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KRONIKA 
CHRONICLE 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego 

w kadencji 14 IX 2013 – 17 IX 2016 

W minionej kadencji, 14 IX 2013 – 17 IX 2016 r., Zarząd Główny PTEnt. pełnił swoje 
obowiązki w następującym składzie:  

Prezes 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  
Członkowie prof. dr hab. Józef Banaszak 

dr hab. Tadeusz Barczak 
dr inż. Lech Buchholz 
prof. dr hab. Janusz Nowacki 
prof. dr hab. Bernard Staniec  
prof. dr hab. Marek Wanat 

Bibliotekarz dr Rafał Ruta  
Opiekun strony internetowej dr inż. Paweł Trzciński 

Działalność Zarządu skoncentrowana była na wykonywaniu zadań związanych z dzia-
łalnością statutową Towarzystwa, zapewniającą jego sprawne funkcjonowanie i dalszy 
rozwój. W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Głównego. Ich 
przedmiotem były sprawy członkowskie, wydawnicze, organizacyjne oraz finansowe.  
Sprawy członkowskie 
1. Lista członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego na dzień 31 sierpnia 2016 

roku obejmuje 510 członków zwyczajnych oraz 14 członków honorowych. W tym 
okresie w szeregi Naszego Towarzystwa wstąpiło 20 osób, odpowiednio w 2015 roku 
– 12 osób, w 2016 – 8 osób. Znaczna liczba członków skorzystała również z moż-
liwości reaktywacji poprzez uiszczenie zaległych zobowiązań członkowskich.  
W minionej kadencji nasze szeregi opuściło na zawsze kilku członków Towarzystwa, 
w tym zasłużonych dla entomologii polskiej: prof. dr hab. Przemysław Trojan, dr inż. 
Paweł Stachowiak i dr inż. Czesław Okołów. 

2. W stosunku do poprzedniej kadencji nie poprawiło się opłacanie składek członków-
skich. Według stanu na 31 sierpnia 2016 r. składki za rok 2014 opłaciły 133 osoby,  
za 2015 – 124 osoby, a składkę za rok bieżący opłaciło 110 osób. 
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Działalność wydawnicza Towarzystwa 
Polskie Towarzystwo Entomologiczne jest obecnie wydawcą i właścicielem 4 wy-

dawnictw. Są to 2 kwartalniki: „Polish Journal of Entomology / Polskie Pismo Ento-
mologiczne” i „Wiadomości Entomologiczne / Entomological News” oraz 2 wydawnictwa 
ciągłe: „Klucze do Oznaczania Owadów Polski” i „Polish Entomological Monographs”.  
1. „Polish Journal of Entomology / Polskie Pismo Entomologiczne” – kwartalnik 

ukazujący się od 1922 roku, w okresie sprawozdawczym ukazały się 3 tomy:  
83 (2014), 84 (2015) i 85 (2016). Podkreślić należy, że dzięki staraniom redakcji 
„Pisma” kierowanej przez prof. dr hab. Bernarda Stańca, czasopismo znacznie popra-
wiło wskaźniki bibliometryczne i ubiega się o wpisanie go na Master Journal List 
oraz przyznanie wskaźnika wpływu IF. Czasopismo jest aktualnie indeksowane  
w kilkunastu bazach internetowych, m.in. Zoological Records, Biosis czy Index 
Copernicus, a w rankingu Ministerstwa Nauki z 2015 roku uzyskało 15 punktów. 
Czasopismo od 3 lat dostępne jest on-line na platformie internetowej DeGruyter,  
a publikowane artykuły otrzymują numerację w systemie DOI. 

2. „Wiadomości Entomologiczne” – kwartalnik ukazujący się od 1980 roku. W okresie 
sprawozdawczym ukazały się 3 tomy: 32 (2014), 33 (2015) i 34 (2016). Podkreślić 
należy, że dzięki wytężonej pracy redakcji „Wiadomości” kierowanej przez dr hab. 
Marka Bunalskiego, każdy z trzech tomów liczy po cztery odrębne zeszyty.  
Podsumowując dokonania redakcji obydwu czasopism należy podkreślić, iż w okresie 
od początku 2014 r. do końca 2016 r. wydamy łącznie po 12 zeszytów obu czasopism 
o łącznej objętości ponad 1800 stron.  
Za sukces należy również uznać przywrócenie płynności wydawniczej czasopism, 
dzięki której ukazują się one bez opóźnień.  

