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K R O N I K A
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Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego,

z dnia 17 marca 2006

Kolejne zebranie ZG PTEnt. poświęcone było sprawom finansowym Towarzystwa, orga-
nizowanej w lipcu Konferencji Naukowej oraz sprawom członkowskim.

W pierwszej kolejności omówiono raport finansowy oraz bilans księgowy PTEnt. za mi-
niony 2005 rok. Wszystkie planowane zadania wydawnicze oraz te, związane z prowadze-
niem biblioteki PTEnt., zostały wykonane. W wyniku głosowania jednomyślnie zatwierdzo-
no raport i sprawozdanie finansowe (Uchwała nr 1/2006).

Następnym punktem zebrania było omówienie spraw związanych z Konferencją Nauko-
wą z cyklu „Ochrona owadów” nt. „Badania entomologiczne a obecna sytuacja prawna i or-
ganizacyjna ochrony przyrody”. Dr Paweł BUCZYŃSKI, jako Przewodniczący Komitetu Orga-
nizacyjnego, przedstawił stan przygotowań i zapoznał uczestników zebrania z tematyką na-
desłanych wystąpień i posterów. Analizując listę uczestników Konferencji zwrócono uwagę
na rażąco słaby udział profesorów, którzy powinni być szczególnie zainteresowani zagadnie-
niami związanymi z prawem i badaniami entomologicznymi.

W dalszej części zebrania przedstawiono listy kandydatów na członków PTEnt. W wyniku
jednomyślnego głosowania przyjęto w szeregi Towarzystwa następujące osoby: Pawła BERE-
SIA, Jakuba Marcina GRZELAKA, Magdalenę GUZ, Łukasza KĘPCZYŃSKIEGO, Piotra PAW-
LIKIEWICZA, Radosława PLEWĘ, Katarzynę WYBRANIEC (Uchwała nr 2/2006).

Na zebraniu poruszono również problem dofinansowania druku monografii na łamach
„Polish Entomological Monographs”. Według obowiązujących wymagań Ministerstwa Edu-
kacji i Nauki do przygotowywanego wniosku musi zostać dołączona wersje elektroniczna
pracy oraz dwie recenzje. W związku z tym stwierdzono, że gotowe opracowania należy
przedstawić Prezesowi PTEnt. w pierwszej połowie roku, tak aby przed terminem złożenia
kolejnego wniosku (do końca listopada) można było uzyskać recenzje wydawnicze.

W dalszej części zebrania prof. dr hab. Józef BANASZAK wystąpił z propozycją nieodpłat-
nego przekazywania członkom ZG roczników „Wiadomości Entomologicznych” – czasopi-
sma będącego „organem” PTEnt. Wniosek poddana głosowaniu i jednomyślnie przyjęto
uchwałę o przekazywaniu ww. czasopisma (Uchwała 3/2006).

W międzyczasie do ZG wpłynęła prośba prof. dr hab. Ryszarda SZADZIEWSKIEGO

o zmianę nazwy „Sekcja Owadów Kopalnych” na „Sekcja Paleoentomologiczna” – propozy-
cja została przyjęta jednomyślnie i bez zastrzeżeń (Uchwała nr 3/2006).
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Analizując wkład różnych osób w rozwój PTEnt. i ruchu entomologicznego w Polsce, zo-
stały zgłoszone propozycje osób, które zdaniem wnioskodawców zasługują na wyróżnienie
„Złotą Odznaką”. Dr hab. Marek WANAT zgłosił prof. dr hab. Romualda Jacka POMOR-
SKIEGO, który przez lata, pełniąc funkcję Prodziekana Wydziału Nauk Przyrodniczych
UWr., zaangażowany był w organizację biblioteki PTEnt. oraz udostępniał nieodpłatnie po-
mieszczenia na ten cel oraz prof. dr hab. Andrzeja WITKOWSKIEGO, Dziekana Wydziału
Nauk Przyrodniczych UWr., który udostępnia Bibliotece nowe pomieszczenia na księgo-
zbiór. Prof. dr hab. Janusz NOWACKI zaproponował wyróżnienie prof. dr hab. Erwina WĄ-
SOWICZA, Rektora AR w Poznaniu za długoletnią pomoc finansową Towarzystwu poprzez
nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń na siedzibę ZarząduGłównego PTEnt. oraz mgr
inż. Piotra GRYGIERA, Dyrektora RDLP w Poznaniu i członka Towarzystwa za sponsorowa-
nie wielu naszych przedsięwzięć. Uznając wkład w rozwój ruchu entomologicznego w Polsce,
dr inż. Paweł SIENKIEWICZ zaproponował wyróżnienie prof. dr hab. Jana SZYSZKI – Mini-
stra Środowiska. „Złote odznaki” w wyniku głosowania jednomyślnie zostały przyznane
zgłoszonym kandydatom (Uchwała nr 4/2006).

Na zakończenie Prezes prof. dr hab. Janusz NOWACKI zaprosił członków ZG na kolejne
zebranie, które odbędzie się 12 maja w siedzibie Biblioteki PTEnt. we Wrocławiu.

Sekretarz Generalny PTEnt.
Paweł SIENKIEWICZ


