
Rozdrażew, 11 października 2013 r. 
 
W ramach projektu „Bliski Kosmos” sfinansowanego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie w 
ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na 2013 r., a realizowanego przez RO 
PTMA, 10 października  2013 r., o godz. 18:00,  w budynku starej zabytkowej szkoły (ZSP) 
w Rozdrażewie odbyło się spotkanie kółka astronomicznego Kasjopea oraz członków RO 
PTMA i zainteresowanych osób. 
 

1. Rozdano promocyjne egzemplarze Uranii-Postępów Astronomii (UPA) 4/2013 dla 
członków PTMA, którzy opłacili składkę za 2012 r., oraz archiwalne egzemplarze 
UPA, które dostaliśmy gratis z Redakcji UPA, dla zainteresowanych 

2. Przyjęto do naszego Oddziału PTMA kol. Adriana Troszczyńskiego. Życzymy wielu 
sukcesów! Jest nas już 28 osób! 

3. Kol. Ireneusz Włodarczyk omówił wstępne wyniki III Konkursu astronomicznego w 
Nowej Wsi i Rozdrażewie. Z kolei kol. Monika Hordecka i kol. Wojtek Stęclik omó-
wili swoje zwycięskie prace w Konkursie. Ich prezentacja będzie dostępna na naszej 
stronie RO PTMA. 

4. Kol. I. Włodarczyk przedstawił i omówił aktualne ciekawostki astronomiczne. Przed-
stawił również efemerydy i przygotowanie do obserwacji zbliżającej się komety 
ISON. Efemerydy przedstawione są na naszej stronie RO PTMA. Uczestnicy zebrania 
wybrali miejsce na obserwacje komety dla mieszkańców Gminy i okolic. Będziemy 
obserwować kometę koło figury św. Floriana w Rozdrażewie, a chętni mogą też sko-
rzystać z zaproszenia kol. Joanny Stache, która udostępni okolice swojej posesji w 
Nowej Wsi, gdzie panują idealne warunki do prowadzenia obserwacji astronomicz-
nych z powodu braku otaczających świateł. Mają być również ciastka! Obserwacje ja-
snej komety ISON już w listopadzie/grudniu tego roku. 

5. Prezes RO PTMA zachęcił uczestników III Konkursu astronomicznego do udziału w 
Miedzynarodowym obozie astronomicznym we Włoszech: 
 http://www.urania.pta.edu.pl/wiadomosci/eso-astronomy-camp-2013-dla-polskich-
uczniow.html 

6. Z powodu zachmurzenia obserwacje astronomiczne się nie odbyły. Ustalono zbadanie 
kamery CCD ATK Titan do celów astronomicznych. Na tym zebranie zakończono. 

  
 
Fotografie w wykonaniu kol. Wandy Włodarczyk przedstawione są  na naszej Galerii. 
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