
Wiadomości Entomologiczne 38 (4) 248-256 Poznań 2019 
 

 

KRONIKA 
CHRONICLE 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego  
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego 

w kadencji 17 IX 2016 – 12 IX 2019 
 
W minionej kadencji, 17 IX 2016 – 12 IX 2019 r., Zarząd Główny PTEnt. pełnił 

swoje obowiązki w następującym składzie:  
Prezes dr hab. Marek Bunalski  
Wiceprezesi prof. dr hab. Bernard Staniec 
  prof. dr hab. Janusz Nowacki 
Sekretarz generalny dr inż. Paweł Sienkiewicz  
Skarbnik dr hab. Barbara Osiadacz  
Członkowie dr hab. Tadeusz Barczak  
  dr Dawid Marczak 
 dr hab. Tomasz Mokrzycki 
Bibliotekarz dr Rafał Ruta 
Opiekun strony internetowej dr inż. Paweł Trzciński 
Praca Zarządu skoncentrowana była na wykonywaniu zadań związanych z działal-

nością statutową Towarzystwa, zapewniającą jego sprawne funkcjonowanie i dalszy 
rozwój. W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Głównego, w tym 
2 drogą elektroniczną. Ich przedmiotem były sprawy członkowskie, wydawnicze, orga-
nizacyjne oraz finansowe.  

Sprawy członkowskie 
1. Lista członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego na dzień 31 sierpnia 2019 
roku obejmuje 517 członków zwyczajnych oraz 12 członków honorowych. W tym 
okresie w szeregi Towarzystwa wstąpiło 13 osób, tj. w 2017 roku – 4 osoby, w 2018 – 3 oso-
by, a w 2019 – 6 osób.  

W minionej kadencji nasze szeregi opuściło na zawsze kilku członków Towarzystwa, 
w tym zasłużeni dla entomologii polskiej: dr Elżbieta Kaczorowska, doc. dr hab. Wanda 
Nowacka, prof. dr hab. Jerzy Pawłowski, prof. dr hab. Bogusław Petryszak i dr Bogu-
sław Soszyński. 
2. W stosunku do poprzedniej kadencji nie poprawiło się opłacanie składek człon-
kowskich. Za rok 2017 składki opłaciło 110 osób, za 2018 – 102 osób, a według stanu na 
dzień 31 sierpnia 2019 składkę za rok bieżący opłaciły 83 osoby. 
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Działalność wydawnicza Towarzystwa 
Polskie Towarzystwo Entomologiczne jest obecnie wydawcą i właścicielem 5 wy-

dawnictw. Są to 2 kwartalniki: „Polish Journal of Entomology / Polskie Pismo 
Entomologiczne” i „Wiadomości Entomologiczne / Entomological News”, rocznik 
„Dipteron” 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 trzy tomy –  
85 (2016), 86 (2017) i 87 (2018), a aktualnie wydawany jest kolejny zeszyt tomu 88. 
Podkreślić należy, że dzięki staraniom redakcji kierowanej przez prof. dr hab. Bernarda 
STAŃCA czasopismo znacznie poprawiło wskaźniki bibliometryczne IF i ubiega się  
o wpisanie go na Master Journal List oraz przyznanie wskaźnika wpływu. Od 9 lat PJE 
dostępne jest on-line, a od 2018 roku znajduje się na platformie internetowej Sciendo. 
Publikowane artykuły otrzymują numerację w systemie DOI, a czasopismo jest aktualnie 
indeksowane w kilkunastu bazach internetowych, m.in. Zoological Records, Biosis  
czy Index Copernicus, a na nowej liście Ministerstwa Nauki uzyskało 20 punktów. 
2. Drugi z kwartalników – „Wiadomości Entomologiczne” – ukazuje się od 1980 roku. 
W okresie sprawozdawczym wydano trzy tomy czasopisma – 35 (2016), 36 (2017)  
i 37 (2018), a w trakcie edycji jest kolejny zeszyt tomu 38. Podkreślić należy, że dzięki 
wytężonej pracy redakcji kierowanej przez dr hab. Marka BUNALSKIEGO czasopismo 
indeksowane jest w bazie Index Copernicus oraz w systemie PBN, a wszystkie roczniki 
czasopisma dostępne są on-line. 

