Poznań, 2 lutego 2021r.
Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego,
Kolejny rok działalności naszego Towarzystwa mamy za sobą. Oznacza to, że od
Jubileuszu 100-lecia dzielą nas już około dwa lata. Zanim przejdę do zrelacjonowania co
działo się w PTEnt. w tym trudnym „covidowym” czasie, chciałbym najpierw podziękować
osobom zaangażowanym w rozwój naszej Organizacji. Dziękuję Członkom, którzy zechcieli
opłacić składki za 2020 rok i skorzystali z tegorocznej „abolicji składkowej”. Przypominamy,
że opłacanie składek jest statutowym obowiązkiem członków. W czasie gdy towarzystwa
naukowe nie są dofinansowywane jak to miało miejsce jeszcze 10 lat temu, dzięki tym
wpłatom jesteśmy w stanie ponosić niemałe koszty stałe związane z obowiązkiem
prowadzenia księgowości, platformę wydawniczą dla Polish Journal of Entomology, czy skład
Wiadomości Entomologicznych. Bez składek nasze Towarzystwo już dawno podzieliłoby los
wielu innych podobnych organizacji. Tymczasem może trwać nieprzerwanie od niemal 100
lat.
Dziękuję Zespołom Redakcyjnym naszych wydawnictw i Recenzentom, którzy w ramach
pracy społecznej dbają o funkcjonowanie i jakość jednego z najistotniejszych nurtów naszej
działalności. Dziękuję Przewodniczącym naszych Sekcji i nielicznych, jeszcze działających
Oddziałów za podjęty wysiłek organizacyjny, integrujący miłośników entomologii, często
niezależnie od przynależności do PTEnt. Niestety wiele inicjatyw w 2020 roku nie mogło się
odbyć. Pozostaje nadzieja na ich realizację w bieżącym roku.
Dziękuję naszemu Webmasterowi dr inż. Pawłowi TRZCIŃSKIEMU za już wieloletnie
prowadzenie naszej strony internetowej, co również jest działalnością społeczną. Na końcu
dziękuję Zarządowi Głównemu, szczególnie osobom pełniącym w nim przydzielone funkcje,
które nie szczędziły czasu na liczne i na zewnątrz niedostrzegalne działania, dzięki którym
Towarzystwo może wypełniać obowiązki statutowe i administracyjne. Są to często zadania
dość żmudne i przy zaangażowaniu w życie zawodowe wymagające rezygnacji z innych
aktywności.
Nasze Towarzystwo bywa niekiedy wspierane przez inne instytucje. Ma to postać darowizn.
W zeszłym roku otrzymaliśmy takie wsparcie w wysokości 1000 zł na działalność wydawniczą
oraz organizację jednego z sympozjów od Nadleśnictwa Krosno, za co również dziękuję.
Pozostaje mieć nadzieję, że kolejny rok uda się przetrwać, więcej osób zechce wstąpić
w nasze szeregi, a obecni członkowie w większej skali wywiążą się z obowiązku opłacania