3. „Klucze do Oznaczania Owadów Polski” – wydawnictwo ciągłe ukazujące się od 
1954 roku. W minionej kadencji funkcję Redaktora Naczelnego wydawnictwa pełnił 
prof. dr hab. Dariusz Tarnawski. W roku 2016 ukaże się kolejny 179 zeszyt „Kluczy”:  
– Mszyce – Aphidinea: rodziny Hormaphididae, Mindaridae, Phloeomyzidae i Thela-
xidae, autorstwa dr Romana Hałaja i Barbary Osiadacz. 
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią będzie to pierwszy zeszyt „Kluczy”, który ukaże 
się w wersji dwujęzycznej, po polsku i angielsku. 

4. „Polish Entomological Monographs” – wydawnictwo ciągłe powołane do życia 
uchwałą Zarządu Głównego z 2000 r. Od początku funkcję Redaktora Naczelnego 
wydawnictwa sprawuje prof. dr hab. Janusz Nowacki. W minionej kadencji ukazały 
się 3 tomy wydawnictwa:  
– tom 9 (2015): Revision of the genus Actenicerus Kiesenwetter, 1858 from China 

(Coleoptera, Elateridae) – autorzy: Rainer Schimmel i Dariusz Tarnawski; 
– tom 10 (2015): Revision of the genus Corymbitodes Buysson, 1904 from China 

(Insecta: Coleoptera, Elateridae) – autorzy: Rainer Schimmel i Dariusz Tarnawski; 
– tom 11 (2015): Monograph of the new tribe Selatosomini from China (Insecta: 

Coleoptera, Elateridae, Denticollinae). Part I: Genera Pristilopus Latreille, 1834 
stat. nov., Selatosomus Stephens, 1830, Warchalowskia (Tarnawski, 1995) stat. 
nov. – autorzy: Rainer Schimmel, Dariusz Tarnawski, Taeman Han i Giuseppe 
Platia. 

Warto podkreślić, iż wydawnictwo rozwija się nadzwyczaj prężnie i w najbliższym 
czasie planowane jest wydanie kolejnych tomów. 
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Biblioteka 
W roku 2012 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wstrzymało dofinanso-

wanie działalności bibliotek towarzystw naukowych. W przypadku naszej biblioteki 
oznaczało to likwidację etatu bibliotekarki i wstrzymanie wypożyczeń na zewnątrz. Nie 
oznaczało to jednak zaprzestania innych działań prowadzonych bibliotekę, a jedynie ich 
przesunięcie na Zarząd Główny. W ten sposób ZG przejął niektóre zadania wykonywane 
wcześniej przez bibliotekę, tj. 
– wysyłkę prenumerat; 
– sprzedaż wydawnictw; 
– wymianę krajową i zagraniczną, 

które prowadzi obecnie w oparciu o pomoc woluntariuszy. 
Aktualnie Towarzystwo stanęło przed kolejnym problemem, bowiem władze Uniwer-

sytetu Wrocławskiego wezwały nas do opuszczenia pomieszczeń zajmowanych wcześ-
niej przez bibliotekę. Wymaga to pilnego znalezienia nowego lokum dla księgozbioru, 
co jest o tyle kłopotliwe, że obejmuje on obecnie około 15 000 roczników czasopism, 
1700 książek i druków zwartych oraz 3800 odbitek, które zajmują łącznie ponad  
300 metrów bieżących półek.  
Działalność organizacyjna  

Terenowe struktury PTEnt. tworzy aktualnie 9 oddziałów: bytomski, gdański, lubel-
ski, łódzki, olsztyński, poznański, rzeszowski, skierniewicki i warszawski. Ich aktyw-
ność jest bardzo różna i opiera się głównie na spotkaniach naukowych. Wprawdzie na 
plus należy zapisać reaktywację oddziału warszawskiego, jednak w kilku wypadkach 
Zarządowi brakuje informacji dotyczących działalności oddziałów, a skrajnych przy-
padkach nawet aktualnych składów zarządów oddziałów. 

