
Wiad. entomol.                 27 (3):  179-192                   Poznań 2008

K R O N I K A
CHRONICLE

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

z dnia 25 czerwca 2008 r.

Zebranie odbyło się w przeddzień jubileuszowego Zjazdu z okazji 85-lecia Polskiego To-
warzystwa Entomologicznego w Bystrem k. Baligrodu. Uczestniczyło w nim 9 Członków
ZG, którymi byli: prof. dr hab. Janusz NOWACKI – Prezes, prof. dr hab. Ryszard SZADZIEW-
SKI – Wiceprezes, dr hab. Marek BUNALSKI – Wiceprezes, dr inż. Paweł SIENKIEWICZ – Se-
kretarz Generalny, dr Wojciech KUBASIK – Skarbnik, dr hab. Marek WANAT – Bibliotekarz,
dr Paweł BUCZYŃSKI, dr hab. Dariusz IWAN oraz dr inż. Paweł TRZCIŃSKI.

O godzinie 23:00 Prezes powitał uczestników zebrania i we wstępie do dalszych dyskusji
przypomniał wszystkim cele związane z Jubileuszowym Zjazdem oraz towarzyszącą mu
Konferencją Naukową na temat „Społeczna i naukowa rola ruchu entomologicznego w Pol-
sce” oraz ponownie omówił program czekających nas w kolejnych dniach wydarzeń. Jako, że
Zjazd jest okazją do uhonorowania osób, które zasłużyły się swoją działalnością na rzecz
Naszego Towarzystwa, zaproponował On aby Zarząd Główny wystąpił do Walnego Zgroma-
dzenia Członków o nadanie tytułu „Członka Honorowego” wybitnemu entomologowi i jed-
nocześnie Redaktorowi „Polish Journal of Entomology” prof. dr. hab. Józefowi BANASZA-
KOWI. Prof. NOWACKI przedstawił pokrótce dorobek naukowy prof. BANASZAKA. Następnie
po dyskusji nad tą kandydaturą przystąpiono do głosowania nad propozycją Prezesa, którą
przyjęto większością głosów.

W dalszej części zebrania zaproponowano aby tym samym tytułem uhonorować prof.
Adama ŚLIPIŃSKIEGO, jednak ze względu na brak materiałów do zaprezentowania sylwetki
kandydata Walnemu Zgromadzeniu odłożono tę inicjatywę na kolejny Zjazd PTEnt.

Wracając do omawiania przebiegu Zjazdu i Konferencji Prezes zaproponował aby na za-
kończenie Walnego Zgromadzenia Członków PTEnt. poprosić obecnych na sali Członków
Honorowych o opowiedzenie wspomnień związanych z działalnością w Towarzystwie. Propo-
zycję przyjęto jednomyślnie.

Podczas tego zebrania ZG zastanowiono się również nad nadaniem „Złotych Odznak”
osobom zaangażowanym w rozwój ruchu entomologicznego. Zaproponowano przyznać od-
znaki prof. dr hab. Barbarze WILKANIEC (Katedra Entomologii Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Poznaniu), prof. dr hab. Yurij’emu CZORNOBAJOWI oraz dr Wolodymyrowi RIZUNOWI
(z Narodowej Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie). W wyniku jednomyślnego głosowa-
nia „za”, Zarząd podjął uchwałę nadając w/w osobom „Złote Odznaki”(Uchwała Nr
5/2008).
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Sprawozdanie z Jubileuszowego Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

z okazji 85-lecia jego powstania,
połączonego z Ogólnopolską Konferencją Naukową

nt. „Społeczna i naukowa rola ruchu entomologicznego w Polsce”

