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K R O N I K A
CHRONICLE

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego,

z dnia 26 października 2007 roku

Pierwsze w nowej kadencji zebranie ZG PTEnt. odbyło się 26 IX 2007 roku. Oprócz
członków zarządu w posiedzeniu tym wzięli udział zaproszeni Przewodniczący Sekcji tema-
tycznych oraz Redaktorzy Naczelni wydawnictw Towarzystwa. Zebrało się 16 osób: 11 człon-
ków ZG, Redaktorzy Naczelni „Polish Journal of Entomology” (PJE) – prof. dr hab. Józef
BANASZAK, „Wiadomości Entomologicznych” (WE) – dr inż. Lech BUCHHOLZ oraz „Klu-
czy do oznaczania owadów Polski” – prof. dr hab. Jarosław BUSZKO oraz przewodniczący
następujących sekcji (część osób to członkowie ZG): paleoentomologicznej – prof. dr hab.
Ryszard SZADZIEWSKI, dipterologicznej – dr Andrzej WOŹNICA, homopterologicznej –
dr hab. Piotr WĘGIEREK, koleopterologicznej – dr inż. Marek BUNALSKI, odonatologicznej
– dr Paweł BUCZYŃSKI, lepideptorologicznej – mgr Grzegorz BISTUŁA-PRÓSZYŃSKI. Prze-
wodniczący sekcji hymenopterologicznej – prof. dr hab. Tadeusz PAWLIKOWSKI poinformo-
wał listownie Zarząd Główny, że nie będzie mógł uczestniczyć w zebraniu.

Posiedzenie ZG PTEnt. o godz. 12:00 otworzył Prezes, prof. dr hab. Janusz NOWACKI.
Przywitał On zaproszonych gości oraz członków ZG przypominając jego nowy skład wyło-
niony podczas niedawnych wyborów. Poinformował również o tematach, jakie zostaną poru-
szone na zebraniu:
– organizacja Jubileuszowego Zjazdu PTEnt. z okazji 85-lecia;
– uaktywnienia działalności Członków PTEnt. oraz sprawom Sekcji;
– podwyższenie jakości naszych czasopism.

Prezes, omawiając planowany przebieg zebrania, zwrócił uwagę na takie kwestie jak:
– spadająca frekwencja Członków na organizowanych przez PTEnt. konferencjach (szcze-

gólnie uwidocznił się ten trend na ostatniej z nich);
– małe zaangażowanie entomologów profesjonalistów z kręgu naszego Towarzystwa w „lob-

bowanie” naszych spraw i uwidocznienie działalności Towarzystwa w strukturach admini-
stracyjnych;

– potrzeba konsolidacji członków, do której przyczynić się może Jubileuszowy Zjazd zorga-
nizowany w oparciu o potencjał Sekcji tematycznych PTEnt.
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Jako pierwszy do rozważenia temat, Prezes zaproponował sprawę Jubileuszowego Zjaz-
du, zapytując wpierw uczestników zebrania o wolę zaangażowania się w organizację tego
przedsięwzięcia. Ponieważ wszyscy poparli tę inicjatywę, rozpoczęto dyskusję nad formą
Zjazdu. Po długiej wymianie zdań i doświadczeń związanych z organizacją naszych Konfe-
rencji ustalono, iż powinna ona odbyć się w przyrodniczo atrakcyjnym miejscu. Ważną kwe-
stią było też przyjęcie zniżek przy opłacie wpisowej dla entomologów amatorów, którym za-
kłady pracy nie refundują kosztów pobytu i uczestnictwo w Zjazdach i Konferencjach, a co
stanowi poważny wydatek z ich budżetu domowego. Z dużym zainteresowanie przyjęta zo-
stała też propozycja prof. Jarosława BUSZKO, by część spotkania miała charakter tzw. „wo-
krshopów”, podczas których możliwy byłby bezpośredni kontakt ze specjalistami w danej
dziedzinie entomologii. Ze strony prof. Janusza NOWACKIEGO padła natomiast propozycja
by w ramach Jubileuszowego Zjazdu zorganizować wycieczkę do Lwowa połączoną z wizytą
w dawnym Muzeum Dzieduszyckich, gdzie Towarzystwo miało swój początek. Ustalono za-
tem, że Zjazd odbędzie się we Wschodniej Polsce, a do zajęcia się sprawą znalezienia miej-
sca obrad zobowiązał się mgr Grzegorz BISTUŁA-PRÓSZYŃSKI.

