
Rozdrażew, 15.03.2012 r. 

 

Protokół z zebrania Rozdrażewskiego Oddziału 

 Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oraz Kółka Astronomicznego „KASJOPEA” 

 

15 marca 2012 roku, o godz.: 17
00  

w Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie(budynek starej szkoły), 

odbyło się zebranie członków RO PTMA. 

Plan spotkania: 

1.  Zwiedzanie nowej siedziby RO PTMA i dyskusja. 

2. Udział RO PTMA w projektach organizacji pozarządowych – oferta dla Gminy Rozdrażew, 

wolontariat członków RO PTMA wraz z spodziewanym dofinansowaniem na zakup niezbędnych 

materiałów do prowadzenia bieżącej działalności. 
3. Wolne głosy i wnioski. 
 

Po zebraniu, o godz. 1800  odbyło się spotkanie  Kółka Astronomicznego „Kasjopea” 
 

Ad.1. Zebranie Prezes zainaugurował pod budynkiem szkoły, której cześć może stać się 
siedzibą RO PTMA. Po obejrzeniu elewacji, uczestnicy udali się do pomieszczeń, w celu 
oceny przydatności lokalu. 
Zgromadzeni wyrazili pozytywne opinie na temat wyglądu oraz możliwej aranżacji 
pomieszczeń. 
Dr Włodarczyk poinformował zebranych o odbytym dnia 09.03 br. spotkaniu z Wójtem Gminy 
Rozdrażew w sprawie udostępnienia pomieszczeń dla naszego stowarzyszenia. 
 
Ad.2. Następnie prowadzący zebranie poinformował o zbliżającym się terminie ogłoszenia 
konkursu dla organizacji pozarządowych przez Gminę Rozdrażew. Prezes Włodarczyk 
podkreślił ogrom zapotrzebowania na niezbędne narzędzia do przeprowadzania obserwacji 
astronomicznych. Uwagę skierowano także na konieczność zorganizowania wycieczki do 
Potarzycy. 

W celu pozyskiwania funduszy z różnych jednostek administracyjnych niezbędny jest 
aktywny udział wolontariuszy-członków  RO PTMA. 

Kolejną interpelacją, którą poruszył prowadzący, był opis refraktora,  dla obserwacji przejścia 
Wenus przed tarczą Słońca. 

Ad.3. w dalszej części zebrania ogłoszono termin kolejnego spotkania, podczas, którego ma 
być odczytane sprawozdanie z działalności RO PTMA za rok 2011. 

Na koniec pochwalono sprawność działania strony www RO PTMA. 

 

Następnie, o godz. 1800  rozpoczęto spotkanie uczestników Kółka Astronomicznego. 

Podczas tej części zebrania przypomniano o grze planszowej, przygotowanej przez 
Agnieszkę Kolendę, laureatką konkursu wiedzy astronomicznej w 2011 r. 

Dalej , wraz z młodzieżą, przypomniano stałe astronomiczne:  

        -promień Ziemi - ~6378km 

        -odległość do Księżyca  - ~384400 km 

        -odległość do Słońca -  149,6 mln km 

        -promień Słońca - 700 000 km 



        -prędkość światła -  300 000 km/s 

        -wiek Wszechświata - 13,76 mld lat 

        -wiek naszej Galaktyki - 13,6 mld lat 

        -wiek Układu Słonecznego -  4,6 mld lat. 

Po utrwaleniu wiedzy,  podkreślono znaczenie przeprowadzenia spotkania gościnnego w Nowej Wsi. 

 

Na tym spotkanie zakończono. 

 

 

 

 

Prezes RO PTMA       sekretarz 

 

Dr Ireneusz Włodarczyk       Joanna Stache 

 


