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Sprawozdanie z XLVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu
„Ochrona owadów w Polsce”
nt. Entomofauna górska – stan aktualny oraz perspektywy
jej ochrony w Polsce
XLVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego połączony z Ogólnopolską
Konferencją Naukową odbył się w dniach 16–19 września 2010 r. w miejscowości Huta
Szklana na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Miejsce tego wydarzenia zostało
wybrane przez Zarząd Główny z dwóch powodów. Góry Świętokrzyskie należą do najstarszych gór na terenie Polski, a Park Narodowy chroniący te góry obchodził 60 rocznicę utworzenia.
Spotkanie społeczności entomologów Polski rozpoczęło się 16 września (czwartek) od
przyjazdu i zakwaterowania uczestników imprezy. Dzień ten stanowił również pierwszą okazję do długich, kuluarowych dyskusji. W Zjeździe i Konferencji wzięło udział około 120
osób, nie tylko członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.
Uroczyste otwarcie Konferencji i Zjazdu nastąpiło 17 września o godzinie 9:00. Prezes,
prof. Janusz NOWACKI powitał uczestników i gości oraz wyraził swoje zadowolenie z licznego uczestnictwa polskich entomologów, a wśród nich członków honorowych w osobach:
prof. Józefa BANASZAKA, prof. Jarosława BUSZKO, prof. Kauri’ego MIKKOLA, prof. Jerzego
PAWŁOWSKIEGO, prof. Tadeusza RIEDLA, prof. Józefa RAZOWSKIEGO, prof. Ryszarda SZADZIEWSKIEGO oraz prof. Andrzeja WARCHAŁOWSKIEGO. Zwrócił również uwagę na pewien
aspekt historyczny spotkania. Na Zjeździe i Konferencji obecni byli wszyscy żyjący Prezesi
PTEnt. – prof. dr hab. Andrzej WARCHAŁOWSKI, prof. dr hab. Jarosław BUSZKO i prof. dr
hab. Janusz NOWACKI (i jak się później okazało kolejny Prezes – dr hab. Mark BUNALSKI).
Otwarcie Zjazdu i Konferencji stało się też okazją do uczczenia 83 urodzin prof. WARCHAŁOWSKIEGO, którego Jubileusz przypadł właśnie 17 września. Prezes raz jeszcze podziękował Profesorowi za wkład w rozwój entomologii i Towarzystwa, uczestnicy na stojąco odśpiewali „sto lat” i obdarowali Jubilata głośnymi brawami.
Wśród wymienionych w trakcie powitania osób znaleźli się goście reprezentujący gospodarzy terenu. Byli to Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego dr hab. Stanisław HURUK, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu – Pan Jerzy ZAWADZKI oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Łagów – Pan Krzysztof KARST. Po powitaniu głos
zabrał Pan Jerzy ZAWADZKI, który w imieniu Dyrektora RDLP w Radomiu Pana Adama
WASIAKA odczytał pozdrowienia i przekazał życzenia owocnych obrad. Przedstawił również
zarys historii RDLP w Radomiu i jej wkład w ochronę przyrody. Prezes, prof. Janusz NOWACKI, podziękował za miłe słowa skierowane do uczestników oraz poprosił gospodarza terenu, Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego, o przedstawienie walorów przyrod-

310

KRONIKA

niczych Parku. Po wysłuchaniu wystąpienia dr hab. Stanisława HURUKA, Prezes poprosił
o wygłoszenie referatu otwierającego Konferencję. Prelegentem był prof. dr hab. Jerzy PAWŁOWSKI, którego wystąpienie nosiło tytuł „Geneza entomofauny Karpat”.
Po wysłuchaniu zajmującego referatu Profesora PAWŁOWSKIEGO i krótkiej dyskusji nad
jego treścią ogłoszono przerwę na kawę i herbatę.