Znacznie lepiej działają sekcje specjalistyczne. Obecnie zarejestrowanych jest 9 sekcji 
tematycznych: lepidopterologiczna, koleopterologiczna, dipterologiczna, entomologii 
leśnej, hemipterologiczna, hymenopterologiczna, odonatologiczna, paleoentomologiczna 
i trichopterologiczna. Działają one w oparciu o wewnętrzne regulaminy, a ich aktywność 
opiera się głównie na corocznych sympozjach i konferencjach naukowych. W przypadku 
sekcji entomologii leśnej nie posiadamy jednak wystarczających informacji na temat jej 
funkcjonowania. 

Od kilkunastu lat Towarzystwo posiada własny serwis internetowy, który opracował  
i od początku prowadzi dr inż. Paweł Trzciński. Staramy się, by informował on na 
bieżąco o różnych formach aktywności Towarzystwa, a także o wydawnictwach i dzia-
łalności sekcji tematycznych.  
Inne formy działalności  

Z początkiem 2013 roku ruszył projekt „Entomolodzy Polscy” inaugurujący 90-lecie 
PTEnt. Projekt stanowi kontynuację i rozwinięcie „Almanachu Entomologów Polskich 
XX wieku”. Przypomnijmy, że celem projektu jest stworzenie repozytorium biogramów 
osób, które wniosły wkład w rozwój polskiej entomologii.  

W obecnej chwili na stronie internetowej projektu dostępne są biogramy 417 osób,  
a kilka następnych czeka na opracowanie. 
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Sprawy finansowe 
Polskie Towarzystwo Entomologiczne prowadzi działalność w oparciu o trzy 

zasadnicze źródła finansowania. 
1. Podstawowe źródło finasowania działalności Towarzystwa stanowiły przez lata dotacje 

przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach dotacji 
dofinansowywane były zadania przewidziane do realizacji w danym roku. W naszym 
wypadku była to głównie działalność biblioteki i druk wydawnictw.  
Jak już wspomniano, w 2012 r. Ministerstwo zaprzestało dofinansowania działalności 
biblioteki, a przez ostatnie 3 lata stopniowo ograniczało również dofinasowanie 
wydawnictw. Rozporządzeniem z listopada 2015 roku dofinansowywanie druku 
wydawnictw zostało całkowicie wstrzymane, co pociągnęło za sobą konieczność 
podjęcia nas działań zaradczych. Objęły one: obniżenie kosztów druku, zmniejszenie 
nakładów czasopism, poszukiwanie alternatywnych źródeł finasowania. 
Dziś możemy chyba powiedzieć, że dzięki szybkiej, choć niekiedy bolesnej reakcji, 
udało nam się utrzymać wydawanie wszystkich tytułów czasopism. 

2. Kolejnym źródłem finansowania naszej działalności są wpływy ze składek człon-
kowskich oraz sprzedaży naszych wydawnictw.  
Wpływy ze składek nie przekraczają corocznie kwoty 12 000 zł, zaś wpływy ze sprze-
daży wydawnictw kształtują się na poziomie 2000 zł.  

3. Ostatnie źródło finansowania to sponsorowanie naszej działalności przez podmioty 
zewnętrzne. Trzeba przyznać, że nie jest łatwo pozyskiwać sponsorów. Zarządowi 
Głównemu udało się jednak uzyskać dofinansowanie zjazdu i konferencji przez Instytut 
Badawczy Leśnictwa. Dodatkowe środki na wydanie Polskim Piśmie Entomolo-
gicznego uzyskano w roku bieżącym z tytułu zamieszczenia w nim płatnych reklam.  
Działalność finansowa Towarzystwa prowadzona jest od lat pod ścisłym nadzorem 

naszej księgowej, pani Beaty Piątek, dzięki czemu raporty finansowe za lata 2014 i 2015 
zostały przyjęte bez zastrzeżeń zarówno przez Urząd Podatkowy, jak i Ministerstwo 
Nauki. 