Jubileuszowy Zjazd i Ogólnopolska Konferencja Naukowa odbyły się w Bystrem k. Bali-
grodu oraz we Lwowie w dniach 26–29 czerwca 2008 roku. Wzięło w nim udział blisko 100
członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Uroczystości otwarcia
Zjazdu odbyła się 26 czerwca o godzinie 10:30. Prezes PTEnt. prof. dr hab. Janusz NOWAC-
KI powitał wszystkich uczestników i gości oraz odczytał listy gratulacyjne nadesłane przez za-
przyjaźnione instytucje. Były to adresy skierowane ze strony Śląskiego Towarzystwa Ento-
mologicznego, Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, Polskiego Towarzystwa Ochrony
Roślin oraz Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego. Wśród
gości znaleźli się przedstawiciele gospodarzy terenu w osobach Pana Nadleśniczego Nadle-
śnictwa Baligród mgr inż. Ryszarda PASZKIEWICZA oraz Dyrektora Zespołu Karpackich
Parków Krajobrazowych Pana mgr inż. Jana STACHYRAKA. W trakcie ceremonii otwarcia
profesor NOWACKI wspomniał też członków Towarzystwa, którzy już odeszli – ich pamięć
uczczono symboliczną minutą ciszy. Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Jan STACHYRAK,
który złożył gratulacje z okazji Jubileuszu. Padło też z ust Dyrektora kilka uwag o miejsco-
wych atrakcjach przyrodniczo – turystycznych. Prezes dziękując za miłe słowa podkreślił po-
zytywną rolę bieszczadzkich leśników w ochronie Biaszczadzkiego Parku Narodowego.
W ramach otwarcia Zjazdu i Konferencji prof. Janusz NOWACKI rozpoczął prezentację wy-
kładu przygotowanego przy współpracy dr hab. Marka BUNALSKIEGO i dr inż. Pawła SIEN-
KIEWICZA nt. „Zarys historii Polskiego Towarzystwa Entomologicznego”. Prezes przypo-
mniał wszystkim okoliczności towarzyszące powstaniu naszej organizacji w 1923 roku we
Lwowie i poprosił dr hab. Marka BUNALSKIEGO o dokończenie referatu. Po niedługiej dys-
kusji na temat faktów historycznych z dziejów Towarzystwa, wszyscy udaliśmy się na przerwę
„kawową”.

O godzinie 12:00 Prezes prof. dr hab. Janusz NOWACKI rozpoczął Jubileuszowe walne
Zgromadzenie Członków PTEnt. Po krótkim wstępie na temat roli jaką odgrywają nestorzy
entomologii w rozwoju ruchu entomologicznego w Polsce i w wychowaniu młodej kadry en-
tomologów przedstawił on w imieniu Zarządu Głównego kandydatów do nadania tytułu
Członka Honorowego PTEnt. Byli to: prof. dr hab. Józef BANASZAK, prof. dr hab. Tadeusz
RIEDL oraz prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI. Po bezdyskusyjnym głosowaniu przez akla-
mację, Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę Nr 1/2008 o nadaniu w/w osobom tytułu
Członka Honorowego. W dalszej kolejności nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i gra-
tulacji osobom uhonorowanym na tym Zjeździe oraz prof. dr hab. Jarosławowi BUSZKO,

Na zakończenie zebrania Prezes podziękował za wzięcie w nim udziału oraz zachęcił do
pozostania na nieformalnej dyskusji dotyczącej działalności Towarzystwa.

Sekretarz Generalny PTEnt.
Dr inż. Paweł SIENKIEWICZ

Bystre k. Baligrodu, 25 czerwca 2008
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któremu ten zaszczytny tytuł Walne Zgromadzenie nadało na Zjeździe w ubiegłym roku
(2007). Na zakończenie tej uroczystej chwili Prezes poprosił wszystkich obecnych na sali
Członków Honorowych o zajęcie miejsc za stołem prezydialnym. Do „świeżo” uhonorowa-
nych dołączyli jeszcze prof. dr hab. Jerzy PAWŁOWSKI oraz prof. dr hab. Józef RAZOWSKI.

W dalszej części zgromadzenia prof. Janusz NOWACKI poinformował o podjęciu przez
Zarząd Główny Uchwały nadającej Złotą Odznakę prof. dr hab. Barbarze WILKANIEC, prof.
dr hab. Yurij’emu CZORNOBAJOWI (Ukraina) oraz dr Wołodymyrowi RIZUNOWI (Ukraina).
Uzasadnieniem tej decyzji był znaczący wkład w/w osób w rozwój ruchu entomologicznego
w Polsce. Korzystając z obecności Pani prof. WILKANIEC, Prezes dokonał wręczenia odznaki
oraz pamiątkowego dyplomu.

Następnie Prezes zwrócił się do Członków Honorowych o zabranie głosu i poprosił
o opowiedzenie swoich historii związanych z rozpoczęciem przygody jaką jest entomologia,
i z działalnością w PTEnt. W dyskusji głos zabrali wszyscy obecni członkowie honorowi. Na
podkreślenie zasługuje tu fakt, że pasja naukowa naszych wybitnych entomologów swoje ko-
rzenia miała już w dzieciństwie.

Na zakończenie tych uroczystych i pogodnych chwil Prezes podziękował obecnym za
udział w Walnym Zgromadzeniu i zaprosił wszystkich na obiad.

Po przerwie obiadowej rozpoczęły się sesje naukowe w ramach Sekcji tematycznych.
Przedstawiono na nich m.in. zarysy historii poszczególnych Sekcji. Część Sekcji, korzystając
z uroków niepowtarzalnego miejsca jakim są Bieszczady i przepięknej pogody, swoje spo-
tkania odbyło w ramach warsztatów terenowych. Tego dnia wszyscy spotkaliśmy się ponow-
nie dopiero na kolacji.