Około południa rozpoczęto sesję referatową, o której przewodniczenie poproszony został
prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI. Do przerwy obiadowej wysłuchaliśmy sześciu referatów, a po przerwie kolejnych ośmiu. W wystąpieniach omawiano m.in. stopień znajomości
entomofauny górskiej takich rzędów owadów jak motyle Lepidoptera (2 referaty), błonkoskrzydłe Hymenoptera (2 referaty), chrząszcze Coleoptera (3 referaty), pluskwiaki Hemiptera (3 referaty), wciornaski Thysanoptera (1 referat), chruściki Trichoptera (1 referat). Wysłuchaliśmy także referatu dotyczącego owadów minujących gór Polski oraz na temat skoczogonków Collembola.
Wieczorem o godzinie 18:00 tego samego dnia, odbyła się sesja posterowa obejmująca
swoją tematyką przegląd badań entomologicznych prowadzonych w kraju, nie tylko na terenach górskich.
Pełen wykaz wszystkich zgłoszonych na Konferencję wystąpień opublikowany został
w Materiałach Konferencyjnych, a treść niektórych z nich znalazła się w suplemencie do
XXIX tomu „Wiadomości Entomologicznych”.
Pierwszy dzień Zjazdu i Konferencji zakończył się kolacją grillową. Podczas wieczornego
biesiadowania można było skosztować miejscowych specjałów, wypić dobre piwo a temperatura (wyjątkowo niska) z pewnością przyczyniła się do konsolidacji uczestników imprezy.
Temperaturę spotkania podnosiła też lokalna kapela ludowa towarzysząca nam do późnych
godzin.
Sobotnie przedpołudnie 18 września poświecone było poznawaniu piękna przyrody Gór
Świętokrzyskich. Około godziny 9:30 pod przewodnictwem dr inż. Lecha BUCHHOLZA
z Pracowni Naukowo-Badawczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego, rozpoczęła się piesza wycieczka po północnym zboczu masywu Łysej Góry. Jej uczestnicy mogli zachwycić się
m.in. wspaniale zachowanymi fragmentami tzw. „Puszczy Jodłowej” oraz unikatowymi gołoborzami.
Późnym popołudniem odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PTEnt., które o godzinie 15:00 otworzył Prezes, prof. dr hab. Janusz NOWACKI. Z uwagi na brak kworum ogłoszono drugi termin rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia o godzinie 15:30. Walne Zgromadzenie w drugim terminie rozpoczął Prezes przedstawiając propozycję porządku obrad oraz poprosił o jego protokołowanie dr inż. Beatę B OROWIAK-SOBKOWIAK. Po krótkiej dyskusji
przyjęto następujący porządek obrad:
1. Wręczenie Złotych Odznak nadanych uchwałą Zarządu Głównego członkom naszego
Towarzystwa;
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej;
3. Nadanie honorowego członkostwa;
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego;
5. Sprawozdanie ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Polubownego;
6. Dyskusja nad sprawozdaniem i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
7. Wybór Władz Towarzystwa;
8. Prezentacja zamierzeń nowo wybranego Zarządu:
9. Wolne wnioski;
10. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.
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Obecni na Zjeździe i Konferencji Prezesi Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, od lewej:
prof. dr hab. Andrzej WARCHAŁOWSKI, prof. dr hab. Jarosław BUSZKO,
prof. dr hab. Janusz NOWACKI, dr hab. Marek BUNALSKI (Fot. P. BUCZYŃSKI)

Prof. dr hab. Andrzej WARCHAŁOWSKI w trakcie promocji swojej autobiografii pt. „Pomost”
(Fot. M. PRZEWOŹNY)
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Nowo wybrany Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, od lewej:
dr inż. Paweł TRZCIŃSKI, dr hab. Marek WANAT, dr inż. Paweł SIENKIEWICZ,
dr hab. Tadeusz BARCZAK, prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, Prezes – dr hab. Marek BUNALSKI,
dr Rafał RUTA, dr Barbara OSIADACZ, prof. dr hab. Janusz NOWACKI, prof. dr hab. Józef BANASZAK,
prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI (Fot. P. BUCZYŃSKI – Członek Zarządu)

Uczestnicy Zjazdu i Konferencji podczas wycieczki terenowej. (Fot. T. ŻUK)
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Po przyjęciu zaproponowanego porządku obrad Prezes poinformował zebranych, że na
zebraniu Zarządu Głównego, które odbyło się dnia 16 września 2010 r. podjęto uchwałę
o wyróżnieniu najbardziej aktywnych Członków Towarzystwa Złotą Odznaką, po czym odczytał listę osób uhonorowanych oraz uroczyście wręczył odznaki osobom obecnym na sali.
Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, poproszono o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano: dr. Romana WĄSALĘ, dr Romę DURAK i dr. Łukasza PRZYBYŁOWICZA, a do Komisji Wnioskowej:
prof. dr. hab. Dariusz TARNAWSKIEGO, dr. hab. Piotra WĘGIERKA oraz dr. Grzegorza TOŃCZYKA. Walne Zgromadzenie jednomyślnie zaakceptowało w.wym. składy Komisji.
W dalszej części zebrania ustępujący Zarząd Główny zaproponował, aby za wieloletnią
działalność na rzecz rozwoju entomologii w Polsce poprzez wychowanie pokoleń pasjonatów
tej dziedziny, nadać tytuł Honorowego Członka PTEnt. dr. Bogusławowi SOSZYŃSKIEMU.
Po przedstawieniu przez prof. J. NOWACKEGO sylwetki kandydata i krótkiej dyskusji, Walne
Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 1 o nadaniu dr. Bogusławowi SOSZYŃSKIEMU tytułu
Członka Honorowego.
Zgodnie z 4 punktem Porządku Obrad, prof. Janusz NOWACKI zaproponował na Przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, prof. dr. hab. Tadeusza RIEDLA.
Kandydat zgodził się na przyjęcie powyższej funkcji, a jego zgoda została zaakceptowana
przez zebranych.
Przewodniczący Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, prof. dr hab. Tadeusz RIEDL,
poprosił Prezesa ustępującego Zarządu o przedstawienie sprawozdania z mijającej kadencji.
(Treść sprawozdania została opublikowana poniżej). Po wysłuchaniu sprawozdania prof.
RIEDL poprosił prof. dr hab. Barbarę WILKANIEC o odczytanie sprawozdania z działalności
Komisji Rewizyjnej PTEnt., a następnie dr. hab. Antoniego KUŚKĘ o odczytanie sprawozdania z działalności Sądu Polubownego.
Po wysłuchaniu sprawozdań, Przewodniczący Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
prof. dr hab. Tadeusza RIEDL, otworzył dyskusję, po zakończeniu której poprosił zebranych
o przegłosowanie Uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W drodze
głosowania tajnego Uchwałę nr 2 przyjęto.
Kolejnym punktem obrad Walnego Zgromadzenia PTEnt. był wybór nowych Władz Towarzystwa. Na prośbę Przewodniczącego zebrania, ustępujący Zarząd przedstawił propozycję nowego Zarządu w składzie:
Prezes PTEnt. – 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 – dr inż. Paweł TRZCIŃSKI
Członkowie Zarządu – prof. dr hab. Józef BANASZAK
dr hab. Tadeusz BARCZAK
dr Paweł BUCZYŃSKI
prof. dr hab. Jacek GORCZYCA
prof. dr hab. Janusz NOWACKI
dr Rafał RUTA
Wobec braku innych propozycji prof. dr hab. Tadeusz RIEDL, zarządził głosowanie nad
przyjęciem całości proponowanego składu nowego Zarządu Głównego. W wyniku tajnego
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głosowania przy 63 głosach „za”, 2 „przeciw”, 5 „wstrzymujących się” oraz 1 głosie nieważnym powołano nowy Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (Uchwała
nr 3).
Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Rewizyjnej. Na członków zaproponowano:
prof. dr hab. Barbarę WILKANIEC, mgr. Rolanda DOBOSZA oraz dr Agnieszkę SOSZYŃSKĄMAJ. W wyniku tajnego głosowania przy 70 głosach „za”, 1 „wstrzymującym się wybrano Komisję Rewizyjną (Uchwała nr 4). Kolejnym punktem obrad był wybór Sądu Polubownego.