Na koniec pragnę podkreślić, że przestrzegany przez nas reżim finansowy sprawiał,  
iż mimo stałego ograniczania funduszy przyznawanych przez Ministerstwo Nauki mamy  
w pełni zabezpieczone środki na wszystkie działania zaplanowane na rok bieżący. 
Podsumowanie 

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 codziennej pracy wielu 
Koleżanek i Kolegów działających społecznie w oddziałach i sekcjach naszego Towa-
rzystwa. Dziękuję wszystkim Członkom Zarządu Głównego, którzy aktywnie uczestni-
czyli w zebraniach Zarządu. Dziękuję również wszystkim Członkom Redakcji naszych 
wydawnictw, a szczególnie ich Redaktorom i Sekretarzom, bo to na nich spoczywa 
największy ciężar związany z wydawaniem czasopism. Pragnę Im Wszystkim bardzo 
serdecznie podziękować za wysiłek i wkład pracy w funkcjonowanie i rozwój Naszego 
Towarzystwa. 

Marek BUNALSKI – Prezes PTEnt. 
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Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego 
Towarzystwa Entomologicznego, które odbyło się podczas  

50 Zjazdu PTEnt. dnia 17 września 2016 roku w Sękocinie Starym 

Walne Zgromadzenie Członków PTEnt. otworzył o godzinie 15.00 Prezes, dr hab. 
Marek Bunalski. Ze względu na brak kworum, zgodnie ze statutem, ogłoszono drugi 
termin rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia o godzinie 15.30.  

Walne Zgromadzenie w drugim terminie rozpoczął Prezes przedstawiając propozycję 
porządku obrad: 
1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. 
2.  Wybór Przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. 
3. Sprawozdanie ustępującego Zarządu, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu 

Polubownego. 
4. Dyskusja nad sprawozdaniem i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu 

Zarządowi. 
5. Wybór Władz Towarzystwa. 
6. Prezentacja zamierzeń nowo wybranego Zarządu. 
7. Wolne wnioski. 
8. Zakończenie Walnego Zgromadzenia. 

Porządek obrad został zaakceptowany przez uczestników, wobec tego Prezes poprosił 
o zgłaszanie kandydatur osób do Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.  

Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano z sali następujące osoby: dr inż. Radosława 
Plewę, dr Piotra Tykarskiego i dr Szymona Konwerskiego, a do Komisji Wnioskowej:  
dr hab. Pawła Buczyńskiego i pana Petera Senna. Walne Zgromadzenie jednomyślnie 
zaakceptowało zgłoszone kandydatury. 

Zgodnie z punktem 2-gim porządku obrad, dr hab. Marek Bunalski zaproponował  
na Przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego prof. dr hab. Jerzego 
Borowskiego. Kandydat zgodził się na przyjęcie powyższej funkcji, a jego zgoda została 
zaakceptowana przez zebranych.  

Przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego poprosił Prezesa ustępują-
cego Zarządu o przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu Głównego w mijającej 
kadencji. W imieniu Zarządu sprawozdanie odczytał dr hab. Marek Bunalski, a jego 
treść stanowi załącznik do protokołu.  

Następnie prof. Jerzy Borowski poprosił Komisję Rewizyjną o przedstawienie 
protokołu z kontroli działalności Zarządu Głównego, a Sąd Polubowny o sprawozdanie  
z jego działalności w minionej kadencji. Protokół Głównej Komisji Rewizyjnej 
odczytała przewodnicząca, dr Agnieszka Soszyńska-Maj, stawiając wniosek o udzielenie 
absolutorium ustępującemu zarządowi. Przedstawiciel Sądu Polubownego, dr Andrzej 
Woźnica, stwierdził, że w minionej kadencji nie skierowano żadnych spraw do Sądu 
Polubownego.  

Po wysłuchaniu sprawozdań, Przewodniczący Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, 
prof. Jerzy Borowski, otworzył dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami. Głos 
zabrał prof. dr hab. Ryszard Szadziewski, który stwierdził, że w sprawozdaniu zabrakło 
informacji o czasopiśmie „Dipteron”, oraz zbyt mało było informacji dotyczących 
działalności sekcji. Następnie głos zabrał redaktor czasopisma „Dipteron” dr Andrzej 
Woźnica, który poinformował o swojej oficjalnej prośbie, aby czasopismo ukazywało się 
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pod patronatem PTEnt. Odpowiadając, dr hab. Marek Bunalski stwierdził, że informacje 
o „Dipteronie” zostaną umieszczone na stronie PTEnt, poprosił jednak o sprawozdanie  
z ostatnich trzech lat działalności redakcji. Prezes zaznaczył również, że informacje 
dotyczące działalności sekcji oparto na materiałach przez nie dostarczonych. Kolejno 
głos zabrał dr Piotr Tykarski, który poprosił o wyjaśnienie jakie osoby stoją za reakty-
wacją oddziału warszawskiego. Prezes poinformował, że wiadomość taka dotarła do 
zarządu drogą pośrednią i ma nadzieję, iż działania te zmobilizują całe środowisko 
warszawskie.  