Podsumowując dokonania redakcji obydwu czasopism należy podkreślić, iż w okresie 
od początku 2017 r. do końca 2019 r. wydamy łącznie po 12 zeszytów każdego  
z czasopism. Za sukces należy również uznać płynność wydawniczą czasopism, dzięki 
której ukazują się one bez opóźnień.  
3. „Dipteron” – czasopismo ukazuje się od 1985 roku jako rocznik, w tym od kilku lat  
w wersji elektronicznej. W okresie sprawozdawczym ukazały się 3 roczniki – 32 (2016), 
33 (2017) i 34 (2018). Obecnie w trakcie edycji jest tom 35. Dzięki staraniom redakcji 
kierowanej przez dr Andrzeja J. WOŹNICĘ roku pracom nadawane są numery w systemie 
DOI (od 2017 r.), a czasopismo indeksowane jest w bazie Index Copernicus oraz  
w systemach PBN i OpenAIRE, a wszystkie roczniki czasopisma dostępne są on-line. 
4. „Klucze do oznaczania owadów Polski” – wydawnictwo ciągłe ukazujące się od 1954 
roku. W minionej kadencji funkcję Redaktora Naczelnego wydawnictwa sprawował 
prof. dr hab. Dariusz TARNAWSKI. W okresie sprawozdawczym ukazał się jeden 
dwujęzyczny zeszyt (nr 179): „Mszyce właściwe – Aphidoidea: Hormaphididae, Minda-
ridae, Phloeomyzidae, Thelaxidae” – autorstwa Romana HAŁAJA i Barbary OSIADACZ. 
5. „Polish Entomological Monographs” – wydawnictwo ciągłe ukazujące się od 2000 r. 
Od początku jego istnienia funkcję Redaktora Naczelnego sprawuje prof. dr hab. Janusz 
NOWACKI. W minionej kadencji ukazała się rekordowa liczba 7 tomów: 
– tom 12 (2016): Monograph of the new tribe Selatosomini from China (Insecta: 

Coleoptera, Elateridae, Denticollinae). Part II – autorzy: Rainer SCHIMMEL, Dariusz 
TARNAWSKI, Taeman HAN i Giuseppe PLATIA; 

– tom 13 (2017): A distributional checklist of Lepidoptera of Poland – redaktorzy: 
Jarosław BUSZKO i Janusz NOWACKI; 



250 WIAD. ENTOMOL., 38 (4): POZNAŃ 2019  

– tom 14 (2017): The aphids (Hemiptera, Aphidomorpha) of xerothermic habitats  
in Poland – autorzy: Barbara OSIADACZ i Roman HAŁAJ; 

– tom 15 (2018): The noctuids (Lepidoptera, Noctuoidea: Erebidae, Nolidae, 
Noctuidae) of Wielkopolska (west-central Poland) – autorzy: Janusz NOWACKI  
i Roman WĄSALA; 

– tom 16 (2018): Contribution to the immature stages of Dermestidae with special 
emphasis to larval morphology of the genus Anthrenus GEOFFROY, 1762 (Megato-
minae: Anthrenini) – autor Marcin KADEJ; 

– tom 17 (2018): Catalogue of the family Elateridae (Coleoptera) from Turkey – 
autorzy: Dariusz TARNAWSKI, Giuseppe PLATIA, Josef MERTLIK; 

– tom 18 (2019): Carabid communities (Coleoptera, Carabidae) of xerothermic 
grasslands of the eastern edge of Central European Plain. Biodiversity – Ecology – 
Valorisation – autor Paweł SIENKIEWICZ. 