Następnego dnia, tj. 27 czerwca miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Po blisko 70 latach,
po raz pierwszy odbyła się wspólna wycieczka członków Towarzystwa do miejsca powstania
naszej Organizacji, czyli do dawnego Muzeum Dzieduszyckich we Lwowie. Wyjazd rozpo-
czął się o godzinie piątej rano. Ze względu na odprawę paszportową i trudności z przejaz-
dem przez Sambor dojechaliśmy do Lwowa nieco spóźnieni – o godzinie 12:30. Poprowa-
dzeni przez lwowianina – prof. Tadeusza RIEDLA dotarliśmy do miejsca obrad, czyli do sali
w Muzeum Historii Religii. Na miejscu czekał na nas poczęstunek – kawa, herbata, lampka
wina, przekąski, owoce i ciasto. Po krótkim odpoczynku po wczesnej podróży, około godziny
13:00 Prezes uroczyście otworzył Jubileuszową Sesje Naukową. Powitał serdecznie gospoda-
rzy spotkania i zaproszonych gości w osobach: prof. dr hab. Jurija CZORNOBAJA – Dyrektora
Muzeum Przyrodniczego Ukraińskiej Akademii Nauk (dawne Muzeum Dzieduszyckich),
prof. dr hab. Vitalij’a FEDORENKO – Prezesa Ukraińskiego Towarzystwa Entomologicznego,
Pana Wołodymira HAJUKA – Wicedyrektora Muzeum Historii Religii, Panią Izabelę RYBAK

– Konsula RP oraz przybyłego na to spotkanie z Kijowa prof. dr hab. Yurija NEKRUTENKO
– Honorowego Członka PTEnt. Prof. NOWACKI w uroczystych słowach podkreślił historycz-
ny charakter spotkania w mieście Lwowie, gdzie w 1923 roku z inicjatywy lwowskiego środo-
wiska entomologów powstał Polski Związek Entomologiczny dając początek naszej Organi-
zacji w obecnym kształcie. Następnie głos zabrał prof. CZORNOBAJ, który serdecznie witając
zgromadzonych wyraził ogromną radość z faktu zacieśnienia współpracy naukowej w dzie-
dzinie entomologii między naszymi Państwami. W dalszej części spotkania nastąpił uroczy-
sty moment wręczenia przyznanych przez Zarząd Główny Złotych Odznak Panu prof.
Yuri’emu CZORNOBAJOWI oraz dr Wołodymyrowi RIZUNOWI. Po tej ceremonii prof. NO-
WACKI poprosił prof. Tadeusza RIEDLA o wygłoszenie referatu nt. „Lwowskie lata Polskiego
Związku Entomologicznego i entomolodzy lwowianie”. Po zakończeniu referatu i dyskusji
głos zabrał Prezes Ukraińskiego Towarzystwa Entomologicznego prof. dr hab. Vitalij FEDO-
RENKO. Złożył On gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w działalności na rzecz rozwoju
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entomologii. Podkreślił On również jak ważna jest w tej dziedzinie współpraca międzynaro-
dowa, a ta między Polską i Ukrainą układa się pomyślnie. Świadczą o tym liczne wizyty uczo-
nych obu krajów w wielu placówkach naukowych. Na zakończenie wystąpienia prof. FEDO-
RENKO zaproponował oficjalne ugruntowanie tej współpracy poprzez podpisanie umowy
o współpracy Polskiego i Ukraińskiego Towarzystwa Entomologicznego. Przekazał On rów-
nież Prezesowi PTEnt. pamiątkowy obraz przedstawiający dawny Lwów. Prof. NOWACKI po-
dziękował za życzliwe przyjęcie naszego Towarzystwa we Lwowie oraz za pomoc przy zorga-
nizowaniu tego spotkania. Głos zabrał również nasz Członek Honorowy prof. Yurij NEKRU-
TENKO. Wspominając początki współpracy z PTEnt. potwierdził On w swojej wypowiedzi
dobry klimat współpracy naukowej jaki panuje między polskimi i ukraińskimi entomologami
i życzył wszystkim by tak było zawsze. Na zakończenie tej części spotkania we Lwowie Prezes
poprosił wszystkich do wspólnego zdjęcia przed gmachem Muzeum Historii Religii oraz za-
prosił na uroczysty obiad, który miał miejsce w restauracji „Teatralnaja”, w pobliżu miejsca
powstania Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Idąc na obiad można było podziwiać
wspaniałe zabytki starówki lwowskiej oraz zobaczyć jak obecnie wygląda dawne Muzeum
Dzieduszyckich (w trakcie remontu, z wyremontowaną fasadą budynku), przed którym rów-
nież wykonano pamiątkową fotografię.

