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K R O N I K A
CHRONICLE

Sprawozdanie z Zebrania Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego,

z dnia 16 września 2010 r.

Ostatnie w mijającej kadencji Zebranie Zarządu Głównego PTEnt. odbyło się w przed-
dzień Walnego Zgromadzenia Członków, w Hucie Szklanej. Oprócz Członków Zarządu
w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni Redaktorzy naszych wydawnictw nie wchodzący w
skład Zarządu. Byli to prof. dr hab. Jarosława BUSZKO (Redaktor Naczelny serii „Klucze do
oznaczania owadów Polski”) oraz dr inż. Lech BUCHHOLZ (Redaktor Naczelny „Wiadomo-
ści Entomologicznych”).

Zebranie rozpoczęło się wieczorem o godzinie 20:45 od powitania Zebranych przez Pre-
zesa – prof. dr hab. Janusza NOWACKIEGO. Prezes podziękował uroczyście zebranym za
owocną współpracę w ciągu ostatnich trzech lat działalności Polskiego Towarzystwa Ento-
mologicznego. Przypomniał też okres 12 lat zarządzania Towarzystwem oraz osiągnięcia na-
szej organizacji jakie miały miejsce w tym czasie. W odpowiedzi na podziękowania Prezesa,
w imieniu zebranych głos zabrał prof. Józef BANASZAK. Podkreślił On liczne zasługi prof.
Janusza NOWACKIEGO dla Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz wyraził wdzięcz-
ność za lata poświęceń dla naszej organizacji. Prof. BANASZAK zwrócił również uwagę na ta-
lent organizacyjny Prezesa, który przyczynił się do owych sukcesów i sprawił, że praca
Członków Zarządu odbywała się w przyjaznej atmosferze i przy jasno sprecyzowanych ce-
lach jakie Towarzystwo miało osiągnąć. Na potwierdzenie w/w słów obecni podziękowali
Prezesowi oklaskami.

Kolejnym punktem zebrania była dyskusja nad składem nowego Zarządu Głównego, któ-
ry ustępujący Zarząd zgłosi Walnemu Zgromadzeniu jako własną propozycję. Listę kandy-
datów do nowego Zarządu Głównego z podziałem na funkcje przedstawił prof. Janusz NO-
WACKI, jak poniżej:

Prezes PTE – dr hab. Marek BUNALSKI
Wiceprezesi  – prof. dr hab. Jarosław BUSZKO

prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI

Sekretarz generalny – dr inż. Paweł SIENKIEWICZ
Skarbnik – dr Barbara OSIADACZ

Bibliotekarz – dr hab. Marek WANAT

Opiekun strony internetowej PTEnt. – dr inż. Paweł TRZCIŃSKI
Członkowie  – prof. dr hab. Józef BANASZAK

dr hab., prof. Tadeusz BARCZAK

dr Paweł BUCZYŃSKI
prof. dr hab. Jacek GORCZYCA

prof. dr hab. Janusz NOWACKI

dr Rafał RUTA
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Po krótkiej dyskusji w jawnym głosowaniu wszyscy zaakceptowali przedstawioną propozy-
cję nowego Zarządu Głównego na kolejną trzyletnią kadencję.

Następnym punktem zebrania było nadanie przez Zarząd Główny Złotych Odznak
PTEnt. W tym celu przedstawiono do dyskusji listę osób, które za zasługi organizacyjne dla
Towarzystwa mogły by zostać w ten sposób wyróżnione. Były to następujące osoby:

dr Teresa BADOWSKA-CZUBIK, mgr Roland DOBOSZ, prof. Vitalij FEDORENKO, prof. dr
hab. Zbigniew GŁOWACIŃSKI, dr Katarzyna GOLAN, dr Edyta GÓRSKA-DRABIK, prof. dr
hab. Jerzy M. GUTOWSKI, dr Radomir JASKUŁA, dr Wojciech KUBASIK, dr Daniel KUBISZ,
dr Halina KUCHARCZYK, Jacek KURZAWA, prof. dr hab. Anna LIANA, Andrzej MELKE,
Wojciech MICHALSKI, doc. dr hab. Bożena NAWROCKA, dr Krzysztof PAŁKA, dr Elżbieta
SONTAG, dr Janusz SOSIŃSKI, prof. dr hab. Bernard STANIEC, prof. dr hab. Jerzy SZWEJDA,
mgr inż. Wojciech ŚLIWA, dr inż. Paweł TRZCIŃSKI, dr Andrzej WOŹNICA.

Po dyskusji nad przedstawionymi kandydatami i przy braku większych zastrzeżeń do
przedstawionej listy Prezes, prof. Janusz NOWACKI zarządził głosowanie nad podjęciem
uchwały o nadanie w.wym. osobom Złotej Odznaki Polskiego Towarzystwa Entomologiczne-
go. Głosowaniu poddano całą listę i jednomyślnie przy 11 głosach „za” Uchwałę nr 5/2010
przyjęto.

W dalszej części zebrania Prezes zaproponował aby w uznaniu zasług w wychowywaniu
pokoleń entomologów wystąpić do Walnego Zgromadzenia o nadanie zaszczytnego tytułu
Członka Honorowego PTEnt. dr. Bogusławowi SOSZYŃSKIEMU. Propozycja ta została jed-
nomyślnie przyjęta i Zarząd postanowił, iż taki wniosek Walnemu Zgromadzeniu Członków
przedstawi.

Pod koniec zebrania Zarządu na wniosek Prezesa wywiązała się dyskusja nad przebie-
giem Walnego Zgromadzenia Członków i nad Sprawozdaniem ustępującego Zarządu Głów-
nego. Bibliotekarz, dr hab. Marek WANAT przedstawił przy tej okazji autobiografię prof. dr
hab. Andrzeja WARCHAŁOWSKIEGO pt. „Pomost” oraz poinformował, że Autor ofiarował
uczestnikom Zjazdu i Konferencji po egzemplarzu książki.

Kończąc Zebranie Zarządu Głównego Prezes, prof. Janusz NOWACKI raz jeszcze podzię-
kował wszystkim za owocną współpracę oraz przekazał Członkom Zarządu Głównego oraz
Redaktorom pisemne podziękowania i życzenia dalszych sukcesów związanych z działalno-
ścią w Polskim Towarzystwie Entomologicznym.

dr inż. Paweł SIENKIEWICZ
Sekretarz Generalny PTEnt.

Spotkanie Sekcji Lepidopterologicznej w Górach Świętokrzyskich

„Historia kołem się toczy” to Polskie powiedzenie sprawdza się każdemu z nas w wielu
momentach życia. W dniach 16–19 września 2010 r. w Hucie Szklanej na terenie Gór Świę-
tokrzyskich miał miejsce 48 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, na którym tra-
dycyjnie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PTEnt. o charakterze sprawozdawczo-
wyborczym władz naszego Towarzystwa. Na wspomnianym zjeździe, po 12 latach, zakończy-
łem pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Głównego PTEnt. Odbyło się to w tym samym miej-
scu, w którym po raz pierwszy uczestniczyłem w Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej
w 1979 r. Wówczas było to czwarte z kolei Sympozjum, którego obrady oraz zakwaterowanie
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uczestników miały miejsce także w Jodłowym Dworze w Hucie Szklanej. Od tego czasu od-
było się blisko 30 sympozjów Sekcji Lepidopterologicznej, której pracami kierowało 10
Przewodniczących. Godnym podkreślenia jest fakt, że w bieżącym (2010) roku Sekcja Lepi-
dopterologiczna obchodzi 35 rocznicę powstania. Pierwsze założycielskie Sympozjum odby-
ło się 27 kwietnia 1975 r. w Bytomiu. Zatem jesteśmy jedną z najstarszych Sekcji w struktu-
rach Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że wizerunek naszej Sekcji na tle pozostałych
sekcji PTEnt., przykładowo: Dipterologicznej, Coleopterologicznej, Odonatologicznej, He-
mipterologicznej, Trichopterologicznej czy Owadów Kopalnych, jest ponury. Wystarczy
spojrzeć na stronę internetową PTEnt., gdzie znajdziemy podstawowe informacje o działal-
ności wymienionych sekcji, niestety nie ma żadnych informacji o działalności Sekcji Lepi-
dopterologicznej. Z moich obserwacji jako Prezesa PTEnt. wynika, że zdecydowanie naj-
słabszy okres, w którym załamała się działalność Sekcji to ostatnie 3 lata. Związane jest to
z brakiem aktywności i należytego wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków
przez Przewodniczącego Sekcji. Kiedy okazało się, że pod znakiem zapytania stoi zorganizo-
wanie Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej, na którym należy wybrać Przewodniczącego
Sekcji na kolejną 3-letnią kadencję, podjąłem decyzję o zwołaniu sprawozdawczo-wyborcze-
go spotkania Sekcji w trakcie Zjazdu naszego Towarzystwa. W ramach prowadzonej kore-
spondencji z dotychczasowym Przewodniczącym na Jego wniosek, jako Prezes PTEnt., pod-
jąłem decyzję o zdymisjonowaniu Go z funkcji Przewodniczącego Sekcji Lepidopterologicz-
nej.

Uczestnicy spotkania lepidopterologów w Górach Świętokrzyskich (Huta Szklana 19.11. 2010 r.)
przed Jodłowym Dworem. (Fot. Tomasz ŻUK i Grażyna KOWALSKA)
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Nadzwyczajne Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej odbyło się 19 września 2010 roku
w godzinach przedpołudniowych. W spotkaniu uczestniczyło 27 lepidopterologów, członków
PTEnt. Na podkreślenie zasługuje uczestnictwo w naszym spotkaniu pierwszego Przewodni-
czącego Sekcji Lepidopterologicznej prof. dr hab. Józefa RAZOWSKIEGO, który przy wiel-
kim zainteresowaniu i skupieniu audytorium, wspominał działalność Sekcji i lepidopterolo-
gów w początkowym okresie Jej istnienia. Obok prowadzącego spotkanie (piszącego te sło-
wa) głos zabierało wielu lepidopterologów (koleżanek i kolegów), podkreślając potrzebę
przerwania agonii Sekcji Lepidopterologicznej. Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni, że
trzeba przystąpić do odbudowy świetności naszej Sekcji poprzez włączenie się większości
polskich lepidopterologów w aktywne życie naszej społeczności. Uczestnicy spotkania uzna-
li, że pierwszy istotny krok to wybór nowego Przewodniczącego Sekcji, który swoim autory-
tetem zapewni i zadba o zorganizowanie tradycyjnego, naukowego Sympozjum Sekcji, tak
jak to było przed laty i jak do dziś czynią inne Sekcje PTEnt. Na tę odpowiedzialną funkcję
zaproponowano obecnego na spotkaniu prof. dr hab. Jarosława BUSZKO, który świadom po-
wagi sytuacji i potrzeby chwili wyraził zgodę na kandydowanie. Głosowanie wskazało na jed-
nomyślne poparcie dla prof. Buszko na Przewodniczącego Sekcji Lepidopterologicznej na
kadencję 2010–2013.

W przerwie spotkania wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie. W drugiej części, którą po-
prowadził prof. Jarosław BUSZKO, jako nowy Przewodniczący nakreślił w zarysie program
działania na najbliższą kadencję. W pierwszej kolejności należy zadbać o przywrócenie na-
ukowego charakteru naszych kolejnych Sympozjów, które powinny odbywać się po sezonie,
a większość czasu powinna być poświęcona na referaty i krótkie komunikaty prezentujące
wyniki badań oraz ciekawe obserwacje dotyczące motyli. Natomiast w sezonie warto organi-
zować rozmaite „warsztaty” także terenowe o charakterze wspólnych badań nad motylami.
Przewodniczący zadeklarował także pilną potrzebę utworzenia internetowej witryny Sekcji
na stronie PTEnt. Przywołana została także potrzeba uruchomienia prowadzenia kroniki
Sekcji Lepidopterologicznej, która powstała 35 lat temu. Aktualizacji wymaga również baza
adresowa członków Sekcji z adresami e-mail’owymi. Prof. BUSZKO poruszył także potrzebę
opracowania projektu i przyjęcia przez Sekcję oficjalnego logo. Z całą pewnością są to am-
bitne zamierzenia, których realizacja poprawi wizerunek Sekcji Lepidopterologicznej.

Spotkanie w Górach Świętokrzyskich można uznać za owocne. Przewodniczącym Sekcji
został nasz wybitny Lepidopterolog o światowym autorytecie. Pozostaje życzyć Prof. Jarosła-
wowi BUSZKO jak najwięcej czasu, który będzie mógł poświęcić Sekcji oraz licznego grona
lepidopterologów chętnych do współpracy.

Janusz NOWACKI, Kat. Ochr. Środ. Przyr. UP, Poznań



 233KRONIKA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 lipca 2010 roku,
zmarł w wieku 87 lat

prof. dr hab. Jan DOMINIK

leśnik, entomolog, długoletni Członek Polskiego Towarzystwa
Entomologicznego, wybitny znawca owadów związanych z drewnem,
autor wielu publikacji z zakresu leśnej entomologii stosowanej, ochro-
ny drewna przed owadami, wielu atlasów i publikacji książkowych na
temat owadów żyjących w drewnie oraz prac z zakresu faunistyki
chrząszczy.

Od początku pracy, aż do śmierci związany był z obecną Katedrą
Ochrony Lasu i Ekologii SGGW w Warszawie, której był wieloletnim
kierownikiem.

Odszedł od nas człowiek prawy, który mimo osiągnięcia najwyż-
szych pozycji w działalności naukowej, uzyskania wielu zaszczytnych
tytułów, wyróżnień i odznaczeń krajowych i zagranicznych, pozostał
człowiekiem niezwykle skromnym, unikającym rozgłosu i piedestału
i takim na zawsze pozostanie wśród nas.

Pochowany został w grobie rodzinnym na Cmentarzu Parafialnym
w Rogowie koło Koluszek.

Cześć Jego Pamięci

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 sierpnia 2010 roku,
zmarła w wieku 71 lat

prof. dr hab. Klara BARTKOWSKA

wieloletni Członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, była
wiceprezes naszego Towarzystwa, wybitny zoolog, entomolog i parazy-
tolog – specjalista w zakresie Siphonaptera pasożytujących na ptakach
i ssakach.

Emerytowana profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, przez wiele lat Kierownik Zakładu Zoologii Systematycznej na
tej Uczelni. Oddany wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademic-
kiej.

Pochowana została na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.

Cześć Jej Pamięci

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego


