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Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa
Parazytologicznego za okres od września 2001 do września 2004
Załącznik nr 1

Sprawozdanie Przewodniczącej
Zarządu Głównego PTP
Kadencja ustępującego zarządu trwała zgodnie
ze statutem 3 lata. W trakcie jej trwania prowadzo−
na była działalność statutowa związana z upo−
wszechnianiem wiedzy parazytologicznej.
Oddziały zorganizowały łącznie 97 zebrań nau−
kowych, a sekcje i Komisje (przy współudziale Od−
działów) 14 konferencji (w tym 4 cykliczne: XIV
i XV Wrocławska Konferencja Parazytologiczna
oraz 41 i 42 Dzień Kliniczny Parazytologii Lekar−
skiej). Zarząd Główny PTP był inicjatorem i głów−
nym organizatorem jednej konferencji z udziałem
gości z zagranicy nt.: „Zoonozy: problem nadal ak−
tualny" (5−6 grudnia 2002, Warszawa).
Materiały tych konferencji publikowane były
najczęściej w osobnych zeszytach.
Łączność Zarządu z członkami Towarzystwa by−
ła utrzymywana głównie poprzez stronę internetową
PTP. Pod adresem: www.ptparasit.org.pl. można już
zapoznać się ze statutem, składem ZG i Oddziałów
oraz ich adresami. Dostępne są również adresy in−
ternetowe ponad 20 towarzystw parazytologicznych
z różnych krajów świata, oraz szybkie łącza do po−
nad 30 czasopism publikujących prace o tematyce
parazytologicznej. Strona jest ciągle ulepszana i ak−
tualizowana. Składam gorące wyrazy podziękowa−
nia członkom Komisji Informacji: dr Piotrowi No−
wosadowi oraz dr Piotrowi Sulimie za ich zaanga−
żowanie i wkład pracy umożliwiający funkcjonowa−
nie tej strony. Przypominam, że z naszej strony in−
ternetowej można bezpośrednio skontaktować się
z Komisją Informacji i przekazać wiadomości, które
mogą zainteresować ogół członków. Bardzo gorąco
apeluję o korzystanie z tej możliwości. Bez dopły−
wu informacji z poszczególnych oddziałów strona
Towarzystwa będzie martwa.
Zakres działalności Towarzystwa określają
w dużej mierze możliwości finansowe. Podobnie
jak w poprzedniej kadencji, budżet Towarzystwa za−
silały przede wszystkim składki członkowskie oraz
dotacje KBN (obecnie Ministerstwa Nauki i Infor−

matyzacji). Dotacje KBN wyniosły ogółem 81
500,00zł i przeznaczone były na dofinansowanie
druku Wiadomości Parazytologicznych oraz konfe−
rencji naukowych.
Podkreślić należy, że dotacja KBN pokrywa ma−
ksymalnie 35% kosztów konferencji oraz 65−70%
kosztów wydawnictw. KBN rozlicza skrupulatnie
realizacje umów, tak więc fundusze przyznane na
konkretny cel nie mogą być wykorzystane na inne
potrzeby. Jeżeli pojawią się rozbieżności pomiędzy
kalkulacją załączoną do umowy a sprawozdaniem –
egzekwowany jest zwrot pieniędzy. Ustępujący Za−
rząd zmuszony był zwrócić część funduszy przy−
znanych na druk „Wiadomości” w roku 2003, ze
względu na mniejszą niż planowano liczbę wyda−
nych arkuszy.
Działalność wydawnicza w minionej kadencji
obejmowała Wiadomości Parazytologiczne (tomy:
48−50) oraz monografię: „Pasożyty ryb Polski –
Przywry” autorstwa prof. Katarzyny Niewiadom−
skiej. Dofinansowano również „Historię Parazyto−
logii Polskiej" przygotowaną na wniosek i pod re−
dakcją prof. dr hab. Elżbiety Lonc oraz Bożeny
Płonka−Syroki.
