Rozdrażew, 12 grudnia 2013 r.
W ramach projektu „Bliski Kosmos” sfinansowanego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie w
ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na 2013 r., a realizowanego przez RO
PTMA, 12 grudnia 2013 r., o godz. 17:00, w budynku starej zabytkowej szkoły (ZSP) w
Rozdrażewie odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie kółka astronomicznego Kasjopea oraz
członków RO PTMA i zainteresowanych osób.
1. Rozdano promocyjne egzemplarze Uranii-Postępów Astronomii (UPA) 5/2013 dla
członków PTMA, którzy opłacili składkę za 2012 r., oraz archiwalne egzemplarze
UPA, które dostaliśmy gratis z Redakcji UPA, dla zainteresowanych. Rozdano również kalendarze astronomiczne na 2014 r.
2. Prezes RO PTMA kol. I. Włodarczyk poinformował o przygotowanie do statutowych
wyborów do władz RO PTMA i delegatów na Zjazd PTMA w Białymstoku w lutym
2014 r. - dwóch delegatów i dwóch rezerwowych. oraz do sprawozdania finansowego
i z działalności za 2013 r.: wstępne i zatwierdzone przez Komisję Rewizyjną - dostaliśmy właśnie pismo w tej sprawie od Prezesa ZG PTMA kol. dra Henryka Brancewicza.
3. Kol. I. Włodarczyk poinformował o zadaniach RO PTMA na 2014 r., konieczności
zakupu dodatkowego oprzyrządowania do naszego refraktora, w tym mechanizmu
prowadzącego i aparatu fotograficznego.
4. Kol. I. Włodarczyk przedstawił i omówił aktualne ciekawostki astronomiczne, w tym
pokazał fotografie rozpadu komety ISON. Kometa nie będzie już niestety widoczna.
5. Z kolei Wicedyrektor ZSP w Rozdrażewie kol. J. Antczak przedstawił zasady współpracy 11. uczniów Szkoły z RO PTMA w ramach tzw. e-szkoły. Po dzisiejszej konsultacji projekt będzie realizowany, a uczniowie będą uczestniczyli m.in. w zajęciach
Kółka astronomicznego Kasjopea. Kol. I. Włodarczyk przedstawił swoje fotografie
nieba wykonane aparatem fotograficznym Canon. Znajdują się one na naszej stronie
RO PTMA w dziale Obserwacje. Uczniowie e-szkoły będą prowadzić m.in. obserwacje fotograficzne nieba. W pracach będą pomagali członkowie RO PTMA oraz kółka
astronomicznego Kasjopeja, w tym m.in. kol. Z. Pauter. Obserwacje będą prowadzone
m.in. w Rozdrażewie, Rozdrażewku i na posesji kol. J. Stache; wszędzie tam, gdzie są
dobre warunki do obserwacji astronomicznych.
6. Z powodu zachmurzenia obserwacje astronomiczne się nie odbyły. Kol. I. Włodarczyk
przekazał życzenia Świąteczno-Noworoczne wszystkim miłośnikom astronomii. Następne zebranie zaplanowano na styczeń 2014 r. Na tym zebranie zakończono.
Fotografie w wykonaniu kol. I. Włodarczyka przedstawione są w naszej Galerii.
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