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Sprawozdanie z XLVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
oraz V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu
„Ochrona owadów w Polsce”
Poznań, 20 – 22 września 2007 r.
W związku z upływającą w 2007 roku kolejną kadencją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, zorganizowano XLVI Zjazd Członków naszej organizacji.
Tradycyjnie odbył się on w połączeniu z już V Ogólnopolską Konferencją Naukową z cyklu
„Ochrona owadów w Polsce”, nt. „Różnorodność biologiczna owadów Polski – aktualny stan
badań oraz perspektywy jej ochrony”. Imprezy te miały miejsce w dniach 20–22 września
2007 roku. Obok Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w organizacji Zjazdu i Konferencji wzięły udział zaprzyjaźnione instytucje i jednostki uczelniane: Katedra Ochrony
i Kształtowania Środowiska AR w Poznaniu, Katedra Entomologii AR w Poznaniu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Nad całością honorowy patronat objął
J. M. Rektor AR w Poznaniu, prof. dr hab. Erwin WĄSOWICZ. Nad merytoryczną stroną
Konferencji czuwała Rada Programowa w osobach: przewodniczącego prof. dr hab. Janusza
NOWACKIEGO oraz członków prof. dr hab. Józefa BANASZAKA, dr inż. Lecha BUCHHOLZA,
dr inż. Marka BUNALSKIEGO, prof. dr hab. Jarosława BUSZKO, mgr inż. Piotra GRYGIERA,
dr Wojciecha KUBASIKA, dr inż. Paweła SIENKIEWICZA, dr hab. Dariusza TARNAWSKIEGO,
prof. dr hab. Barbary WILKANIEC.
Za najistotniejsze cele Konferencji postawiono m. in.:
– próbę podsumowania aktualnych danych nt. różnorodności biologicznej owadów Polski;
– zmobilizowanie środowiska naukowego do prowadzenia na szerszą skalę badań nad fauną
owadów różnych regionów Polski oraz różnych środowisk;
– zachęcenie do podejmowania współpracy między naukowcami i praktykami (szczególnie
w obszarze tworzonej sieci NATURA 2000);
– przedyskutowanie możliwości ochrony przyrody poprzez ochronę owadów w procesach
decyzyjnych na szczeblach samorządowych.
Ceremonia otwarcia Konferencji i Zjazdu miała miejsce 20 września w reprezentacyjnej
sali Akademii Rolniczej w Poznaniu, w Kolegium Rungego. O godzinie 1100 Prezes Towarzystwa, prof. dr hab. Janusz NOWACKI powitał wszystkich zgromadzonych gości i uczestników
oraz wygłosił krótki referat na temat osiągnięć Towarzystwa powiązanych z regularnie odbywającymi się Konferencjami z cyklu „Ochrona owadów w Polsce”. Przypomniał On m.in.
o pierwszym w historii „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt”, tomie poświęconym bezkręgowcom, oraz o podejmowanych przez Towarzystwo próbach doskonalenia systemu prawnego ochrony przyrody.
W dalszej części ceremonii otwarcia zabrał głos przedstawiciel Patrona Honorowego prorektor ds. Nauki AR w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorz SKRZYPCZAK. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na to, jak ważne i praktyczne jest podejmowanie wszelkich wysiłków
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zmierzających do ochrony różnorodności biologicznej Polski oraz życzył uczestnikom Zjazdu i Konferencji owocnych obrad i satysfakcji z pracy naukowej nad pogłebianiem wiedzy
o owadach naszego kraju i świata. Obecni na sali oklaskami podziękowali Profesorowi za
miłe słowa skierowane pod adresem entomologów.
Następnie o wygłoszenie referatu otwierającego został poproszony dr hab. Dariusz IWAN,
który przedstawił temat: „Rola muzeów przyrodniczych w badaniach nad bioróżnorodnością”. Za najważniejszą konkluzję tego wystąpienia można było uznać stwierdzenie, że nadal
muzea przyrodnicze i zgromadzony w nich materiał będą stanowić ważne źródło informacji
o różnorodności biologicznej, nie można jednak zapomnieć, że najlepszym bankiem genów
i dostarczycielem informacji jest dobrze zachowana przyroda.
Na zakończenie ceremonii otwarcia Zjazdu i Konferencji uczestników spotkania wprawił