Po objęciu teki redaktora „Wiadomości Parazy−
tologicznych” przez prof. T. Pojmańską i przeniesie−
niu redakcji do Warszawy kolejne zeszyty „Wiado−
mości” ukazywały się bardzo regularnie i były sta−
rannie redagowane. Gorące podziękowania za
wkład pracy włożony w przygotowywanie materia−
łów do druku kieruję na ręce Redaktora Naczelnego
prof. Pojmańskiej oraz sekretarza Redakcji – mgr
Małgorzaty Woronowicz−Rymaszewskiej. Periodyk
Towarzystwa obchodzi w tym roku jubileusz 50−le−
cia. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że dra−
matycznie spada liczba prac nadsyłanych do druku
jak również liczba członków prenumerujących
„Wiadomości”. Wpływy z prenumeraty nie pokry−
wają nawet części wydatków związanych z drukiem
czasopisma. Paradoksalnie, w Oddziałach, których
członkowie publikują najwięcej prac w „Wiadomo−
ściach” prenumerowane są zaledwie 1−2 egzempla−
rze. Równie trudna sytuacja powstała ze sprzedażą
innych wydawnictw Towarzystwa. Spowodowało to
ograniczenie wypłat honorariów autorskich, gdyż
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dotacje KBN pokrywały zaledwie koszty druku.
Członkowie
Towarzystwo liczy obecnie 373 członków.
W minionej kadencji do PTP przyjęto 20 osób.
W tym czasie zmarli: dr Andrzej Bednarek, prof. dr
hab. Antoni Deryło, dr Jacek Jeske, prof. dr hab.
Stefan Tarczyński, dr Ryszard Wójcik, prof. dr hab.
Jadwiga Złotorzycka.
Członkowie Honorowi
Na początku kadencji PTP miało również 12 ży−
jących (z 26 nadanych) członków honorowych.
W 2002 roku zmarł prof. Tarczyński. Na posiedze−
niu plenarnym ZG w czerwcu 2004 rozpatrzono
kandydatury nadesłane przez Oddziały na członków
honorowych. W wyniku tajnego głosowania wyróż−
niono tym zaszczytem: prof. dr hab. B. Bezubika,
prof. dr hab. B. Czaplińskiego, prof. W. Hoffmanna,
prof. dr hab. T. Pojmańską oraz prof. dr hab. Z. We−
gner.
Nagrody
Smutkiem napawa fakt, że w bieżącej kadencji,
z braku kandydatur, nie przyznano nagrody im.
Prof. W. Stefańskiego oraz nagrody im. Prof. W.
Kasprzaka.
Medal im. Prof. Konstantego Janickiego przy−
znano prof. W. Kocięckiej (w chwili obecnej żyje 7
z 15 dotychczasowych laureatów wyróżnienia).
Współpraca z zagranicą
Członkowie Towarzystwa aktywnie uczestniczy−
li w konferencjach i kongresach międzynarodo−
wych, w tym w obradach ICOPA X oraz EMOP IX,
nie tylko prezentując wyniki badań, ale również
przewodnicząc sesjom tematycznym.
Do lipca 2004 roku niżej podpisana pełniła funk−
cję wiceprzewodniczącej zarządu Federacji Parazy−
tologów Europejskich. Kilkoro członków Towarzy−
stwa działało w Międzynarodowej Komisji Trychi−
nellozowej.
Sprawa siedziby Towarzystwa
W związku z nowymi uregulowaniami prawny−
mi dotyczącymi siedziby Towarzystwa, zgodnie
z uchwałą podjętą na Zebraniu Ogólnym w Łodzi,
ZG PTP podpisał w dniu 25.09.2001 umowę z Dy−
rektorem Instytutu Parazytologii im. W. Stefańskie−
go PAN w Warszawie o nieodpłatne użyczenie po−
mieszczenia w Instytucie dla potrzeb Towarzystwa,
a co za tym idzie, zmienione zostały siedziba i adres
Towarzystwa.
Nowe inicjatywy Zarządu Głównego
Ustanowiono „Wyróżnienie dla młodego bada−
cza", które przyznawane będzie w trakcie Zjazdów
PTP. Laureatem może być doktorant lub młody pra−
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cownik naukowy (wiek do 30 lat, przed doktoratem)
będący członkiem PTP, który przedstawi najlepszą
prezentację ustną (10 min) swoich badań oraz wy−
każe się najlepszą orientacją w prezentowanej tema−
tyce badawczej.
Za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie prezen−
tacji przyznawany będzie dyplom oraz nagroda pie−
niężna. Nagrody, z każdorazowym określeniem wy−
sokości sumy pieniężnej, przyznaje Prezydium ZG
PTP na wniosek powołanej przezeń komisji konkur−
sowej, w skład której wchodzą: przewodniczący,
wiceprzewodniczący i sekretarz ZG, przewodniczą−
cy komitetu organizacyjnego zjazdu oraz opiekuno−
wie naukowi uczestników konkursu. Wręczenia na−
gród dokonuje prezes PTP podczas Zjazdu na Wal−
nym Zebraniu członków PTP.