Biblioteka 
Od sześciu lat Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie dofinansowuje 

działalności bibliotecznej. W przypadku naszej biblioteki oznaczało to likwidację etatu 
bibliotekarki i wstrzymanie wypożyczeń na zewnątrz. Część zadań została przesunięta 
na Zarząd Główny. Przejął on niektóre obowiązki wykonywane wcześniej przez 
bibliotekarkę: 
– wysyłkę prenumerat, 
– sprzedaż wydawnictw, 
– wymianę krajową i zagraniczną, 
które prowadzone są obecnie w oparciu o pomoc woluntariuszy. 

W roku 2017 pojawił się kolejny problem – władze Uniwersytetu Wrocławskiego 
wezwały PTEnt. do opuszczenia pomieszczeń zajmowanych wcześniej przez Bibliotekę. 
Po bezskutecznym poszukiwaniu nowego lokum, w 2018 roku księgozbiór został prze-
wieziony do Poznania. Było to spore wyzwanie logistyczne wymagające spakowania  
i przetransportowania ponad 540 kartonów o łącznej wadze 8,5 tony. W roku bieżącym 
księgozbiór został przeniesiony do nowego budynku Wydziału Ogrodnictwa i Architektury 
Krajobrazu UP w Poznaniu i umieszczony w 42 szafach bibliotecznych. Obecnie przy-
gotowywana jest baza elektroniczna, która umożliwi pełne korzystanie z jego zasobów. 

Działalność organizacyjna  
Struktury terenowe Towarzystwa tworzy obecnie 9 oddziałów: bytomski, gdański, 

lubelski, łódzki, olsztyński, poznański, rzeszowski, skierniewicki i warszawski. Ich 
aktywność jest bardzo różna i opiera się głównie na spotkaniach naukowych. Niestety, 
jedynie o części z nich możemy powiedzieć, iż „wypełniają zadania statutowe”. W wielu 
wypadkach Zarząd Główny nie otrzymuje sprawozdań z działalności oddziałów,  
a w przypadkach skrajnych nie dysponuje nawet składem zarządu oddziału. 

Znacznie lepiej prezentuje się działalność sekcji specjalistycznych. Aktualnie działa  
8 sekcji tematycznych: lepidopterologiczna, koleopterologiczna, dipterologiczna, hemi-
pterologiczna, hymenopterologiczna, odonatologiczna, paleoentomologiczna i tricho-
pterologiczna. Sekcje te funkcjonują w oparciu o wewnętrzne regulaminy zatwierdzone 
przez Zarząd Główny. Ich aktywność opiera się głównie na corocznych sympozjach  
i konferencjach naukowych oraz na innych formach pracy z członkami sekcji, takich jak 
warsztaty czy wycieczki terenowe.  
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Inne formy działalności 
Od kilkunastu lat Towarzystwo posiada własny serwis internetowy, który opracował  

i od początku prowadzi dr inż. Paweł TRZCIŃSKI. Dokładamy starań aby informował  
on na bieżąco o różnych formach aktywności Towarzystwa, a także o wydawnictwach  
i działalności sekcji tematycznych. 

Od trzech lat Towarzystwo posiada również swoją stronę na FACEBOOK, którą 
administruje dr Marek PRZEWOŹNY. Stała się ona ważnym źródłem informacji o bieżącej 
działalności PTEnt. oraz innych ważnych wydarzeniach światowej entomologii. 

Dzięki inicjatywie Sekcji Dipterologicznej jesteśmy od kilku lat współorganizatorami 
Światowego Dnia Muchówki, co przyczynia się do promocji polskiej dipterologii.  