W dalszej części Zebrania, na wniosek Prezesa, odbyło się głosowanie Zarządu Główne-
go nad podjęciem Uchwały o organizacji w 2008 roku Jubileuszowego Zjazdu i Ogólnopol-
skiej Konferencji Naukowej PTEnt. z okazji Jubileuszu 85-lecia Towarzystwa. W wyniku gło-
sowania jednomyślnie przyjęto Uchwałę nr 5/2007; przy 11 głosach „za” oraz braku głosów
„przeciw” i „wstrzymujących się”.

Padła też propozycja ze strony dr Marka BUNALSKIEGO, aby w jednym wydawnictwie
opublikować historię Sekcji tematycznych PTEnt. Niestety sprawa ta jest uzależniona od
zdobycia dodatkowych środków na ten cel w ramach dofinansowania z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Stosowny wniosek został złożony, a jego rozpatrzenie może nastą-
pić nawet w maju 2008 roku. Dlatego też taką decyzję będzie można podjąć w późniejszym
terminie.

Na wniosek Prezesa ustalono też Radę Programową Jubileuszowego Zjazdu i Konferen-
cji w składzie:

przewodniczący: – prof. dr hab. Janusz NOWACKI

czlonkowie: – mgr Grzegorz BISTUŁA-PRÓSZYŃSKI
– prof. dr hab. Józef BANASZAK

– dr inż. Lech BUCHHOLZ

– dr Paweł BUCZYŃSKI
– dr inż. Marek BUNALSKI

– prof. dr hab. Jarosław BUSZKO

– dr Katarzyna GOLAN
– dr inż. Paweł SIENKIEWICZ

Następnie ustalono termin Jubileuszowego Zjazdu i Konferencji na 26–29 czerwca 2008
roku. Miejsce organizacji powyższych przedsięwzięć zostanie ustalone po porównaniu ofert
ośrodków związanych z Lasami Państwowymi. Postanowiono też o wydaniu materiałów hi-
storiograficznych zawierających również wspomnienia nestorów entomologii polskiej.

Kolejną sprawą rozpatrywaną na Zebraniu ZG był wniosek jednego z Członków Towarzy-
stwa o podpisanie przez Prezesa w imieniu PTEnt. wniosku o udostępnienie terenu Święto-
krzyskiego Parku Narodowego do planowanych przez niego badań. W odpowiedzi Prezes
wyraził wątpliwość, czy może brać odpowiedzialność za osobę, na którą nie może mieć wpły-
wu. Towarzystwo nie jest jednostką zatrudniającą wnioskodawcę i możliwe jest jedynie wy-
stawienie pisma popierającego planowane badania. Obecny na zebraniu dr Lech BUCH-
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CHOLZ, który jest pracownikiem Świętokrzyskiego Parku Narodowego wyjaśnił, że odnośnie
badań prowadzonych w takich miejscach jak Parki Narodowe, za osobą je wykonującą po-
winna stać jakaś instytucja. Ponieważ osoba, która wystąpiła z wnioskiem jest entomolo-
giem–amatorem nie reprezentującym żadnej instytucji o charakterze naukowym, mogącej
poprzeć planowane przez niego badania (których przeprowadzenie w Parku jest rzeczywi-
ście bardzo wskazane). Chodzi o rodzaj opieki Towarzystwa nad amatorami i o to by Towa-
rzystwo pomagało amatorom poprzez wystawianie rekomendacji. Prezes w odpowiedzi wy-
jaśnił, że nie może w imieniu Towarzystwa brać odpowiedzialności za prowadzone przez
nich badania ponieważ nie ma pewności, czy dana osoba wywiąże się z nich w należyty spo-
sób. Przypomniał też, że jako Prezes w całości odpowiada za finanse Towarzystwa jak i jego
funkcjonowanie. Kończąc dyskusję nad tą sprawą prof. Janusz NOWACKI podkreślił, że
wnioskodawca ubiegający się o podobną rekomendację powinien złożyć do Prezesa PTEnt.
stosowne pismo, a w nim opisać merytorycznie zamierzoną działalność naukową i zadekla-
rować udostępnianie materiałów zainteresowanym naukowcom, a ponadto mieć na bieżąco
opłacone składki.