Halina Wędrychowicz
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Sprawozdanie Sekretarza Zarządu
Głównego PTP
1. Członkowie Towarzystwa
Członkowie zwyczajni: Na początku kadencji
(wrzesień 2001) Towarzystwo liczyło 375, a we
wrześniu 2004 (stan na 1.09.2004) – 373 członków.
W tym czasie zmarli: dr Jacek Jeske, prof. dr hab.
Stefan Tarczyński, prof. dr hab. Jadwiga Złotorzyc−
ka, dr Ryszard Wójcik, prof. dr hab. Antoni Deryło.
Członkowie honorowi: E.N. Pavlovskij (1884−
1965), A. Kotlan (1887−1967), O. Jirovec (1907−
1972), K.I. Skrjabin (1878−1972), R. Dolfus (1887−
1976), P.C.C. Garnham (1901−1994), L. Markevich
(1919−1998), G. Piekarski (1910−1992), B. Rosicky,
G.M. Ryżykov (1912−1983), A.G. Chabaud , E.
Grabda (1908−1997), J. Hovorka, M.D.B. Burt, R.B.
Wescott (1932−1994), Z. Kabata, P. Nansen (1938−
1999), J. Eckert, C. Combes, K. Niewiadomska, R.
Kadłubowski, S. Tarczyński (1919−2002), A. Kur−
natowska, M. Prost, N. Pieniążek, E. Pozio.
2. Oddziały Towarzystwa
Oddział Białostocki (OB) – przewodnicząca: dr
Henryka Mięgoć, sekretarz: dr Bożena Panasiuk,
skarbnik: dr Aldona Kot−Kowalczuk.
Oddział Gdański (OG) – przewodniczący: dr
Andrzej Kotłowski, sekretarz: lek. med. Leszek Ma−
yer, skarbnik: lek. med. Danuta Kowalczyk.
Oddział Katowicki (OK) – przewodniczący: dr
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Krzysztof Solarz, sekretarz: dr Grażyna Spausta,
skarbnik: dr Danuta Grygierczyk.
Oddział Krakowski (OKr) – przewodniczący:
dr Paweł Nosal, sekretarz: mgr Anna Bucka, skarb−
nik: mgr Małgorzata Wojtacha.
Oddział Lubelski (OL) – przewodniczący: prof.
dr hab. Antoni Deryło (od 2003 r. prof. dr hab. Ma−
ria Stroczyńska−Sikorska), sekretarz: dr Halina Ru−
kasz, skarbnik: lek. wet. Jacek Zwoliński.
Oddział Łódzki (OŁ) – przewodnicząca: prof.
dr hab. Alicja Kurnatowska, sekretarz: prof. dr hab.
Jolanta Kwaśniewska, skarbnik: dr Anna Wójcik.
Oddział Olsztyński (OO) – przewodnicząca: dr
hab. Teresa Własow, sekretarz: mgr Iwona Jeleń,
skarbnik: dr Mirosław Michalski.
Oddział Poznański (OP) – przewodnicząca:
prof. dr hab. Anna Majewska, sekretarz: dr Piotr
Nowosad, skarbnik: dr Izabela Andrzejewska.
Oddział Szczeciński (OS) – przewodniczący: dr
hab. Wojciech Piasecki, sekretarz: dr Ewa Sobecka,
skarbnik: dr Jolanta Kempter.
Oddział Warszawski (OW) – przewodnicząca:
dr hab. Lidia Chomicz, sekretarz: mgr Julia Dą−
browska, skarbnik: mgr Justyna Rzepecka (od 2003
r. mgr Justyna Żebrowska).
Oddział Wrocławski (OWr) – przewodniczący:
prof. dr hab. Ryszard Haitlinger, sekretarz: mgr Do−
rota Kiewra, skarbnik: mgr Joanna Hildebrand.
3. Działalność Oddziałów
Białostocki: 12 zebrań naukowych (z udziałem
członków Polskiego Tow. Epidemiologów i Lekarzy
Chorób Zakaźnych), organizacja 7 kursów szkole−
niowych dla lekarzy i personelu medycznego na zle−
cenie CMKP z zakresu chorób zakaźnych i pasożyt−
niczych przewodu pokarmowego, problemów
HIV/AIDS w praktyce lekarskiej oraz chorób prze−
noszonych przez kleszcze. Organizacja 1 sympo−
zjum pt. „Parazytozy – problemy kliniczne”. Człon−
kowie Oddziału uczestniczyli w 10 konferencjach
krajowych (w 4 udział czynny) i 7 zagranicznych
(w 4 udział czynny). Wydano 2 książki: „Zagroże−
nia zdrowia towarzyszące podróżom” i „Zakażenia.