Finanse towarzystwa 
Przez lata podstawowym źródłem finasowania działalności Towarzystwa były dotacje 

przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach dotacji 
dofinansowywane były zadania przewidziane do realizacji w danym roku. W minionej 
kadencji nie byliśmy w stanie skorzystać z tego źródła finansowania, co pociągnęło  
za sobą konieczność podjęcia działań zaradczych, takich jak obniżenie kosztów druku, 
czy zmniejszenie nakładu czasopism. Mimo ich bolesnego charakteru dzisiaj możemy 
powiedzieć, że udało nam się utrzymać wydawanie wszystkich tytułów Towarzystwa. 

Zasadniczymi źródłami finansowania działalności Towarzystwa są obecnie wpływy 
ze składek członkowskich, wpływy ze sprzedaży wydawnictw oraz dofinansowanie 
druku prac przez autorów. Wpływy ze składek kształtowały się na poziomie 8 000–
10 500 zł, wpływy ze sprzedaży wydawnictw na poziomie 2 000–3 000 zł, pozostałe 
przychody stanowiło dofinansowania druku prac przez autorów. Przychody z tego tytułu 
wynosiły 8 500–21 500 zł. Dotyczy to zwłaszcza Polish Entomological Monographs, 
którego druk jest w pełni finansowany przez autorów.  

Struktura wydatków w skali rocznej przedstawiała się następująco: 81–84% wpływów 
przeznaczane było na działalność wydawniczą, 2–3% na wysyłkę wydawnictw, 3–5% na 
obsługę finansową, a 7–9% na fundusz rezerwowy, który zabezpieczał płynność 
finansową Towarzystwa w kolejnym roku.  

Od dwóch lat działalność finansowa Towarzystwa prowadzona jest pod nadzorem 
firmy księgowej, dzięki czemu obniżyły się koszty obsługi finansowej, a raporty za lata 
2016 i 2017 zostały przyjęte przez Urząd Skarbowy bez zastrzeżeń. 

Podsumowanie 
Kończąc, pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do 

realizacji naszych dokonań. Zarządzanie Towarzystwem oraz jego funkcjonowanie nie 
byłoby możliwe bez aktywności i codziennej pracy wielu Koleżanek i Kolegów działa-
jących społecznie w oddziałach i sekcjach naszego Towarzystwa. Dziękuję wszystkim 
Członkom Zarządu Głównego, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach 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 51 Zjazdu PTEnt.  
dnia 12 września 2019 roku w Urszulinie 

Walne zgromadzenie Członków PTEnt. otworzył o godzinie 1615 Prezes, dr hab. 
Marek BUNALSKI. Ze względu na brak kworum, zgodnie ze statutem, ogłoszono drugi 
termin Walnego Zgromadzenia o godzinie 1645.  

Walne Zgromadzenie w drugim terminie rozpoczął Prezes przedstawiając propozycję 
porządku obrad: 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. 
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. 
4. Sprawozdanie Ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Polubownego. 
5. Dyskusja nad sprawozdaniem i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu 

Zarządowi. 
6. Wybór Władz Towarzystwa. 
7. Wolne wnioski. 
8. Zakończenie Walnego Zgromadzenia. 

Prezes dr hab. Marek BUNALSKI po powitaniu zebranych, przedstawił Walnemu 
Zgromadzeniu, propozycję osób, które Zarząd Główny PTEnt. chciałby uhonorować 
godnością Członka Honorowego. Dr hab. Marek BUNALSKI przybliżył sylwetki reko-
mendowanych osób: prof. dr hab. Jerzego GUTOWSKIEGO i prof. dr hab. Marka WANATA. 
Obie kandydatury zostały przez zebranych zgodnie przyjęte przez aklamację. Kolejno  
w trybie nadzwyczajnych prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI zgłosił propozycję uhono-
rowania także prof. dr hab. Wiesława KRZEMIŃSKIEGO, w uznaniu jego zasług dla 
rozwoju dipterologii, paleontologii i entomologii w Polsce i na świecie. Prof. SZA-
DZIEWSKI przedstawił życiorys prof. KRZEMIŃSKIEGO i poprosił zebranych o poparcie 
wniosku. Również przez aklamację Walne Zgromadzenie przyjęło propozycję nadania 
prof. KRZEMIŃSKIEMU honorowego członkostwa.  

