakacji.
Ad.8. Przechodząc do kolejnego punktu obrad, prowadzący zebranie zaakcentował określenia
kierunku działania RO PTMA. Prezes podkreślił, iż inne oddziały mają już swoje, często długoletnie,
historie.
W tym momencie głos zabrał zaproszony gość, Pan Tomasz Suchodolski, sugerując, by nie wzorować
się na innych oddziałach, gdyż najważniejsze są obserwacje, które stanowią „motor napędowy”.
Natomiast dr Włodarczyk zwrócił uwagę na czytanie map nieba dzieci, oraz aby ukierunkować
obserwacje.
Z kolei Pan Hęćka podkreślił znaczenie programów komputerowych, popierając także wagę
obserwacji, ale opartych na podłożu teoretycznym
Zabierając ponownie głos, Pan Ireneusz Włodarczyk powiedział, iż „wszystko przed nami, bo nie
mamy nic, ale mamy ludzi (…) wyrobimy sobie plan działania”.
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Ad.9. Następnie prezes ROM PTMA poprosił o wolne głosy i wnioski.
Jako pierwsza głos zabrała Pani Banaszek, apelując do dzieci uczęszczających na spotkania kółka
astronomicznego, aby przyniosły wypełnione deklaracje i zgody rodziców.
Kolejny wniosek należał do Pani Wandy Włodarczyk, która zastanawiała się, dlaczego dzieci nie mogą
zapisać się do towarzystwa.
Pan Litwin stwierdził, iż dzieci nie mogą głosować, bo nie są „prawnymi jednostkami”.
W tym momencie głos zabrał Pan Hęćka, podkreślając, fakt, iż dzieci mogą być biernymi członkami,
bez prawa głosu.
Wówczas prowadzący zebranie zobowiązał się dowiedzieć od Prezesa ZG PTMA o w/w kwestię.
Z kolei Pan Suchodolski zasugerował , iż dzieci mogą zapisać się do PTMA.
Ad.10. Datę następnego spotkania ustalono wstępnie na 19.06.2011 roku (Dni Rozdrażewa), ze
względu na planowany przyjazd dr H. Brancewicza, Prezesa ZG PTMA.
Następnie poproszono Pana Tomasza Suchodolskiego o opowiedzeniu w kilku słowach o swoim
teleskopie.
Na zakończenie prowadzący spotkanie podziękował wszystkim za przybycie.
Na tym protokół zakończono.

Prezes RO PTMA

sekretarz

Dr Ireneusz Włodarczyk

Joanna Stache
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