Obraz kliniczny, rozpoznanie, leczenie”, obie pod
red. Prof. D. Prokopowicz.
Gdański: 5 zebrań naukowych nt. apoptozy, za−
stosowania technik molekularnych do oznaczania
oporności Plasmodium falciparum na leki, metod
wykrywania pasożytniczych pierwotniaków jelito−
wych w próbach wody, mikrosporidioz. Prowadzo−
no wykłady z zakresu parazytologii na kursach i se−
minariach szkoleniowych dla lekarzy, personelu
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medycznego, misjonarzy wyjeżdżających w tropiki,
oraz kół studenckich przy Wydziale Lekarskim
Akademii Medycznej i Wydziale Biologii Uniwer−
sytetu Gdańskiego. Aktywny udział w I Bałtyckim
Festiwalu Nauki (Gdynia, 2003); wygłoszono 7 re−
feratów z zakresu chorób tropikalnych, grzybic i pa−
sożytów organizmów wodnych. Udział w 19 konfe−
rencjach krajowych i 6 zagranicznych (referaty oraz
liczne postery). Współpracowano z następującymi
towarzystwami naukowymi: Tow. Medycyny Pracy,
Tow. Orientalistyczne, Polskie Tow. Epidemiolo−
gów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.
Katowicki: 17 zebrań naukowych na których
wygłoszono łącznie 23 referaty nt. występowania
roztoczy alergogennych w szpitalach Śląska, Ogro−
dzie Zoologicznym oraz mieszkaniach Śląska, za−
nieczyszczenia gleby jajami Toxocara sp. na terenie
Katowic, ekologii i epizootiologii boreliozy w Kar−
patach, ektopasożytów drobnych ssaków Słowacji,
denga i innych chorób przenoszonych przez koma−
ry, pasożytów krwi drobnych ssaków. Współpraco−
wano z Słowacką Akademią Nauk i Zakładem Eko−
logii Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
Krakowski: 7 zebrań naukowych (organizowa−
nych samodzielnie bądź z Polskim Tow. Zootech−
nicznym, Polskim Tow. Nauk Weterynaryjnych,
Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt Akademii
Rolniczej w Krakowie), na których wygłoszono 20
referatów o tematyce: choroby prionowe u ludzi,
BSE – rozpoznanie, metody i środki dezynfekcji,
borelioza u zwierząt gospodarskich, świat zwierząt
wobec cywilizacji współczesnej, choroby koni, hi−
poterapia, sport konny, hodowla koni w aglomeracji
miejskiej Krakowa, choroby zwierząt towarzyszą−
cych człowiekowi w mieście, wędrówki ptaków do
miast, toksoplazmoza i blastocystoza.
Lubelski: 8 zebrań naukowych, na których wy−
głoszono 8 referatów o następującej tematyce: babe−
szjoza u ludzi i zwierząt, parazytologiczne aspekty
ochrony środowiska w świetle aktualnych przepi−
sów, rola kleszcza Ixodes ricinus w epidemiologii
chorób transmisyjnych w regionie lubelskim, wy−
brane antropozoonozy pasożytnicze, pasożyty krwi
gryzoni i ich przenosiciele w Polsce, parazytologia
w ochronie środowiska i zdrowia.
Łódzki: 7 zebrań naukowych o następującej te−
matyce: sytuacja epidemiologiczna zakażeń
HIV/AIDS w Polsce i Europie Centralnej, aktualne
trendy w mikologii medycznej oraz występowanie
grzybów z rodzaju Candida, wpływ wybranych
czynników egzogennych (olejków eterycznych) na
aktywność hydrolaz szczepów Candida albicans
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wyizolowanych ze skóry, prewalencja fungemii
u dzieci hospitalizowanych w latach 1995−2000
w CZMP, poziom wiedzy o toksokarozie u matek
dzieci chorych, oraz charakterystyka roztoczy kurzu
domowego w wybranych siedliskach Łodzi. Człon−
kowie Oddziału zorganizowali liczne kursy szkole−
niowe na zlecenie CMPK z zakresu mikologii i pa−
razytologii lekarskiej. Uczestniczyli w licznych
konferencjach krajowych i zagranicznych. Oddział
był współorganizatorem 3 konferencji cyklicznych:
40, 41 i 42 Dnia Klinicznego Parazytologii Lekar−
skiej (patrz: spis konferencji) oraz XIX Zjazdu PTP
(wrzesień, 2001).