Po zaakceptowaniu porządku obrad przez uczestników, Prezes poprosił o zgłaszanie 
kandydatur osób do Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. Do Komisji Skruta-
cyjnej powołano dr Radosława PLEWĘ i mgr Adama TARKOWSKIEGO, a do Komisji 
Wnioskowej dr Łukasza PRZYBYŁOWICZA i dr Rolanda DOBOSZA.  

Kolejno dr hab. Marek BUNALSKI zaproponował na Przewodniczącego Zebrania 
Sprawozdawczo-Wyborczego prof. dr hab. Ryszarda SZADZIEWSKIEGO. Kandydat 
zgodził się na przyjęcie powyższej funkcji, a jego osoba została zaakceptowana 
jednogłośnie przez zebranych. 

Przewodniczący 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. Prezes wymienił nazwiska zmarłych członków 
PTEnt., których uczczono chwilą ciszy.  

Następnie prof. Ryszard SZADZIEWSKI poprosił Komisję Rewizyjną o przedstawienie 
protokołu z kontroli działalności Zarządu Głównego, a Sąd Polubowny o sprawozdanie  
z jego działalności w minionej kadencji. Protokół Komisji Rewizyjnej odczytała przewod-
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nicząca, dr Agnieszka SOSZYŃSKA-MAJ, stawiając wniosek o udzielenie absolutorium 
ustępującemu zarządowi. Przewodniczący Sądu Polubownego, dr Lech BUCHHOLZ, 
stwierdził, że w minionej kadencji nie wpłynęła żadna sprawa wymagająca rozpatrzenia.  

Po wysłuchaniu sprawozdań, Przewodniczący Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, 
otworzył dyskusję dotyczącą przedstawionych sprawozdań. Głos zabrał dr Roland 
DOBOSZ, który zgłosił wniosek o rozwiązanie nieistniejącego już formalnie oddziału bytom-
skiego, natomiast dr Andrzej WOŹNICA, podziękował amatorom za wspieranie PTEnt. 

Kolejno prof. Ryszard SZADZIEWSKI poprosił zebranych o przegłosowanie uchwały  
o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi w drodze głosowania jawnego,  
tj. przez podniesienie mandatu wyborczego. Wyżej wymienioną uchwałę przyjęto,  
33 głosami „za” i 1 „wstrzymującym”.  

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 2019–2022 w składzie: 

Prezes:  dr Paweł SIENKIEWICZ  
Wiceprezesi:  prof. dr hab. Janusz NOWACKI 
 prof. UJ dr hab. Tomasz PYRCZ 
Sekretarz generalny:  dr hab. Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK 
Skarbnik: dr Rafał RUTA 
Bibliotekarz: dr hab. Marek BUNALSKI 
Członkowie: dr Agnieszka SOSZYŃSKA-MAJ 
 dr Dawid MARCZAK 
 dr Miłosz MAZUR 
  dr hab. Katarzyna GOLAN  
Sylwetkę kandydata na Prezesa przedstawił prof. dr hab. Janusz NOWACKI, podkreś-

lając ogromne zaangażowanie, od ponad 30 lat, dr SIENKIEWICZA w działalność Towa-
rzystwa. Prof. NOWACKI zaprezentował osobę dr SIENKIEWICZA jako odpowiedzialną  
i przygotowaną do podjęcia tak zaszczytnej funkcji i poprosił zebranych o poparcie.  