składek (w 2020 roku było to niespełna 20%) i będą to czynić na bieżąco a nie dopiero w roku
zjazdowym.
A co wydarzyło się w minionym roku? Na jego oczątku, przy okazji wizytacji magazynu
naszych wydawnictw we Wrocławiu, przywiezione zostały do Poznania archiwa
Towarzystwa. Gromadzenie takich materiałów jest istotne by lepiej poznać naszą historię,
szczególnie u progu Jubileuszu 100-lecia. Materiały archiwalne odnalazły się również
w murach Polskiej Akademii Nauk i zostały pod koniec roku przez Towarzystwo przejęte.
Będą one stopniowo opracowywane i mamy nadzieję, że pozwolą na wypełnienie
przynajmniej części kart naszej historii z początków Towarzystwa, które są jak dotąd nieco
tajemnicze.
Z uwagi na znaczące koszty utrzymania platformy wydawniczej dla Polish Journal of
Entomology (PJE) zrezygnowano z dotychczasowego dostawcy usługi i podpisano umową
z INDEX COPERNICUS. Było to wbrew pozorom czasochłonne przedsięwzięcie związane
z przeniesieniem 10 letniego archiwum czasopisma z poprzedniej platformy. Zadaniu temu
podołała Redakcja PJE, dzięki czemu nie ma przerwy w dostępie do artykułów tego
czasopisma.
Oba nasze główne czasopisma od roku 2020 zyskały nową szatę graficzną i są obecnie
wydawane jako kwartalniki online. Z przyczyn finansowych musieliśmy zrezygnować z wersji
drukowanych, ma to jednak zaletę w postaci znacznie szybszego publikowania nadsyłanych
artykułów. W przypadku Wiadomości Entomologicznych (WE) od 2020 roku wszystkim
artykułom nadawany jest numer DOI, który pozwala na szybszy i szerszy dostęp do treści tam
publikowanych.
PJE oraz DIPTERON (biuletyn Sekcji Dipterologicznej) zostały po raz pierwszy, zgodnie
z prawem prasowym, zarejestrowane w sądzie. Dokonano też aktualizacji wpisu dotyczącego
WE. Są to istotne sprawy, które mogą wpłynąć na pozycję czasopism na rynku krajowym.
Szkoda, że póki co nie wiąże się to z możliwością uzyskiwania dofinansowań.
Podjęto również inicjatywę organizacji w 2021 Konferencji Naukowej, pomysł ten
jednak z początkiem roku postanowiono przenieść do realizacji w 2022 roku, w połączeniu ze
Zjazdem. Jest to oczywiście spowodowane niepewną sytuacją związaną z pandemią.
W bieżącym roku poza tym, o ile to będzie możliwe, nasza społeczność z pewnością będzie
się chciała spotykać na sympozjach. Zatem nie byłby to dobry moment na dodatkowe
wydarzenie.

Na ostatnim w 2020 roku zebraniu, które odbyło się online, poruszono ważne sprawy
związane z aktywnością Członków Towarzystwa. Zaobserwowano znaczący spadek
w opłacaniu składek. Zwrócono też uwagę na słaby kontakt na linii Zarząd i przewodniczący
Sekcji (z wyjątkiem Sekcji Dipterologicznej i Odonatologicznej). Nad tymi zagadnieniami
Zarząd zamierza pochylić się w najbliższym czasie. To ważne problemy, które wpływają
na współczesną postać naszej Organizacji. Podjęto również inicjatywę dotyczącą zmian
w Statucie, które usprawnią nasze działania i zostaną przedłożone jako propozycje na
najbliższym Walnym Zjeździe. Własne sugestie takich zmian do rozważenie w powstającej
propozycji można przesyłać na adres mailowy PTEnt.
Wobec zbliżającego się Jubileuszu PTEnt. Zarząd Główny podjął wstępne ustalenia
dotyczące publikacji opisującej naszą historię. Najpewniej będzie się ona składać z dwóch
tomów. W pierwszym opisana zostanie historia obejmująca również historie sekcji
i oddziałów. Drugi tom poświęcony będzie entomologom, którzy w istotny sposób przyczynili
się do rozwoju PTEnt. Mamy nadzieję, że społeczność Towarzystwa wesprze tę inicjatywę
włączając się w zbieranie materiałów i pisanie wybranych rozdziałów do obu wydawnictw.
W minionym roku w poczet członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
przyjęto następujące osoby: mgra Sebastiana JACKOWIAKA, dr Dagmarę ŻYŁĘ, dra Wojciecha
KUDŁĘ, mgr Jadwigę LORENC-BRUDECKĄ, dr Annę ZUBEK, dra Rafała GARLACZA, mgr Natalię ANTAS
oraz Klaudię FLORCZYK
Podsumowując mijający rok należy stwierdzić, że nie był on szczególnie aktywny, co
w sytuacji pandemii jest zrozumiałe. Nic nie zastąpi spotkań na żywo. Z tego powodu nie
odbyły się zaplanowane w minionym roku sympozja. Pozostaje mieć nadzieję, że w Nowym
Roku będzie możliwe nadrobienie tych zaległości. Tymczasem możemy uczestniczyć w
organizowanych on-line zebraniach Łódzkiego Oddziału. Informacje można znaleźć na
naszym FB. Styczniowe zebranie mamy za sobą. Zbliża się kolejne, lutowe.

Z entomologicznym pozdrowieniem,
Prezes PTEnt.
Prof. UPP dr hab. Paweł Sienkiewicz