Dalszą część zebrania poświęcono sprawom wydawniczym. Do ZG Polskiego Towarzy-
stwa Entomologicznego wpłynął wniosek Sekcji Hemipterologicznej o nadanie wydawnictwu
tej Sekcji charakteru oficjalnego wydawnictwa PTEnt. Przed omówieniem tej kwestii Prezes
przypomniał o funkcjonowaniu w ramach Sekcji tematycznych biuletynów, które są też udo-
stępniane w Internecie bez potrzeby drukowania. Dobrym przykładem takiego elektronicz-
nego biuletynu jest „Dipteron”, który został zgłoszony do oceny w Ministerstwie i otrzymał 2
punkt w rankingu krajowym. Przedstawił też krótko treść pisma oraz przypomniał, że ofi-
cjalne czasopisma PTEnt. są zarządzane przez Zarząd Główny, a nie przez przewodniczą-
cych sekcji. Od Zarządu zależy również skład kolegium redakcyjnego. Przedstawił też zdanie
ZG na ten temat, wg którego obecne czasopisma PTEnt. wystarczą do prowadzenia naszej
działalności, a wnioskowanie o dofinansowanie kolejnego czasopisma może spowodować
niższe dotacje na aktualnie wydawane tytuły. Następnie o zabranie głosu w tej sprawie po-
proszony został Przewodniczący Sekcji Hemipterologicznej dr hab. Piotr WĘGIEREK. Oznaj-
mił On, że kolejne roczniki czasopisma publikują efekty dyskusji prowadzonych na Zjazdach
Sekcji Hemipterologicznej i finansowane są z wpisowego oraz przez sponsorów. Nie chodzi
zatem o dodatkowe finanse z Ministerstwa. Czasopismo ma nadal pozostać czasopismem
Sekcji, a nadanie mu charakteru wydawnictwa PTEnt. ułatwiło by zdobywanie funduszy z in-
nych źródeł. Prezes przypomniał, że jeżeli w ramach czasopisma czy biuletynu ma być użyty
znak zastrzeżony PTEnt. to musi być wydany przez Towarzystwo dokument uprawniający do
jego użycia. Nie oznacza to jednak uczestnictwa w zdobywaniu funduszy na czasopismo
przez Zarząd Główny. Prof. Józef BANASZAK stwierdził natomiast, że nie ma potrzeby two-
rzenia nowych bytów. Jeżeli prace będą reprezentowały wysoki poziom merytoryczny to
z pewnością zostaną opublikowane w PJE lub WE. Prof. Janusz NOWACKI jeszcze raz przy-
pomniał, że w imieniu PTEnt. o wszelkie dotacje może występować jedynie Prezes, nato-
miast afiliacja czasopisma w Towarzystwie oraz wystąpienie o nadanie ISSN są możliwe.
Ostatecznie dr hab. Piotr WĘGIEREK jako Przewodniczący Sekcji Hemipterologicznej wyco-
fał dyskutowany wniosek.

Następnie poruszono sprawę wniosku Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności
(KSIB) o udostępnianie przez PTEnt danych z publikacji ukazujących się na łamach naszych
czasopism w celu włączenia ich do bazy o bioróżnorodności. Jednak ze względu na późne
wpłynięcie wniosku, a przez to brak czasu na jego analizę, postanowiono zająć się tą sprawą
na następnym zebraniu ZG PTEnt.
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Kolejnym tematem do dyskusji były sprawy wydawnicze w świetle dokonującej się oceny
czasopism przez MNiSW. Zauważono, że w ocenie Ministerstwa Wiadomości Entomolo-
giczne otrzymały tylko 2 punkty. Wiąże się to z problemem poprawy jakości naszych czaso-
pism i funkcjonowania redakcji. Zauważono, że powinna być możliwość przesyłania prac
drogą elektroniczną. Także kontakt między Redakcją, recenzentami i autorami publikacji
powinien być przyspieszony poprzez Internet. W odpowiedzi na te kwestie Redaktor Na-
czelny WE dr inż. Lech BUCHHOLZ odpowiedział, że większość korespondencji obecnie
przebiega drogą internetową. Natomiast recenzje oraz korekty autorskie są dokumentem
i wymagają podpisu. Tak więc dla przyspieszenia pracy Redakcji np.: recenzje przesyłane
mogą być drogą elektroniczną, ale w ślad za tym powinna pojawić się wersja „papierowa”
z podpisem.

