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Cz  redakcyjna (Edi tor ia l )  

Listy do i od redakcji 

(Letters to and from the Editorial Office)

Nowy adres strony Sekcji Odonatologicznej 

PTEnt. – New address of the Entomological Sec-

tion of the Polish Entomological Society. 

Drodzy Czytelnicy! 

 Z przyjemno ci  informuj , e od lutego br. 

adres naszej strony internetowej jest nast puj cy: 

www.odonata.pl. W ten sposób stajemy si  atwiejsi 

do znalezenia i lepiej widoczni w Sieci. Jednak sta-

ry adres (www.entomo.pl/wazki) powinien nadal 

dzia a , ustawiono z niego automatyczne przekie-

rowanie na nowy adres. 

 Korzystaj c z okazji chc  gor co podzi kowa  

twórcy i webmasterowi strony, Jackowi Wendzon-

ce. Tylko dzi ki Jego zaanga owaniu i ogromnemu 

nak adowi pracy, by o mo liwe powstanie i jest 

mo liwe – funkcjonowanie strony sekcji. Obaj z 

Jackiem dzi kujemy te  Jackowi Kurzawie, dyspo-

nentowi domeny www.entomo.pl, za yczliwo  i po-

moc. 

 Serdecznie zapraszam cz onków sekcji i czytel-

ników naszego biuletynu do wspó tworzenia stro-

ny! Poszukujemy zdj  do galerii, wci  czeka na 

uzupe nienie cz  dzia ów, np. o ochronie wa ek 

w Polsce. Liczymy na Wasz  pomoc. 

Z serdecznymi pozdrowieniami, 

Pawe  Buczy ski 

 

 

Zmiana formu y wydawniczej „Odonatrix” 

Drodzy Czytelnicy! 

 Cho  Odonatrix ledwie wyrós  z pieluch, czyni-

my dalszy krok w jego rozwoju. Wobec du ego za-

interesowania naszym pismem, od nast pnego nu-

meru – 3 (1) – ko czymy „samizdatowe” wydawa-

nie biuletynu. B dzie on drukowany i dystrybuowa-

ny przez olszty skie wydawnictwo MANTIS, kiero-

wane przez Andrzeja Jadwiszczaka, znanego ento-

mologa i wydawc . Zyskujemy w ten sposób zna-

cz ce wsparcie techniczne i logistyczne, nie bez 

znaczenia jest te  du e poszerzenie mo liwo ci edy-

torskich i wi kszy format (B5). Na pocz tek pla-

nujemy wydawanie dwóch numerów po 24 strony 

rocznie. Wst pnie skalkulowana cena zeszytu wy-

nosi 12 z  (wysy ka gratis), pismo b dzie rozpro-

wadzane g ównie w prenumeracie (24 z  rocznie). 

 Profil i odbiorcy naszego biuletynu pozostan  

bez zmian – kierujemy go do osób na ró nych po-

ziomach zajmuj cych si  wa kami. Pismo b dzie 

nadal zawiera o krótkie materia y oryginalne, rela-

cje z konferencji i innych imprez naukowych, omó-

wienia pi miennictwa, jak te  l ejsze materia y. Na-

dal te  serdecznie zapraszamy wszystkich ch tnych 

do wspó tworzenia biuletynu, nadsy ania prac i li-

stów, do komentarzy i twórczej krytyki. 

 Mamy g bok  nadziej , e pozostan  przy nas 

dotychczasowi czytelnicy, a jednocze nie zyskamy 

nowych. 

Z serdecznymi pozdrowieniami, 

Pawe  Buczy ski 

Changes in editorial formula of “Odonatrix” 

Dear readers! 

Despite the fact that our Odonatrix is still very 

young we are taking another step in its develop-

ment. Because of great interest in our bulletin, 

starting with the next number – 3(1) we are to fin-

ish “primitive” publishing of the bulletin. It will be 

printed and distributed by MANTIS publisher in 

Olsztyn which is managed by Andrzej Jadwiszczak 

– a well known entomologist and publisher. In this 

way we gain significant technical and logistic sup-

port, the broadening of editorial possibilities and 

larger format (B5) are also crucial. At the begin-

ning we plan to publish two volumes (every with 24 

pages) a year. Preliminarily calculated cost of one 

volume is 12 zl (incl. shipping) and the bulletin will 

be distributed in subscription mainly (for 24 zl per 

year). 

The profile and receivers of the bulletin 

remain the same – it is for everybody interested in 

dragonflies at different levels. Short original mate-

rials, reports from conferences and other scientific 

events, relations of references and light materials 

will be published still. Moreover, we are still open 

for any participation in creating of the bulletin, 

sending letters and papers, comments and creative 

criticism. 

We hope that our true readers will stay with us 

as well as we gain new ones. 

With kind regards, 

Pawe  Buczy ski 
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