
       Rozdrażew, 10 października 2015 r. 

 

Kolejne w 2015 r. zebranie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników 

Astronomii (RO PTMA), kółka astronomicznego 'Kasjopea' oraz zainteresowanych w ramach 

projektu Nasz Świat finansowanego przez gminę Rozdrażew odbyło się w naszej siedzibie w 

ZSP w Rozdrażewie w piątek, 9 października 2015 r.  od godz. 19:00. 

 

1. Rozdano egzemplarze Uranii 4/2015 dla prenumeratorów. 

 

2. Przyjęto nowych członków do RO PTMA, teraz kol. Aleksandrę Naskrętską. 

Życzymy sukcesów! 

 

3. Przedyskutowano następujące tematy: 

 

Udział w realizacji kolejnych punktów oferty Nasz Świat 2015:  

 - wykłady w Przedszkolu w Rozdrażewie – prowadzący kol. Ireneusz Włodarczyk po 

uzgodnieniu terminu spotkania, 

- obserwacje astronomiczne w Przedszkolu w Nowej Wsi – prowadzący kol. kol. Ireneusz 

Włodarczyk i Zdzisław Pauter po uzgodnieniu terminu, 

- zorganizowanie konkursu astronomicznego w ZSP w Nowej Wsi (20 X finał - jury) oraz w 

ZSP w Rozdrażewie (21 X finał - jury) – prowadzący kol. kol. Ireneusz Włodarczyk i 

Zdzisław Pauter oraz przedstawiciele Szkół, 

- zorganizowanie wycieczki do Planetarium w Potarzycy – kol. kol. Ireneusz Włodarczyk, 

Zdzisław Pauter i przedstawiciele Szkół. 

 

Inne: 

- plan pracy do końca 2015 r., 

- jakie obserwacje astronomiczne warto wykonywać u nas w dzień i w nocy, czym i kto, 

wizualne/fotograficzne, 

- nasze lokalne platformy obserwacyjne/obserwatoria astronomiczne: lokalizacja i 

wyposażenie, w tym w Nowej Wsi i Rozdrażewie, 

- wyjazdowe obserwacje astronomiczne – wstępnie planujemy wyjazd na obserwacje 

astronomiczne do jednej ze Szkół. 

 

4. Omówiono postępy recenzji książki kosmologicznej Wojciecha Grygiela: Stephena 

Hawkinga i Rogera Penrose'a spór o rzeczywistość – Recenzję zakończono.  

 

5. Kol. Ireneusz Włodarczyk opisał możliwość zakupu przyrządu: ALL SKY CAMERA. 

 

6. Ciekawostki astronomiczne: Kol. Ireneusz Włodarczyk przedstawił prezentację z licznymi 

ciekawostkami astronomicznymi. Była ciekawa dyskusja. 

Kol. Ireneusz Włodarczyk zaproponował prowadzenie obserwacji meteorów, w tym 

aktualnego roju Drakonidów. 

 

Fotografie ze spotkania autorstwa kol. Zdzisława Pautera znajdują się w naszej Galerii. 

 

Z astronomicznym pozdrowieniem, 

Ireneusz Wlodarczyk 

    