Ponieważ nie było dalszych pytań, prof. Jerzy Borowski poprosił zebranych o prze-
głosowanie Uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi w drodze 
głosowania jawnego, tj. przez podniesienie mandatu wyborczego. Wyżej wymienioną 
Uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

Kolejnym punktem obrad Walnego Zgromadzenia PTEnt. był wybór nowych Władz 
Towarzystwa. Dr hab. Marek Bunalski, jako ustępujący Prezes, przedstawił propozycję 
nowego Zarządu Głównego na lata 2016–2019 w składzie: 

dr hab. Marek Bunalski (proponowany Prezes) 
dr. hab. Tadeusz Barczak 
dr Dawid Marczak 
dr hab. Tomasz Mokrzycki 
prof. dr hab. Janusz Nowacki 
dr Barbara Osiadacz 
dr Rafał Ruta 
dr inż. Paweł Sienkiewicz 
prof. dr hab. Bernard Staniec 
dr inż. Paweł Trzciński 
Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę kandydowania do Zarządu Głównego,  

po czym Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie nad przyjęciem całości 
proponowanego składu nowego Zarządu Głównego w głosowania tajnym przy pomocy 
karty do głosowania nr 1. Przy 47 osobach uprawnionych do głosowania, 44 głosy były 
„za”, 1 głos był „przeciw”, a 2 głosy były nieważne. Wobec powyższego, Walne 
Zgromadzenie Członków PTEnt. powołało nowy Zarząd Główny Polskiego Towa-
rzystwa Entomologicznego. 

Następnie przystąpiono do wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej. Na członków 
Komisji zaproponowano: dr hab. Romę Durak, prof. dr hab. Hannę Piekarską-Boniecką, 
dr Agnieszkę Soszyńską-Maj, dr inż. Romana Wąsalę oraz dr. hab. Jolantę Bąk-
Badowską. W wyniku tajnego głosowania przy użyciu kart do głosowania nr 2, 47 osób 
głosowało „za” i tym samym Walne Zgromadzenie wybrało Komisję Rewizyjną. 

Kolejnym punktem obrad był wybór Sądu Polubownego, do którego zgłoszono 
następujące osoby: dr Andrzeja Woźnicę, dr inż. Lecha Buchholza, dr Bogusława 
Soszyńskiego, dr hab. Katarzynę Golan oraz dr hab. Halinę Kucharczyk. W wyniku 
tajnego głosowania przy użyciu kart do glosowania nr 3, przy 47 osobach głosujących, 
46 głosowało „za”, a 1 osoba była „przeciw”. Tym samym Walne Zgromadzenie 
wybrało Sąd Polubowny. 

Następnie Przewodniczący Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego zarządził krótką 
przerwę w obradach, podczas której ukonstytuowały się nowo wybrane Organy 
Towarzystwa.  
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Po wznowieniu obrad, dr hab. Marek Bunalski podał ukonstytuowany skład Zarządu 
Głównego: 

Prezes  dr hab. Marek Bunalski 
Wiceprezesi  prof. dr hab. Janusz Nowacki 
 prof. dr hab. Bernard Staniec 
Sekretarz Generalny  dr inż. Paweł Sienkiewicz 
Skarbnik  dr Barbara Osiadacz 
Bibliotekarz  dr Rafał Ruta 
Członkowie  dr hab. Tadeusz Barczak 
 dr Dawid Marczak 
 dr hab. Tomasz Mokrzycki 
  dr inż. Paweł Trzciński 
Następnie przewodniczący zaprezentował ukonstytuowany skład pozostałych 

