
Rozdrażew, 08.12.2011 r. 

 

Protokół z zebrania Rozdrażewskiego Oddziału 

 Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. 

 

08 grudnia 2011 roku, o godz.: 17
00 

w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie odbyło 

się zebranie Rozdrażewskiego Oddziału  Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii ( RO PTMA), 

oraz Kółka Astronomicznego „KASJOPEA”. 

W spotkaniu wzięło udział 13 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 III częściach: 

I. Obrady Zarządu RO PTMA. 
1. Przyjecie nowych członków 
2. Omówienie wizyty mobilnego planetarium i wykonanych obserwacji 
astronomicznych i zebranie fotografii 
3. Ustalenie propozycji do planu finansowania organizacji pozarządowych 
na terenie Gminy Rozdrażew. 
4. Omówienie kwestii udostępnienia listy członków RO PTMA na naszej stronie WWW. 
5. Plan pracy na 2012 r. 
6. Wolne glosy i wnioski. 

II. Prezentacja multimedialna na temat ewolucji Gwiazd. 

III. Obserwacje. 

 

Ad I. 1. Prowadzący zebranie poddał pod głosowanie kandydatury 4 osób. W wyniku 

głosowania, jednomyślnie przyjęto do RO PTMA 4 nowych członków: Ryszarda 

Gabryszewskiego  i Agnieszkę Krawczyk (właścicieli planetarium mobilnego „ ANUKA”), 

Cezarego Sztudera oraz Dominika Teodorczyka. 

Ad.I.2.  Prezes w kilku zdaniach podsumował wizytę planetarium mobilnego w Rozdrażewie 

oraz w Nowej Wsi. Pochlebne opinie wyrazili również uczestnicy zajęć w planetarium oraz 

wieczornych pokazów nieba. 

Ad.I.3.  Dr Włodarczyk poinformował zgromadzonych o spotkaniu w Urzędzie Gminy z 

Sekretarzem p. B. Biesiadą. Zebranie miało charakter konsultacyjny i dotyczyło programu 

współpracy  Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.  

Następnie prowadzący zebranie zaproponował kilka opcji, o które można by wnioskować w 

projekcie dofinansowania. Miały by to być m.in.: 

• warsztaty astronomiczne dla dzieci i młodzieży- dofinansowanie środków 

niezbędnych przy przeprowadzaniu warsztatów, 

• konkurs wiedzy astronomicznej – dofinansowanie nagród, 

• wycieczka do Potarzycy, 

• ognisko integracyjne, 

• przystawki do teleskopu, umożliwiające fotografowanie nieba, 

• materiały dydaktyczne, np.: mapki nieba, 

• laptop z oprogramowaniem, 

• kwestia zaproszenia gości, 

• pokazy nieba w innych miejscowościach – koszt przewozu teleskopu i prelegenta. 



Z kolei p. Wanda Włodarczyk zaproponowała zaproszenie  Młodzieżowego 

Towarzystwa Astronomicznego z Niepołomic. 

Ad.I.4. Do tego podpunktu nie wyrażono żadnych wniosków. 

Ad.I.5. Podczas omawiania planu na 2012 rok, wszyscy potwierdzili, aby realizować założenia do 

projektu dofinansowania (ad.I.3). Postanowiono, również, utrzymać system cyklicznych spotkań 

comiesięcznych. 

Dalej zastanawiano się nad koniecznością założenia konta bankowego dla naszego oddziału, lub 

subkonta przy koncie Zarządu Głównego. Konto jest konieczne przy składaniu wniosków o 

dofinansowanie. 

Ad.I.6. Wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad.II. Przed przystąpieniem do prezentacji, zgromadzeni zapoznali się z położeniem księżyców 

Jowisza na dzień 08.12 

Następnie Prezes Włodarczyk przystąpił do prelekcji na temat: ” Ewolucji Gwiazd”. 

Zebrani dowiedzieli się m.in.: jak powstają gwiazdy, dlaczego świecą, czym jest Supernowa  oraz 

gwiazdy neutronowe, gromada otwarta i kulista, Mgławice „ Koński Łeb”, „Krab”. 

 

Ad.III. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne z obserwacji zrezygnowano. 

Na koniec prowadzący serdecznie podziękował wszystkim za udział  w spotkaniu oraz za 

dotychczasowa współpracę. 

 

 

 

 

Prezes RO PTMA       sekretarz 

 

Dr Ireneusz Włodarczyk       Joanna Stache 

 