w dobry nastrój koncert Reprezentacyjnego Zespołu Polskiego Związku Łowieckiego – Capella Zamku Rydzyńskiego. Przedstawiono utwory należące do klasyki myśliwskiej, a także
inne znane fragmenty muzyki dawnej i współczesnej. Mistrzowskie wykonanie utworów oraz
dobrana tematyka przypomniały wszystkim, że piękno przyrody jest również inspiracją dla
artystów i źródłem wielu pozytywnych doznań w sferze duchowej.
Po przerwie obiadowej, o godzinie 1400 wszyscy udaliśmy się na miejsce obrad w budynku
AR w Poznaniu, gdzie prof. Janusz NOWACKI otworzył pierwszą sesję referatową. Prowadzenie tej części Konferencji powierzył dr hab. Dariuszowi IWANOWI.
Wysłuchaliśmy czterech referatów:
1) Tomasz M ARKIEWICZ: „Inwentaryzacja wybranych gatunków owadów w ramach powszechnej inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, na przykładzie
RDLP w Poznaniu”;
2) Józef BANASZAK: „Zróżnicowanie gatunkowe pszczół w Polsce: stan i potrzeby badawcze”;
3) Agnieszka SOSZYŃSKA-MAJ: „Znaczenie badań nad fauną naśnieżną i zimą aktywną dla
poznania bioróżnorodności owadów Polski”;
4) Piotr TYKARSKI: „Internetowe bazy danych jako narzędzie w badaniach bioróżnorodność: zbędna komplikacja czy niedoceniana szansa?”.
Drugą sesję referatową, która rozpoczęła się po przerwie na kawę o 1630, poprowadził
prof. dr hab. Tadeusz BARCZAK. Obejmowała ona pięć wystąpień:
1) Andrzej OLEKSA: „Markery genetyczne w ochronie owadów”;
2) Jerzy M. G UTOWSKI , Marek MIŁKOWSKI : „Bogatkowate (Coleoptera: Buprestidae)
Puszczy Kozienickiej”;
3) Jolanta NAPIÓRKOWSKA-KOWALIK, Wojciech SEKUŁA:„Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) występujące w środowisku miejskim Lublina”;
4) Agata KOSTRO-AMBROZIAK, Janusz SAWONIEWICZ: „Ichneumonologiczny raj – czyli co
kryją biebrzańskie bagna”;
5) Radomir JASKUŁA: „Rola obszarów chronionych w zachowaniu bioróżnorodności biologicznej biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) na przykładzie województwa łódzkiego”.
Wygłoszonym referatom towarzyszyły dyskusje, które miały swoją kontynuację w kuluarach.
Kolejny dzień Zjazdu i Konferencji (21 września) rozpoczęto o godz. 900 od wycieczki autokarem do poznańskiej Palmiarni. Pogoda, która dopisywała podczas całego spotkania pozwoliła jeszcze milej spędzić czas na podziwianiu egzotycznych roślin oraz zwierząt prezentowanych w terrariach i akwariach. Dodatkowo przewodnicy objaśniając tajemnice roślin z
różnych stref klimatycznych wzbogacili naszą wiedzę ogólnoprzyrodniczą.
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Wykorzystując słoneczną pogodę tego dnia, część uczestników imprezy udała się indywidualnie lub pod przewodnictwem dr Marka BUNALSKIEGO na zwiedzanie Starego Rynku
w Poznaniu.
Wszyscy ponownie zebraliśmy się na sali obrad o godzinie 1500, gdzie odbyło się Walne
Zgromadzenie Członków PTEnt. Prezes prof. Janusz NOWACKI powitał wszystkich zgromadzonych i oficjalnie otworzył najważniejszą część Zjazdu witając wszystkich zgromadzonych.
Następnie przedstawił porządek obrad i zaproponował na protokolanta dr inż. Romana
WĄSALĘ. Propozycja została przyjęta bez zastrzeżeń. W dalszej części Zgromadzenia dokonano zgłoszenia kandydatur oraz wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej. Zaproponowane osoby przyjęte zostały przez aklamację, a skład tych komisji przedstawiał się następująco:
1) Komisja Skrutacyjna:
dr Szymon KONWERSKI (Przewodniczący)
mgr Agata KOSTRO-AMBROZIAK (Członek)
mgr Marek PRZEWOŹNY (Sekretarz)
2) Komisja Wnioskowa:
dr Agnieszka SZOSZYŃSKA-MAJ
dr Katarzyna GOLAN
dr Daniel KUBISZ
Komisja Skrutacyjna analizując listę obecności stwierdziła, że na 189 osób uprawnionych
do głosowania obecnych jest jedynie 45 osób. Oznaczało to, zgodnie ze Statutem PTEnt.
(§24/1, pkt.1) brak kworum na sali. W związku z tym ogłoszono przerwę i ponowne rozpoczęcie obrad Walnego Zgromadzenia w drugim terminie, tj. o godz. 1530.
W czasie przerwy uczestnicy Zjazdu i Konferencji poproszenia zostali do wspólnego zdjęcia pamiątkowego.