Odnośnie WE i zgodnie z decyzjami XLVI Zjazdu PTEnt. na zebraniu ZG ustosunkowa-
no się do postulatów zawartych w liście otwartym, w którym zaproponowano dokonanie
pewnych zmian w funkcjonowaniu tego czasopisma. Jednym z nich było zwiększenie limitu
objętości prac, za które członkowie nie muszą opłacać kosztów druku. Prof. Janusz NOWAC-
KI zauważył, że nie jest to dobre rozwiązanie dla czasopisma. Będzie ono publikowało mniej
prac i nie utrzyma się w standardach. Redaktor WE, na propozycję pisania danych fauni-
stycznych zmniejszą czcionką, poinformował, że przynosi to oszczędność średnio zaledwie
pół strony na przeciętnej objętości artykuł, a więc nie ma wielkiego wpływu na objętość wy-
drukowanych prac. Prezes zaproponował by na razie nie zmieniać limitu objętości i propozy-
cja ta została zaakceptowana.

Prof. Ryszard SZADZIEWSKI zwrócił uwagę aby wskazówki dla autorów WE zaktualizo-
wać w Internecie. Po czym padło zapytanie ze strony Prezesa czy warto przejść na elektro-
niczną wersję tego czasopisma. Dr Lech BUCHHOLZ zwrócił uwagę, że dla dobra czasopisma
(jego sprzedaży) pliki z pełnymi artykułami należało by zamieszczać w Internecie z opóźnie-
niem. Prezes zauważył, że publikowanie pełnych artykułów w Internecie, jak to ma miejsce
obecnie, jest jednym z elementów oceny czasopisma i wpływa na liczbę punktów w ocenie
Ministerstwa.

Kolejna kwestia dotyczyła wprowadzenia zapisu o dacie wpływu artykułu do Redakcji
oraz dacie akceptacji do druku. Prof. Janusz NOWACKI wyraził opinię iż za moment wpływu
pracy do Redakcji należało by uznać wpłynięcie wersji poprawnie przygotowanej pod wzglę-
dem redakcyjnym. Sprawę tą ostatecznie pozostawiono w gestii Redaktora Naczelnego.

Następna propozycja zmian w WE dotyczyła kroju czcionki (czcinka prosta, a nie kursy-
wa) dla nazw jednostek systematycznych zwierząt szczebla ponadrodzajowego (zgodnie z za-
leceniem Kodeksu Nomenklatury Zoologicznej). Redaktor czasopisma wyraził opinie, że
wprowadzenie tego zalecenia zmniejszy czytelność prac oraz sprawiać będzie wrażenie nie-
konsekwencji (np. w nazwach rodzin roślin i zbiorowisk roślinnych stosowana będzie kursy-
wa, a w nazwach rodzin czy rzędów owadów – czcionka prosta) i w czasopiśmie nie będącym
czasopismen typowo systematycznym (a takim są WE) możnaby nie stosować się do wspo-
mnianego zalecenia. Zarządzono głosowanie nad wprowadzeniem wspomnianej zmiany.
Zmianę wprowadzono przy 10 głosach za i 1 wstrzymującym się (Uchwała 6/2007).

Sprawą do dyskusji było też, czy nie wprowadzić zasady przyjmowania prac wyłącznie
w wersji elektronicznej i wyłącznie w takiej wersji przesyłanie ich do recenzji i korekty autor-
skiej. Prezes zauważył, że wykonanie wydruków prac spadnie wówczas na Redakcję, co sta-
nowić będzie dodatkowym koszt redakcyjny. Poza tym prace do korekty musiały by być prze-
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syłane i obrabiane w formacie *.pdf, do którego obróbki niezbędne jest specjalne, dość dro-
gie oprogramowanie i nie każdy ma do niego dostęp. W związku z powyższym Prezes nie
wniósł do Redakcji wniosku o zmianę formy przesyłania prac.

Sygnatariusze listu zwrócili się też z prośbą o sporządzenie wytycznych dla recenzentów
na wzór formularzy funkcjonujących w wielu czasopismach. Redaktor WE poinformował, że
takie wytyczne znajdują się na odwrocie formularza recenzji. Częstym problemem jest nato-
miast czytelność recenzji wykonywanych odręcznie. Należało by w związku z tym zalecić (lub
nawet wymagać) wykonywania jej w formie wydruku.

Mgr Rafał RUTA ponownie poruszył temat zwiększenia limitu objętości prac przyjmowa-
nych do Wiadomości Entomologicznych tak aby efekt finalny obejmował 10 stron, ponieważ
częste są sytuacje nieznacznego przekroczenia obecnego limitu. Prof. Janusz NOWACKI

przypomniał, że jeżeli praca przekracza ustalony limit, a autor nie ma możliwości sfinanso-
wania kosztów druku ponadnormatywnych stron, to Prezes zwykle zwalnia z takiej opłaty.
Warunkiem jest jednak, aby autor nie afiliował pracy przy instytucji. Następnie zarządzono
głosowanie nad zwiększeniem limitu objętości prac w Wiadomościach Entomologicznych do
10 stron. Propozycję odrzucono przy 3 głosach za zmianą, 6 przeciw i 1 wstrzymującym się.

