Rozdrażew, 18 września 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ROZDRAŻEWSKIEGO
ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII
ZA 2015 R. DO 17 WRZEŚNIA 2015 R.

1. Status
Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) jest
jednym z 19. w Polsce Oddziałów Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA).
Zarząd Główny PTMA ma siedzibę w Krakowie przy ul. Miodowej 13a m. 35.
KRS 0000065916, REGON 000804046, BPH PBK S.A. o/Kraków:
nr rachunku: 27 1060 0076 0000 4023 4001 0561, tel. 12 422 38 92
RO PTMA powstał 28 kwietnia 2011 r. Siedziba RO PTMA mieści się przy ul. Powstańców
Wlkp. 34 w Rozdrażewie.
2. Członkowie
Na 31 grudnia 2014 r. RO PTMA liczył 27 członków, w tym pięciu młodzieżowych.
3. Finanse w 2015 r.
Odrębne sprawozdanie finansowe Skarbnika RO PTMA przedstawione jest w załączniku.
4. Pozyskiwanie funduszy na działalność RO PTMA
W marcu 2015 r. wzięliśmy udział w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych w
Gminie Rozdrażew. Sprawozdanie z naszego projektu „Nasz Świat” zostanie przekazane do
Gminy Rozdrażew.
W szczególności do 17 września 2015 r. wykonano następujące prace:
Zgodnie z punktami harmonogramu:
A. Warsztaty astronomiczne: Rozdrażew: 25-27 sierpnia 2015 r., w zajęciach brali udział
uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie – po kilkanaście osób każdego
dnia plus członkowie RO PTMA.
B. Warsztaty astronomiczne: Nowa Wieś: 21-23 lipca 2015 r., w zajęciach brali udział
uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi – po kilkanaście do 20 osób
każdego dnia plus członkowie RO PTMA.
C. Comiesięczne spotkania astronomiczne: Rozdrażew: uczestniczyło średnio po 10 osób
z RO PTMA oraz około 10 uczniów z kółka astronomicznego Kasjopea.
Udział członków RO PTMA w ofercie Nasz Świat – 2015 r. – p. załącznik.
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5. Działalność merytoryczna
Poza opisanym wyżej projektem „Nasz Świat” działalność Zarządu RO PTMA w 2015 r.
skupiła się w głównej mierze na pracach merytorycznych związanych z prezentowaniem
nowości astronomicznych na zebraniach RO PTMA i kółka astronomicznego Kasjopea, na
obserwacjach astronomicznych oraz na sprawach organizacyjnych związanych z działalnością
statutową RO PTMA – zebrania, sprawy finansowe – poszukiwanie funduszy, przygotowanie
zebrań Zarządu, kółka astronomicznego Kasjopea. Zebrania Zarządu odbywały się raz w
miesiącu. Działalność RO PTMA opisana jest na stronie RO PTMA umieszczonej na stronie
głównej Gminy Rozdrażew:
http://www.astronomia.rozdrazew.pl/
Pokazy ciał niebieskich odbywały się głównie na terenie Zespołu Szkół Publicznych (ZSP) w
Rozdrażewie.
Odbywały się regularne spotkania z Dyrektorem ZSP, mających na celu umocnienie naszej
partnerskiej współpracy.
Wraz z Gminną Biblioteka Publiczną oraz rożnymi organizacjami pozarządowymi
działającymi w Rozdrażewie zorganizowaliśmy II Piknik astronomiczny. Wzięło udział około
100 osób.
Ponadto uczestniczyliśmy w Wielkopolskich Rewolucjach zorganizowanych przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Rozdrażewie.
Prezes dr Ireneusz Włodarczyk brał udział w 37. Zjeździe Polskiego Towarzystwa
Astronomicznego, który odbył się w Poznaniu w dniach 7-10 września br.
http://www.pta.edu.pl/zjazd37/program.php
Prezentowałem tam 3 plakaty:
68.
Autorzy: Ireneusz Włodarczyk
Tytuł: Impact solutions of the potentially hazardous asteroid (99942) Apophis.
69.
Autorzy: Ireneusz Włodarczyk and Jacek Leliwa-Kopystynski
Tytuł: Time evolution of the Vesta Family with and without the Yarkovsky effect,
które przedstawiłem na forum ogólnym Zjazdu.
Ponadto
29.
Autorzy: P. Kankiewicz, I. Włodarczyk
Tytuł: Yarkovsky effect in the motion of asteroids in retrograde orbits / Efekt
Jarkowskiego dla planetoid o ruchu wstecznym.
Zjazdowi PTA towarzyszyło Spotkanie Organizacji Astronomicznych i Astronautycznych w
Poznaniu.
6 września 2015 r. (niedziela) w Kampusie Morasko, Wydział Fizyki, Audytorium A.
Piekary, kol. I. Włodarczyk zaprezentował plakat Astronomia w Rozdrażewie – materiały te,
które były zamieszczone w Uranii Postępach Astronomii o RO PTMA:
http://www.pta.edu.pl/zjazd37/spotkanie/program.php
6. Dokumentacja RO PTMA
Działalność merytoryczna i finansowa RO PTMA jest prowadzona na bieżąco i znajduje się w
siedzibie RO PTMA oraz u Skarbnika.
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7. Działalność Sądu Koleżeńskiego
Sąd Koleżeński nie został wybrany, zgodnie z wolą członków RO PTMA.
8. Działalność Komisji Rewizyjnej
Komisja Rewizyjna sprawdziła działalność finansową i merytoryczną RO PTMA na
spotkaniu 15 września 2015 r. oraz podczas Walnego Zebrania członków RO PTMA.
Sprawozdanie w załączniku.