Następnie dr Dawid MARCZAK zgłosił propozycję Członka Zarządu Głównego,  
w osobie dr Karola SZAWARYNA. Kolejno prof. dr hab. Jarosław BUSZKO zaproponował 
prof. UTP dr hab. Tadeusza BARCZAKA, a dr Andrzej WOŹNICA, dr hab. Barbarę 
OSIADACZ na Członków Zarządu. Oboje kandydaci wyrazili zgodę. Przewodniczący 
Zebrania zarządził głosowanie nad przyjęciem proponowanego przez Ustępujący Zarząd 
składu nowego Zarządu Głównego w głosowania tajnym, przy pomocy karty do 
głosowania nr 1. Przy 34 osobach uprawnionych do głosowania, 32 głosy były „za”,  
1 głos był „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący”. Kolejno przeprowadzono głosowanie przy 
pomocy karty do głosowania nr 2 i wybrano jako Członków Zarządu dwie kolejne 
osoby, które otrzymały największą liczbę głosów: dr SZAWARYN (29 głosów „za”)  
i dr hab. OSIADACZ (26 głosów „za”). Natomiast prof. UTP dr hab. Tadeusz BARCZAK 
otrzymał 11 głosów i tym samym jego kandydatura nie została zaakceptowana. Wobec 
powyższego, Walne Zgromadzenie Członków PTEnt. powołało nowy Zarząd Główny 
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Następnie przystąpiono do wyboru Komisji 
Rewizyjnej. Na członków Komisji zaproponowano: prof. UR dr hab. Romę DURAK,  
dr inż. Romana WĄSALĘ, prof. UMCS dr hab. Pawła BUCZYŃSKIEGO, prof. dr hab. 
Krzysztofa SZPILĘ oraz dr Rolanda DOBOSZA. W wyniku głosowania, 34 osoby 
głosowały „za” i tym samym Walne Zgromadzenie wybrało Komisję Rewizyjną.  
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Kolejnym punktem obrad był wybór Sądu Polubownego, do którego zgłoszono 
następujące osoby: dr Andrzeja WOŹNICĘ, dr inż. Lecha BUCHHOLZA, prof. dr hab. 
Ryszarda SZADZIEWSKIEGO, dr Łukasza PRZYBYŁOWICZA oraz prof. UTP dr hab. Tade-
usza BARCZAKA. W wyniku głosowania, przy 34 osobach głosujących, 33 głosowało 
„za”, a 1 osoba wstrzymała się. 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.  

Po wznowieniu obrad, dr hab. Marek BUNALSKI podał ukonstytuowany skład Zarządu 
Głównego: 

Prezes dr Paweł SIENKIEWICZ 
Wiceprezesi  prof. dr hab. Janusz NOWACKI 
 prof. UJ dr hab. Tomasz PYRCZ 
Sekretarz generalny:  dr hab. Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK 
Skarbnik: dr Rafał RUTA 
Bibliotekarz: dr hab. Marek BUNALSKI 
Członkowie: dr Agnieszka SOSZYŃSKA-MAJ 
 dr Dawid MARCZAK 
 dr Miłosz MAZUR 
  dr hab. Katarzyna GOLAN 
  dr Karol SZAWARYN 
  dr hab. Barbara OSIADACZ 
Następnie przewodniczący zaprezentował ukonstytuowany skład pozostałych orga-

nów Towarzystwa: 
Komisja Rewizyjna: 
Przewodnicząca  prof. UR, dr hab. Roma DURAK 
Wiceprzewodniczący prof. UMCS dr hab. Paweł BUCZYŃSKI 
Sekretarz dr inż. Roman WĄSALA 
Członkowie dr Roland DOBOSZ 
  prof. dr hab. Krzysztof SZPILA  

Sąd Polubowny: 
Przewodniczący  dr inż. Lech BUCHHOLZ 
Członkowie  prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI 
 prof. UTP dr hab. Tadeusz BARCZAK 
 dr Łukasz PRZYBYŁOWICZ 
  dr Andrzej WOŹNICA  