Po posiłku uczestnicy Sesji we Lwowie mogli udać się z przewodnikami lub indywidualnie
na ekspresowe zwiedzanie starówki. Niestety biorąc pod uwagę bogactwo zabytków Lwowa
można było tylko pobieżnie zapoznać się z tym miastem. Namiastka ta stała się z pewnością
zachętą do powrotu do Lwowa. Część uczestników wycieczki, rezygnując ze zwiedzania
Lwowa, udała się z dr. Tarasem JANYCKYM – koleopterologiem, pracownikiem Muzeum
Przyrodniczego Ukraińskiej Akademii Nauk, zwiedzić pracownie naukowe i magazyn zbio-
rów entomologicznych, znajdujące się w gmachu dawnego Muzeum im. Dzieduszyckich.

Ostatnim etapem wyjazdu do Lwowa było wspólne zwiedzanie „Cmentarza Łyczakow-
skiego” gdzie znajdują się liczne groby polskich znamienitości. Natomiast na wydzielonych
kwaterach „Cmentarza Orląt Lwowskich” spoczywają polscy bohaterowie.

Do miejsca naszego spotkania w Bieszczadach powróciliśmy w dobrych nastrojach około
północy.

Przedpołudnie następnego dnia Zjazdu i Konferencji (28 czerwca) wypełnione było refe-
ratami. Pierwszej części Sesji Referatowej przewodniczył prof. Tadeusz RIEDL. Wysłuchali-
śmy wystąpienia prof. dr hab. Jarosława BUSZKO nt. „Osiągnięcia naukowe polskiej ento-
mologii na przestrzeni dziejów” oraz prof. dr hab. Józefa BANASZAKA nt. „Najnowsze tren-
dy oraz wyzwania entomologii XXI wieku”. Po przerwie na kawę przewodniczenie dalszym
obradom powierzono prof. dr hab. Jerzemu PAWŁOWSKIEMU. Referaty wygłosili: prof. dr
hab. Ryszard SZADZIEWSKI nt. „Znaczenie materiałów kopalnych w badaniach nad filoge-
nezą i biogeografią historyczną owadów” oraz prof. dr hab. Janusz NOWACKI nt. „Ochrona
owadów jako istotny element ochrony różnorodności biologicznej”.

Na zakończenie Sesji Referatowej Prezes podziękował wszystkim za aktywny w niej
udział i zaprosił na mającą się odbyć wieczorem uroczystą kolację w plenerze.

Po przerwie obiadowej odbyły się dalsze spotkania w ramach Sekcji tematycznych, na
których oprócz referatów dotyczących historii sekcji wygłoszono liczne wystąpienia przed-
stawiające aktualne problemy badawcze.

Nadmienić tu należy, że z inicjatywy grupy członków PTEnt. odbyła się w późnych godzi-
nach popołudniowych, w pobliskim kościele, msza święta w intencji pomyślności Polskiego
Towarzystwa Entomologicznego.
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Ceremonia wręczania pamiątkowych dyplomów wybranym podczas Zjazdu Członkom Honorowym
(fot. P. SIENKIEWICZ)

Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, którzy obecni byli na Zjeździe
w towarzystwie Prezesa (od lewej: prof. Jarosław BUSZKO, prof. Ryszard SZADZIEWSKI,
Prezes PTEnt. – prof. Janusz NOWACKI, prof. Józef RAZOWSKI, prof. Jerzy PAWŁOWSKI,

prof. Józef BANASZAK, prof. Tadeusz RIEDL)
(fot. P. SIENKIEWICZ)
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Uroczysty poczęstunek w sali Muzeum Historii Religii we Lwowie
– przed rozpoczęciem jubileuszowej części Zjazdu

(fot. I. SZELĄG)

Członkowie i sympatycy Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
zgromadzeni na uroczystościach we Lwowie

(fot. P. SIENKIEWICZ)
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Prof. Janusz NOWACKI – Prezes PTEnt. podczas otwarcia uroczystej Sesji Naukowej we Lwowie,
w sali Muzeum Historii Religii (po lewej siedzi prof. Vitalij FEDORENKO – Prezes Ukraińskiego

Towarzystwa Entomologicznego)
(fot. P. SIENKIEWICZ)

Pamiątkowe zdjęcie przed wejściem do Muzeum Historii Religii we Lwowie
(fot. Pani Przewodnik)
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Uczestnicy Zjazdu i Konferencji przed gmachem dawnego Muzeum Dzieduszyckich, w którym
podjęto decyzję o utworzeniu Polskiego Związku Entomologicznego i zorganizowano

pierwsze Walne Zgromadzenie (1923 r.)
(fot. P. BUCZYŃSKI)

Na Cmentarzu Łyczakowskim w miejscu, gdzie spoczywają prochy Orląt Lwowskich
(fot. J. NOWACKI)
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Zgodnie z przyjętym programem spotkania, Uroczysta Kolacja rozpoczęła się o 19:00.
Miejscem spotkania było wzgórze na terenie ośrodka wypoczynkowego w Bystrem. Towarzy-
szyła nam muzyka, a wśród potraw nie zabrakło pieczonego prosiaka, bigosu i piwa. Uczest-
nicy naszej imprezy chętnie tańczyli i dyskutowali w pogodnej atmosferze. Biesiada zakoń-
czyła się w późnych godzinach nocnych.

