Rozdrażew, 7 lutego 2015 r.
Drugie w 2015 r. zebranie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników
Astronomii (RO PTMA), kółka astronomicznego 'Kasjopea' oraz zainteresowanych, odbyło
się w naszej siedzibie w ZSP w Rozdrażewie w piątek 6 lutego o 17:00,
1. Przedyskutowano i zatwierdzono jednogłośnie ofertę Gminy Rozdrażew na 2015 r. na
zadanie:
Edukacja pozaszkolna – rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży
stemple i podpisy na ofercie
Główne zadania, jak w 2014 r.
2. Przeprowadzono wstępną dyskusję nad organizacją II Pikniku astronomicznego w dniach
14-16 sierpnia 2015 r. (pt-nd). Uzgodniono, również po wcześniejszych konsultacjach, że II
Piknik astronomiczny odbyłby się w jednym z trzech wcześniej zaproponowanych dni w
formule zeszłorocznej, w tym pokaz ciekawych przeźroczy astronomicznych i filmów sf. W
pozostałych dniach odbyłyby się obserwacje astronomiczne – wizualne i fotograficzne
ciekawych obiektów, głownie meteorów z roju Perseid.
3. Pod przewodnictwem kol. Z. Pautera wykonamy szereg ciekawych obserwacji
fotograficznych i wyślemy na konkurs ogłoszony na łamach Uranii-Postępów Astronomii:
http://www.urania.edu.pl/konkursy/wystartowal-konkurs-astrocamera-2015.html
Termin do 17 kwietnia 2015 r.
4. Kol. Monika Hordecka weźmie udział w konkursie Na tropach astronomii:
http://www.urania.edu.pl/wiadomosci/konkurs-na-tropach-astronomii.html
Opracuje nasz udział w Wielkopolskich rewolucjach, a kol. Z. Pauter doda swoje fotografie.
Termin do 28 lutego 2015 r.
5. Omówiono przygotowania do obserwacji zaćmienia Słońca 20 marca 2015 r. – (piątek do
południa), w tym, pod kierownictwem kol. A. Woźniaka przygotujemy sprzęt na obserwacje,
które mają odbyć się na dziedzińcu ZSP w Rozdrażewie. Dodatkowo będziemy robić
obserwacje fotograficzne – wcześniejsze przygotowanie na posesji kol. I. Włodarczyka.
6. Postępy recenzji książki kosmologicznej Wojciecha Grygiela: Stepehena Hawkinga i
Rogera Penrose'a spór o rzeczywistość każdy chętny recenzuje kawałek książki! Recenzja ma być opublikowana na łamach Uranii gotowe recenzje proszę wysyłać na mj adres e-mail
- recenzja w toku u kol. A. Banaszek
7. Następnie kol. I. Włodarczyk przedstawił prezentację z ciekawostkami astronomicznymi.
Ze względu na silny mróz teleskopowe obserwacje astronomiczne odwołano.
http://www.astronomia-rozdrazew.pl/, http://ptma.pl/blog/
Prezes,
Ireneusz Włodarczyk
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