Rozdrażew, 22 marca 2016 r.

Wyjazdowe statutowe zebranie astronomiczne Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Miłośników Astronomii (RO PTMA) odbyło się w Zespole Szkół Publicznych (ZSP) w Nowej Wsi
we wtorek 22 marca br. w godz. 15:00 – 17:00.
Na wstępie kol. Ireneusz Włodarczyk, prezes RO PTMA powitał zebranych i przeczytał uchwałę
zarządu RO PTMA nr 5/2016 r. dotyczącą użyczenia refraktora będącego własnością RO PTMA na
potrzeby uczniów ZSP w Nowej Wsi. Następnie wraz z kol. Zdzisławem Pauterem przekazał w/w
refraktor uczniom Koła naukowego z ZSP w Nowej Wsi na ręce kol. Grażynie Stachowicz dyr. ZSP
w Nowej Wsi i kol. Sebastianowi Hadryanowi opiekunowi Koła naukowego w Nowej Wsi.
Następnie prowadzono dyskusję nt. możliwości wykonywania obserwacji astronomicznych przy
pomocy przekazanego refraktora i planów Koła naukowego na ten rok.
Kol. I. Włodarczyk przekazał zgromadzonym propozycje wykonywania podstawowych obserwacji
astronomicznych oraz zmodyfikowany plan pracy RO PTMA do końca 2016 r.
Ze względu na brak dotacji w ramach ngo dla RO PTMA z Gminy Rozdrażew w bieżącym roku
poprosił też o możliwie jak najwcześniejsze opłacenie składek członkowskich za ten rok.
Obecna na zebraniu kol. Mariola Kaźmierczak dyr. Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi (ZS 2 z OI) przedstawiła pokrótce plan pracy Szkoły w zakresie projektu ARISS, w
którym Szkoła zamierza dalej uczestniczyć.
Kol. I. Włodarczyk, kol. S. Hadryan i kol. Z. Pauter z RO PTMA zaproponowali dalszą pomoc przy
realizacji zadań astronomicznych Kół naukowych wspomnianych szkół w Nowej Wsi i w
Krotoszynie. Razem z nawiązaną już współpracą z Kołem naukowym w ZSP w Rozdrażewie RO
PTMA pomagałoby w zajęciach astronomicznych w trzech kołach naukowych głownie dla uczniów
klas gimnazjalnych.
Na zebraniu przedyskutowano również plan współpracy podczas obserwacji przejścia Merkurego
na tle tarczy Słońca, obserwacji Perseid, warsztatów astronomicznych, konkursu astronomicznego i
wycieczki naukowej do Parzynowa.
Na tym zebranie zakończono.
Oficjalne adresy RO PTMA:
http://astronomia-rozdrazew.pl
https://www.facebook.com/RO-PTMA-1464001817239000/