Niedziela 29 czerwca była czasem wyjazdu uczestników Zjazdu i Konferencji. Podczas ca-
łego spotkania mieliśmy piękną, słoneczną pogodę nie tylko na zewnątrz ale zapewne też
w naszych relacjach. Myślę, że Jubileuszowy Zjazd pozostanie w naszej pamięci na długo
i być może z uwagi na zacieśnienie współpracy naukowej z Ukrainą, stanie się ważnym punk-
tem w historii Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

Sekretarz Generalny PTEnt.
Dr inż. Paweł SIENKIEWICZ

Sprawozdanie z XV Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Ojców, 12–13 maja 2008 roku

W dniach 12–13 maja 2008 roku, w 15. rocznicę powstania Sekcji Hymenopterologicznej
PTEnt., odbyło się jej XV Sympozjum. Członkowie i sympatycy Sekcji spotkali się, jak od
wielu, wielu lat, w przepięknym, pełnym uroku i gościnności Ojcowie. Organizatorami Sym-
pozjum byli, jak zwykle, przewodniczący Sekcji – prof. dr hab. Tadeusz PAWLIKOWSKI i kie-
rownik działu naukowo-edukacyjnego Ojcowskiego Parku Narodowego – dr inż. Bogdan
WIŚNIOWSKI, który pełni równocześnie funkcję zastępcy przewodniczącego Sekcji. Obrady
toczyły się, w budynku „Hotel pod Kazimierzem”, gdzie mieści się Ośrodek Edukacyjno-Dy-
daktyczny Parku.

W Sympozjum wzięło udział 19 hymenopterologów i sympatyków z Bydgoszczy, Bytomia,
Krakowa, Kielc, Łodzi, Ojcowa, Poznania, Torunia i Urszulina. Ponadto w trakcie spotkania
wygłoszono referat kolegi z Iwano-Frankowska (Ukraina).

Sympozjum rozpoczęło się 12 maja w poniedziałek o godz. 10:00. Jako pierwszy wystąpił
dr Józef PARTYKA, który przedstawił zgromadzonym wspomnienia o prof. dr hab. Mirosła-
wie DYLEWSKIEJ (1927–2007), założycielce Sekcji, wybitnym entomologu, specjaliście z za-
kresu badań nad Apiformes oraz prawym, pełnym dobroci i szlachetności człowieku.
Uczestnicy Sympozjum uczcili minutą ciszy odejście Pani Profesor dr hab. Mirosławy DY-
LEWSKIEJ, która została pochowana w Skarżysku-Kamiennej. Następnie rozpoczęła się część
referatowa, której przewodniczył prof. dr hab. Tadeusz PAWLIKOWSKI. Prof. dr hab. Tadeusz
PAWLIKOWSKI przedstawił w sposób wyczerpujący i interesujący historię Sekcji Hymenopte-
rologicznej PTEnt., a następnie przystąpiono do wygłaszania kolejnych referatów. Zapre-
zentowano następujące wystąpienia:
  1. Łukasz DEPA, Alicja MISZTA – Rzadkie gatunki mrówek (Hymenoptera: Formicidae)

stwierdzone w województwie opolskim i śląskim w latach 1998–2007.
  2. Rafał KRIGER – Zmiany zgrupowań pszczół (Hymenoptera: Apiformes) pod wpływem

sukcesji wtórnej na siedlisku boru świeżego typu Leucobryo-Pinetum w Borach Tuchol-
skich.
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  3. Karolina KUSZEWSKA, Zahra NAEEF AYOUB, Marta WANTUCH, Michał WOYCIECHOW-
SKI – Efekt osierocenia rodziny pszczelej (Apis mellifera) na zmiany w wielkości jajni-
ków, gruczołu gardzielowego i długości życia robotnic.

  4. Dawid MOROŃ, Piotr SKÓRKA, Małgorzata LENDA, Hajnalka SZENTGYÖRGYI, Michał
WOYCIECHOWSKI – negatywny wpływ inwazji nawłoci (Solidago spp.) na faunę zapylaczy.

  5. Tadeusz PAWLIKOWSKI – Osy społeczne (Hymenoptera: Vespidae) pięter roślinnych
Karkonoszy.

  6. Hanna PIEKARSKA-BONIECKA, Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK, Ewa DOLAŃSKA-NIE-
DBAŁA – Pimplinae i Rhyssinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) wybranych zbiorowisk
łąkowych Wielkopolski.

  7. Wiesław PIOTROWSKI – Przegląd ździeblarzowatych (Hymenoptera: Symphyta: Cephi-
dae).

  8. Elżbieta ROŻEK, Hajnalka SZENTGYÖRGYI, Marta WANTUCH, Dawid MOROŃ, Michał
WOYCIECHOWSKI – Trzmiele szklarniowe – zagrożenie dla dzikich populacji.

  9. Katarzyna SZCZEPKO, Bogdan WIŚNIOWSKI – Złotolitki (Hymenoptera: Aculeata: Chry-
sididae) Kampinoskiego Parku Narodowego.

10. Ruslan M. ŻYRAK – Dobowa i pokarmowa aktywność trzmieli (Hymenoptera: Apidae:
Bambus LATR.) na obszarach przedmieścia Iwano-Frankowska (Ukraina).

Po wysłuchaniu referatów odbyło się spotkanie zarządu Sekcji, na którym omówiono
sprawy organizacyjne i bieżące Sekcji oraz ustalono termin przyszłorocznego Sympozjum na
11 i 12 maja 2009 roku, również w gościnnym Ojcowie.

Uczestnicy XV Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
przed budynkiem „Hotel Pod Kazimierzem” w Ojcowie, Ojców, 12 maja 2008 r.

(fot. Elżbieta TOKARCZYK)
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Po zakończeniu obrad, o godz. 20:00, zadowoleni i równocześnie strudzeni uczestnicy
Sympozjum, udali się na biesiadę towarzyską do „Piwnicy pod Nietoperzem”. Dzięki nie-
ocenionemu organizatorowi spotkań polskich hymenopterologów dr inż. Bogdanowi WI-
ŚNIOWSKIEMU, tryskającemu humorem i pomysłowością, spotkanie przy suto zastawionym
stole, ciągnęło się do późnych godzin wieczornych. Uczestnicy biesiady prowadzili rozmowy
na różne tematy, nierzadko hymenopterologiczne – korzystając z niezbyt częstej okazji do
bezpośredniej wymiany doświadczeń.

Następnego dnia, z samego rana, część uczestników sympozjum wybrała się na pieszą wy-
cieczkę na trasie Ojców – Dolina Sąspowska –Wąwóz Jamki – Dolina Będkowska – Skałka
502 – Jerzmanowice Lepianka – Poręba – Dolina Sąspowska – Ojców (ok. 10 km). Przewod-
nikiem wycieczki był znający znakomicie te tereny, współorganizator Sympozjum dr inż.
Bogdan WIŚNIOWSKI. Uczestnicy wycieczki mogli podziwiać unikatową florę i faunę dolin
Ojcowskiego Parku Narodowego oraz wspaniałą panoramę okolic z okazałymi ostańcami,
podziwianą ze Skałki 502. Piękna pogoda, interesujące środowiska przyrodnicze, wspaniałe
towarzystwo i odpowiednia organizacja spowodowały, że pomimo długiego marszu, wszyscy
byli bardzo zadowoleni.

W przyszłym roku zapraszamy również w maju do Ojcowa. Mamy nadzieję, że spotkamy
się w jeszcze szerszym gronie hymenopterologów i sympatyków naszej sekcji.

Hanna PIEKARSKA-BONIECKA, Kat. Entomol. Uniw. Przyr., Poznań

Wspomnienie o ś.p. Edwardzie PALIKU (1919 – 2008)

Edwarda poznałem w 1949 roku, po jego powrocie z wojny. Jeszcze w bluzie od battle
dressu. Zaczynał dostosowywać się do życia w nowej, socjalistycznej rzeczywistości, z wszel-
kimi brakami i ograniczeniami. Najgorsze, że, jak mówił, przedwojenne zbiory nie przetrwa-
ły niekorzystnych warunków przechowywania, zwłaszcza braku dezynfekcji. Oglądaliśmy ich
pozostałości w małym domku w ogrodzie na Krowodrzy, dziś już w samym sercu Krakowa.
Nie okazując zmartwienia spokojnie powiedział: trzeba to będzie wszystko nadrobić; tyle, że
już tych miejsc połowów nie ma.

Edward zaczął zajmować się motylami od bardzo wczesnej młodości. Wnet poznał kra-
kowskiego motylarza J. KAWALCA, który nauczył go poprawnego łowienia i preparowania.
Zawsze darzył go wielkim uznaniem i szacunkiem. Wszystkie oszczędności przeznaczał na
konieczne akcesoria. Szpilki entomologiczne były wówczas drogie. Więc Edzio za przezna-
czone na przejazd do szkoły grosze kupował szpilki na sztuki. Nie pomogło „wypuszczanie”
go do szkoły z opóźnieniem a jedynie skutkowało zamianą przejazdu na przebiegnięcie.
Zresztą do ostatka wykazywał zadziwiającą wytrzymałość i szybkość.