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Po przerwie Walne Zgromadzenie rozpoczęto od wyboru przewodniczącego części sprawozdawczo-wyborczej. Jednomyślnie został wybrany prof. dr hab. Jerzy M. GUTOWSKI.
Przewodniczący poprosił Zarząd Główny o zaprezentowanie sprawozdania z kadencji
2004–2007. W imieniu Zarządu wystąpił Prezes, który przedstawił osiągnięcia PTEnt. w minionych trzech latach oraz podsumował kadencję dziękując wszystkim Członkom Zarządu
za owocną współpracę.
W kolejności, o przedstawienie swoich sprawozdań poproszeni zostali: prof. Barbara
WILKANIEC – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz prof. Antoni K UŚKA – Przewodniczący Sądu Polubownego. Konkluzją przedstawionego sprawozdania Komisji Rewizyjnej był
wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Profesor KUŚKA poinformował natomiast, że do Sądu Polubownego w minionym okresie nie trafiła żadna sprawa.
Przewodniczący zebrania, po wysłuchaniu sprawozdań, zarządził dyskusję nad nimi. Ponieważ nie zgłoszono uwag przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku tajnego głosowania (43 głosy „za”, 2 głosy
„wstrzymujące się” oraz brak głosów „przeciw”) wniosek przyjęto udzielając absolutorium.
Kolejnym punktem Zgromadzenia był wybór nowych władz Towarzystwa. Ponieważ na
ręce Przewodniczącego zebrania wpłynęła tylko jedna propozycja nowego Zarządu Głównego, po jej przedstawieniu przystąpiono do tajnego głosowania. Zaproponowany Zarząd
przyjęto przy 41 głosach „za”, 2 głosach „przeciw”, oraz 2 głosach „wstrzymujących się”.
W jego skład weszły następujące osoby:
ZARZĄD GŁÓWNY
Prezes – prof. dr hab. Janusz NOWACKI
Wiceprezes – prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI
Wiceprezes – dr inż. Marek BUNALSKI
Sekretarz Generalny – dr inż. Paweł SIENKIEWICZ
Skarbnik – dr Wojciech KUBASIK
Bibliotekarz – dr hab. Marek WANAT
Opiekun strony internetowej – dr inż. Paweł TRZCIŃSKI
Członkowie Zarządu: – prof. dr hab. Józef BANASZAK
– dr hab., prof. Tadeusz BARCZAK
– dr Paweł BUCZYŃSKI
– dr hab. Dariusz IWAN
– mgr Rafał RUTA
Przewodniczący Zebrania zarządził następnie zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej, którą w tajnym głosowaniu wybrano (przy 44 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”) w składzie:
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący – prof. dr hab. Barbara WILKANIEC
Z-ca Przewodniczącego – mgr Roland DOBOSZ
Członek – dr inż. Roman WĄSALA
W wyniku tajnego głosowania na zaproponowaną listę kandydatów do Sądu Polubownego przy 45 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wybrano następujące osoby:
SĄD POLUBOWNY
Przewodniczący – dr hab., prof. Antoni KUŚKA
Z-ca przewodniczącego – prof. dr hab. Jarosław BUSZKO
Członkowie: – dr Katarzyna GOLAN
– dr Daniel KUBISZ
– dr Bogusław SOSZYŃSKI
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Po przerwie, w której nastąpiło ukonstytuowanie się wyżej wymienionych organów
PTEnt., nowo wybrany Prezes ZG prof. dr hab. Janusz NOWACKI podziękował uczestnikom
Walnego Zgromadzenia za ponownie okazane mu zaufanie. Prezentując zamierzenia na kolejną kadencję oznajmił, że głównym kierunkiem działalności Towarzystwa będzie uaktywnianie Oddziałów i Sekcji. Tam koncentruje się życie PTEnt. i wszystkie sprawy związane
z funkcjonowaniem naszej organizacji. W związku z tym zostanie zwołane Zebranie ZG
w składzie poszerzonym o Redaktorów Naczelnych wydawnictw oraz Przewodniczących Sekcji.
Poza tym szczególną uwagę należy zwrócić na wydawane przez PTEnt. czasopisma. Należy stale podwyższać ich jakość i dbać o terminowość ukazywania się kolejnych zeszytów.
Ważnym krokiem, który w efekcie poprawi wizerunek „Polish Journal of Entomology” będzie podjęcie procedury wprowadzającej czasopismo na tzw. „Listę Filadelfijską”.
W przyszłym roku PTEnt. obchodzić będzie swoje 85-lecie. Zadaniem nowego ZG będzie
