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Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego,
z dnia 9 marca 2007 roku
Pierwsze w 2007 roku zebranie ZG PTEnt. zwołane przez Prezesa Towarzystwa, odbyło
się dnia 9 marca 2007 roku. W zebraniu uczestniczyło, zgodnie z listą obecności, siedmiu
członków Zarządu. Nieobecności pozostałych były usprawiedliwione.
O godzinie 1200 Prezes prof. dr hab. Janusz NOWACKI oficjalnie rozpoczął zebranie.
Ustalono porządek zebrania, podczas którego przewidziano następujące punkty:
1) przyjęcie nowych Członków;
2) przedstawienie raportu finansowego PTEnt. za rok 2006 i głosowanie nad jego przyjęciem;
3) przedstawienie raportu z działalności dofinansowanych przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego;
4) przedstawienie wniosku do MNiSW o dalsze dofinansowanie działalności PTEnt.
5) sprawy wydawnicze;
6) wolne wnioski.
Następnie przewodniczący zebrania prof. dr hab. Janusz NOWACKI poprosił Sekretarza
Generalnego dr Pawła S IENKIEWICZA o przedstawienie deklaracji osób ubegających się
o członkostwo w PTEnt. W drodze głosowania ZG przyjął w poczet członków Towarzystwa
następujące osoby (Uchwała 2/2007): Martę BALCERZAK, Patrycję DOMINIAK, Krzysztofa
JONKO, Karoline KONIECZNĄ, Marcina KREJCKANTA, Marcina KUTERĘ, Janusza MAJECKIEGO, Łukasza MIELCZARKA, Annę PIETRANEK, Krzysztofa STEPANIUKA oraz Waldemara
ŻYŁĘ.
Kolejnym punktem porządku zebrania było omówienie raportu finansowego z działalności
PTEnt. za zeszły rok. Po przeanalizowaniu dokumentu przez członków ZG poddano głosowaniu projekt wcześniej przygotowanej uchwały 1/2007 o zatwierdzeniu bilansu Towarzystwa
oraz rachunku zysków i strat za rok 2006. Uchwała, po zapoznaniu się z dokumentacją finansową, została przyjęta jednomyślnie przez wszystkich obecnych na zebraniu członków ZG.
W ramach trzeciego punktu posiedzenia przedstawiony został raport z realizacji zadań
dofinansowanych przez MNiSW. Prezes zaprezentował również czasopisma opublikowane
przez Towarzystwo w 2006 r. W ramach dofinansowania wydawnictw opublikowano kolejne
zeszyty „Polskiego Pisma Entomologicznego”, „Wiadomości Entomologicznych” i „Kluczy
do oznaczania owadów Polski”.
Po krótkiej dyskusji nad raportem Prezes przedstawił wniosek o dofinansowanie działalności PTEnt. na 2007 rok. Obejmuje on, jak co roku, zadania związane z działalnością wydawniczą, biblioteczną oraz organizowana w br. V Konferencję Naukową z cyklu „Ochrona
owadów Polski”, która odbędzie się zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami w dniach 20–22
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września, w Poznaniu. W ramach działalności bibliotecznej planuje się również rozpoczęcie
skanowania niedostępnych już w sprzedaży zeszytów „Kluczy do oznaczania owadów Polski”
w celu umieszczenia ich na stronach internetowych PTEnt.
Omawiając sprawy wydawnicze poruszono kwestię związane z nową kategoryzacją czasopism naukowych. Prezes poinformował zebranych o sporządzonych i wysłanych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ankietach zgłoszeniowych „Polskiego Pisma Entomologicznego” i „Wiadomości Entomologicznych”. Wg informacji z Ministerstwa lista czasopism
z przydzielonymi punkami powinna zostać upubliczniona około 30 czerwca 2007r.
W odniesieniu do „Polskiego Pisma Entomologicznego” Prezes prof. dr hab. Janusz NOWACKI zaproponował aby główny tytuł czasopisma był w wersji anglojęzycznej natomiast
podtytuł w języku polskim. Podobnie nazwa wydawcy powinna być zmieniona na wersję anglojęzyczną. Miało by to duże znaczenie dla postrzegania naszego czasopisma w świecie jako
w pełni anglojęzycznego. Usunięta by została również pewna niekonsekwencja w tytule sugerująca obcokrajowcom, że jest to czasopismo wydawane w języku tzw. „niekongresowym”.
Po krótkiej dyskusji nad zasadnością tej zmiany zarządzono głosowanie nad jej przyjęciem.
W wyniku jednomyślnego głosowania przyjęto Uchwałę 3/2007 wprowadzającą proponowane zmiany.
W czasie dyskusji nad czasopismami PTEnt. wyniknął jeszcze jeden problem, polegający
na określeniu jasnych zasad dofinansowania przez autorów druku prac na łamach „Polskiego Pisma Entomologicznego”. Wobec trudnej sytuacji związanej z finansowaniem druku w/w
czasopisma, zaproponowano wprowadzenie odpłatności jaką ponosili by Autorzy w wysokości 50% kosztów druku nie wliczając w to kosztów druku kolorowego, który byłby rozliczany
osobno wg dotychczasowych zasad. Po głosowaniu, jednomyślnie ( siedem głosów za przy
siedmiu głosujących) przyjęto proponowane zmiany (Uchwała 4/2007).
Kolejny punkt zebrania ZG PTEnt. dotyczył wolnych wniosków. Podjęto dyskusję nad
uporządkowaniem spraw związanych z funkcjonowaniem oddziałów. Zadecydowano, że
w ramach kolejnej próby uaktywnienia oddziałów zostanie rozesłane pismo zobowiązujące
w/w jednostki do przeprowadzenia zebrania sprawozdawczo-wyborczego i przesłania protokołu z tego zebrania do ZG PTEnt. Na tej podstawie ZG podejmie decyzję o formalnym
rozwiązaniu oddziałów nieaktywnych.
Dr Wojciech KUBASIK poruszył kwestię uzupełnienia deklaracji dla kandydatów na członków PTEnt. o punkt, w którym deklarowało by się przynależność do oddziału. Propozycja ta
została zaakceptowana.
Prof. dr hab. Tadeusz BARCZAK zwrócił też uwagę na potrzebę ograniczenia możliwości
wydruku z plików PDF zamieszczanych na stronach internetowych Towarzystwa, a zawierających treści aktualnych wydawnictw. Taka dostępność tych materiałów nie sprzyja interesom Towarzystwa. Uczestnicy zebrania zgodzili się z tym głosem i zmiana taka zostanie
wprowadzona.
Prof. dr hab. Janusz NOWACKI, Prezes PTEnt. zaproponował aby członkowie ZG zastanowili się do następnego zebrania nad osobami, które należało by przy okazji XLVI Zjazdu
Towarzystwa utytułować honorowym członkostwem.
W ramach ostatniego wolnego wniosku, na prośbę dr hab. Marka WANATA, Bibliotekarza
PTEnt. ustalono cenę „Klucza do oznaczania owadów Polski – Część XXVII
Zeszyt 45a” na kwotę 10,00 zł.
Kończąc zebranie Prezes PTEnt. podziękował wszystkim za udział w nim i owocną dyskusję nad ważnymi dla funkcjonowania Towarzystwa sprawami oraz życzył wszystkim udanego
sezonu badawczego.
Sekretarz Generalny PTEnt.
dr inż. Paweł SIENKIEWICZ
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 czerwca 2007 roku
zmarła w wieku 80 lat

