Częstochowa, dnia 28.01.2010 r.
Protokół Komisji Rewizyjnej
Częstochowskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Komisja Rewizyjna w składzie:
Dr hab. Ryszard Hrabański, prof. PCz- Przewodniczący
Dr Piotr Brągiel- Członek Komisji
Dr Edmund Golis- Członek Komisji
dokonała oceny pracy Zarządu Częstochowskiego Oddziału PTF za okres kadencji od
28.03.2008 r. do 28.01.2010 r. Ocenie poddano prawidłowość prowadzenia finansów
Oddziału oraz merytoryczną działalność Zarządu.
Komisja stwierdza, co następuje:
Funkcję skarbnika w okresie omawianej kadencji pełniła w sposób rzetelny i bardzo
sprawny koleżanka dr Anna Przybył, która również zajmowała się kolportażem prasy
fizycznej tj. Postępów Fizyki oraz Europhysicsnews. Wspierały Ją na Akademii koleżanki dr
Ewa Jakubczyk oraz dr Ewa Mandowska.
Komisja stwierdza prawidłową i celową gospodarkę finansową Zarządu i minionym
okresie sprawozdawczym. Budżet Oddziału jest zrównoważony ponieważ wydatki wyniosły
4346,10 zł, a wpływy w tym samym okresie 5090.00 zł. Saldo dodatnie kasy wynoszące
1828,07 zł pozwoli zapewne na aktywna działalność nowego Zarządu w zakresie
propagowania idei fizycznych w naszym środowisku naukowym.
Pomimo wcześniejszych zaleceń pieniądze Oddziału są nadal przechowywane są w
kasecie. Dla zapewnienia lepszego zabezpieczenia zgromadzonych funduszy Komisja zaleca
założenie konta bankowego Oddziału, a z uwagi na bardziej elastyczną aktualnie działalność
banków powinno to być możliwe bez znaczących obciążeń kosztów działalności Oddziału.
Ten apel jest powtarzany od szeregu lat i Komisja ma nadzieje, że ten stan rzeczy ulegnie
poprawie tym bardziej, że prawdopodobnie wymusi to nowa procedura przekazywania
składek członkowskich od 2010 proponowana przez Zarząd Główny.
W minionej kadencji niestety nie zanotowano istotnego wzrostu stanu liczebnego
członków Oddziału, bowiem stan ten wzrósł jedynie o dwie osoby. W związku z tym Komisja
tak jak i w poprzednim okresie proponuje podjęcie akcji werbowania nowych członków

Oddziału. Ponadto nikły procent członków Oddziału wciąż stanowią nauczyciele oraz
doktoranci i należałoby podjąć odpowiednie działania, aby stan ten zmienić.
W opinii Komisji na uznanie zasługuje działalność Zarządu w zakresie organizacji
seminariów naukowych, na których wykładowcami było wielu znanych fizyków. Takich
seminariów odbyło się w okresie sprawozdawczym 19 i cieszyły się dużym zainteresowaniem
wśród fizyków i studentów naszego środowiska. Prelegentami na seminariach byli m.in.
profesorowie Antoni Ciszewski, Czesław Rudowicz, Marta i Marek Cieplak, Zbigniew
Jacyna-Onyszkiewicz, Ewa Talik, Robert Galązka i inni wymienieni w szczegółowym
sprawozdaniu ustępującego Zarządu. Szczególne uznanie należy się dr Wojciechowi
Gruhnowi z IF AJD za duży wkład pracy przy wieloletniej organizacji seminariów.
Ponadto na uznanie zasługuje również kontynuacja pokazów fizycznych prowadzona
przez członków PTF pracowników naukowych obu uczelni AKJ oraz PCz dla uczniów szkół
podstawowych i średnich. Pokazy te cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży zarówno
ze względy na tematykę, sposób ich realizacji, oraz ograniczone możliwości szkół w
demonstracji zjawisk fizycznych na lekcjach fizyki. Dla przykładu w roku 2008 odbyło się 46
pokazów doświadczalnych organizowanych przez obie uczelnie, a w roku 2009 odbyło się 48
pokazów na Akademii im. Jana Długosza z czego 5 było adresowanych do uczniów szkół
podstawowych, 20 dla gimnazjów oraz 23 dla uczniów liceów ogólnokształcących.
Politechnika Częstochowska zorganizowała również kilka sesji pokazów pod koniec 2009
roku. W latach 2008 i 2009 dodatkowe pokazy połączone

z możliwością zwiedzania

laboratoriów naukowych organizowane były w ramach Festiwalu Nauki Polskiej. Na uwage
zasługuje udział członków naszego oddziału w IV Targach Edukacji w marcu 2009 roku, w
ramach których przeprowadzone szereg pokazów doświadczeń z fizyki. Nasz oddział PTF
współuczestniczył w organizacji Fizykalii 2009, która odbyła się w II LO im. Stanisława
Staszica w Starachowicach, w ramach której uczniowie prezentowali się podczas sesji
plakatowa i jarmarku doświadczeń oraz wysłuchali wykładu na temat „Energetyki jądrowej.”
Na uwagę zasługuje również zaangażowanie i działalność szeregu członków naszego oddziału
m.in. w współorganizacji I i II etapu Olimpiady Fizycznej.
W opinii Komisji Zarząd korzystał z możliwości jakie daje Internet zarówno do
komunikowania się z członkami towarzystwa i innymi osobami zainteresowanymi w
przekazywaniu informacji o działalności oddziału i propagowaniu fizyki w regionie. Strona
internetowa, jest na bieżąco aktualizowana. Komisja ma nadzieje, że nowo wybrany Zarząd
podejmie odpowiednie działania, aby ewentualnie tę stronę rozwinąć i udoskonalić.

Na zakończenie, wobec zgodności działalności Zarządu z wymogami statutowymi
Polskiego Towarzystwa Fizycznego i stwierdzeniu prawidłowości gospodarki finansowej
Zarządu Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
Częstochowskiego Oddziału PTF.
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