zatem zorganizowanie z tej okazji Jubileuszowego Zjazdu. Jego charakter i forma zostaną
przedyskutowane na najbliższym zebraniu Zarządu.
Prowadzona będzie również, w miarę możliwości, dalsza współpraca z Ministerstwem
Środowiska w kwestiach związanych z ochroną przyrody, a więc i owadów.
Następnym punktem obrad Walnego Zgromadzenia były wolne wnioski. Jako pierwszy
zabrał głos Prezes, prof. dr hab. Janusz NOWACKI, który złożył formalny wnosek o przyznanie Honorowego Członkostwa Towarzystwa prof. dr hab. Jarosławowi BUSZKO , po czym
przedstawił życiorys kandydata oraz jego zasługi dla rozwoju PTEnt. Wniosek ten został
przyjęty przez aklamację.
W kolejności zabrał głos prof. dr hab. Jarosław BUSZKO, który nie ukrywając zaskoczenia, podziękował za miłe słowa i tak wielkie wyróżnienie. Podkreślił On, iż głęboko identyfikuje się z PTEnt., a wstąpienie przed ponad 30-laty w szeregi Towarzystwa miało wyraźny
wpływ na Jego rozwój osobisty oraz naukowy i było, jak to określi, „jak strzał w dziesiątkę”.
Kolejnym wnioskiem wygłoszonym przez prof. Janusza N OWACKIEGO było podjęcie
uchwały zwalniającej studentów i doktorantów studiów stacjonarnych z części składki członkowskiej. Ulga miałaby wynosić 50%. W wyniku głosowania przyjęto zgłoszoną uchwałę przy
43 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”, oraz 1 głosie „wstrzymującym się”.
Następnie głos zabrał mgr Rafał RUTA. Przedstawił on list otwarty grupy członków do
Zarządu Głównego PTEnt. dotyczący zmian jakie ich zdaniem powinny zostać dokonane
w „Wiadomościach Entomologicznych”. Propozycje te można ująć w następujących punktach:
– zwiększenie limitu objętości prac oraz zmniejszenie czcionki tekstu zasadniczego i podawanych stanowisk;
– umożliwienie publikacji suplementów z obszernymi opracowaniami faunistycznymi;
– rozważenie publikowania czasopisma jedynie w wersji elektronicznej;
– podawanie daty wpłynięcia pracy i akceptacji jej do druku, przy jednoczesnym informowaniu Autorów o etapie opracowania redakcyjnego manuskryptów;
– pisanie nazw zwierząt szczebla ponadrodzajowego zwykłą czcionką (wg zalecenia Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Zoologicznej);
– upowszechnienie korespondencji między Autorami, Recenzentami i Redakcją drogą elektroniczną;
– opracowanie wytycznych dla Recenzentów;
– umożliwienie druku prac w języku angielskim w każdym przypadku, a nie tylko w uzasadnionym;
– zamieszczenie informacji o warunkach druku kolorowych ilustracji we wskazówkach dla
Autorów.
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Prezes PTEnt. jako przewodniczący tej części spotkania poprosił Redaktora Naczelnego
dr inż. Lecha BUCHHOLZA o ustosunkowanie się do listu.
Redaktor poinformował, że większość proponowanych zmian w funkcjonowaniu czasopisma jest wprowadzona. W pełni zgodził się z wnioskiem aby większość korespondencji Redakcja prowadziła drogą elektroniczną. Natomiast recenzje jako dokument muszą zostać
wysyłane drogą tradycyjną z podpisem. Odnośnie wprowadzenia do czasopisma jako języka
równorzędnego języka angielskiego Redaktor stwierdził, że ze względu na funkcję czasopisma i jego znaczenie dla amatorów entomologii, zmiana taka jest niewskazana. Przypomniał
jednocześnie, że istnieje możliwość druku prac w języku angielskim w uzasadnionych przypadkach, a zasadnicza treść każdej pracy w języku polskim dostępna jest dla osób nie znających tego języka, dzięki obowiązkowi zamieszczania w pracy streszczenia oraz opisów tabel
i rycin w języku angielskim. Zaproponował następnie aby szerszą dyskusję nad poprawą jakości czasopisma przenieść na Zebranie Zarządu Głównego Towarzystwa z udziałem Redaktora Naczelnego, gdyż jest to wystarczający organ do wprowadzenie ewentualnych
zmian. Propozycja została zaakceptowana przez zgromadzonych i przewodniczącego tej części Zgromadzenia.
W kolejności głos zabrał mgr Roland DOBOSZ. Poinformował, iż jest członkiem PTEnt.
