46

Odonatrix 2(2), lipiec 2006

Brockhausa.

dziá Bundesamt für Naturschutz, i ich praktycznym
zastosowaniem.
I tak oto, po dwóch dniach intensywnych obrad, rozstaliĞmy siĊ. NastĊpne spotkanie – w DreĨnie w marcu roku 2007, w goĞcinie u Thomasa
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„ĝwitezianka” – zakazany biuletyn
Grzegorz TOēCZYK
“ĝwitezianka” – a foribben newsletter. – Short story of
the trial of origins of bulletin called „ĝwitezianka”. The
bulletin was about to be published in the middle of the
80s. It was the initiative of doctor Stefan Mielewczyk.
However, the bulletin „ĝwitezianka” was never published due to the objection of comunistic authorities of
the then Poland.

W tekĞcie wstĊpnym do pierwszego numeru
„Odonatrixa” Paweá BuczyĔski w jednym z akapitów wspomniaá – pisząc o powodach powstania
biuletynu Sekcji Odonatologicznej PTE – o wczeĞniejszych próbach stworzenia polskiego biuletynu
odonatologicznego, który miaá nosiü tytuá „ĝwitezianka” (BUCZYēSKI 2005). HistoriĊ tej inicjatywy
sprzed ponad 20 lat miaá nam przybliĪyü na áamach
„Odonatrixa” dr Stefan Mielewczyk. Planów tych
jednak nie zdąĪyá zrealizowaü. W niniejszej notce
postaram siĊ przybliĪyü okolicznoĞci, w jakich
podjĊto próbĊ powoáania do Īycia biuletynu w latach 80-tych XX wieku. Opieram siĊ na zasáyszanych od dr. Mielewczyka informacjach oraz na
fragmentach dokumentacji, jaka szczĊĞliwym zbiegiem okolicznoĞci dostaáa siĊ w moje rĊce.
Jednak zanim przejdĊ do przedstawienia informacji dotyczących „ĝwitezianki”, chciaábym zwróciü uwagĊ na kilka faktów, które wiąĪą siĊ bezpoĞrednio z tą historią. Pierwszy z nich to pojawienie
siĊ w tym okresie kilku dziaáających na terenie kraju odonatologów, którymi obok dr. Stefana Mielewczyka byli dr Józef Musiaá i dr Andrzej àabĊdzki, czyli potencjalny trzon autorów tekstów do
biuletynu. Drugi to poparcie tej inicjatywy przez
dynamicznie wówczas rozwijające siĊ Societas
Internationalis Odonatologica, której to organizacji
dr Mielewczyk byá czáonkiem zaáoĪycielem. Trzeci
to ówczesny charakter ustroju politycznego Polski,
czyli Polska Republika Ludowa, której jednym z
wyrazów „dbaáoĞci o spoáeczeĔstwo” – jak siĊ
okazuje takĪe w sferze publikacji naukowych byá
Gáówny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk.

Czwarty fakt, to sam inicjator „ĝwitezianki” – dr
Mielewczyk, nie byá „wielbicielem” PRL-u a co za
tym idzie nie byá takĪe „ulubieĔcem” socjalistycznych organów paĔstwa, o czym sam wzmiankuje w
swoim Īyciorysie (MIELEWCZYK 2006).
Pomysá stworzenia biuletynu formalnie powstaá w roku 1985, wtedy to poczynione zostaáy
pierwsze kroki zmierzające do jego powoáania. W
jednym z listów, który otrzymaáem (z 13 stycznia
1998 roku), dr Mielewczyk pisaá o tej sprawie nastĊpująco: „Biuletyn miaá nosiü nazwĊ „ĝwitezianka”. Te nazwĊ uzgodniáem na początku wrzeĞnia
1985 roku z prof. B. Kiautą”. Jak widaü biuletyn
byá pomysáem powaĪnym, którego powstanie konsultowano z wáadzami Societas Internationalis
Odonatologica. Wedáug sáów pomysáodawcy miaá
staü siĊ pismem miĊdzynarodowym, w którym
publikowano by teksty róĪnej rangi, od powaĪnych
artykuáów naukowych, poprzez notatki do ogáoszeĔ
i recenzji. „ĝwitezianka” miaáa byü wydawana w
Polsce przez Zakáad Biologii Rolnej i LeĞnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Wniosek w tej
sprawie zostaá záoĪony 6 stycznia 1987 roku i w
gruncie rzeczy sprawa polskiego biuletynu poĞwiĊconego waĪkom na tym siĊ zakoĔczyáa. OdpowiedĨ na wniosek dr. Mielewczyka przyszáa bardzo szybko, po 20 dniach tj. 26 stycznia 1987 roku.
Gáówny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk nie
wyraziá zgody na wydawanie biuletynu. Co ciekawe, z odpowiedzi tego organu paĔstwowego wynika, Īe „ĝwitezianka” nie uzyskaáa pozytywnej opinii Wydziaáu Nauk Rolniczych i LeĞnych Polkiej Akademii Nauk – jej treĞü przedstawiono na
zamieszczonej na nastĊpnej stronie Ryc. 1.
HistoriĊ biuletynu dr Mielewczyk w liĞcie z 13
stycznia 1998 roku komentowaá nastĊpująco: „ĝwitezianka” siĊ nie ukazaáa a juĪ staáa siĊ wrogiem
socjalizmu. Zostaáem wiĊc ukarany”. Co moĪna do
tego dodaü? Chyba tylko to, Īe pozanaukowe
wzglĊdy pozbawiáy nas fachowego pisma, które udaáo siĊ powoáaü do Īycia dopiero w roku 2005.
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Ryc. 1. OdpowiedĨ Gáównego UrzĊdu Kontroli Publikacji i Widowisk z dn. 26.10.1987 roku na wniosek záoĪony przez
dr. Stefana Mielewczyka w sprawie powoáania biuletynu „ĝwitezianka”.
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 „ĝwitezianka bulletin”.

Atlas rozmieszczenia waĪek w Turyngii
Paweá BUCZYēSKI
Distribution atlas of the dragonflies in the Thuringia.
– The valuation of the new atlas of dragonfly distribution 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, Jena.
W drukowanej w Jenie serii „Naturschutzreport” ukazaáo siĊ kolejne, po badeĔsko-wirtemberskim, bawarskim i saksoĔskim, opracowanie waĪek kraju związkowego Niemiec. Tym razem Turyngii, leĪącej na zachód od Saksonii.
Omawiania pozycja ma formĊ zgrabnej ksiąĪeczki w sztywnych okáadkach, formacie A5, wy-
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