Organów Towarzystwa. 
Główna Komisja Rewizyjna: 
Przewodnicząca  dr Agnieszka Soszyńska-Maj 
Wiceprzewodnicząca  prof. dr hab. Hanna Piekarska-Boniecka 
Sekretarz  dr hab. Roma Durak 
Członkowie  dr hab. Jolanta Bąk-Badowska 
 dr inż. Roman Wąsala 
Sąd Polubowny: 
Przewodniczący  dr inż. Lech Buchholz 
Członkowie  dr hab. Katarzyna Golan 
 dr hab. Halina Kucharczyk 
 dr Bogusław Soszyński  
 dr Andrzej Woźnica 
Kolejnym punktem obrad była prezentacja zamierzeń nowo wybranego Zarządu, 

którą przedstawił Prezes. Dr hab. Marek Bunalski podziękował za zaufanie jakim Walne 
Zgromadzenie obdarzyło go po raz kolejny i za zaszczytną funkcję, która wymaga 
jednak wiele poświęcenia i czasu.  

Następnie dr hab. M. Bunalski przedstawił i zaprezentował osoby wchodzące w skład 
nowego Zarządu Głównego. Kolejnym punktem obrad była prezentacja zamierzeń nowo 
wybranego Zarządu. Prezes podkreślił, że istotnym polem działania nowego zarządu 
będzie uregulowanie pracy sekcji i oddziałów, poprosił też o przysłanie sprawozdań  
z ich działalności. Kolejną poruszoną bardzo istotną sprawą były finanse, które są pod-
stawą działania czasopism. Prezes zauważył, że sporym problemem dla Towarzystwa 
jest brak dofinansowania jego działalności przez Ministerstwo. Finansowanie „WE”  
i „PJE” zależeć będzie teraz w większej mierze od regularnego opłacania składek przez 
członków. Zgodnie z wolą większości ZG dołoży wszelkich starań, by utrzymać formę 
drukowaną obu czasopism, minimalizując jednocześnie koszty wydawnicze. W związku 
z problemami z pozyskaniem środków na działania Towarzystwa, dr hab. M. Bunalski 
zachęcał do szukania sponsoringu, oraz innych działań, np. szukania reklamodawców 
płatnych reklam w czasopismach. Koniecznością będzie także znalezienie nowego lokum 
dla biblioteki, aby księgozbiór gromadzony od niemal 100 lat otoczony był odpowiednią 
opieką. Kończąc swoje wystąpienie Prezes zauważył jednak, że przy wsparciu i pomocy 



254 WIAD. ENTOMOL., 35 (4): POZNAŃ 2016 – KRONIKA  

członków PTEnt, Towarzystwo może nadal sprawnie funkcjonować mimo piętrzących 
się trudności. 

Kolejnym punktem Walnego Zgromadzenia były wolne wnioski, które przedstawił,  
w imieniu Komisji Wnioskowej, dr hab. Paweł Buczyński. Do Komisji wpłynęły  
dwa wnioski, które dotyczyły: 
1. Wniosek mgr Rolanda Dobosza, który poprosił o precyzyjniejsze podawanie danych 

w dotyczących funkcjonowania oddziałów, czy czasopisma „Dipteron”. 
2. Wniosek dr inż. Grzegorza Tarwackiego, dotyczący możliwości uzyskania elektro-

nicznego ISSN dla „Wiadomości Entomologicznych”. 
W sprawie pierwszego wniosku, Prezes zapowiedział, że Zarząd Główny na pierw-

szym swoim zebraniu zapozna się z działalnością sekcji i oddziałów. Jeśli uzna, że 
któryś z nich nie funkcjonuje w sposób należyty to przedstawi wniosek o jego roz-
wiązanie. Sprawa związana z „Dipteronem” zostanie również uporządkowana, tak aby 
czasopismo, które ukazuje się pod egidą PTEnt zostało włączone w struktury statutowe. 

Ustosunkowując się do drugiego wniosku, dr hab. Marek Bunalski stwierdził, że 
wniosek o nadanie numeru e-ISSN został już złożony, a ponieważ nie uzyskano 
odpowiedzi, będzie ponowiony. 