od 30 lat i jego zdaniem Zjazdy Towarzystwa powinny być również miejscem pozwalającym
na „skupianie i rozwijanie działalności amatorskiej”, a „wpisowe na Zjazd w wysokości 200
złotych uniemożliwia uczestnictwo w nim mniej zamożnych ludzi”.
Głos zabrała również Pani prof. Alicja KORCZ. Poinformowała zebranych, iż jest członkiem PTEnt. od 1959 roku i jej zdaniem Władze Towarzystwa powinny zmniejszyć także
koszty uczestnictwa w życiu PTEnt. emerytów i rencistów.
W dyskusji nad powyższymi sprawami stwierdzono, że faktycznie koszty uczestnictwa
w Zjazdach i Konferencjach są dla amatorów wysokie. Jednak przy niskim dofinansowaniu
Towarzystwa z budżetu Państwa koszty te są niskie w porównaniu z wieloma konferencjami
odbywającymi się w Polsce. Nie jest też łatwe pozyskanie sponsorów dla naszej działalności,
którzy byliby w stanie nasze imprezy dofinansować na tyle wysoko by można zejść z kosztami
wpisowego czy też wyżywienia oraz noclegów do satysfakcjonującego wszystkich minimum.
Mgr Radomir JASKUŁA poinformował, iż Oddział Łódzki PTEnt. już od trzech lat organizuje „Otwarte Warsztaty Entomologiczne”. Są one miejscem gdzie amatorzy z całego kraju
spotykają się z zawodowymi entomologami, a także pewnym narzędziem do rekrutacji nowych członków PTEnt.
Zdaniem biorących udział w dyskusji pokazuje to, że funkcjonowanie Towarzystwa może
być realizowane przy niskich kosztach w oparciu o sekcje tematyczne i oddziały. Dlatego należy wspólnie wypracowywać formy działania Towarzystwa, również w kwestii Zjazdów
i Konferencji, które mają za zadanie zgromadzić jak najwięcej Członków i Sympatyków różnych specjalności wokół wiodącego tematu przedsięwzięcia.
Następnie głos zabrał dr Piotr TYKARSKI przedstawiając funkcjonowanie i możliwości
współpracy Towarzystwa i jego Członków z Krajową Siecią Informacji o Bioróżnorodności.
Po przedstawieniu propozycji Prezes poprosił o przesłanie oferty współpracy do Zarządu
Głównego PTEnt. w celu przeanalizowania możliwości takiej współpracy.
Jako ostatni zabrał głos Skarbnik PTEnt. dr Wojciech KUBASIK, który poinformował zebranych o niskiej i stale obniżającej się liczbie opłacanych składek. Zwrócił się też z prośbą
o terminowe i regularne opłacanie składek członkowskich, oraz wyraźne zaznaczanie czego
dana wpłata dotyczy, i za który rok.
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Na zakończenie Walnego Zgromadzenia Prezes PTEnt., prof. dr hab. Janusz NOWACKI,
podziękował prowadzącemu zebranie sprawozdawczo-wyborcze prof. Jerzemu M. GUTOWSKIEMU, oraz wszystkim zebranym za udział w tym ważnym dla Towarzystwa wydarzeniu.
Zaprosił też wszystkich na uroczystą kolację.
Uroczysta Kolacja rozpoczęła się o godzinie 1900 od toastu na cześć Członków Towarzystwa oraz nowego Zarządu Głównego. Życzono też pomyślności w realizacji przedstawionych planów rozwoju naszej Organizacji. Kolacja przebiegała w miłej atmosferze przy
akompaniamencie orkiestry. Zachęceni żywymi rytmami koleżanki i koledzy chętnie tańczyli. Dominowały jednak kuluarowe dyskusje na tematy entomologiczne oraz wspaniałe wspomnienia z różnych wypraw. Około godziny 100 wszyscy rozeszliśmy się w grupkach na nocleg.
Ostatni dzień Zjazdu i Konferencji (22 września) poświęcony był Sesji Posterowej, która
rozpoczęła się po śniadaniu o godzinie 900. Można było zapoznać się z wynikami wielu prac
dotyczących rozmaitych aspektów różnorodności biologicznej. O godzinie 1200 oficjalnie zakończono imprezę, która przebiegała w miłej atmosferze okraszonej wrześniowym słońcem.
Martwi natomiast fakt niskiego zainteresowania Członków sprawami Towarzystwa, głownie
ze strony osób pracujących w jednostkach naukowych. W Zjeździe i Konferencji uczestniczyło niespełna 60 osób. Jakie będą dalsze losy PTEnt. pokaże przyszłość, a szczególnie
efekty działań zmierzających do uaktywnienia Członków należących do naszego Towarzystwa.
Sekretarz Generalny PTEnt.
Dr inż. Paweł SIENKIEWICZ

