Rozdrażew, 14 listopada 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, 14 listopada 2013 r., o godz. 17:00, w budynku starej zabytkowej szkoły (ZSP) w
Rozdrażewie odbyło się 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
2. Po krótkiej dyskusji, w związku z zaleganiem składek członkowskich za 2012 r. skreślono z listy członków RO PTMA dwóch dorosłych i dwoje młodzieży. Wszyscy z
Kalisza.
3. 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
4. Z kolei kol. Joanna Stache poinformowała o wycieczce naukowej do Planetarium w
Potarzycy: termin – 3 grudnia, wtorek, godz. 12:00 - rozpoczęcie seansu w Planetarium w Potarzycy. Przyjmowanie zapisów - uczeń powinien dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów na udział w wycieczce. Zapisy: dla Rozdrażewa w Gminnej Bibliotece Publicznej, dla Nowej Wsi - w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi. Wycieczka jest sfinansowana w ramach projektu Bliski Kosmos przez Urząd Gminy w Rozdrażewie. Pierwszeństwo mają uczniowie ZSP w Nowej Wsi i Rozdrażewie, w tym
członkowie kółka astronomicznego Kasjopea, uczestnicy Konkursu astronomicznego
w ramach nagrody za udział oraz inni zainteresowani, w tym członkowie RO PTMA.
Odpowiednie ogłoszenie pojawi się w Szkołach i Bibliotece oraz przez e-mail. Przyjęto na zebraniu wstępne zgłoszenia na wycieczkę do Potarzycy.
5. Kol. I. Włodarczyk poinformował o zadaniach RO PTMA na 2014 r., w tym o konieczności zakupu dodatkowego oprzyrządowania do naszego refraktora, w tym mechanizm prowadzący i aparat fotograficzny.
6. Kol. I. Włodarczyk przedstawił i omówił aktualne ciekawostki astronomiczne. Przedstawił efemerydy i przygotowanie do obserwacji zbliżającej się komety ISON. Efemerydy przedstawione są na naszej stronie RO PTMA. Obserwacje jasnej komety ISON
już w listopadzie/grudniu tego roku, o ile warkocz komety będzie widoczny gołym
okiem.
7. Z kolei Wicedyrektor ZSP w Rozdrażewie kol. J. Antczak zaproponował współpracę
11. uczniów Szkoły z RO PTMA w ramach tzw. e-szkoły. Po konsultacji projekt będzie realizowany, a uczniowie będą uczestniczyli m.in. w zajęciach Kółka astronomicznego Kasjopea.
8. Z powodu zachmurzenia obserwacje astronomiczne się nie odbyły. Na tym zebranie
zakończono.
Fotografie w wykonaniu kol. Wandy Włodarczyk przedstawione są na naszej Galerii.
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