Protokół posiedzenia ZG PZE 2016-01-24

Protokół posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Związku
Esperantystów
Warszawa 2016-01-24
W posiedzeniu udział wzięli: Stanisław Mandrak, Teruo Matsumoto, Alina Mozer,
Robert Kamiński, Agnieszka Mozer (zarząd), Aleksander Zdechlik (komisja rewizyjna),
Marek Mazurkiewicz Zbigniew Kowalski, Irena Łowińska (goście),
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ZG w listopadzie>2015
4. Współpraca z PEJ przy organizacji kongresów w 2016 roku
5. Walne Zgromadzenie członków PZE – maj 2016 (wybory do ZG PZE)
6. Kongres ogólnopolski w Łodzi.
7. Udział PZE w imprezach we Wrocławiu i w 101 UK-o w Nitrze
8. Przygotowanie do imprez w 2017 roku (rocznica Zamenhofa)
9. Sprawy finansowe PZE.
10. Wydawanie „Pola Esperantisto”.
11. Wolne wnioski i sprawy różne.
Ad. 1 Przewodniczący Stanisław Mandrak otworzył posiedzenie i stwierdził
kworum.
Ad. 2 Jednogłośnie przyjęto proponowany porządek obrad zebrania.
Ad. 3 Przyjęto jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia ZG PZE (które
odbyło się 22 listopada 2015 roku)
Ad. 4. Stwierdzono, że za dużo jest spraw związanych z PEJ, za które
odpowiedzialność finansową ponosi ZG PZE. Członkowie PEJ nie wykazują chęci
współpracy. Dokumenty do podpisania przez członków ZG dostarczają w ostatniej
chwili tuż przed ostatecznym terminem i często żądają żeby im je dostarczyli
członkowie ZG. Mimo kilkukrotnych zaproszeń nikt z PEJ nie uczestniczył w
posiedzeniach ZG. Alina Mozer po raz kolejny miała problem z podpisaniem umowy.
Ostatnio podpisano zaświadczenie dla PEJ o otrzymaniu pieniędzy na program
Erasmus+.
Teruo Matsumoto proponuje przed kongresem w Łodzi spotkać się z zarządem PEJ.
PEJ nie jest niezależną organizacją i powinno się więcej starać. Proponuje napisać
kategoryczne pismo do zarządu PEJ. Współpracę z PZE powinni traktować dużo
poważniej. Aleksander Zdechlik proponuje zatwierdzenie uchwałą przez ZG PZE
regulaminu PEJ. W statucie PZE jest zapis o regulaminach sekcji. „Sekcja działa na
podstawie regulaminu który uchwala i zatwierdza ZG”. Robert Kamiński proponuje aby
na następnym zebraniu zapoznać się z tym regulaminem i zatwierdzić go uchwałą.
Marek Mazurkiewicz proponuje aby dopisać do tego regulaminu, że jest
zatwierdzony uchwałą ZG PZE. Agnieszka Mozer stwierdziła, że potrzebne jest
spotkanie z przedstawicielem PEJ, który wyjaśni zasady organizacji Światowego
Młodzieżowego Kongresu Esperanckiego (IJK). Zaproponowano wysłanie pisma do
przewodniczącej PEJ R. Jeziorowskiej i wezwanie na następne zebranie ZG PZE.
Ad. 5. Walne Zgromadzenie podczas kongresu w Łodzi. Stanisław Mandrak
proponuje podjąć uchwałę ZG PZE o jego zwołaniu.
Uchwała 2016-01-24-001
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Zarząd Główny Polskiego Związku Esperantystów na posiedzeniu, które
odbyło się 24 stycznia 2016 roku pojął uchwałę o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia członków Polskiego Związku Esperantystów na 28 maja 2016
w Łodzi.
Uchwała 2016-01-24-002
Zarząd Główny Polskiego Związku Esperantystów na posiedzeniu, które
obyło się 24 stycznia 2016 pojął uchwałę o powierzeniu organizacji 35.
Ogólnopolski Kongres Esperantystów od 26 do 29 maja 2016 roku
Oddziałowi Łódzkiemu Polskiego Związku Esperantystów.
Obie uchwały przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Ad. 6. Robert Kamiński jako przewodniczący komitetu kongresowego omówił
stan przygotowań do kongresu w Łodzi. Dotychczas zorganizowano; noclegi dla
uczestników kongresu w hotelu Savoy w cenie 50 zł za noc bez śniadania.
Zarezerwowano 70 miejsc w hotelu. Uzgodniono z Łódzkim Domem Kultury czas