Sprawozdanie z działalności
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
w kadencji 2004 – 2007 (od 17 IX 2004 do 31 VIII 2007 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 7 posiedzeń, których przedmiotem były sprawy
członkowskie, wydawnicze, organizacyjne oraz finansowe.
A. Sprawy członkowskie
Według stanu na dzień 31 sierpnia 2007 roku, Towarzystwo nasze liczy 434 członków
w tym 14 Członków Honorowych. W minionej kadencji w szeregi naszego towarzystwa wstąpiło 40 osób, odpowiednio w 2005 roku 22 osoby, w 2006 – 7 osób i w 2007 – 11 osób.
W stosunku do poprzedniej kadencji nie poprawiło się opłacanie składek członkowskich.
Za rok 2005 składki zapłaciło 210 osób to jest 48%, za rok 2006 – 168, a za rok bieżący wg
stanu na 31 VIII – 120 osób to jest zaledwie 27%. Niestety wielu członków opłaca jeszcze
składki z rocznym opóźnieniem.
Zarząd główny przyznał też w 2006 roku 4 „Złote odznaki” dla zasłużonych dla PTEnt.
osób: prof. dr hab. Romualda Jacka POMORSKIEGO, prof. dr hab. Andrzeja WITKOWSKIEGO, prof. dr hab. Erwina WĄSOWICZA oraz prof. dr hab. Jana SZYSZKO.
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B. Sprawy wydawnicze
W minionej kadencji Towarzystwo nasze wydawało cztery tytuły wydawnictw ciągłych. Razem za lata od 2005 do końca 2007 wydamy: 30 odrębnych zeszytów 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. „Polskie Pismo Entomologiczne”, Tomy: 74 (2005), 75 (2006) i 76 (2007)
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. Ponadto w 2007 roku ukazał się dodatkowo suplement.
2. „Wiadomości Entomologiczne”, Tomy: 24 (2005), 25 (2006) i 26 (2007)
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 ukazały się suplementy: dwa w 2006 roku.
3. „Klucze do oznaczania owadów Polski”
Redaktor Naczelny prof. dr hab. Jarosław BUSZKO: 2006 rok – zeszyt: 45a. Wydawnictwo
przeżywa pewien regres spowodowany brakiem dofinansowania oraz mniejszym zainteresowaniem autorów.
4. “Polish Entomological Monographs”
Wydawnictwo ciągłe powołane do życia uchwałą Zarządu Głównego z dnia 7 kwietnia
2000 r. W bieżącej kadencji udało się wydać 2 i 3 tom (2005).
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 ramienia Zarządu Głównego sprawuje dr hab. Marek WANAT. W minionej kadencji do głównych zadań biblioteki należało:
– prowadzenie krajowej i zagranicznej wymiany czasopism
– wysyłka prenumeraty PPEnt. i Wiad. Entomol. do członków Towarzystwa
– sprzedaż wydawnictw Towarzystwa
– udostępnianie księgozbioru, oraz informacji o nim na stronach internetowych PTEnt.
Aktualnie biblioteka prowadzi wymianę z 195 kontrachentami zagranicznymi i 9 krajowymi. Stan biblioteki na dzień 31 sierpnia wynosi 714 tytułów czasopism (13 314 roczników)
oraz 1626 pozycji druków zwartych i 3768 odbitek. W bibliotece zarejestrowano 8 bibliotek
i 750 czytelników indywidualnych. Poza bibliotekę wypożyczono 430 egzemplarzy a na miejscu udostępniono 2486 egzemplarzy czasopism i 102 książki (głównie nowości wydawniczych).
D. Sprawy organizacyjne
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na Zjeździe w 1998 roku Polskie Towarzystwo Entomologiczne ma swoją siedzibę w Poznaniu, w Akademii Rolniczej im.
A. Cieszkowskiego. 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 (http://
pte.au.poznan.pl). 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 12 oddziałów terenowych. Tylko nieliczne z nich