Następnie nowo wybrany Prezes podziękował zebranym za wybór jego osoby, wyra-
żając nadzieję, że sprosta wymaganiom stawianym przez Towarzystwo pod względem 
naukowym i organizacyjnym. Doktor SIENKIEWICZ przedstawił nowy Zarząd jako osoby 
doświadczone, pełne inicjatywy, dla których ważne są losy Towarzystwa. Prezes 
przedstawiając swoje zamierzenia, podkreślił istotę unormowania spraw członkowskich, 
poprzez zachęcanie do wstępowania nowych członków w poczet PTEnt. Zwrócił też 
uwagę na konieczność aktywowania członków oraz rozpoczęcie przygotowań do 100-
lecia Towarzystwa.  
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Kolejnym punktem Walnego Zgromadzenia były wolne wnioski, które przedstawił,  
w imieniu Komisji Wnioskowej, dr Roland DOBOSZ. Do Komisji wpłynął wniosek prof. 
dr hab. Ryszarda SZADZIEWSKIEGO dotyczący zmiany Statutu PTEnt. tak, aby włączyć 
sekcje specjalistyczne w strukturę naszego Towarzystwa. PTEnt. powinno być konsor-
cjum, a przewodniczący sekcji mogliby być członkami Zarządu.  

Ustosunkowując się do wniosku, Prezes powiedział, że wybory Zarządu dokonują się 
w sposób demokratyczny podczas Walnego Zgromadzenia. Członkowie Towarzystwa,  
a wśród nich przewodniczący Sekcji wówczas mają możliwość zgłaszania kandydatów 
do Zarządu. Zdaniem Prezesa łączenie tak ważnych funkcji w Towarzystwie nie byłoby 
efektywne. 

Kolejno głos w dyskusji zabrał prof. Janusz NOWACKI, który podkreślił jak istotne 
jest włączenie Sekcji w działalność Towarzystwa. Profesor przypomniał, że Sekcje są 
powołane przez Zarząd Główny, a ich członkowie muszą być także członkami 
Towarzystwa. Uznał również, że na zebrania Zarządu Głównego powinni być zapraszani 
Przewodniczący Sekcji. W dyskusji wziął udział prof. Wiesław KRZEMIŃSKI, który 
zauważył, że na zjazdach PTEnt. powinny być przedstawiane sprawozdania finansowe, 
ocena komisji rewizyjnej, a także sprawozdania z działalności poszczególnych sekcji  
i oddziałów. Profesor zaapelował także, aby zmienić statut PTEnt., oprzeć działalność 
Towarzystwa na sekcjach oraz uaktywnić ich działania. Prof. KRZEMIŃSKI zwrócił także 
uwagę na przekazywanie informacji o funkcjonowaniu Towarzystwa oraz organizo-
wanych zjazdach drogą elektroniczną. Ustosunkowując się do przedmówcy, Prezes 
odpowiedział, że Zarząd PTEnt. nie chce zamykać oddziałów, jedynie wygaszać te, 
które już nie funkcjonują. Doktor SIENKIEWICZ zauważył istotną rolę oddziałów i sekcji, 
lecz podkreślił, że członek sekcji musi być członkiem PTEnt., w przeciwnym razie może 
być tylko jej sympatykiem. Kolejno głos zabrał dr Łukasz PRZYBYŁOWICZ, który 
zaproponował aby Prezes brał udział w zebraniach sekcji i zachęcał oraz zapraszał jej 
sympatyków, żeby wstępowali w szeregi Towarzystwa. 

