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dzi  Bundesamt für Naturschutz, i ich praktycznym 

zastosowaniem. 

 I tak oto, po dwóch dniach intensywnych ob-

rad, rozstali my si . Nast pne spotkanie – w Dre -

nie w marcu roku 2007, w go cinie u Thomasa 

Brockhausa. 

Pi miennictwo 

ASKEW R.R. 2004. The dragonflies of Europe (re-

vised edition). Harley Books, Colchester.  

 

                               

Literatura i  recenzje  (Li terature  and rev iews)  

„ witezianka” – zakazany biuletyn 

Grzegorz TO CZYK 

“ witezianka” – a foribben newsletter. – Short story of 

the trial of origins of bulletin called „ witezianka”. The 

bulletin was about to be published in the middle of the 

80s. It was the initiative of doctor Stefan Mielewczyk. 

However, the bulletin „ witezianka” was never publi-

shed due to the objection of comunistic authorities of 

the then Poland. 

 W tek cie wst pnym do pierwszego numeru 

„Odonatrixa” Pawe  Buczy ski w jednym z akapi-

tów wspomnia  – pisz c o powodach powstania 

biuletynu Sekcji Odonatologicznej PTE – o wcze -

niejszych próbach stworzenia polskiego biuletynu 

odonatologicznego, który mia  nosi  tytu  „ wite-

zianka” (BUCZY SKI 2005). Histori  tej inicjatywy 

sprzed ponad 20 lat mia  nam przybli y  na amach 

„Odonatrixa” dr Stefan Mielewczyk. Planów tych 

jednak nie zd y  zrealizowa . W niniejszej notce 

postaram si  przybli y  okoliczno ci, w jakich 

podj to prób  powo ania do ycia biuletynu w la-

tach 80-tych XX wieku. Opieram si  na zas ysza-

nych od dr. Mielewczyka informacjach oraz na 

fragmentach dokumentacji, jaka szcz liwym zbie-

giem okoliczno ci dosta a si  w moje r ce. 

 Jednak zanim przejd  do przedstawienia infor-

macji dotycz cych „ witezianki”, chcia bym zwró-

ci  uwag  na kilka faktów, które wi  si  bezpo-

rednio z t  histori . Pierwszy z nich to pojawienie 

si  w tym okresie kilku dzia aj cych na terenie kra-

ju odonatologów, którymi obok dr. Stefana Mie-

lewczyka byli dr Józef Musia  i dr Andrzej ab -

dzki, czyli potencjalny trzon autorów tekstów do 

biuletynu. Drugi to poparcie tej inicjatywy przez 

dynamicznie wówczas rozwijaj ce si  Societas 

Internationalis Odonatologica, której to organizacji 

dr Mielewczyk by  cz onkiem za o ycielem. Trzeci 

to ówczesny charakter ustroju politycznego Polski, 

czyli Polska Republika Ludowa, której jednym z 

wyrazów „dba o ci o spo ecze stwo” – jak si  

okazuje tak e w sferze publikacji naukowych by  

G ówny Urz d Kontroli Publikacji i Widowisk. 

Czwarty fakt, to sam inicjator „ witezianki” – dr 

Mielewczyk, nie by  „wielbicielem” PRL-u a co za 

tym idzie nie by  tak e „ulubie cem” socjalistycz-

nych organów pa stwa, o czym sam wzmiankuje w 

swoim yciorysie (MIELEWCZYK 2006). 

 Pomys  stworzenia biuletynu formalnie po-

wsta  w roku 1985, wtedy to poczynione zosta y 

pierwsze kroki zmierzaj ce do jego powo ania. W 

jednym z listów, który otrzyma em (z 13 stycznia 

1998 roku), dr Mielewczyk pisa  o tej sprawie na-

st puj co: „Biuletyn mia  nosi  nazw  „ witezian-

ka”. Te nazw  uzgodni em na pocz tku wrze nia 

1985 roku z prof. B. Kiaut ”. Jak wida  biuletyn 

by  pomys em powa nym, którego powstanie kon-

sultowano z w adzami Societas Internationalis 

Odonatologica. Wed ug s ów pomys odawcy mia  

sta  si  pismem mi dzynarodowym, w którym 

publikowano by teksty ró nej rangi, od powa nych 

artyku ów naukowych, poprzez notatki do og osze  

i recenzji. „ witezianka” mia a by  wydawana w 

Polsce przez Zak ad Biologii Rolnej i Le nej Pol-

skiej Akademii Nauk w Poznaniu. Wniosek w tej 

sprawie zosta  z o ony 6 stycznia 1987 roku i w 

gruncie rzeczy sprawa polskiego biuletynu po wi -

conego wa kom na tym si  zako czy a. Odpo-

wied  na wniosek dr. Mielewczyka przysz a bar-

dzo szybko, po 20 dniach tj. 26 stycznia 1987 roku. 

G ówny Urz d Kontroli Publikacji i Widowisk nie 

wyrazi  zgody na wydawanie biuletynu. Co cieka-

we, z odpowiedzi tego organu pa stwowego wy-

nika, e „ witezianka” nie uzyska a pozytywnej o-

pinii Wydzia u Nauk Rolniczych i Le nych Pol-

kiej Akademii Nauk – jej tre  przedstawiono na 

zamieszczonej na nast pnej stronie Ryc. 1. 

 Histori  biuletynu dr Mielewczyk w li cie z 13 

stycznia 1998 roku komentowa  nast puj co: „ wi-

tezianka” si  nie ukaza a a ju  sta a si  wrogiem 

socjalizmu. Zosta em wi c ukarany”. Co mo na do 

tego doda ? Chyba tylko to, e pozanaukowe 

wzgl dy pozbawi y nas fachowego pisma, które u-

da o si  powo a  do ycia dopiero w roku 2005. 
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Pi miennictwo 

BUCZY SKI P. 2005. Dlaczego Odonatrix? Odona-

trix, 1 (1): 1. 

MIELEWCZYK S. 2006. yciorys. Odonatrix, 2 (1): 

1-2. 

Ryc. 1. Odpowied  G ównego Urz du Kontroli Publikacji i Widowisk z dn. 26.10.1987 roku na wniosek z o ony przez 

dr. Stefana Mielewczyka w sprawie powo ania biuletynu „ witezianka”. 

Fig. 1. The reply of Main Office of Publications and Entertainments Control from 26.10.1987 to the proposal of 

doctor Stefan Mielewczyk in re of the „ witezianka bulletin”. 

 
  

 

Atlas rozmieszczenia wa ek w Turyngii 

Pawe  BUCZY SKI 

Distribution atlas of the dragonflies in the Thuringia. 

– The valuation of the new atlas of dragonfly distrib-

ution in Turyngia. The book was graded as valuable, 

very useful not only to German  odonatologists. The 

only clear disadvantege is the lack of differentiation of 

localities on the distributional maps on different 

breeding categories. 

ZIMMERMANN W., PETZOLD F., FRITZLAR F. 2005. 

Verbreitungsatlas der Libellen (Odonata) im 

Freistaat Thüringen. Naturschutzreport 22, Je-

na. 

 W drukowanej w Jenie serii „Naturschutzre-

port” ukaza o si  kolejne, po bade sko-wirtember-

skim, bawarskim i sakso skim, opracowanie wa-

ek kraju zwi zkowego Niemiec. Tym razem Tu-

ryngii, le cej na zachód od Saksonii. 

 Omawiania pozycja ma form  zgrabnej ksi -

eczki w sztywnych ok adkach, formacie A5, wy-
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