działają nadal dość aktywnie, przykładowo: Lubelski, Łódzki, Olsztyński oraz Poznański.
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Niestety znaczna część oddziałów od dłuższego czasu nie przejawia aktywności. Nie powiodły się także próby reaktywowania działalności dużych oddziałów, np. Krakowskiego i Warszawskiego.
Znacznie lepiej działają sekcje specjalistyczne. Aktualnie zarejestrowanych jest 11 sekcji:
lepidopterologiczna, koleopterologiczna, dipterologiczna, hymenopterologiczna, odonatologiczna, trichopterologiczna, paleoentomologiczna (zmiana nazwy w 2006 r.), owadów społecznych, entomologii leśnej, entomologii stosowanej oraz od 2005 r homopterologiczna.
Sekcje te funkcjonują w oparciu o własne wypracowane regulaminy, najczęściej organizując
raz do roku sympozja specjalistyczne.
W minionej kadencji obok znacznej aktywności wydawniczej Towarzystwo przejawiało
aktywności na polu upowszechniania i promocji osiągnięć naukowych w dziedzinie entomologii. W dniach 3–5 lipca 2006 roku odbyła się w Zwierzyńcu IV Ogólnopolska Konferencja
Naukowa z cyklu „Ochrona owadów w Polce” na temat: „Badania entomologiczne a obecna
sytuacja prawna i organizacyjna ochrony przyrody”. Wspomniana konferencja zorganizowana została z inicjatywy Zarządu Głównego PTEnt. wspólnie z Roztoczańskim Parkiem Narodowym, Akademią Rolniczą w Poznaniu oraz z Uniwersytetem Lubelskim. W konferencji
udział wzięło ponad 100 osób, głównie członków naszego Towarzystwa, a ponadto przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz nieliczni urzędnicy administracji państwowej szczebla
wojewódzkiego. Efektem dyskusji i późniejszych działań ZG było spotkanie z Ministrem
Środowiska, na którym poruszono palące problemy związane z prawem ochrony przyrody
i możliwościami prowadzenia badań entomologicznych. Miało ono miejsce 18 października
2006 roku w Ministerstwie. ZG przekazał propozycje zmian w ustawach i rozporządzeniach,
które miałyby ułatwić prowadzenie badań entomologicznych. Z informacji przekazanych
przez Resort propozycje te znajdują się na etapie konsultacji międzyresortowych.
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 2007
rok otrzymaliśmy dofinansowanie:
– „Polskie Pismo Entomologiczne”: 14 400,- zł – 24,3%
– „Wiadomości Entomologiczne”: 24 000,- zł – 43,1%
– „Klucze do oznaczania owadów Polski”: 0,- zł – 0%
– Działalność biblioteki: 26 750,- zł – 50%
– Upowszechnianie osiągnięć nauki: 0,- zł – 0%
OGÓŁEM: 65 150,- zł – 29,9%
2. Kolejnym źródłem finansowania naszej działalności są wpływy ze składek członkowskich,
prenumerat wydawnictw oraz sprzedaży naszych wydawnictw. Wielkość kwot składki
i prenumerat za lata 2005–2007 przedstawia się następująco:
Rok 2005: składka członkowska z prenumeratą WE – 71,- zł
składka członkowska z prenumeratą PPE – 75,- zł
składka członkowska z prenumeratą obu czasopism – 111,- zł
Lata 2006 i 2007: składka członkowska z prenumeratą WE lub PPE – 85,- zł
składka członkowska z prenumeratą obu czasopism – 120,- zł
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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:
– Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
– Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
– Uniwersytet Wrocławski
Zestawienie przychodów i kosztów (w złotych) poniesionych na działalność Polskiego
Towarzystwa Entomologicznego w latach 2005–2007
lp.