Kolejną propozycją zmian w WE było wprowadzenia języka angielski jako jedynego obo-
wiązującego. Prof. Janusz NOWACKI poparł tę inicjatywę motywując swoją decyzję tym, że
nie ma nauki krajowej i jak dane mają być szeroko cytowane to należy wprowadzić język an-
gielski. Prof. Józef BANASZAK zauważył, że WE w założeniu stanowią także forum dyskusyj-
ne entomologów. Są tu artykuły przeglądowe, kronikarskie, wspomnienia, itp. Po wprowa-
dzeniu jako obowiązkowego języka angielskiego, może być problem z artykułami do Wiado-
mości Entomologicznych. Jeżeli ma to być „PJE – bis” o profilu faunistycznym to można
wprowadzić angielski. Natomiast jeżeli podstawowych założeń funkcjonowania czasopisma
przy okazji nie zmienimy, to nie ma sensu obligatoryjne wprowadzenie języka angielskiego.
Prof. Janusz NOWACKI przekonywał, że prace kronikarskie i przeglądowe nie są wstrzymy-
wane w czasopiśmie i drukowane są jak się pojawią. Zwrócił też uwagę na to, że prace te nie
pojawiają się często. Wyjaśnił też, że w odróżnieniu od PJE drukowane są na łamach WE
prace faunistyczne, niekiedy o charakterze monograficznym. Poza tym czasopismo jest na-
dal dofinansowywane przez Ministerstwo. Prezes stwierdził również, że to co przedstawia
informację naukową powinno być publikowane po angielsku. W odpowiedzi Redaktor Na-
czelny WE, dr inż. Lech BUCHHOLZ przekonywał, że wprowadzenie języka angielskiego
jako obowiązującego nie jest konieczne, ponieważ informacje faunistyczne przedstawiane są
w formie łatwej do wyłowienia nawet przez obcokrajowca. Ponadto obligatoryjnie drukowa-
ne są anglojęzyczne streszczenia każdej pracy (a objętość takiego streszczenia nie jest limi-
towana), tłumaczone są tabele, ryciny, itd., a w przypadku prac o charakterze systematycz-
nym, dotyczącym morfologii lub biologii owadów, a także faunistycznych odnoszących się do
terenów leżących poza granicami Polski, język angielski jest dopuszczony. Wprowadzając ję-
zyk angielski do czasopisma, spowoduje się jego „zamknięcie” dla amatorów, którzy dostar-
czają cennych informacji faunistycznych, a dla których tłumaczenie prac jest uciążliwością.
Dr Paweł BUCZYŃSKI zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt wprowadzenia języka angiel-
skiego jako obowiązkowego. Potrzebne będą wtedy fundusze na weryfikację językową. Po tej
wypowiedzi zarządzono głosowanie za przyjęciem w Wiadomościach Entomologicznych ję-
zyka angielskiego jako obowiązującego. Przy jednym głosie za, 9 przeciw i 1 wstrzymującym
się uchwały takiej nie przyjęto.
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Na zakończenie omawiania spraw WE dr Marek BUNALSKI zaproponował aby wakaty
w czasopiśmie zapełniać zdjęciami ilustrującymi historię Polskiego Towarzystwa Entomolo-
gicznego. Propozycję tą zaakceptowano bez głosowania.

W kolejnej części zebrania Prezes rozpoczął omawianie sytuacji PJE poruszając problem
wprowadzenia go na tzw. „Listę Filadelfijską”. W czasie dyskusji na ten temat członkowie
ZG wymienili liczne uwagi i informacje dotyczące procedur wprowadzania czasopisma na
„Listę”, udziału w tym procesie dużych firm wydawniczych oraz konsekwencji oddania cza-
sopisma pod opiekę tych firm.

Pod koniec tej części zebrania ZG prof. Janusz NOWACKI przypomniał o warunku odpo-
wiedniej liczby cytowań w czasopismach już będących na „Liście”. Jeżeli poprzez swoje kon-
takty oraz przez częste cytowanie prac z PJE nie poprawimy naszej cytowalności to zostanie-
my w procedurze odrzuceni.