wykorzystania i ilość pomieszczeń potrzebnych do obsługi kongresu. Wybrano
przewoźnika do wycieczki w dniu> 26 maja 2016 roku. Jest to biuro AURA z Ozorkowa.
Przeprowadzono wstępne rozmowy z zespołem wokalnym „Con amore” i śpiewaczką
panią Trębacz. Uzgodniona prowizoryczny program kongresu. Złożono wniosek o
zadanie publiczne do Wojewody Łódzkiego związany z dofinasowaniem tej imprezy.
Naszkicowano zawartość książki kongresowej i materiałów dla uczestników. Prace
organizacyjne nadal trwają. Zaplanowano wydaniu ulotki o języku esperanto którą
wcześniej dopracowali Robert Kamiński i Marek Mazurkiewicz.
Ad. 7. Stanisław Mandrak omówił udział PZE w spotkaniu esperanckim w maju
we Wrocławiu nazwanego „Interkultura Majrendevuo” od 5 do 8 maja 2016 roku.
Miasto Wrocław jest Europejską Stolicą Kultury w 2016 roku. PZE objął patronat nad
tym spotkaniem. PZE będzie uczestniczyć w imprezie poprzez prelekcje Stanisława
Mandrak i Robert Kamińskiego oraz wystawy tematyczne: Esperanto w filatelistyce, o
języku esperanto i o obiektach związanych z Ludwikiem Zamenhofem i ruchem
esperanckim.
Planowane na lipiec spotkanie we Wrocławiu pod tytułem „Tydzień kultury
esperanckiej” z powodu konfliktu Haliny Komar z organizatorem we Wrocławiu zostało
odwołane.
Stanisław Mandrak omówił pomysł Haliny Komar włączenia się Centrum Edukacji
Międzykulturowej i esperantystów do Festiwalu Muzycznego „Przystanek Woodstok” w
Kostrzyniu nad Odrą. Udział ma polegać na wystawieniu podczas całego
kilkudniowego festiwalu dwóch namiotów w których będą odbywały się lekcje
esperanta, prelekcje, pokazy filmów małe występy muzyczne itp. Festiwal odbywać się
będzie od 13 do 16 lipca 2016 roku. Udział w imprezie został nazwany: „Multgeneracia
Vilaĝo - Esperanto dum Festivalo Woodstock WOŚP en Kostrzyn ĉe Odra rivero”.
Patronem sponsorem jest UEA – Universala Esperanta Asocio w Roterdamie, oraz TEJO
– Tutmonda Esperanta Junulara Organizaĵo i PEJ – Pola Esperanta Junularo.
Koordynantorem i Sponsorem lokalnym jest Centrum Edukacji Międzykulturowej z
Nowego Sącza.
Ad. 8. UNESCO uchwaliło, że w roku 2017 będzie szczególnie honorować rocznice
śmierci lub urodzenia ponad 50 osób. Wśród wybranych osób są dwaj Polacy –
Tadeusz Kościuszko i Ludwik Zamenhof.
Zastanawiano się jak uczcić tą rocznicę. Zaproponowano aby przygotowywany
przez Romana Dobrzyńskiego przewodnik po cmentarzu żydowskim w Warszawie z
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przedstawieniem rodziny Zamenhofów zgłosić do Muzeum Żydów Polskich z prośbą o
jego współfinansowanie. Takich publikacji jest bardzo mało w Polsce i jest szansa
pozytywnego przyjęcia takiej propozycji. Planowane jest także wydanie już w 2016
roku esperanckiego prospektu o grobach Zamenhofów na cmentarzu żydowskim w
Warszawie. Planowany prospekt będzie formatu A4. Dwustronna barwna treść będzie
zawierać: plan cmentarza, zdjęcia grobów, krótki opis cmentarza i krótkie opisy
grobów.
Prospekt taki jest opracowywany przez Roberta Kamińskiego i Romana
Dobrzyńskiego.
Raymond Schnell z Berlina zaproponował zorganizowanie wspólnego seminarium
pt. „Zamenhof w stolicach Europy” w dniu 14 kwietnia 2017 lub kongresu
esperanckiego w Warszawie.
Aleksander Zdechlik zaproponował aby taka rocznicowa impreza była
zorganizowana wspólnie z Białostockim Towarzystwem Esperanckim. Ze względu na
święta wielkanocne termin takiego spotkania należy przesunąć o tydzień na
21.04.2017.
Ad. 9. Alina Mozer przedstawiła stan finansowy PZE z 2016-01-20
64 2130 0004 2001 0558 6110 0001 =
7 976,00
37 2130 0004 2001 0558 6110 0002 =
5 613,49
10 2130 0004 2001 0558 6110 0003 = 107 572,38