PRZYCHODY

1.

Składki

2.

Sprzedaż wydawnictw

14 723,-

10 205,-

7 273,-

3.

Opłaty konferencyjne

22 026,-

32 523,-

14 433,-

2005

2006

2007

17 503,-

15 980,-

16 217,-

4.

Nadbitki

2 000,-

875,-

1 370,-

5.

Dofinansowanie druku

13 575,-

17 063,-

13 854,-

6.

Dotacja KBN

58 633,-

65 800,-

65 150,-

7.

Darowizny + wpływy z PAN

2 300,-

0,-

465,-

8.

Darowizny niematerialne (czynsz)

9.

Przychody finansowe – odsetki

136 000,- 111 000,4,-

5,-

?
1,-

Razem przychody

266 764,- 253 451,- 118 763,-

Przychody bez darowizn niematerialnych

130 764,- 142 451,- 118 763,-

KOSZTY
1.

Wynagrodzenia z narzutami

22 672,-

19 680,-

13 120,-

2.

Materiały

1 465,-

1 436,-

782,-

3.

Usługi obce

663,-

1 522,-

635,-

4.

Koszty bankowe

1 386,-

1 743,-

693,-

5.

Koszty zadań statutowych: druk wydawnictw,
organizacja konferencji

104 425,- 117 985,-

54 108,-

6.

Czynsze nieodpłatne

136 000,- 111 000,-

?

Razem koszty

266 611,- 253 366,-

69 338,-

Koszty bez świadczeń nieodpłatnych

130 611,- 142 366,-

69 338,-

Saldo

+ 153,-

+ 85,-

+ 49 425,-
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F. Po d s u m o w a n i e
Podsumowując chciałbym zwrócić uwagę na pewne osiągnięcia Towarzystwa oraz występujące w jego działalności problemy.
Z dużym zadowoleniem należy przyjąć utrzymujące się zainteresowanie przynależnością
do Polskiego Towarzystwa Entomologicznego szczególnie wśród młodych entomologów.
Jednocześnie znacznie spadła sprawność opłacania składek i prenumerat naszych czasopism, co ma duże znaczenie dla funkcjonowania Towarzystwa.
W minionym trzyletnim okresie systematycznie wydawane były wszystkie wydawnictwa
własne.
Pewnym sukcesem jest również przyjęcie rozliczenia finansowego przez MNiSW za lata
2005 i 2006 bez konieczności zwrotu części dotacji. Było to możliwe jedynie dzięki uzyskaniu
znacznych dofinansowań od podmiotów zewnętrznych.
Trzeba także wspomnieć o pewnych niespełnionych oczekiwaniach. Nie powiodła się próba uaktywnienia części „śpiących” oddziałów, w tym liczących wielu członków – Oddziału
Krakowskiego i Warszawskiego.
Kończąc pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji
dokonań przedstawionych w sprawozdaniu.
Dziękuję Członkom Zarządu Głównego, a szczególnie Sekretarzowi Generalnemu
dr. Pawłowi SIENKIEWICZOWI, którzy aktywnie uczestniczyli w zebraniach Zarządu. Dziękuję 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.
Prezes
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
prof. dr hab. Janusz NOWACKI
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 października 2007 roku
zmarł w wieku 79 lat

prof. dr hab. Maciej MROCZKOWSKI
długoletni Członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, za swą
działalność naukową i społeczną wyróżniony Członkowstwem Honorowym Towarzystwa. Wybitny polski koleopterolog, światowy specjalista w zakresie omarlicowatych i skórnikowatych, znawca krajowej koleopterofauny. Wieloletni przedstawiciel Polski w Międzynarodowej
Komisji Nomenklatury Zoologicznej. Wiceprezes PTEnt. w latach
1965–1972, sekretarz naukowy i redaktor serii „Klucze do oznaczania
owadów Polski” w latach 1953–1977. Autor ponad 500 publikacji
naukowych; inicjator i Kierownik zespołu autorskiego, monumentalnego dzieła – 23 tomowego opracowania chrząszczy w ramach „Katalogu Fauny Polski”. Długoletni pracownik Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie.
Odznaczony m.in. Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 25-lecia PAN, Złotą Odznaką PTEnt., Medalem za
Zasługi dla Rozwoju PTEnt.
Odszedł od nas dobry i pogodny człowiek, opiekun naukowy i nauczyciel kilku pokoleń polskich koleopterologów, zawsze chętnie służący radą i pomocą.
Pochowany został na Cmentarzu w Podkowie Leśnej koło Warszawy.
Cześć Jego Pamięci
Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