9. Podziękowania
Podziękowania za 2014 r. należą się Urzędowi Gminy i Wójtowi Gminy za dotacje dla nas
jako organizacji pozarządowej. Było to 3000 zł. Również dziękujemy Bankowi
Spółdzielczemu w Dobrzycy za dotację w wysokości 400 zł.
Bardzo dobrze układała się współpraca z Zespołami Szkół Publicznych w Rozdrażewie i
Nowej Wsi. Dziękujemy ZSP w Rozdrażewie, w tym Dyrektorowi Szkoły p. dr. Krzysztofowi
Brodzie, za użyczanie pomieszczeń w starej zabytkowej szkole, a wspólnie z ZSP w Nowej
Wsi i jej Dyrektorem, p. Grażyną Stachowiak, za pomoc w organizacji warsztatów
astronomicznych.
Ponadto podziękowania dla członków RO PTMA:
 Kol. Joannie Stache, za pomoc przy redakcji naszej strony internetowej oraz
dziękujemy za prowadzenie strony przez administratora kol. Magdzie z mężem.
 Kol. Grażynie Stachowiak podziękowania za pomoc przy organizacji warsztatów
astronomicznych w Nowej Wsi.
 Kol. Andrzejowi Woźniakowi za pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu obserwacji
astronomicznych.
 Kol. Zdzisławowi Pauterowi za prowadzenie naszych finansów, dokumentacji
fotograficznej ze spotkań oraz fotografii ciekawych obserwacji astronomicznych.
 Kol. Jackowi Włodarczykowi za pomoc techniczną przy komputerach i rzutnikach
wideo.
 kółku astronomicznemu Kasjopea za aktywny udział w zajęciach astronomicznych, w
tym kol. Monice Hordeckiej, Ani Plucie, Wojciechowi Stęclikowi.
 wszystkim członkom RO PTMA oraz naszym sympatykom za zainteresowanie
astronomią.
Praktycznie rzecz biorąc cała działalność statutowa RO PTMA, w tym realizacja projektu
Nasz Świat finansowanego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie, wykonywana jest przez
dwóch emerytów:
[1] kol. Ireneusza Włodarczyka w zakresie prowadzenia merytorycznej działalności,
prowadzenia zajęć na warsztatach astronomicznych w Rozdrażewie i Nowej Wsi,
pisania sprawozdań z bieżącej działalności, opracowania materiałów na naszą stronę
RO PTMA oraz na fb.
[2] kol. Zdzisława Pautera – pomoc w prowadzeniu obserwacji astronomicznych podczas
warsztatów astronomicznych w Rozdrażewie i Nowej Wsi, dokumentacji
fotograficznej ze spotkań, prowadzenia dokumentacji finansowej RO PTMA,
prowadzenia obserwacji astronomicznych i reklamowanie ich na fb i naszej stronie
RO PTMA.
Częściową pomoc przy obserwacjach astronomicznych RO PTMA zawdzięcza kol.
Andrzejowi Woźniakowi.
Dziękuję!
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10. Uwagi
W omawianym okresie, tj. od początku 2015 r. do 17 września 2015 r. współpraca z p. Alicją
Banaszek, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie układała się niepomyślnie,
a prowadziła do demontażu RO PTMA poprzez m.in. tajne/poufne zwoływanie grupy
członków RO PTMA i kółka astronomicznego Kasjopea, na których podważano autorytet kol.
Ireneusza Włodarczyka PTMA oraz prowadzoną przez niego działalność jako prezesa RO
PTMA. Próby zorganizowania przez prezesa na statutowych comiesięcznych zebraniach RO
PTMA dyskusji nt. napisania projektu na II Piknik astronomiczny oraz lokalizacji
obserwatorium astronomicznego spełzły na niczym z powodu nieobecności członków RO
PTMA na zebraniach – p. lista obecności, oraz ciągłego przesuwania przez kol. Alicję
Banaszek terminu takiego spotkania.
Zaproponowane na połowę czerwca 2015 r. takie spotkanie przez p. Renatę Zych-Kordus nie
doszło do skutku.
Ponadto szkalowanie prezesa i prowadzonej działalności odbywały się w obecności dzieci i
młodzieży poniżej 18 lat, głównie dzieci obecnych na zebraniu członków RO PTMA.
Przyglądała się temu p. Renata Zych-Kordus, pracująca w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Krotoszynie, która nie reagowała na tę sytuację.
Również p. Alicja Banaszek zamieszcza na stronie Gminy Rozdrażew nieprawdziwe
informacje nt. przebiegu II Pikniku astronomicznego, i mimo próśb, nie zmienia ich.
Poza tym, do czasu mojego interweniującego pisma do Wójta Gminy w sierpniu br., wysyłała
obraźliwe listy e-mail pod adresem prezesa.
Do tej pory nie udało się uzyskać informacji nt. projektu GBP w Rozdrażewie dotyczącego
środków przeznaczonych na II Piknik astronomiczny, a przecież fundusze uzyskane przez
GBP pochodzą głownie ze środków publicznych, i jako takie powinny być jawne. W
szczególności dostępne dla RO PTMA jako partnera w organizowanym II Pikniku
astronomicznym.
Szkoda, że tak się dzieje, a przecież współpraca między naszymi placówkami powinna dobrze
się układać dla dobra Gminy Rozdrażew.
Zarząd RO PTMA:
dr Ireneusz Włodarczyk, prezes RO PTMA............................................................

mgr Sebastian Hadryan, wiceprezes RO PTMA......................................................
Zdzisław Pauter, skarbnik RO PTMA......................................................................
Jacek Włodarczyk, członek Zarządu.........................................................................
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