Wpłynął także wniosek formalny dr Andrzeja WOŹNICY, by Zarząd Główny podjął 
inicjatywę rejestracji czasopisma „Dipteron” jako wydawnictwa PTEnt. Prezes, dr Paweł 
SIENKIEWICZ, obiecał, że na zebraniu Zarządu Głównego zostanie poruszony ten wątek. 
Głos w dyskusji zabrał także dr Roland DOBOSZ, stwierdzając, że Towarzystwo ewo-
luuje i dlatego konieczne są prace nad zmianą i unowocześnieniem statutu. Doktor 
DOBOSZ uważa, że zmieniła się forma i sposób funkcjonowania członków sekcji  
i wskazane są działania dotyczące jej wsparcia i możliwości dofinansowania. Kolejno 
prof. UJ dr hab. Tomasz PYRCZ stwierdził, że studenci mają możliwość dofinansowania 
występując np. o granty, a uczestnictwo w konferencjach może być wpisane w ich 
działalność naukową. Głos zabrał także prof. UMCS dr hab. Paweł BUCZYŃSKI, pytając 
Prezesa o plany związane z przejściem na wersję cyfrową czasopisma „Wiadomości 
Entomologiczne”. Dr Paweł SIENKIEWICZ odpowiedział, że także to zagadnienie będzie 
omawiane na zebraniu Zarządu Głównego.  

Natomiast mgr Adam TARKOWSKI skierował pytanie – co, oprócz sympozjów, oferuje 
PTEnt. w ciągu roku młodym osobom? Mgr TARKOWSKI uważa, że bardziej popularne 
są zjazdy sekcji, ponieważ są to tematyczne spotkania, na których można spotkać 
ekspertów lub poznać ciekawy teren. Kolejno głos zabrała dr Agnieszka SOSZYŃSKA-
MAJ, która stwierdziła, że Oddział Łódzki promuje PTEnt. w szeregu inicjatyw, jak np. 
w organizowaniu bezpłatnych warsztatów, w których wykorzystuje logo PTEnt.  
Na zakończenie głos zabrali dr Roland DOBOSZ, dr Andrzej WOŹNICA oraz dr Lech 
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BUCHHOLZ, którzy zgodnie stwierdzili, że należy pozytywnie zachęcać młodych ludzi do 
bycia członkiem PTEnt. 

Kończąc obrady nowo wybrany Prezes podziękował za żywiołową dyskusję, uznając 
Walne Zgromadzenie za zamknięte. 

Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK – Protokolant  

RECENZJA 
REVIEW 

NOWACKI J., BUSZKO J. 2019. Atlas motyli 
Polski. Część IV. Sówki. Wydawnictwo Grupa 
Image, Warszawa, 564 ss. ISBN 978-83-64917-
44-8. 

Ukazał się właśnie czwarty i ostatni już tom  
z serii „Atlas motyli Polski” dotyczący tym 
razem sówek. Seria, ukazująca się od 1993 roku, 
zdobyła uznanie entomologów i miłośników przy-
rody rzadko spotykaną fuzją naukowej rzetel-
ność z piękną szatą graficzną. Również czwarty 
tom nie rozczaruje pod tym względem czytel-
ników. Po raz pierwszy w literaturze krajowej 
omówiono i zilustrowano wszystkie krajowe 
gatunki z nadrodziny sówek (Noctuoidea).  

Na 47 barwnych tablicach przedstawiono 648 okazów motyli należących do 506 
gatunków. Książka stanowi podsumowanie dotychczasowej wiedzy oraz wyników 
wieloletnich badań autorów nad motylami z nadrodziny sówek (Noctuoidea: Erebidae, 
Nolidae, Noctuidae) w Polsce. Autorzy, będący najlepszymi specjalistami w tej grupie, 
zadbali o rzetelne opisy gatunków zawierające ich charakterystyczne cechy morfo-
logiczne, okres pojawu, preferencje środowiskowe i pokarmowe oraz rozmieszczenie 
geograficzne. W przypadku gatunków szczególnie trudnych do odróżnienia na podstawie 
cech morfologicznych zamieszczono również ryciny elementów anatomicznych. Jest to 
zatem pierwsze opracowanie umożliwiające oznaczenie do gatunków wszystkich 
krajowych przedstawicieli nadrodziny sówek.  

Książka wydana estetycznie, na papierze kredowym i w twardej, kolorowej oprawie 
stanowić może ozdobę każdej biblioteczki przyrodniczej. 

Marek BUNALSKI, KEOS, UP Poznań 