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Bernard Staniec, który podziękował za dotych-
czasową pracę członkom redakcji Polish Journal of Entomology. Szczególnie pod-
kreślając ciężką pracę włożoną przez dr hab. Pawła Buczyńskiego i dr hab. Halinę 
Kucharczyk oraz eksperta językowego Petra Senna. Także dr hab. Marek Bunalski 
podziękował całej redakcji „Wiadomości Entomologicznych”, a w szczególności sekre-
tarzowi, dr inż. Beacie Borowiak-Sobkowiak za pracę i zaangażowanie w funkcjo-
nowanie czasopisma. Dr Andrzej Woźnica podziękował zaś redaktorom i recenzentom 
„Dipterona”. Dr Piotr Tykarski zaapelował do redakcji czasopism o uzupełnianie i prze-
syłanie spisów treści oraz plików PDF prac, dzięki czemu łatwiej będzie można 
skorzystać z publikacji na platformie BioMap. 

Na zakończenie obrad głos zabrał prof. dr hab. Jerzy Borowski, który podziękował za 
zdyscyplinowanie i sprawne głosowanie oraz pogratulował Nowo Wybranemu Zarzą-
dowi, uznając Walne Zgromadzenie za zamknięte. 

Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK – Protokolant  
 
 

Sprawozdanie z XXIII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej 
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego 

Ojców, 16-17 maja 2016 roku 

W dniach 16-17 maja 2016 roku odbyło się kolejne XXIII Sympozjum Sekcji 
Hymenopterologicznej PTE. Zorganizowano je, jak od wielu już lat, w przepięknym  
i urokliwym Ojcowie dzięki uprzejmości dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego 
mgr inż. Rudolfa Suchanka. Organizatorami Sympozjum byli, jak co roku, z-ca prze-
wodniczącego Sekcji dr hab. Bogdan WIŚNIOWSKI oraz przewodniczący Sekcji – dr hab. 
Tadeusz PAWLIKOWSKI, prof. UMK. Referaty wygłaszano w budynku „Pod Kazimie-
rzem”, jednym z budynków dawnego uzdrowiska w Ojcowie, pochodzącym z połowy 
XIX wieku.  
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W Sympozjum wzięło udział 21 hymenopterologów i sympatyków sekcji z Byd-
goszczy, Bytomia, Katowic, Kielc, Krakowa, Łodzi, Ojcowa, Poznania, Torunia, Puław  
i Warszawy.  

Sympozjum rozpoczęło się w poniedziałek 16 maja o godz. 1100 powitaniem 
uczestników Sympozjum przez dyrektora OPN mgr inż. Rudolfa Suchanka, który życzył 
uczestnikom owocnych obrad. Następnie rozpoczęła się I sesja referatowa, a po niej  
II sesja referatowa, którym przewodniczył dr hab. Tadeusz PAWLIKOWSKI, prof. UMK. 
W przerwie na kawę i herbatę uczestnicy Sympozjum mieli okazję delektować się 
pysznymi wypiekami z cukierni w Skale.  

Odbyły się 2 sesje referatowe, w czasie których wygłoszono ogółem 8 następujących 
referatów w podanej poniżej kolejności: 
Duong TRAN DINH – Braconidae in Vietnam as a factor in the control of insect pests in 

agricultural ecosystems (Hymenoptera: Ichneumonidea). 
Marta RZAŃSKA-WIECZOREK, Hanna PIEKARSKA-BONIECKA – Regulacja naturalna 

liczebności namiotnika jabłoniowego (Yponomeuta malinellus Zell.) występującego 
na terenie ogrodów działkowych miasta Poznania. 

Waldemar CELARY, Joanna POSŁOWSKA – Hyleus variegatus (Fabricius, 1798) – 
rozmieszczenie i nowe stanowiska zagrożonej dzikiej pszczoły (Hymenoptera: 
Apoidea: Colletidae). 

Katarzyna SZCZEPKO, Andrzej KRUK, Bogdan WIŚNIOWSKI – Cechy siedliskowe 
kształtujące zgrupowania osowatych (Hymenoptera: Vespinae) na terenach porolnych 
w Kampinoskim Parku Narodowym. 

Jolanta BĄK-BADOWSKA, Anna LEŚNIAK – Uszkodzenia żołędzi dębu szypułkowego 
(Quercus robus L.) na terenie Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu i terenów przyległych. 

Piotr OLSZEWSKI, Tadeusz PAWLIKOWSKI – Struktura zespołów grzebaczowatych 
(Hymenoptera: Spheciformes) w gradiencie kseryczności krajobrazu kulturowego 
Niżu Środkowoeuropejskiego. 

Dawid MOROŃ – Wpływ zanieczyszczenia metalami ciężkimi na zapylanie roślin 
kwiatowych. 