W dalszej części zebrania Prezes poprosił przewodniczących sekcji i redaktorów o zabra-
nie głosu w sprawach jakie chcieliby zakomunikować Zarządowi Głównemu. Prof. Jarosław
BUSZKO zakomunikował, że podczas spotkania z Irańskim Towarzystwem Entomologicznym
wyrażona została chęć współpracy na płaszczyznach wymiany czasopism i osób, co dało by
Irakijczykom jedyną możliwość przyjazdu do Polski. Prezes powiedział, że sprawa jest do
rozważenia jeżeli do PTEnt. wpłyną oficjalne korespondencje w tej sprawie.

Mgr Rafał RUTA zapytał o sposób opłacania zaległości w składkach. Prezes przypomniał,
że zasady postępowania względem członków nie opłacających składki oraz wychodzenia
z zaległości były już ustalone. Jeżeli członek nie płaci przez ponad 3 lata wstrzymywana jest
też z nim korespondencja. Uaktywnienie członkostwa polega na opłaceniu zaległości za
ostatnie 3 lata.

Na zakończenie Zebrania ZG PTEnt. Prezes przypomniał o kończącym się roku działal-
ności PTEnt., co wiąże się z potrzebą zweryfikowania naszej działalności pod kątem wyko-
nania umów z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Następnie podziękował
wszystkim za aktywny udział w zebraniu i zachęcił do dalszej działalności.

Dr inż. Paweł SIENKIEWICZ

Sekretarz Generalny PTEnt.

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

z dnia 14 marca 2008 r.

Pierwsze w Nowym Roku zebranie ZG PTEnt. Prezes prof. Janusz NOWACKI otworzył
o godzinie 11:15. Uczestniczyło w nim 8 członków Zarządu, pozostali nieobecność usprawie-
dliwili.

Zebranie rozpoczęto omówieniem przez ZG sprawozdania finansowego dotyczące dzia-
łalności PTEnt. w 2007 roku oraz przedstawieniem raportu z realizacji zadań dofinansowy-
wanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prezes przedstawiając raport
zwrócił uwagę na niewywiązanie się Biblioteki z zaplanowanego wcześniej zadania związa-
nego z konserwacją wybranych pozycji księgozbioru. Wiązało się to ze zwrotem niewykorzy-
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stanych środków finansowych do Ministerstwa. Dlatego też Prezes prosił aby wszelkie zada-
nia Towarzystwa, które mają być dofinansowane z budżetu planować precyzyjnie, aby takie
sytuacje nie powtarzały się zbyt często.

Po zapoznaniu się przez obecnych na zebraniu z bilansem PTEnt. składanym do Urzędu
Skarbowego, Prezes zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały (1/2008) o jego zatwier-
dzeniu. Uchwałę tą podjęto przy 8 głosach „za” i bez głosów wstrzymujących się oraz prze-
ciwnych.

W dalszej części zebrania ZG Sekretarz Generalny dr Paweł SIENKIEWICZ przedstawił
osoby ubiegające się na podstawie deklaracji o członkostwo w PTEnt. Zauważono, że
w dwóch przypadkach osoby wprowadzające nie były uprawnione do pełnienia takiej funkcji.
Jedna z osób nie miała na bieżąco opłaconych składek co skutkuje (zgodnie ze Statutem) za-
wieszeniem w prawach członkowskich, druga osoba nie była członkiem Towarzystwa więc
w ogóle nie powinna składać podpisu pod taką deklaracją. W związku z powyższym dwie
kandydatury nie mogły być pozytywnie rozpatrzone. Odnośnie pozostałych kandydatur od-
było się głosowanie nad podjęciem uchwały (2/2008) o wprowadzeniu w poczet Członków
PTEnt. następujących osób: Marcina CZEŚNINA, Michała FURGOŁA, Pauliny GARBALIŃ-
SKIEJ, Władysława HUSZCZĘ, Tomasza JAWORSKIEGO, Marcina JÓZEFCZYKA, Katarzyny
KMIEĆ, Izabeli KOT, Bartosza KOZAKA, Jaceka MAROŃA, Barbary OSIADACZ i Ewy SZLEN-
DAK. Uchwałę podjęto przy 8 głosach „za”, bez głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

W dalszej części zebrania, zgodnie z postanowieniem przyjętym na poprzednim zebraniu,
podjęto dyskusję nad propozycją współpracy z Krajową Siecią Informacji o Bioróżnorodno-
ści (KSIB) przedstawioną w liście wystosowanym przez koordynatora prof. Michała KOZA-
KIEWICZA i dr Piotra TYKARSKIEGO, z dnia 11 października 2007 r.