Kandydowały następujące osoby: dr hab. Edward BARANIAK, dr Iwona KRYSIAK i dr Andrzej WOŹNICA. Ponownie w tajnym głosowaniu, przy 68 głosach „za” i 3 „wstrzymujących
się” dokonano wyboru Sądu Polubownego (Uchwała nr 5).
Na zakończenie tej części obrad, prof. dr hab. Tadeusz RIEDL, jako Przewodniczący zebrania ogłosił, że zgodnie ze Statutem PTEnt. Walne Zgromadzenie dokonało wyboru
wszystkich władz.
W czasie krótkiej przerwy w obradach nowo wybrane Władze ukonstytuowały się. Po
wznowieniu obrad prof. dr hab. Tadeusz RIEDL, przypomniał skład oraz przedstawił funkcje
pełnione przez Członków nowego Zarządu Głównego, po czym podał skład Komisji Rewizyjnej i Sądu Polubownego.
Prof. Tadeusz RIEDL podziękował zebranym za udział w Walnym Zgromadzeniu, złożył
gratulacje nowemu Zarządowi Głównemu i oddając głos Prezesowi, dr hab. Markowi B UNALSKIEMU, poprosił o wygłoszenie expose.
Dr hab. Marek BUNALSKI, nowo wybrany Prezes PTEnt., podziękował zebranym za zaufanie i wybór na tak ważną funkcję oraz w kilku zdaniach przedstawił wizję działania Towarzystwa. Następnie oddał głos nowo wybranemu Wiceprezesowi, prof. dr hab. Ryszardowi
SZADZIEWSKIEMU, który poinformował, że na zebraniu Zarządu Głównego, wysunięto propozycję uhonorowania byłego Prezesa, prof. dr hab. Janusza NOWACKIEGO, członkowstwem
honorowym. Po czym przedstawił krótko dorobek naukowy i organizacyjny kandydata zwracając szczególną uwagę na wieloletnią pracę na rzecz PTEnt. Profesor NOWACKI przez cztery kadencje pełnił funkcję Prezesa, a przez jedną był Wiceprezesem. Zapoczątkował cykl
konferencji naukowych pt. „Ochrona owadów w Polsce”, był inicjatorem powstania i redaktorem tomu „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt” poświęconego bezkręgowcom. Udzielał
się także w Redakcjach „Wiadomości Entomologicznych” (Redaktor Naczelny) i „Polish
Entomological Monographs” (Redaktor Naczelny), którą to serię wydawniczą utworzył. Są
to tylko wybrane zasługi Profesora, które przyczyniły się do obecnego kształtu naszego Towarzystwa.
Prezes dr hab. Marek BUNALSKI otworzył dyskusję na temat propozycji, którą przedstawił prof. R. SZADZIEWSKI, po czym zarządzono jawne głosowanie nad podjęciem uchwały
o nadanie prof. dr. hab. Januszowi NOWACKIEMU honorowego członkowstwa PTEnt. W wyniku głosowania przyjęto Uchwałę nr 6, nadającą ten zaszczytny tytuł Profesorowi.
Ostatnim punktem Walnego Zgromadzenia były „wolne wnioski”. Przewodniczący Komisji Wnioskowej prof. dr hab. Dariusz TARNAWSKI poinformował, że żadne wnioski do Komisji nie wpłynęły. W związku z tym Prezes, dr hab. Marek B UNALSKI, zapytał obecnych na
sali, czy są jeszcze jakieś sprawy do omówienia. Głos zabrał dr Wojciech KUBASIK, który
przedstawił swoje uwagi dotyczące terminowości opłacania składek członkowskich i zaapelował o jednoznaczne opisywanie przelewów. Do powyższej prośby swój głos dołączył również Prezes, dr hab. Marek BUNALSKI. Składki są pierwszymi środkami finansowymi jakie
wpływają na działalność PTEnt. zanim uzyskana zostanie dotacja z Ministerstwa. Z tego powodu istotne jest terminowe ich opłacanie, najlepiej z początkiem roku.