Łatwo nawiązywał znajomości i, jak mówił, jako uczeń odważył się pójść do Muzeum
Przyrodniczego PAU gdzie spotkał pułkownika Witolda NIESIOŁOWSKIEGO zajmującego się
motylami. Najbardziej cenił sobie życzliwość profesora Jana STACHA, dyrektora Muzeum.

Należał niestety do pokolenia doświadczonego przez wojnę. Zmobilizowany, brał w 1939
roku udział w obronie Warszawy. Po dostaniu się do niewoli uciekł z oflagu i nocami (przy-
dały mu się nocne wyprawy na ćmy) przedostał się do Francji. Na dłużej zatrzymał się
w Grenoble, potem postanowił przedostać sie do Anglii. Z grupą uchodźców przeszedł do
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Edward PALIK w 87 urodziny w Instytucie
[Fot. Marek KOPEĆ]

Hiszpanii przez Pireneje. Do koszuli złowił przy okazji dwa niepylaki apollo, do dziś świad-
ków tej eskapady. Następnie była Algieria i statek do Anglii, z której zapragnął jak najszyb-
ciej wrócić do domu.

Znalazł pracę w Krakowskiej Fabryce Mebli stając się dużej klasy specjalistą. Służbowo
wyjeżdżał w różne części Polski wykorzystując noce na łowienie w interesujących terenach,
chyba głównie w okolicach Poznania. Przygotowywał się bardzo starannie, pakując przed wy-
jazdem konieczne akcesoria a zwłaszcza słój z nieodstępną przynętą na ćmy.

Wszystko w jego życiu było podporządkowane motylom a działania planowane na wiele
lat naprzód. Raz stwierdził, że musi zebrać Erebie w Karkonoszach. Zdecydował się nawet
na turnus wczasowy. Udany zresztą, gdyż przywiózł interesujące materiały i oświadczył się.
Zaraz po powrocie pobiegł na rozmowę z rodzicami i wyjawił, że oświadczył się już po trzech
dniach znajomości. Na to senior PALIK rzekł: widzisz synu, nie ty pierwszy tak zrobiłeś; ja
też tak się oświadczyłem, tyle, że po trzech godzinach.

Edward niestrudzenie badał okolice Krakowa i to dosłownie do ostatniej chwili obserwu-
jąc zachodzące zmiany w faunie i degradację siedlisk. Zaowocowało to jego udziałem w dwu
pracach poświęconych motylom okolic Krakowa. Jeździł możliwie często w Tatry i na torfy
Podhala. To mu nie wystarczało i zainstalował się na kilka wakacji w pobliżu Pustyni Błędow-
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skiej a następnie na długie lata w Pieninach i Białowieży. Do Pienin dojeżdżał na SHL-ce,
wioząc dodatkowo prowiant dla rodziny. Natychmiast po przybyciu trawersował z Kąt nad
Dunajcem na Macelową Górę, na której znalazł najlepsze siedliska. Dźwigał ciężki sprzęt
a zwłaszcza lampę karbidową z zapasem wody. Współpracował wtedy ściśle z Pienińskim
Parkiem Narodowym a gros materiałów zebranych w Pieninach trafiła do Instytutu Zoologii
i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie. Przez wiele lat Edward badał Puszczę Białowieską,
w trudnych warunkach gromadząc cenne materiały i obserwacje. Pokonywał duże przestrze-
nie pieszo lub na przywiezionym przez siebie rowerze, w ciągu dnia i nocą. Jak zawsze
stwierdzał, że oprócz zbierania materiałów bardzo ważny jest dla niego bezpośredni kontakt
z przyrodą. I to warte było dla niego każdego wyrzeczenia i wysiłku.

W przerwach między pracą i tworzeniem zbioru był zawsze gotów pomagać znajomym
i zawsze można było na niego liczyć. Wolny czas spędzaliśmy na wzajemnych wizytach, wy-
jazdach w teren i różnych akcjach. Współpracując z Wytwórnią Filmów Oświatowych zawsze
mogłem liczyć na zebranie materiałów do zdjęć i hodowle, chociaż właściwie nie było to
opłacalne.

