Rozdrażew, 17 kwietnia 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 17 kwietnia 2015 r. o 19:00,
1. Przyjęto trzech nowych członków młodzieżowych RO PTMA: kol. Dawida Sekulę,
Mikołaja Cieślaka i Aleksandra Budzińskiego i wpisano ich do kółka astronomicznego
Kasjopea. Przyjęto też nowego członka RO PTMA kol. Arkadiusza Ochmanowicza.
Uroczyście wręczono im legitymacje RO PTMA.
2. Rozdano egzemplarze Uranii 1/2015 oraz zaległe 6/2014 dla prenumeratorów i dla nowych
członków.
3. Przedyskutowano i rozdzielono zadania wynikające z oferty Gminy Rozdrażew na 2015 r.
na zadanie:
Edukacja pozaszkolna – rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży
Główne zadania, jak w 2014 r.
4. Kol. Monika Hordecka i Żaneta Kordus wzięły udział w konkursie Na tropach astronomii:
http://www.urania.edu.pl/wiadomosci/konkurs-na-tropach-astronomii.html
W swoich pracach konkursowych opracowały nasz udział w Wielkopolskich rewolucjach i I
Pikniku astronomicznym.
Wyniki na stronie:
http://www.as.up.krakow.pl/edu/konkursy/
Ponadto kol. Wojtek Stęclik wziął udział w konkursie ogłoszonym przez miesięcznik
Astronomia.
5. 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. Aktualnie recenzują kol. Tomasz Wyduba i kol.
Arkadiusz Ochmanowicz.
6. Następnie kol. T. Wyduba omówił podstawy teorii czarnych dziur. Wykład spotkał się z
żywym zainteresowaniem. Na kolejnym spotkaniu 15 maja referat przedstawi rodzina p.
Gęstwów.
7. Dzięki czujności kol. Zdzisława Pautera, około 20:31, w dziurach między chmurami
obserwowaliśmy przelatującą sondę kosmiczną.
Następne spotkanie odbędzie się 15 maja br. Gdyby w któryś najbliższy piątek byłoby niebo
bezchmurne, to spotykamy się na obserwacjach astronomicznych na zaproszenie kol. R.
Zych-Kordus około 20:30 na jej posesji.
Na zaproszenie gospodarzy będziemy gościć na obserwacjach astronomicznych również u p.
Andrzeja Poczty na ‘kółku’, u kol. Elżbiety Rybki i Mileny Dudy.
Dziękujemy!
http://www.astronomia-rozdrazew.pl/, http://ptma.pl/blog/
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