Rozdrażew, 1 lutego 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ROZDRAŻEWSKIEGO
ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII
ZA 2015 R. CZ2. OD 17 WRZEŚNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

W szczególności od 17 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykonano następujące prace:
Zgodnie z punktami harmonogramu oferty z Gminy Rozdrażew:
Ogłoszenie konkursu astronomicznego - 15 września 2015 r. (wtorek).
Konkurs odbył się 20 października (wtorek) w godz. 16:00-20:00 w Zespole Szkół
Publicznych w Nowej Wsi i 21 października (środa) w godz. 16:00-20:00 w Zespole Szkół
Publicznych w Rozdrażewie. Ogłoszenie Konkursu i rozdanie nagród – 7 grudnia 2015 r.
W nagrodę za udział w konkursie zorganizowano wycieczkę przedmiotową do Planetarium
w Potarzycy – 8 grudnia 2015 r.
A. Comiesięczne spotkania astronomiczne: Rozdrażew: uczestniczyło średnio po 8 osób z
RO PTMA oraz około 7 uczniów z kółka astronomicznego Kasjopea.
Udział członków RO PTMA w ofercie Nasz Świat – 2015 r. – p. załącznik.
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://astronomia-rozdrazew.pl
Odbywały się regularne spotkania z Dyrektorem ZSP w Rozdrażewie, mających na celu
umocnienie naszej partnerskiej współpracy.
6. Dokumentacja RO PTMA
Działalność merytoryczna i finansowa RO PTMA jest prowadzona na bieżąco i znajduje się w
siedzibie RO PTMA oraz u Skarbnika.
7. Działalność Sądu Koleżeńskiego
Sąd Koleżeński nie został wybrany, zgodnie z wolą członków RO PTMA.
8. Działalność Komisji Rewizyjnej
Komisja Rewizyjna sprawdziła działalność finansową RO PTMA na spotkaniu 15 września
2015 r. Sprawozdanie u Skarbnika i w załączniku. Natomiast brak sprawozdań za okres
całego 2015 r.
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9. Podziękowania
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 Konkursu
astronomicznego i wycieczki naukowej do Potarzycy.
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. 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, za oprogramowanie latpopa RO PTMA.
 wszystkim członkom RO PTMA oraz naszym sympatykom za zainteresowanie
astronomią.
Praktycznie rzecz biorąc, większość prac dotyczącej działalności statutowej RO PTMA, w
tym realizacja projektu Nasz Świat 2015 finansowanego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie,
wykonywana jest przez dwóch kolegów 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.
[3] Częściową pomoc przy działalności statutowej RO PTMA wykazali kol. Jacek
Włodarczyk i Andrzej Woźniak.
[4] Chcielibyśmy podziękować kol. Grażynie Stachowiak, Sebastianowi Hadryanowi i
Milenie Dudzie z ZSP w Nowej Wsi i Panu Dyr. Krzysztofowi Brodzie, Pani Hannie
Kowalskiej za pomoc przy organizacji Konkursu astronomicznemu i wycieczce do
Potarzycy. W pracach Konkursowych brali też udział kol. Ireneusz Włodarczyk i
Zdzisław Pauter.
[5] Ze strony Kółka astronomicznego Kasjopea, w zajęciach udział brali kol. Wojtek
Stęclik i Szymon Sowiński.
[6] Nawiązaliśmy też współpracę z Kołem naukowym z ZS nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w ramach projektu ARIS oraz z Kołem naukowym z ZSP w
Rozdrażewie.
Udział pozostałych członków RO PTMA w realizowaniu oferty Gminy Rozdrażew był prawie
zerowy – p. załącznik.
W 2015 r. kol. Ireneusz Włodarczyk opublikował 5 publikacji naukowych w recenzowanych
pismach naukowych – lista publikacji w załączniku.
10. Uwagi
Udało się uzyskać informacje od GBP w Rozdrażewie i od Departamentu Kultury Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu na temat finansowania projektu Wielkopolskich Rewolucji i II
Pikniku astronomicznego. Informacje w załącznikach.
Okazało się, że 2700 złotych kol. Alicja Banaszek przeznaczyła na sfinansowanie zespołu
Abzu ze środków wojewódzkich. Koncert trwał zaledwie pół godziny.
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W bieżącej działalności RO PTMA przeszkadzały trzykrotne nadzwyczajne zebrania RO
PTMA w dniach 18 i 28 września oraz 28 grudnia 2015 r. zwoływane i przeprowadzone
niezgodnie ze statutem PTMA przez Komisję Rewizyjną RO PTMA, a inspirowane
głównie przez kol. Renatę Zych Kordus i kol. Alicję Banaszek.
Wyniki głosowania podczas tego zebrania z 28 grudnia 2015 r. w sposób szczególnie
arogancki i kłamliwy zostały przedstawione na łamach Życia Krotoszyna, a inspirowane
przez w/w dwóch członków RO PTMA, w szczególności przez kol. Alicję Banaszek –
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie.
Kuriozalne jest to, że kol. Renata Zych Kordus radna powiatowa z ramienia PSL i
przewodnicząca komisji spraw społecznych w radzie powiatu Krotoszyn oskarża mnie
publicznie poprzez adresy e-mail o fakty, które nie miały miejsca.
Podsumowując, działalność Komisji Rewizyjnej sprowadzała się w 2015 r. do siania
zamętu, dezorganizacji statutowej działalności RO PTMA i utrudniała realizację oferty
Nasz Świat finansowanej przez Gminę Rozdrażew.
Na szczęście, dzięki uporowi członków zarządu RO PTMA udało się sprawozdanie
dokończyć i przedstawić w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie. Sprawozdanie zostało
przyjęte 22 stycznia 2016 r.
Komisja rewizyjna RO PTMA również nie wykonała swoich statutowych obowiązków
polegających na zapoznaniu się z rocznym sprawozdanie finansowym skarbnika za 2015
r. i sporządzenia odpowiedniego dokumentu wymaganego przez ZG PTMA. Nie
sprawdziła również działalności merytorycznej Zarządu RO PTMA. Ponadto
przewodniczący komisji rewizyjne RO PTMA kol. Grzegorz Litwin nie zapłacił składki
członkowskiej za 2015 r. do dnia dzisiejszego tj. do 1 lutego 2016 r.
Wnosimy o nie udzielenie absolutorium komisji rewizyjnej RO PTMA.
Prawie od początku 2015 r. pojawiła się nieformalna grupa członków RO PTMA pod
przewodnictwem kol. Alicji Banaszek i kol. Renaty Zych Kordus, która prowadziła swoje
spotkania nie informując i nie zapraszając uzarząd RO PTMA, w tym prezesa RO PTMA.
Te dwie koleżanki dążyły i dążą do rozbicia i likwidacji RO PTMA poprzez manipulacje
nieprawdziwymi informacjami aż do zamieszczenia wspomnianego aroganckiego artykułu
w Życiu Krotoszyna w styczniu br.
Zarząd RO PTMA:
dr Ireneusz Włodarczyk, prezes RO PTMA...........................................................

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