prof. dr hab. Mirosława DYLEWSKA
hymenopterolog, specjalistka w zakresie faunistyki i ekologii pszczołowatych, głównie trzmieli, autorka wielu publikacji naukowych, długoletni pracownik Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie. Wieloletnia Członkini Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, założycielka i przewodnicząca Sekcji Hymenopterologicznej
PTEnt., piastująca tę funkcję do końca swego życia.
Odszedł od nas dobry i pogodny człowiek, opiekun naukowy kilku
pokoleń polskich hymenopterologów, zawsze chętnie służący radą
i pomocą.
Pochowana została 21 czerwca, na cmentarzu parafialnym w Skarżysku Zachodnim (Skarżysko-Kamienna).
Cześć Jej Pamięci
Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 listopada 2007 roku,
zmarł w Kożuchowie, po długotrwałej chorobie, w wieku 52 lat

Edmund FUGLEWICZ
lepidopterolog – amator, długoletni członek Polskiego Towarzystwa
Entomologicznego, aktywny uczestnik spotkań Sekcji Lepidopterologicznej i Oddziału Poznańskiego PTEnt.
Pochowany został 17 listopada, na Cmentarzu Komunalnym w Kożuchowie.
Cześć Jego Pamięci
Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 kwietnia 2008 roku
zmarła nagle, w wieku 66 lat

dr Weronika KORNALEWICZ
specjalista w zakresie biologii i faunistyki chrząszczy, głównie biegaczowatych i sprężykowatych. Emerytowany nauczyciel akademicki
w Katedrze Zoologii i Ekologii Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Długoletni Członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz były wieloletni sekretarz
Wrocławskiego Oddziału PTEnt.
Odszedł od nas człowiek niezwykłej skromności i wielkiego serca,
wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.
Pochowana została 7 maja, na cmentarzu parafialnym kościoła pw.
Św. Wawrzyńca przy ulicy Bujwida we Wrocławiu.
Cześć Jej Pamięci
Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

