
Sekcja Odonatologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego 
Zakład Zoologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie 

zapraszają do udziału w: 

VII Ogólnopolskim Sympozjum Odonatologicznym PTE 
„Wa Ŝki gór i pogórzy Polski”, Wólka Milanowska, 1-4.07.2010 
 
 

KOMUNIKAT NR 1 

 Motyw przewodni sympozjum to góry i pogórza. Przy pięknych tradycjach badań 
waŜek tych obszarów (wspaniałe prace m.in.: Dziędzielewicza, Fudakowskiego, Rymara, 
Zaćwilichowskiego, Mielewczyka, Łabędzkiego...), dziś są się one trochę zaniedbywane.  
A warto je badać z kilki powodów: są np. waŜnymi ostojami niektórych gatunków, są teŜ 
ciekawe z powodów zoogeograficznych i dla zmian biologii waŜek wraz z wysokością 
bezwzględną. 
 By nie utrudniać dotarcia na sympozjum i by nie było ono zbyt forsowne fizycznie,  
na jego miejsce wybraliśmy leŜące blisko centrum kraju i niewysokie Góry Świętokrzyskie. 
Są one ciekawe teŜ dlatego, Ŝe mija juŜ prawie 30 lat od badań prowadzonych tu przez 
Andrzeja Łabędzkiego. MoŜe uda nam się podpatrzeć coś nowego, zobaczyć co zmieniło się 
w faunie tego obszaru? MoŜe ktoś z nas podejmie potem jego kolejne kompleksowe badania? 
 Po teoretycznym sympozjum w Jeziorach, stawiamy na teren. Zamierzamy w nim 
spędzić dwa dni, głównie w Świętokrzyskim Parku Narodowym. W planach są poszukiwania 
stanowisk szklarnika leśnego i górskiego oraz odwiedziny niektórych, najcenniejszych, 
wcześniej badanych stanowisk na tym terenie. 
 Odbędzie się teŜ krótkie spotkanie naukowe. Nie planujemy druku tomu streszczeń, 
natomiast autorów wystąpień tradycyjnie zapraszamy do biuletynu „Odonatrix”. 
 Nowością jest rozpoczęcie sympozjum w czwartek. Jest to realizacja zgłaszanych na 
wcześniejszych spotkaniach sekcji próśb o dłuŜszy czas ich trwania. Osoby, które nie są  
w stanie przyjechać w czwartek, mogą rozpocząć swój udział od piątkowego wieczoru. 
 PoniŜej przedstawiamy wstępne informacje o planowanym sympozjum. 

 Miejsce: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – Centrum 
Edukacyjne w Wólce Milanowskiej, Wólka Milanowska, 26-006 Nowa Słupia (+/- połowa 
drogi między Ostrowcem Świętokrzyskim i Kielcami, kilkanaście km od Bodzentyna). 

 Termin: 1.07. (czwartek, zjazd uczestników popołudniem i wieczorem) – 4.07. 
(niedziela, rozstanie po obiedzie). 

 Orientacyjne koszty: 
• wpisowe – 40 zł, 
• nocleg (jedna doba) – 60 zł (pokój jednoosobowy), 45 zł (pokoje dwu- i trzyosobowe), 
• posiłki – śniadanie 15 zł, obiad 24 zł, kolacja 19 zł. 

 WaŜne terminy: 
• 20.02. – zgłoszenie udziału (przysłanie karty zgłoszeniowej), 
• 20.04. – wpłata wpisowego i kosztów udziału na konto organizatorów; numer konta 

podamy osobom zainteresowanym w komunikacie nr 2. 

 Kontakt z organizatorem: Paweł Buczyński, Zakład Zoologii UMCS, ul. Akademicka 
19, 20-033 Lublin, tel. 081 537 59 19, kom. 507 941  935, e-mail pawbucz@gmail.com. 

Zapraszamy!!! 



KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 
VII Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne PTE „WaŜki polskich gór i pogórzy 
Polski”, Wólka Milanowska, 1-4.07.2010 
 
 
 
Imię i nazwisko: ........................................................................................................................... 
 
Adres pocztowy: .......................................................................................................................... 
 
Telefon: .............................................,    e-mail: .......................................................................... 
 
PrzyjeŜdŜam*: sam(a) / z osobą towarzyszącą,    przyjeŜdŜam samochodem*: tak / nie 
 
Rezerwuję noclegi*: 1.07. (czwartek) – 2.07. (piątek) – 3.07. (sobota) – 4.07. (niedziela) 
 
Pokój*: z łazienką / bez łazienki,    proszę o zakwaterowanie z: .................................................. 
 
Zamawiam posiłki: 

 śniadanie obiad kolacja 
1.07.    
2.07.    
3.07.    
4.07.    
5.07.    

 
Chcę przedstawić wystąpienie pt.: ............................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Potrzebny sprzęt*: rzutnik do folii / rzutnik do slajdów / rzutnik multimedialny 
 
Dane do faktury: ...........................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------       --------------------------------------------------------------- 
                                      Miejscowość, dzień                                                                       podpis 

                                                 
* niepotrzebne skreślić 


