Rozdrażew, 16 maja 2015 r.
Kolejne w 2015 r. zebranie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników
Astronomii (RO PTMA), kółka astronomicznego 'Kasjopea' oraz zainteresowanych w ramach
projektu Nasz Świat finansowanego przez gminę Rozdrażew odbyło się w naszej siedzibie w
ZSP w Rozdrażewie w piątek, 15 maja 2015 r. o 20:00.
1. Rozdano egzemplarze Uranii 2/2015 dla prenumeratorów.
2. Podzielono zadania dla członków RO PTMA oferty Gminy Rozdrażew na 2015 r. na
zadanie:
Edukacja pozaszkolna – rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży
Tytuł projektu: Nasz Świat
a/ zakup laptopa:
Kol. Jacek Włodarczyk przedstawił propozycję zakupu laptopa z oprogramowaniem w
najlepszej dla nas wersji. Laptop będzie nam służyć do zbierania i opracowywania obserwacji
astronomicznych, prezentacji astronomicznych itp.
3. Wstępnie dyskutowano nad organizacją II Pikniku astronomicznego w dniach 14-16
sierpnia 2015 r. (pt-nla).
Wstępne spotkanie organizacyjne około połowy czerwca br.
4. Przyjęcie nowych członków RO PTMA i podstemplowanie legitymacji.
Uroczyście wręczono legitymację Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Miłośników kol. Milenie Dudzie.
5. Postępy recenzji książki kosmologicznej Wojciecha Grygiela: Stepehena Hawkinga i
Rogera Penrose'a spór o rzeczywistość
- każdy chętny recenzuje kawałek książki!
Ostatnio recenzowali kol. Tomasz Wyduba i kol. Arkadiusz Ochmanowicz. Teraz recenzuje
kol. Agnieszka Kolenda.
6. Ciekawostki astronomiczne - prezentacje przedstawił kol. Ireneusz Włodarczyk. Kolejną
prezentację, na spotkaniu 12 czerwca, przedstawi grupa kołkowiczów z Krotoszyna.
7. Wolne głosy i wnioski - omówiono przygotowanie do spektaklu teatralnego w Kaliszu, a
przedtem jego próby w Rozdrażewie.
Odbyła się też dyskusja nad naszym lokalnym obserwatorium astronomicznym – propozycja
wykorzystania wieży Straży Pożarnej.
Podczas Festynu szkolnego w ZSP Rozdrażew, 31 maja będziemy pokazywać, przy
bezchmurnym niebie, plamy na Słońcu, a w czerwcu/lipcu zrobimy pokaz dla
niepełnosprawnych z Krotoszyna. Obserwacje prowadzić będą m.in. kol. kol. I. Włodarczyk,
Z. Pauter, A. Woźniak, J. Włodarczyk, M. Hordecka.
8. Po zebraniu, od około 21:00, przy bezchmurnym niebie, prowadzono m.in. obserwacje
Wenus. Ładnie była widoczna jej faza.
Prezes,
Ireneusz Włodarczyk
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