Bogdan WIŚNIOWSKI – Złotolitkowate (Hymenoptera, Chrysidoidea: Chrysididae) Polski. 
 

Po zakończeniu sesji referatowych i wykonaniu pamiątkowych fotografii przed 
budynkiem „Pod Kazimierzem”, uczestnicy Sympozjum udali się na obiad do restauracji 
„Pod Nietoperzem”. Po smacznym i obfitym obiedzie, w budynku „Pod Kazimierzem” 
odbyło się spotkanie organizacyjne członków Sekcji Hymenopterologicznej PTE. Omówiono 
na nim sprawy bieżące Sekcji, ustalono termin i miejsce XXIV Sympozjum Sekcji  
w 2017 roku. Odbędzie się ona prawdopodobnie w Sękocinie Starym albo w Ojcowie.  

W późnych godzinach popołudniowych, zadowoleni i równocześnie strudzeni uczest-
nicy Sympozjum udali się na kolację towarzyską do „Piwnicy pod Nietoperzem”.  

W drugim dniu sympozjum najbardziej wytrwali jego uczestnicy – nie zważając na 
deszczową pogodę – pojechali na wycieczkę terenową do Pienińskiego Parku 
Narodowego. Ze względu na małą liczbę uczestników pojechaliśmy niedużym busem  
i samochodem osobowym. Jechaliśmy „zakopianką”, która w tym dniu była niezbyt 
zatłoczona. Z Obidowca popatrzyliśmy w prawo na pasmo Babiej Góry, które jeszcze 
przyprószone było śniegiem. Jadąc dalej dostrzegliśmy w oddali zaśnieżone szczyty  
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Fot. Uczestnicy XXIII Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej PTE na schodach 

budynku „Pod Kazimierzem” 

Tatr. W Nowym Targu skręciliśmy w stronę Czorsztyna, minęliśmy rozjazd do zamku  
i polanę Majerz i wysiedliśmy na przełęczy Osice (668 m n.p.m.). Słońce nieśmiało 
przebijało przez chmury, ruszyliśmy więc niebieskim szlakiem na podbój Pienin, z pla-
nem dotarcia na Trzy Korony (982 m n.p.m.). Pierwszy szczyt na który się wspięliśmy, 
to był Macelak (857 m n.p.m.). Stąd szlak zaczął nieco opadać w stronę Przełęczy Trzy 
Kopce (795 m n.p.m.), a następnie to wznosił się to opadał, aż po niecałych 5 kilo-
metrach od startu znaleźliśmy się na Przełęczy „Chwała Bogu” (tę nazwę szczególnie 
lubiła Pani Prof. Dylewska, która doskonale znała Pieniny; inna nazwa to przełęcz 
Szopka – 779 m n.p.m.). Stąd pozostał nam krótki spacer na Trzy Korony, skąd mimo 
chmur mogliśmy podziwiać rozległe widoki, z rzeką Dunajec u ich stóp i majaczącymi 
w oddali Tatrami Bielskimi, położonymi po słowackiej stronie granicy. Panorama gór 
zapierała dech w piersiach; niestety, czas szybko mijał i musieliśmy ruszać w dalszą 
drogę. Wróciliśmy do przełęczy „Chwała Bogu” i rozpoczęliśmy schodzenie Wąwozem 
Sobczańskim (albo Szopczańskim – jak kto woli) do Sromowców Niżnych. Do 
miejscowości dotarliśmy po około godzinie marszu. Znad Dunajca spojrzeliśmy jeszcze 
na majaczący masyw Trzech Koron, teraz już nieco schowany w chmurach. Udaliśmy 
się na smaczny obiad do restauracji „Nad Przełomem”, gdzie jedliśmy kwaśnicę, placki 
po zbójnicku i inne regionalne specjały podlane kapką piwa. Żal było wracać, ale czas 
nas gonił. Do Ojcowa dotarliśmy pod wieczór, gdzie w kameralnym gronie posumo-
waliśmy zakończone sympozjum. 

W przyszłym roku 15 i 16 maju spotykamy się również na Sympozjum. 

Hanna PIEKARSKA-BONIECKA z-ca przewodniczącego Sekcji  
Bogdan WIŚNIOWSKI z-ca przewodniczącego Sekcji  


