Rozdrażew, 12 czerwca 2015 r.
Kolejne w 2015 r. zebranie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników
Astronomii (RO PTMA), kółka astronomicznego 'Kasjopea' oraz osób zainteresowanych
w ramach projektu Nasz Świat finansowanego przez gminę Rozdrażew, odbyło się w naszej
siedzibie w ZSP w Rozdrażewie w piątek, 12 czerwca 2015 r. o 20:00.
1. Rozdano egzemplarze Uranii 2/2015 dla prenumeratorów.
2. Kol. Jacek Włodarczyk pokazał i opisał nasz nowy laptop zakupiony ze środków Gminy
Rozdrażew w ramach projektu Nasz Świat 2015. Laptop będzie nam służyć do zbierania i
opracowywania obserwacji astronomicznych, prezentacji astronomicznych, fotografii ze
spotkań astronomicznych itp.
3. Kol. Ireneusz Włodarczyk przypomniał o projekcie zmian statutu PTMA. Propozycja
zmian została przedstawiona w dołączonych plikach do wysyłanych wcześniej listów e-mail.
4. Kol. I. Włodarczyk przedstawił projekt zakupu urządzenia All Sky Camera m.in. do
fotografowania meteorów i bolidów przelatujących nad Rozdrażewem. Po uzyskaniu
dofinansowania z Zarządu Głównego PTMA w Krakowie zostałby zakupiony i zamontowany
prawdopodobnie na budynku ZSP w Rozdrażewie. Kol. Łukasz Gęstwa zaproponował
szczegółową lokalizację kamery.
5. Ze względu na małą liczbę zainteresowanych osób nie dyskutowano szerzej nad
organizacją II Pikniku astronomicznego w dniach 14-16 sierpnia 2015 r. (pt-nla). Szersze
wstępne spotkanie organizacyjne chyba już niedługo, około połowy czerwca br.
6. Postępy recenzji książki kosmologicznej Wojciecha Grygiela:
Stephena Hawkinga i Rogera Penrose'a spór o rzeczywistość
- każdy chętny recenzuje kawałek książki!
Ostatnio recenzowała kol. Agnieszka Kolenda. Kolejną recenzję przygotuje kol. Monika
Hordecka.
7. Ciekawostki astronomiczne. Po raz pierwszy swoją prezentację astronomiczną przedstawili
uczniowie z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krotoszynie: Dawid Sekula, Aleksander
Budziński i Mikołaj Cieślik. Jednocześnie są oni młodzieżowymi członkami
Rozdrażewskiego Oddziału PTMA. Tematem ich wystąpienia była jedna z największych
znanych gwiazd VY Canis Majoris – czerwony hiperolbrzym.
Uczniom kibicowała Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Krotoszynie, p. mgr
Mariola Kaźmierczak oraz Nauczycielka z tej Szkoły p. mgr Paulina Sztuder Talaga.
Uczniowie pięknie wykonali prezentację, opis gwiazdy i omówili szczegółowo temat na
forum RO PTMA.
Prezentację poświęconą ciekawostkom astronomicznym przedstawił kol. Ireneusz
Włodarczyk. Kolejną prezentację, na spotkaniu po wakacjach, 11 września br., przedstawi
rodzina p. Gęstwów.
8. Wolne głosy i wnioski.
Tradycyjnie odbyła się dyskusja nad naszym lokalnym obserwatorium astronomicznym i
działalnością astronomiczną.

Najbliższe plany: 26 czerwca, w piątek, odbędą się pokazy nieba dla wychowanków
Przedszkola w Nowej Wsi, o ile dopisze pogoda. W obserwacjach będą pomagać członkowie
RO PTMA: kol. kol. Ireneusz Włodarczyk, Zdzisław Pauter i Andrzej Woźniak.
10 lipca, w godz. 21:00 - 23:00, zaprosiliśmy do siebie na obserwacje astronomiczne
wychowanków Domu Pomocy Społecznej z Krotoszyna. Z ramienia RO PTMA pomagać
będą w/w Koledzy.
21-23 lipca będziemy prowadzić warsztaty astronomiczne w Zespole Szkół Publicznych w
Nowej Wsi, a 25-27 w ZSP w Rozdrażewie. 15 sierpnia organizujemy II Piknik
astronomiczny.
9. Po zebraniu, od około 21:30, przy dość bezchmurnym niebie, prowadziliśmy m.in.
obserwacje Wenus. Ładnie była widoczna jej faza. Ponadto obserwowaliśmy Jowisza z jego
księżycami.
Dzięki przygotowaniu kol. Zdzisława Pautera od 22:25 obserwowaliśmy przelot Stacji
kosmicznej.
Fotografie kol. Z. Pautera w galerii.
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