Po przedstawieniu listu Prezes poprosił zebranych o wypowiedzenie swoich opinii na ten
temat. Ostatecznie uznano propozycję KSIB’u jako niepewną z punktu widzenia prawa au-
torów informacji do innego jej wykorzystywania niż było to zamysłem dostarczyciela danych.
Podjęcie takiej współpracy przez Towarzystwo jest zatem ryzykowne. Nie ma też gwarancji
właściwego cytowania źródeł informacji. Prof. Józef BANASZAK zauważył, że (jak jest to czę-
sto robione w przypadku różnych opracowań zbiorczych typu katalog) jako źródło informa-
cji będzie cytowana przede wszystkim baza KSIB’u, a to już nie leży w interesie autorów pu-
blikacji. Prezes nadmienił również, że w przypadku opublikowanych danych pracownicy sieci
mogą te dane do bazy odpowiednio przepisać we własnym zakresie.

Wiceprezes, dr Marek BUNALSKI zwrócił uwagę na jeszcze jedną przeszkodę w podjęciu
takiej współpracy – towarzystwo nie jest jednostką gospodarczą i nie może prowadzić dzia-
łalności nakierowanej na zysk.

Na zakończenie dyskusji nad sprawą KSIB’u Prezes zarządził głosowanie nad uchwałą
(3/2008) o treści: „Zarząd Główny w chwili obecnej odmawia współpracy z Krajową Siecią
Informacji o Bioróżnorodności ze względu na wątpliwości wynikające z odpowiedzialności
prawnej za efekty przekazywania danych do sieci, na co Towarzystwo nie może mieć wpły-
wu”. Uchwałę przyjęto przy 8 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących
się”.

W dalszej części Zebrania ZG dyskutowano nad poprawą jakości wydawanych przez To-
warzystwo czasopism. Prezes, prof. Janusz NOWACKI przypomniał i pokrótce omówił zasady
oceny parametrycznej czasopism jakie obecnie obowiązują. Przedstawił też zebranym wnio-
ski o przyznanie punktów jakie zostały wysłane do Ministerstwa. Zauważono, że Polish Jour-
nal of Entomology (PJE) w ocenie wypadło bardzo dobrze uzyskując 6 punktów. Kolejnym
krokiem powinno być zrealizowanie obietnic składanych przez ostatnich Redaktorów Na-
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czelnych PJE, czyli wprowadzenie tego czasopisma na tzw. „Listę Filadelfijską”. Profesor
Józef BANASZAK – obecny Redaktor Naczelny PJE oznajmił, iż w minionej kadencji Redak-
cja zrealizowała zadania związane z krajową oceną parametryczną, i że w obecnej kadencji
Zarządu uda się czasopismo wprowadzić na „listę filadelfijską”. Poddał on też pod wątpli-
wość sens dyskusji na ten temat, na tym zebraniu ZG, ponieważ sprawa powinna zostać
omówiona w gronie osób mających doświadczenie we wprowadzaniu czasopism na „Listę”.

W dalszej części dyskusji na ten temat, na wniosek Prezesa, swoimi doświadczeniami przy
wprowadzaniu czasopism na „Listę Filadelfijską” podzielił się dr hab. Dariusz IWAN.

Kończąc tę kwestię Prezes zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały (4/2008) zobo-
wiązującej Redaktora PJE do podjęcia niezbędnych działań w celu zgłoszenia czasopisma do
wpisania na „listę filadelfijską”. Uchwałę przyjęto przy 7 głosach „za”, jednym „wstrzymują-
cym się” i bez głosów „przeciw”.

Dalszą część Zebrania ZG poświęcono sprawom konferencji i jubileuszowego Zjazdu.
Prezes poprosił dr Marka BUNALSKIEGO, Wiceprezesa PTEnt., o przedstawienie stanu or-
ganizacji tej imprezy. Następnie rozpoczęto dyskusję, która zaczęła się  od prośby Prezesa
o pomoc w zdobyciu sponsorów Konferencji i Zjazdu. Stwierdzono też, że ważne jest aby
przy okazji tak wielkiej uroczystości jak 85-lecie Towarzystwa, zastanowić się nad osobami
godnymi do nadania im członkostwa honorowego.