Gdy Edward przeszedł na emeryturę zaproponowałem mu etat w Instytucie. Stwierdził,
że nie może go przyjąć, bo chce nadal łowić w terenie a każdą pracę, jakiej się podejmuje,
bardzo szanuje. Po jakimś czasie doszedł do wniosku, że może podjąć się pracy na pół etatu.
Pracował więcej niż powinien i zaraz założył sobie zeszyt w którym skrupulatnie notował
przepracowany czas. Z trudem udawało się wysłać go na delegację, chociaż łowił dla instytu-
tu. Zebrane okazy i materiały z hodowli wymieniał dla instytutu ze zbieraczami japońskimi
gromadząc cenne, oznaczone zbiory. Prawie cały czas spędzał w kolekcjach oznaczając i ko-
masując zbiory Macrolepidoptera. Świetnie wywiązywał się z roli kustosza tych zbiorów i da-
wał przykład solidności i odpowiedzialności.

Od początku gromadził wokół siebie adeptów motylarstwa służąc radą zwłaszcza w spra-
wach oznaczania, hodowli i łowów w terenie. Wszyscy czuliśmy się dobrze w jego towarzy-
stwie, toteż z przyjemnością gromadziliśmy się na śniadaniach, w tzw. „palikowie”. Do mo-
mentu zamarcia krakowskiego Oddziału PTEnt. pełnił w nim różne funkcje, później był
przystanią dla motylarzy amatorów.

Kiedyś zapytałem go czy nie pojechałby do Korei na badania terenowe. Bardzo się ucie-
szyłem, gdy z hamowaną radością, bez najmniejszej oznaki zewnętrznej stwierdził, że właści-
wie mógłby. Był tam trzykrotnie zbierając z zapamiętaniem w dzień i w nocy, przy świetle.
Później z dobrymi wynikami łowił także w Wietnamie. Wyjechał także prywatnie łowić moty-
le w Gwatemali, a w ubiegłym roku miał wziąć udział w instytutowej wyprawie do Gujany
Francuskiej. Niestety nagle zachorował bardzo poważnie i musiał poddać się operacji oraz
długiej rehabilitacji. Mimo wszelkich przeciwności losu, mimo nawrotu choroby przychodził
do Instytutu i pracował z godnym podziwu samozaparciem. Ostatnie tygodnie, przykuty do
łoża, mógł tylko zarządzić, że cały zbiór przekazuje Instytutowi.

Miał piękne życie, robił to co najbardziej ukochał, przynajmniej w jego ostatnim wielolet-
nim okresie. Prawy, uczynny i przyjacielski. Zaskarbił sobie przyjaźń nas wszystkich.

Przyjaźniliśmy się prawie sześćdziesiąt lat. Chyba najlepiej odzwierciedla to dedykacja
napisana drżącą już ręką na maleńkiej kasetce z jedynym motylem: „Całe nasze życie razem,
zawsze całe nasze zawodowe życie prywatne i służbowe łączyły nas motyle do końca”. Nic
nie potrafię wymyśleć lepszego i głębszego, zacytuję więc zakończenie tej dedykacji: „Że-
gnam przyjacielu. Edek.” Ja też Cię żegnam. Wierzę, że łowisz teraz motyle na niebiańskich
łąkach. Bez reszty na to zasłużyłeś.

Józef RAZOWSKI, Inst. Syst. i Ewol. Zwierząt PAN, Kraków
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 września 2008 roku,
zmarł w wieku 69 lat

prof. dr hab. Andrzej SZEPTYCKI

Długoletni Członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego,
za swą działalność naukową i społeczną wyróżniony

Członkowstwem Honorowym Towarzystwa.
Światowej sławy apterolog, wybitny znawca systematyki, morfologii

i taksonomii Apterygota, oraz niestrudzony badacz tej grupy stawono-
gów. Autor wielu publikacji naukowych. Członek Komitetu Zoologii
PAN i Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych. Członek
licznych Towarzystw Naukowych, między innymi: Polskiego Towarzy-
stwa Taksonomicznego, Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i Pol-
skiego Towarzystwa Fizjograficznego. Wiceprzewodniczący Rady Na-
ukowej Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN,  Przewodni-
czący Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego, były Członek
Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Członek kilku rad
i kolegiów redakcyjnych zoologicznych czasopism naukowych, w tym
Członek kolegium redakcyjnego „Wiadomości Entomologicznych”.
Wieloletni pracownik Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
w Krakowie, do ostatnich dni życia aktywnie związany z tą instytucją.

Odszedł od nas dobry, skromny i pogodny człowiek, który swą pasję
potrafił zaszczepić licznemu gronu młodszych entomologów, stając się
dla nich niepodważalnym autorytetem i niedościgłym mistrzem, przy-
czyniając się między innymi do powstania polskiej szkoły apterologicz-
nej. Mistrzem, który zawsze z wielkim zaangażowaniem i bezintere-
sownie, służył im radą i pomocą.

Pochowany został na cmentarzu parafialnym Kościoła p.w. św. An-
drzeja Boboli w Węgrzcach pod Krakowem.

Cześć Jego Pamięci

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego