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Kolejno głos zabrała dr Halina KUCHARCZYK, zwracając uwagę na problemy związane
z funkcjonowaniem „Polish Journal of Entomology”. W odpowiedzi Prezes, dr hab. Marek
BUNALSKI, poinformował o planowanych zmianach kolegiów redaktorskich czasopism oraz
o zmianach w trybie komunikowania się redakcji z autorami publikacji.
Z uwagi na brak dalszych głosów Prezes, dr hab. Marek BUNALSKI, raz jeszcze podziękował zgromadzonym za udział w Walnym Zgromadzeniu oraz poprosił by wszelkie pomysły na
usprawnienie działalności Towarzystwa przekazywać na bieżąco Zarządowi Głównemu.
Tym samym Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
zostało zamknięte.
Po wypełnieniu obowiązków statutowych związanych z zakończeniem i rozpoczęciem kadencji Zarządu Głównego PTEnt. miała miejsce promocja autobiografii prof. Andrzeja
WARCHAŁOWSKIEGO pt. „Pomost”. Był to szczególny moment podczas Zjazdu i Konferencji, w którym każdy uczestnik miał możliwość osobistego kontaktu z Autorem oraz uzyskania dedykacji. Zaznaczyć tu należy, że dzięki hojności Profesora WARCHAŁOWSKIEGO, niegdyś Prezesa PTEnt., oraz Uniwersytetu Wrocławskiego wszyscy biorący udział w naszym
spotkaniu otrzymali bezpłatnie egzemplarz książki.
Na zakończenie dnia odbyła się uroczysta kolacja, podczas której wzniesiono toasty za
nowego Prezesa oraz za powodzenie naszego Towarzystwa i jego członków. To miłe spotkanie trwało do wczesnych godzin rannych. Dyskusje nie miały końca, nie zabrakło też śpiewów, choć pod względem tańców uczestnicy nie spisali się, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach. Być może jest to efekt coraz rzadszych okazji do bezpośrednich rozmów,
które entomolodzy pełni wrażeń ze swoich wypraw tak bardzo zawsze lubili.
Ostatni dzień Zjazdu i Konferencji poświęcony był na wycieczki terenowe w ramach sekcji tematycznych oraz na wyjazdy do domów. Na zakończenie należy stwierdzić, że spotkanie
nasze było owocne, uczestnikom dopisywał dobry nastrój i jak zwykle sprzyjała pogoda,
mimo już chłodnych wieczorów i zimnych nocy.
Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK – Protokolant
Paweł SIENKIEWICZ – Sekretarz Generalny PTEnt.

Sprawozdanie z działalności
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
w kadencji od 21 IX 2007 do 18 IX 2010 roku
W minionej trzyletniej kadencji działalność Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Entomologicznego skoncentrowana była na wykonywaniu zadań związanych z działalnością
statutową, zapewniającą sprawne funkcjonowanie i dalszy rozwój Towarzystwa. W okresie
sprawozdawczym Zarząd Główny odbył 9 posiedzeń, których przedmiotem były sprawy
członkowskie, wydawnicze, organizacyjne oraz finansowe. Zorganizowaliśmy także Nadzwyczajny Zjazd PTEnt. z okazji Jubileuszu 85-lecia powstania naszego Towarzystwa. Zjazd połączony z konferencją nt. „Społeczna i naukowa rola ruchu entomologicznego w Polsce”
odbył się w Bystrem k. Baligrodu w dniach 26–29 czerwca 2008 roku. W ramach obchodów
rocznicy powstania naszego Towarzystwa w dniu 27 czerwca 2008 roku, po 69 latach, odbyło
się ponowne spotkanie członków PTEnt. we Lwowie. Uroczysta sesja naukowa odbyła się
w gmachu Muzeum Historii Religii, ponieważ budynek Muzeum Dzieduszyckich znajdował
się w remoncie. Spotkanie to odbyło się dzięki przychylności prof. dr Jurija CZORNOBAJA –
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Dyrektora Muzeum Przyrodniczego we Lwowie (dawnego Muzeum im. Dzieduszyckich).
Uroczystość naszą uświetnił swoja obecnością Prof. dr Vitaliy FEDORENKO Prezes Ukraińskiego Towarzystwa Entomologicznego.
A. Sprawy członkowskie
Na dzień 31 sierpnia 2010 roku Towarzystwo nasze liczy 462 członków w tym 16 Członków Honorowych. W minionej kadencji szeregi naszego Towarzystwa opuściło na zawsze
liczne grono Członków, w tym zasłużeni dla entomologii Polskiej profesorowie: Prof. Klara
BARTKOWSKA, Prof. Mirosława DYLEWSKA , Prof. Wiktor KADŁUBOWSKI , Prof. Maciej
MROCZKOWSKI, Prof. Romuald POMORSKI, Prof. Andrzej SZEPTYCKI. Natomiast w szeregi
naszego towarzystwa wstąpiły 34 osoby, odpowiednio w 2008 roku 17 osób, w 2009 – 7 osób
i w 2010 – 10 osób.
W stosunku do poprzedniej kadencji nie poprawiło się opłacanie składek członkowskich.
Za rok 2008 składki zapłaciło 186 osób, za rok 2009 – 182, a za rok bieżący wg stanu na
31 VIII – 146 osób. Niestety wielu członków opłaca jeszcze składki z rocznym opóźnieniem.
W 2008 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia prof. dr hab. Józef BANASZAK, prof. dr hab. Tadeusz RIEDL oraz prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI wyróżnieni
zostali Członkowstwem Honorowym PTEnt. Zarząd główny przyznał także w 2008 roku
3 „Złote odznaki” dla zasłużonych dla PTEnt. osób: prof. dr hab. Barbary WILKANIEC, prof.
dr Jurija CZORNOBAJA i dr Władimira RIZUNA.
B. Sprawy wydawnicze
W minionej kadencji Towarzystwo nasze wydawało cztery tytuły wydawnictw ciągłych. Razem za lata od 2008 do końca 2010 wydamy: 32 odrębne zeszyty naszych wydawnictw. Jest to
znaczny sukces, ponieważ przez kolejne trzy lata udało się utrzymać płynność wydawniczą
naszych czasopism po cztery zeszyty rocznie, a ponadto ukazywały się suplementy. Wydaliśmy:
1. „Polish Journal of Entomology” tomy: 77 (2008), 78 (2009) i 79 (2010)
Podkreślić należy, że dzięki staraniom Redakcji „Pisma” pod przewodnictwem Redaktora Naczelnego Prof. dr hab. Józefa BANASZAKA, każdy z trzech wydanych tomów liczył po
4 odrębne zeszyty, które ukazywały się w przewidzianym dla kwartalnika terminie.
2. „Wiadomości Entomologiczne” tomy: 27 (2008), 28 (2009) i 29 (2010)
Podkreślić należy, że dzięki wytężonej pracy redakcji „Wiadomości” pod przewodnictwem Redaktora Naczelnego dr inż. Lecha BUCHHOLZA, każdy z trzech tomów liczył po
cztery odrębne zeszyty. Ponadto dodatkowo ukazał się suplement w 2008 roku. Niestety
„Wiadomości” ukazywały się najczęściej ze znacznym opóźnieniem.
3. „Klucze do oznaczania owadów Polski” – Redaktor Naczelny prof. dr hab. Jarosław
BUSZKO: W 2008 roku ukazały się 4 zeszyty kluczy:
Zeszyt 6c – Tasznikowate – Miridae autorstwa: Jacek GORCZYCA, Aleksander HRECZEK
Zeszyt 24a – Kusakowate – Staphylinidae autorstwa: Andrzej SZUJECKI
Zeszyty: 34a i 34b – Sprężykowate – Elateridae autorstwa: Dariusz T ARNAWSKI, Lech
BUCHHOLZ
4. „Polish Entomological Monographs” – wydawnictwo ciągłe powołane do życia uchwałą
Zarządu Głównego z dnia 7 kwietnia 2000 r. W bieżącej kadencji udało się wydać 4 tomy
(2 w 2008, 1 w 2009 i 1 w 2010 r.).
C. Biblioteka
Biblioteka nasza aktualnie zlokalizowana jest na Uniwersytecie Wrocławskim w nowo
wyremontowanych pomieszczeniach. Dla czytelników chcących skorzystać z zasobów bibliotecznych przygotowano 8 stanowisk z dostępem do Internetu. Opiekę nad biblioteką z ra-
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mienia Zarządu Głównego sprawuje dr hab. Marek WANAT. W minionej kadencji do głównych zadań biblioteki należało:
– prowadzenie krajowej i zagranicznej wymiany czasopism
– wysyłka prenumeraty „Polish Journal of Entomology” i „Wiadomości Entomologiczne”
do członków Towarzystwa
– sprzedaż wydawnictw Towarzystwa
– udostępnianie księgozbioru, oraz informacji o nim na stronach internetowych PTEnt.
Aktualnie biblioteka prowadzi wymianę z 190 kontrachentami zagranicznymi i 9 krajowymi. Stan biblioteki na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 731 tytułów czasopism (14 340 roczników) oraz 1648 pozycji druków zwartych i 3768 odbitek. W bibliotece zarejestrowano 311
czytelników indywidualnych. Poza bibliotekę wypożyczono 325 egzemplarzy a na miejscu
udostępniono 1381 egzemplarzy czasopism i 183 książki. Podkreślić należy iż w 2009 roku
zakończono kilkuletnie zadanie związane z udostępnieniem wszystkich zeszytów „Kluczy do
Oznaczania Owadów Polski” w formacie pdf na stronie internetowej Towarzystwa.
D. Sprawy organizacyjne
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na Zjeździe w 1998 roku Polskie Towarzystwo Entomologiczne ma swoją siedzibę w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Zmiana siedziby Towarzystwa oraz pozostałe uchwalone zmiany statutu zostały zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym. Aktualny Statut naszego Towarzystwa zamieszczony jest w witrynie internetowej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Wspomnianą stronę internetową PTEnt. opracował i prowadzi dr Paweł TRZCIŃSKI. Nasza strona internetowa zawiera
wszystkie podstawowe informacje o Towarzystwie, naszych wydawnictwach, formach działania i aktualności.
W Towarzystwie zarejestrowanych jest 9 oddziałów terenowych. Tylko nieliczne z nich
działają nadal dość aktywnie, przykładowo: Lubelski, Łódzki oraz Poznański. Niestety
znaczna część oddziałów od dłuższego czasu nie przejawia aktywności. Nie powiodły się także próby reaktywowania działalności dużych oddziałów, stąd nastąpiła konieczność oficjalnej likwidacji tych oddziałów np. Warszawskiego, Bydgoskiego. Niestety taka przyszłość czeka wszystkie oddziały, które nie prowadzą statutowej działalności.
Znacznie lepiej działają sekcje specjalistyczne. Aktualnie zarejestrowanych jest 9 sekcji:
lepidopterologiczna, koleopterologiczna, dipterologiczna, hymenopterologiczna, odonatologiczna, trichopterologiczna, paleoentomologiczna (zmiana nazwy w 2006 r.), entomologii
leśnej, oraz od 2005 r hemipterologiczna. Sekcje te funkcjonują w oparciu o własne wypracowane regulaminy, najczęściej organizując raz do roku sympozja specjalistyczne. Z wymienionych sekcji nie działa sekcja entomologii leśnej.
E. Sprawy finansowe
Polskie Towarzystwo Entomologiczne prowadzi działalność w oparciu o trzy zasadnicze
źródła finansowania.
