
 

Rozdrażew, 03 listopada 2011 r. 
 

Protokół z zebrania Rozdrażewskiego Oddziału 

 Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.  
3 listopada 2011 roku, o godz.: 1800 w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Rozdrażewie odbyło się spotkanie Rozdrażewskiego Oddziału  Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii ( RO PTMA), oraz Kółka Astronomicznego „KASJOPEA”. 
W zebraniu wzięło udział 11 osób ( wg.  list obecności stanowiących  załącznik nr 1 
niniejszego protokołu ). 

Obrady otworzył Prezes RO PTMA, witając serdecznie wszystkich zgromadzonych. 
Następnie dr Ireneusz Włodarczyk zaproponował przeprowadzenie spotkania w 3 częściach: 

IObrady Zarządu RO PTMA. 
IIPrezentacja multimedialna na temat galaktyk. 
IIIObserwacje astronomiczne 

 Na wstępie obrad zarządu, prezes podziękował firmie administrującej  stronę www  RO 
PTMA. Prowadzący zachęcał wszystkich do wzbogacenia strony o własne opracowania. 
Dr Włodarczyk poinformował zgromadzonych o odbytych spotkaniach ze skarbnikiem oraz 
sekretarzem RO PTMA, w celu uporządkowania dokumentacji Towarzystwa. 
Następnie uwagę skupiono nad miejscem spotkań RO PTMA. Siedziba Gminnej Biblioteki 
jest niewielka, co stanowi dyskomfort w przypadku dużej frekwencji na spotkaniach. Drugie 
miejsce stanowić może Salka Kółka Rolniczego, która jednak jest w okresie zimowym 
odpłatna (około 50 PLN za ogrzanie sali). 
Pokrótce omówiono program planowanej wizyty Planetarium „Anuka”, przypadającej w 
dniach 27-29 listopada w gminie Rozdrażew. 
 
II część obrad rozpoczęła się o 1830. 
W tej części spotkania dr Włodarczyk zapoznał zgromadzonych z galaktykami. Prezentacja 
multimedialna miała na celu zaznajomienie przybyłych z rodzajami galaktyk, ich budową, 
modelem naszej Galaktyki. Prezes przekazał aktualną wiedzę na temat czarnej dziury, czym 
jest, oraz jak powstaje. 
W dalszej części edukacyjnej, uczestnicy, zaznaczali na obrotowych mapkach nieba 
efemerydy planet na 03 listopada br. Zapoznano się także z efemerydami położeń księżyców 
Jowisza na listopad 2011. 
 
Następnie o godz.  19.30 wszyscy przybyli udali się na taras przy Gminnej Bibliotece w celu 
obserwacji Księżyca oraz Jowisza, które stanowić miały pkt.  III tegoż zebrania. 
Pogoda dopisała. Obserwowaliśmy naszym teleskopem kratery i morza księżycowe, księżyce 
Jowisza, Plejady. Nie mogliśmy zidentyfikować jasnego obiektu na niebie, poniżej Plejad. 
Prawdopodobnie była to gwiazda zmienna w pobliżu swojego maksimum jasności. 
Identyfikacje tego obiektu to nasze zadanie domowe. 

 
Na zakończenie prowadzący spotkanie podziękował wszystkim za przybycie. 
 
Prezes RO PTMA       sekretarz 
 
 
Dr Ireneusz Włodarczyk       Joanna Stache 