53 2130 0004 2001 0558 6110 0005 =
0,51
90 2130 0004 2001 0558 6110 0018 =
75,00
Alina Mozer przypomniała o konieczności zagospodarowania pieniędzy
pozostałych na koncie PZE po pierwszym programie Grundtvig Haliny Komar. Podała
stan dotychczasowych członków indywidualnych PZE. Andrzej Sochacki, W. Staszewski
i Andrzej Szydłowski.
Przypomniała także o trudnej sytuacji finansowej oddziału warszawskiego. Robert
Kamiński poprosił o przygotowanie apelu do esperantystów z prośbą o wsparcie
finansowe utrzymania siedziby PZE. Alina Mozer obiecała przygotować taki tekst do
zamieszczenia w Pola Esperantisto.
Ad. 10. Robert Kamiński przedstawił sytuację wydawania czasopisma. W chwili
obecnej numer 5 jest wysłany do drukarni. Stanisław Mandrak i Aleksander Zdechlik
dalej wysyłają numery czasopisma do abonentów. Zaproponowano zamieszczenie w
kolejnym numerze PE QR-kodu (kodu mozaikowego) kierującego użytkowników
smartfonów do strony PZE www.esperanto.pl. Robert Kamiński zamieści w nim także
tekst Marka Mazurkiewicza o licencjach autorskich.
Irena Łowińska poprosiła o wysłanie kilku egzemplarzy PE do Krystyny
Frenszkowskiej aby tą metodą zachęcić nowych czytelników do abonowania
czasopisma.
Ad. 11. Marek Mazurkiewicz proponuje aby uchwały ZG PZE umieszczać na
stronie PZE. Aleksander Zdechlik proponuje aby na stronę PZE wpisać informacje o
zmianach w KRS PZE. Informacja ta powinna też ukazać się w Pola Esperantisto.
Robert Kamiński przygotuje taki tekst i wprowadzi do działu „Estraro Informas”
Kilka dni przed zebraniem do ZG wpłynęło pismo z KRS potwierdzające
proponowane zmiany i wykreślenia wskazanych oddziałów z rejestru. Alina Mozer
podała, że w skorygowanym rejestrze PZE w KRS jest błąd i trzeba zanieść do KRS
formularz do korygowania błędów. Pomylono adres email PZE.
Warunkiem przystąpienia przez Oddział Warszawski PZE
do „20. Pikniku
Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik” było wykupienie polisy
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ubezpieczeniowej, którą zapłacono z pieniędzy PZE. Konieczność opłacenia polisy
wynika z nowych przepisów organizatora pikniku.
Marek Mazurkiewicz przedstawił jak wygląda sprawa otrzymania podpisu
elektronicznego. Posiadanie takiego podpisu wiąże się z kilkusetzłotową opłatą
rejestracyjną i coroczną opłatą około 100 zł. Ze względu na zbyt wysokie koszty i
niewielką potrzebę posiadania takiego podpisu przez ZG PZE, zrezygnowano z takiej
możliwości.
Zwrócono uwagę, że urzędnicy źle odczytują sposób reprezentacji ZG w statucie i
wymagają podpisów całego zarządu. Jest to niezgodne z prawdą a art. 66 wyraźnie
mówi o dwóch osobach z zarządu do reprezentacji. Sytuacja taka pojawiła się podczas
składania wniosku o zadanie publiczne do wojewody Łódzkiego.
Marek Mazurkiewicz przedstawił zgromadzonym przygotowane projekty do
„księgi znaku PZE” oraz projekt wizytówki z QR kodem, nazwiskiem i adresem e-mail.
Wszyscy członkowie Zarządu powinni mieć takie same wizytówki z jednolitym logiem
PZE. Taka unifikacja poprawia wizerunek członków PZE. W poprzednim
zaproponowanym logo poprawił czcionkę na udostępnioną publicznie czcionkę Rubik.
Robert Kamiński zaproponował aby „księgę znaku PZE” zatwierdzić uchwałą ZG
PZE na kolejnym zebraniu. Księga znaku zawiera wszystkie dopuszczone do używania
wersje logo organizacji, sygnet logo (tylko grafikę), pole ochronne sygnetu i logo, jego
barwy, krój czcionki i wersje czarnobiałe.
Zaproponowano zwołać następne posiedzenie na dzień 27 lutego 2016.
Na tym zebranie zakończono.

Protokółował

Przewodniczył

Robert Kamiński

Stanisław Mandrak
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