Sprawozdanie ze spotkania
Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Miłośników Astronomii
oraz Kółka Astronomicznego „Kasjopeja”
z dnia 15 lutego 2013 r.
15 lutego 2013 r., w piątek o godz. 19:00, odbyło się spotkanie kółka astronomicznego
Kasjopea i członków RO PTMA.
Zebranie odbyło sie w naszej siedzibie, w budynku starej zabytkowej szkoły w Rozdrażewie.
W zebraniu wziął udział kol. dr Paweł Kankiewicz – astronom z Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach, który omówił swoje osiągnięcia oraz długoletnią współpracę
naukową z kol. dr Ireneuszem Włodarczykiem.
1. Kol. Ireneusz Włodarczyk przedstawił prezentację na temat przelatującej w pobliżu
Ziemi planetoidy 2012 DA14.
2. Z kolei kol. Zdzisław Pauter przedstawił prezentację z pięknymi fotografiami
obiektów kosmicznych.
3. Rozdano bezpłatne egzemplarze Uranii-Postępów Astronomii dla członków PTMA: nr
5 i 6 z 2012 r. W UPA 6/2012 jest opisany nasz Rozdrażewski Oddział PTMA.
4. Kol. Włodarczyk przypomniał jednocześnie o możliwości uregulowania składek
członkowskich PTMA za 2013 r.
20 zł kosztuje roczna składka członkowska dla młodzieży + 5 zł jednorazowo za
legitymację członkowską.
Istnieje możliwość wpłaty na nasze konto w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy:
Zdzisław Pauter - skarbnik RO PTMA
90 8409 0001 2003 0200 9425 0001
5. Następnie toczyła się dyskusja na temat przelotu bolidu nad Uralem z dzisiejszego
poranka, tj. 15 lutego 2013 r.
6. Ze względu na całkowite zachmurzenie nie odbyły się zaplanowane obserwacje
planetoidy 2012 DA14 15 lutego 2013 r., kiedy to 45-metrowa planetoida miała
przelecieć w rekordowo bliskiej odległości od środka Ziemi - około 34 tys. km. Jest to
odległość bliższa niż satelity geostacjonarne. Kol. Włodarczyk rozdał tylko mapki
nieba z zaznaczona trasą przelotu planetoidy.
7. Dla zainteresowanych dydaktyką, na naszej stronie RO PTMA pod hasłem
Dydaktyka możemy znaleźć opracowanie kol. dra Jerzego Kuczyńskiego,
wiceprzewodniczącego Komisji Polskiej Akademii Umiejętności, pracownika
Planetarium Śląskiego w Chorzowie, dotyczącego współpracy z czasopismem
edukacyjnym m.in. w sprawie podręczników szkolnych.
8. Z kolei przeszliśmy do spraw ogólnych, w tym do rozpatrzenie wniosku o
przystąpienie RO PTMA do konkursu ofert na realizacje w 2013 r. zadań o
charakterze pożytku publicznego w Gminie Rozdrażew. Obecni członkowie RO
PTMA jednogłośnie opowiedzieli się za przystąpieniem do tego Konkursu.
9. Na zakończenie spotkania omówiono sprawy związane ze sprawozdaniami
merytorycznymi i finansowymi z działalności naszego Oddziału PTMA za 2012 r.
W zebraniu wzięło udział 21 osób.
Fotografie wykonali kol. Wanda Włodarczyk, kol. Paweł Kankiewicz i kol. Anna Pluta.
Prezes RO PTMA
Dr Ireneusz Włodarczyk