Dr hab. Dariusz IWAN zaproponował by Zarząd wystąpił o nadanie tytułu honorowego
członka prof. Ryszardowi SZADZIEWSKIEMU (korzystając z jego nieobecności na zebraniu).
Prezes poparł tę kandydaturę zwracając uwagę, że będzie po temu szczególna okazja we
Lwowie podczas Jubileuszowej Sesji. Dr Wojciech KUBASIK zaproponował by wystąpić rów-
nież o honorowe członkostwo dla prof. Tadeusza RIEDLA. Prof. Janusz NOWACKI poparł tę
propozycję i zarządził dwa głosowania nad poparciem przez Zarząd Główny obu propozycji.
I tak w głosowaniu nad nadaniem tytułu członka honorowego PTEnt. prof. R. SZADZIEW-
SKIEMU „za” głosowało 7 osób przy braku innych głosów (prof. J. BANASZAK przed głosowa-
niem z ważnych przyczyn opuścił zebranie ZG); w głosowaniu nad nadaniem honorowego
członkostwa prof. T. RIEDLOWI głosowało 7 osób „za” – również przy braku innych głosów.

Obie te kandydatury zostaną przedstawione uczestnikom Jubileuszowego Zjazdu w celu
podjęcia stosownych uchwał przewidzianych w Statucie PTEnt.

Ostatnim punktem zebrania ZG były wolne wnioski. Jako pierwszy zabrał głos dr Paweł
TRZCIŃSKI, który poprosił o umożliwienie zakupu programu do obróbki plików w formacie
PDF, jako narzędzie podstawowe w pracy Redakcji oraz w opracowywaniu stron interneto-
wych Towarzystwa. Pozwoli to na zmniejszenie objętości plików zamieszczanych na serwe-
rze. Prezes wyraził zgodę na taki zakup po wcześniejszym zorientowaniu się w cenach tego
produktu na potrzebną ilość stanowisk.

Dr Dariusz IWAN zaproponował by ZG opracował normy funkcjonowania redakcji. Wią-
zało by się to z możliwością oceny skuteczności redaktorów. Nie można sobie pozwolić na
złe funkcjonowanie czasopism. Prezes zauważył, że można zlecić to zadanie redakcjom.
Przedstawiły by one regulaminy do zatwierdzenie przez ZG na drodze uchwały.

Dr Paweł Trzciński zaproponował by taki regulamin wprowadzić też dla biblioteki, która
przesyła dane w zbyt dużych i często nieobrobionych plikach jak miało to miejsce w przypad-
ku zeskanowanych „Kluczy do oznaczania owadów Polski”.

Prezes podsumował powyższe uwagi stwierdzeniem, że omawiane działania należy szybko
usprawnić oraz zakończył zebranie wyrażając nadzieję, że wszyscy niebawem spotkamy się
na Jubileuszowym Zjeździe oraz Konferencji PTEnt. w Bystrem koło Baligrodu.

Dr inż. Paweł SIENKIEWICZ

Sekretarz Generalny PTEnt.



 127KRONIKA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 kwietnia 2008 roku
zmarł we Wrocławiu, w wieku 80 lat

dr Mieczysław KAK

koleopterolog, specjalista w zakresie systematyki i faunistyki chrząsz-
czy z rodziny Ciidae. Jeden z najstarszych, aktywnych członków Pol-
skiego Towarzystwa Entomologicznego. Emerytowany pracownik Mu-
zeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego, przez ponad pół
wieku związany z wrocławskim środowiskiem przyrodników. Wielolet-
ni kurator zbiorów entomologicznych i organizator wystaw we wro-
cławskim Muzeum Przyrodniczym – pracy tej poświęcił większość swe-
go życia, także na emeryturze.

Odszedł od nas człowiek wyjątkowo oddany swojej pracy i pasji,
jaką były owady, a przy tym niezwykle skromny i uczynny.

Pochowany został 10 kwietnia na Cmentarzu Grabiszyńskim we
Wrocławiu.

Cześć Jego Pamięci

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 sierpnia 2008 roku,
zmarł w wieku 89 lat

Edward PALIK

lepidopterolog, długoletni Członek Polskiego Towarzystwa Entomolo-
gicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Lepidopterologicznego
(SEL), wielki miłośnik motyli i polskiej przyrody. Znawca polskich
Macrolepidoptera, ściśle związany z  Instytutem Systematyki i Ewolu-
cji Zwierząt PAN w Krakowie. Autor kilku prac z zakresu faunistyki
oraz ochrony motyli.

Odszedł od nas człowiek prawy i wielkiego serca, nestor polskiej
lepidopterologii, szanowany i lubiany przez wszystkich, którzy mieli
okazję go poznać.

Pochowany został na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Cześć Jego Pamięci

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego


