
 

13 czerwca, w piątek, o godz. 20:00 rozpoczęło się spotkanie członków RO PTMA, kółka 

astronomicznego 'Kasjopea' oraz wielu zainteresowanych, w ramach projektu Nasz 

Wszechświat finansowany przez Gminę Rozdrażew, które odbyło się gościnnie na posesji kol. 

Joanny Stache, Sekretarza RO PTMA, w Nowej Wsi. 

W ten sposób chcieliśmy przybliżyć miejsce obserwacji dla mieszkańców Nowej Wsi. 

Ponadto, w miejscu spotkania, panują doskonałe warunki do prowadzenia obserwacji 

astronomicznych. 

W programie: 

1. Rozdano egzemplarze Uranii Postępów Astronomii 2/2014, dla prenumeratorów. 

2. Poruszano sprawy bieżące, w tym dodatkowe dofinansowanie naszej działalność od 

Zarządu Głównego PTMA w Krakowie. Kol. I. Włodarczyk zachęcał do odwiedzenia i 

zapisania się na forum PTMA: http://ptma.pl/forum/. 

3. Po zebraniu, od około 21:00, przy dość dużym zachmurzeniu, prowadzono obserwacje 

astronomiczne aktualnie widocznych ciał niebieskich, w tym obserwacje gwiazd, planet i 

Księżyca. 

Księżyc był pięknie widoczny w momencie swojego wschodu nisko nad okolicznymi lasami. 

Takiego widoku Księżyca mieszkańcy miast mogą nam tylko pozazdrościć! 

W obserwacjach korzystaliśmy z zakupionego z projektu „Nasz Wszechświat” dodatkowego 

urządzenia prowadzącego do refraktora oraz głowicy prowadzącej Virtuoso wyposażonej w 

niewielki reflektor typu Maksutowa. Wcześniej, w domu p. Włodarczyków, kol. kol. Ireneusz 

Włodarczyk, Zdzisław Pauter i Andrzej Woźniak przygotowali nowo zakupiony sprzęt do 

obserwacji. W pokazach astronomicznych brał również aktywnie udział kol. Jacek 

Włodarczyk i członkowie kółka astronomicznego ‘Kasjopea’, w tym Ania, Monika, 

Agnieszka i Wojtek. 

Spotkanie pod gwiazdami zakończyło się tuż po 23-ej. 

W spotkaniu wzięło udział blisko 50 osób, w tym wielu przedszkolaków i dzieci z Nowej Wsi 

zachęconych wcześniej przez Sekretarza RO PTMA i kierownika Biblioteki w Nowej Wsi 

kol. Joannę Stache. 

 

Spotkanie astronomiczne przebiegało w miłej atmosferze, a ciasteczka i napoje przygotowane 

przez Gospodynię spotkania znikały nieomal z prędkością światła. 

Dziękujemy! 

 

 

Fotografie w wykonaniu kol. Z. Pautera, J. Stache i W. Włodarczyk przedstawione są w 

naszej Galerii. 
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