1. Od 1992 roku Towarzystwo dofinansowywane było przez Komitet Badań Naukowych,
a obecnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które nie dotuje ogólnej
działalności PTEnt., lecz dofinansowuje określone zadania przewidziane do realizacji
w danym roku. W naszym wypadku są to: druk wydawnictw, działalność biblioteki oraz
upowszechnianie osiągnięć nauki. Wielkość dotacji określona jest przez Ministerstwo
w procentach i łącznie dla Towarzystwa nigdy nie przekracza 50%. Przykładowo na 2010
rok otrzymaliśmy dofinansowanie:
– Polish Journal of Entomology: 25 600,- zł – 43,2%
– Wiadomości Entomologiczne: 19 200,- zł – 34,5%
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– Klucze do oznaczania owadów Polski: 4 000,- zł – 46,9%
– Polish Entomological Monographs: 6 500,- zł – 13,5% (rezygnacja z wydania)
– Działalność biblioteki: 20 750,- zł – 50%
– Upowszechnianie osiągnięć nauki: 18 000,- zł – 34%
– OGÓŁEM: 95 550,- zł – 35,6%
Oznacza to, że jeżeli fizycznie wykorzystamy całą kwotę dotacji pochodzącej z MNiSW
95 550,- zł, to dokumentacją księgową musimy wykazać udział w 66% środków własnych czyli
172 955,- zł. Jeżeli nie osiągniemy takiego udziału środków własnych to MNiSW wymaga
zwrotu części dofinansowania.
2. Kolejnym źródłem finansowania naszej działalności są wpływy ze składek członkowskich,
prenumerat czasopism oraz sprzedaży naszych wydawnictw.
3. Ostatnie źródło finansowania to sponsoring naszej działalności przez podmioty zewnętrzne. Trzeba jednak nadmienić, że w ostatnich latach, w dobie gospodarki rynkowej, nie
jest łatwo pozyskiwać sponsorów. W minionej kadencji Zarządowi Głównemu udało się
pozyskać zewnętrzne dofinansowanie naszej konferencji z ramienia RDLP w Poznaniu.
Ponadto przez wszystkie lata ostatniej kadencji Władze Uczelni, na których mieszczą się
agendy naszego Towarzystwa, dofinansowały działalność, odstępując oficjalnymi notami
od pobrania należności z tytułu wynajęcia zajmowanych pomieszczeń. Uczelnie te to:
– Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
– Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
– Uniwersytet Wrocławski
F. Podsumowanie
Podsumowując chciałbym podkreślić, że funkcję prezesa naszego Towarzystwa traktowałem jako misję, którą Państwo mi powierzyliście, a ja miałem przyjemność sprawować ją
przez 12 lat. Dziękuję za zaufanie, które pozwoliło mi na kierowanie pracami Zarządu
Głównego, a wraz z Zarządem kierowanie Polskim Towarzystwem Entomologicznym. To był
dla mnie wielki honor i zarazem przyjemność móc poświęcić odrobinę swego czasu na rzecz
środowiska entomologów, dla dobra polskiej entomologii.
Kończąc pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji
dokonań przedstawionych w sprawozdaniu.
Zarządzanie Towarzystwem oraz jego funkcjonowanie nie byłoby możliwe bez aktywności
i współpracy wielu koleżanek i kolegów entomologów działających w oddziałach i sekcjach
naszego Towarzystwa. Pragnę im bardzo serdecznie podziękować za ich bezinteresowny trud
i wkład pracy dla dobra Towarzystwa.
Dziękuję także wszystkim Członkom Zarządu Głównego, którzy aktywnie uczestniczyli
w zebraniach Zarządu. Szczególne podziękowanie kieruję do Kolegi dr Pawła S IENKIEWICZA, który doskonale radził sobie z licznymi obowiązkami Sekretarza Generalnego. Dziękuję także wszystkim członkom kolegiów redakcyjnych naszych wydawnictw, a szczególnie ich
Redaktorom Naczelnym i Sekretarzom Redakcji.
Zdaję sobie sprawę, że przedłożone sprawozdanie nie obejmuje wszystkich problemów
Towarzystwa, zatem proszę o konstruktywną dyskusję i uwagi, które pozwolą na usprawnienie działalności PTEnt. w następnych latach.
Huta Szklana, 18 września 2010 roku

Prezes PTEnt.
prof. dr hab. Janusz NOWACKI