Olsztyński: 8 zebrań naukowych oraz jedno po−
święcone pamięci prof. S. Tarczyńskiego. Tematyka
zebrań była następująca: pasożyty konika polskiego
z różnych stanowisk chowu wolnego, rola recepto−
rów światłoczułych u pijawek pasożytniczych w od−
szukiwaniu ryb, pasożyty raka szlachetnego i błot−
nego, odporność pszczoły przy inwazji Varroa. Zor−
ganizowano 2 cykliczne konferencje nt. warrozy
i gospodarki pasiecznej.
Poznański: 6 zebrań naukowych o tematyce: wło−
śnica wśród zwierząt żyjących w środowisku wod−
nym, metody wykrywania stadiów dyspersyjnych
pierwotniaków jelitowych w próbach środowisko−
wych, wybrane aspekty kliniczne boreliozy, zakaże−
nie kleszczy w lasach komunalnych Poznania krętka−
mi Borrelia, zastosowanie technik genetycznych
w rutynowych badaniach biologicznego skażenia gle−
by, demodeksoza u psów. Członkowie Oddziału pro−
wadzili szkolenia na licznych kursach nt. chorób pa−
sożytniczych i tropikalnych, diagnostyki parazytolo−
gicznej oraz higieny i epidemiologii, przeznaczonych
dla lekarzy, personelu medycznego, misjonarzy i in−
nych osób pragnących podjąć pracę w tropikach. Zor−
ganizowano 3 konferencje (patrz: spis konferencji).
Czynny udział w 23 konferencjach krajowych i za−
granicznych. W celu propagowania szeroko pojętej
parazytologii członkowie Oddziału współuczestni−
czyli w przygotowaniu dwóch filmów dotyczących
zoonoz przenoszonych przez psy i koty występowa−
nia pasożytniczych pierwotniaków jelitowych w wo−
dzie i w środowisku oraz metod ich wykrywania;
udzielali wywiadów mediom na temat zagrożeń pa−
sożytniczych. Członkowie Oddziału czynnie uczest−
niczyli w 10 konferencjach krajowych i zagranicz−
nych. Oddział współpracował z następującymi towa−
rzystwami naukowymi: Polskim Tow. Epidemiolo−
gów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polskim Zrzesze−
niem Inżynierów i Techników Sanitarnych, Polskim
Tow. Diagnostyki Laboratoryjnej.
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Szczeciński: 6 zebrań naukowych o następującej
tematyce: ludzka ehrlichioza, występowanie Babe−
sia sp. w populacji Ixodes ricinus na terenie lasów
komunalnych Szczecina, pasożyty jako wskaźniki
stad dorszy, parazytofauna węgorza w rzekach Po−
morza Zachodniego, toksoplazmoza wrodzona
u dzieci w woj. Zachodniopomorskim. Członkowie
Oddziału uczestniczyli w 20 konferencjach nauko−
wych krajowych i zagranicznych, na których zapre−
zentowali liczne postery oraz wygłosili referaty.
Warszawski: 8 zebrań naukowych o tematyce:
mechanizmy regulacyjne w inwazjach pasożytni−
czych, odpowiedź immunologiczna różnych żywi−
cieli na zarażenie Toxocara canis, badania mikro−
skopowo−elektronowe nad udziałem Chlamydia
pneumoniae w przebudowie ściany tętnic ludzkich
w procesach miażdżycowych, Gregarinomorpha
występujące u ludzi, SARS, różnorodność biolo−
giczna Polski – pierwotniaki pasożytnicze, sprawo−
zdanie z międzynarodowej konferencji nt. toksopla−
zmozy. Zorganizowano jedną konferencję pt. „Cy−
tokiny, dobrzy i źli posłańcy". W czasie ostatniej ka−
dencji prace Oddziału skupiły się nad organizacją
XX Zjazdu PTP.
Wrocławski: 15 zebrań naukowych o tematyce:
wpływ związków immunotropowych na zmiany im−
munopatologiczne w przebiegu wlośnicy u myszy,
cykl życiowy Parasitengona terrestria, integrowane
metody zwalczania komarów na terenach popowo−
dziowych, warroza, roztocze występujące w Polsce
na Silphidae i Cetoniinae (Scarabaeidae, Insecta),
występowanie kleszczy na Dolnym Śląsku, mecha−
nizmy immunologiczne w parazytozach jelitowych,
pasożyty i metale ciężkie, erlichioza psów, biologia
i ekologia Nycteribiidae (Diptera, Pupipara) oraz
badania parazytologiczne w praktyce laboratoryj−
nej. Oddział był współorganizatorem XIV i XV
Wrocławskiej Konferencji Parazytologicznej (patrz:
spis konferencji).
4. Konferencje zorganizowane przez Oddziały
oraz Sekcje PTP
• XIX Zjazd PTP i 40. DKPL: „Choroby
pasożytnicze i grzybice ważne w położnictwie i
ginekologii", 6−9 września, 2001, Łódź (OŁ);
• Bąblowica wątroby wywoływana przez E.
multilocularis, 9 marca 2002 r., Poznań (OP i SPL);
• Warroza i gospodarka pasieczna, 6 maja,
2002 r. Olsztyn (OO);
• 41. DKPL: „Aktualne trendy rozpoznawania
chorób pasożytniczych i grzybic”, 24 maja 2002,
Łódź (OŁ);
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• Neuroinfekcje , 7 czerwca 2002 r., Białystok
(OB);
• XIV Wrocławska Konferencja Parazytolo−
giczna: „Parazytologia XX/XXI wieku”, 18 paź−
dziernika 2002 r., Wrocław (SPO i OWr );
• Nowe i stale aktualne wyzwania w parazyto−
logii, 22 listopada 2002 r., Poznań (OP);
• Zoonozy: problem nadal aktualny, 5−6 gru−
dnia 2002, Warszawa (Zarząd Główny PTP);
• Cytokiny, dobrzy i źli posłańcy, 21 lutego,
2003, Warszawa (OW);
• 42 DKPL: „Środowiskowe uwarunkowania
chorób pasożytniczych i grzybic oraz inne zaga−
dnienia ekologii” 21 marca, 2003, Łódź (OŁ);
• Parazytozy – problemy kliniczne, 5−7 czerw−
ca, 2003, Białystok (OB);
• Warroza i gospodarka pasieczna, 23 wrze−
śnia, 2003, Olsztyn (OO);
• XV Wrocławska Konferencja Parazytolo−
giczna „Parazytologia w ochronie środowiska
i zdrowia”, 3−5 września, 2003, Wrocław – Karpacz
(SPO i OWr);
• Molekularna epidemiologia i diagnostyka
parazytoz, 24 października, 2003, Poznań (OP).
5. Skład Zarządu Głównego
Prezes: prof. dr hab. Halina Wędrychowicz; Wi−
ceprezesi: prof. dr hab. Krystyna Boczoń, doc. dr
hab. Bożena Moskwa, dr Wacław Nahorski; Sekre−
tarz: dr Anna Rocka; Skarbnik: mgr Maria Wa−
loch; Redaktorzy Wydawnictw Towarzystwa:
„Wiadomości Parazytologiczne” – prof. dr hab. Te−
resa Pojmańska, „Monografie Parazytologiczne” –
prof. dr hab. Katarzyna Niewiadomska, „Katalog
Fauny Pasożytniczej Polski” – prof. dr hab. Stani−
sław Kazubski; Przewodniczący Sekcji: Sekcja
Parazytologii Ogólnej – prof. dr hab. Anna Okule−
wicz, Sekcja Parazytologii Weterynaryjnej – od
lutego 2004 r. – dr hab. Rajmund Sokół, Sekcja Pa−
razytologii Lekarskiej – prof. dr hab. Jerzy Stefa−
niak; Przewodniczący Komisji: Komisja Fauni−
styczna – prof. dr hab. Stanisław Kazubski, Komi−
sja Informacji – prof. dr hab. Krystyna Boczoń
oraz 11 Przewodniczących Oddziałów.
W okresie 2001−2004 odbyły się 4 posiedzenia
plenarne (25.02.2002, 14.02.2003, 12.02.2004
i 29.06.2004) i 1 zebranie Prezydium Zarządu
Głównego (5.10.2001).
6. Skład Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego
Główna Komisja Rewizyjna: członkowie –
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prof. dr hab. Teresa Sulgostowska (przewodniczą−
ca), prof. dr hab. Zbigniew Jabłonowski, dr hab.
Lidia Chomicz; zastępcy – dr Ewa Dzika, prof. dr
hab. Krystyna Żółtowska.
Sąd Koleżeński: członkowie – dr hab. Barbara
Grytner−Zięcina, prof. dr hab. Anna Majewska, dr
hab. Krzysztof Siuda; zastępcy – prof. dr hab. Piotr
Kurnatowski, dr hab. Przemysław Myjak.
7. Działalność Sekcji i Komisji PTP
Sekcja Parazytologii Ogólnej (SPO): organiza−
tor XIV i XV Wrocławskiej Konferencji
Parazytologicznej (patrz: pkt. 4).
Sekcja Parazytologii Weterynaryjnej (SPW):
ze względu na brak przewodniczącego przez więk−
szość kadencji Sekcja nie prowadziła działalności.
Sekcja Parazytologii Lekarskiej (SPL):
współorganizator 3 konferencji naukowo−szkole−
niowych z zakresu kliniki chorób pasożytniczych
i tropikalnych: (alweolarna echinokokoza, malaria)
oraz 2 konferencji dla mediów lokalnych i kra−
jowych celem propagowania oświaty zdrowotnej z
zakresu parazytologii lekarskiej i rozpowszechnie−
nia wiadomości nt. aktualnych zagrożeń zwią−
zanych z chorobami pasożytniczymi w Polsce.
Członkowie Sekcji uczestniczyli w organizacji
fakultatywnych kursów doskonalących z zakresu
kliniki chorób pasożytniczych i tropikalnych dla
lekarzy−misjonarzy, studentów, lekarzy i innych
osób pracujących w tropiku lub pragnących podjąć
pracę w ośrodkach medycznych w krajach
tropikalnych. Uczestniczono także w międzynaro−
dowym programie edukacyjnym (TropEdEurope)
w celu podniesienia jakości nauczania studentów
Wydziałów Lekarskich w zakresie klinicznej
parazytologii lekarskiej i medycyny tropikalnej.
Komisja Informacji: uruchomiono i unowo−
cześniano stronę internetową PTP, a także dbano
o jej nieustanny rozwój. Ponadto, aktualizowano
bazę danych osobowych członków PTP.
Komisja Faunistyczna: nie prowadziła
działalności.
8. Wydawnictwa PTP. Skład Redakcji i Rad
Redakcyjnych
Wiadomości Parazytologiczne: Redaktor
Naczelny: prof. dr hab. Teresa Pojmańska; zastęp−
ca: prof. dr hab. Piotr Kurnatowski; sekretarz: mgr
Małgorzata Woronowicz−Rymaszewska; Rada
Redakcyjna: prof. dr hab. Katarzyna Niewia−
domska (przewodnicząca), członkowie: dr Anna
Grzeszczuk, prof. dr hab. Wanda Kocięcka, prof. dr
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hab. Anna Majewska, dr Mirosław Michalski, prof.
dr hab. Teresa Pojmańska, dr hab. Krzysztof Siuda,
prof. dr hab. Irena Ziomko.
Katalog Fauny Pasożytniczej Polski: Komitet
Redakcyjny: prof. dr hab. Stanisław Kazubski,
prof. dr hab. Katarzyna Niewiadomska.
Monografie Parazytologiczne: Redaktor
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Naczelny – prof. dr hab. Katarzyna Niewiadomska;
Rada Redakcyjna: prof. dr hab. Krystyna
Boczoń, prof. dr hab. Alicja Kurnatowska, prof. dr
hab. Katarzyna Niewiadomska, dr hab. Krzysztof
Siuda.
Anna Rocka
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Załącznik nr 4

Sprawozdanie z działalności Redakcji
Wiadomości Parazytologicznych za okres:
wrzesień 2001– sierpień 2004
Ustępująca Redakcja i Rada Redakcyjna „Wia−
domości Parazytologicznych” ukonstytuowała się
i rozpoczęła działalność w grudniu 2001 r. Na posie−
dzeniu inauguracyjnym przedyskutowano sprawy
związane z profilem czasopisma i z formą działalno−
ści Rady Redakcyjnej. Zdecydowano, że profil
„Wiadomości” nie ulegnie zasadniczym zmianom,
a tylko drobnym korektom. W dyskusji podkreślo−
no, że należy dążyć do wzbogacenia istniejących
dotychczas działów „Artykuły przeglądowe”, „Kro−
nika”, w której powinny się znaleźć również biogra−
my żyjących, zasłużonych polskich parazytologów,
„Listy do Redakcji”, które powinny stać się forum
dyskusyjnym, „Sprawy organizacyjne”, które po−
winny być łącznikiem między Zarządem Głównym
a członkami Towarzystwa, a także wprowadzić no−
we działy: „Doktoraty” (krótkie informacje o tema−
tyce obronionych rozpraw doktorskich), recenzje
książek parazytologicznych wydanych w Polsce
i kalendarz konferencji parazytologicznych. Ustalo−
no też zakres działalności Rady Redakcyjnej, sta−
wiając, jako główne zadanie jej członków, osobiste
recenzowanie lub wskazywanie właściwego recen−
zenta dla nadsyłanych do Redakcji prac naukowych.
Nakreślone na początku kadencji plany z różnym
skutkiem były wprowadzane w życie. Wszystkie
prace naukowe (przeglądowe i oryginalne) były re−
cenzowane. Redakcja zwracała się wielokrotnie do
określonych osób z propozycją przygotowania arty−
kułów przeglądowych na aktualne tematy parazyto−
logiczne, ale nie zawsze uzyskiwała pozytywną re−
akcję. Podobnie było z pozyskiwaniem informacji
o rozprawach doktorskich. Tylko nieliczne były
nadsyłane z inicjatywy instytucji naukowych,
w których przeprowadzano przewody doktorskie;
większość była „wymuszana” przez redakcję, tym
nie mniej oba te działy były rozwijane. Dobrze roz−
wijała się współpraca w zakresie przedstawiania
sylwetek polskich parazytologów, zarówno żyją−
cych, jak i w formie wspomnień pośmiertnych.
Również zdało egzamin recenzowanie polskich pa−
razytologicznych wydawnictw książkowych; żadna
z osób, poproszonych przez Redakcję o przygoto−
wanie recenzji, nie odmówiła tej pracy „pro publico
bono”. Kilkakrotnie korzystano z łamów w dziale
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„Listy do Redakcji”, choć nie udało się rozwinąć
poważniejszej dyskusji naukowej. Zdaniem Redak−
cji zbyt mało było informacji o pracach Zarządu
Głównego i Zarządów Oddziałów. W ocenie Redak−
cji nie spełnił zadania kalendarz imprez parazytolo−
gicznych, gdyż bardziej aktualne dane można było
znaleźć w internecie, i chyba nie warto kontynuo−
wać tego działu.
Przystępując do pracy Redakcja bardzo liczyła
na szeroką współpracę wszystkich członków i sym−
patyków Towarzystwa. Tymczasem zainteresowa−
nie „Wiadomościami” nie było zbyt duże. W znacz−
nej mierze wynika to z polityki władz, ustalającej
kryteria oceny instytucji naukowych i słabej punkta−
cji krajowych czasopism naukowych. Liczba nadsy−
łanych maszynopisów była niewielka, co wpływało
na opóźnienia w wydawaniu kolejnych zeszytów,
a także na ich objętość. W 2003 roku Towarzystwo
musiało zwrócić do KBN część dotacji na wydawa−
nie „Wiadomości”, ze względu na mniejszą, niż pla−
nowano, liczbę arkuszy wydawniczych. Szczegól−
nie drastyczna sytuacja wystąpiła na przełomie
2003 i 2004 r. Pierwszy zeszyt 50 tomu ukazał się
z dużym opóźnieniem ze względu na oczekiwanie
na materiały do druku. Po wydaniu Zeszytu 2 i 3 te−
ka redakcyjna jest prawie pusta.
Przechodząc do konkretów:
W upływającej kadencji do Redakcji wpłynęło
ogółem 231 maszynopisów, z czego opublikowano
202. Z dwóch działów obejmujących prace nauko−
we (przeglądowe i oryginalne) 3 maszynopisy zo−
stały wycofane przez autorów, a 15 nie zostało (na
podstawie negatywnych recenzji) zakwalifikowa−
nych do druku (co stanowi 12,9% nadesłanych prac
przeglądowych i 7,8% prac oryginalnych). Ponadto
Redakcja otrzymała 117 komunikatów zjazdowych,
które zostały opublikowane. Obecnie Redakcja po−
siada 11 maszynopisów prac naukowych, w tym: 6
wymagających poprawek zgodnie z uwagami recen−
zentów (u autorów), 3 u recenzentów i 2 przygoto−
wane do druku. Spośród prac odesłanych autorom
do poprawienia dwie prawdopodobnie nie wrócą do
Redakcji, gdyż leżą u autorów: jedna od 2002, dru−
ga od początku 2003 roku.
Pozyskane materiały zostały wydrukowane
w trzech tomach i jednym suplemencie do tomu 50
(komunikaty na Zjazd):
W roku 2002 wydano 4 zeszyty tomu 48, o łącz−
nej objętości 463 str. druku + 6 str. wkładki (inde−
ksy) = 29,3 arkusza wydawniczego (o 2,7 arkusza
mniej niż planowano), w nakładzie: Zeszyty 1, 2 i 4
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– po 300 egz., Zeszyt 3 – 1200 egz. (na specjalne za−
mówienie, za które zapłacili zamwiający).
W roku 2003 wydano cztery zeszyty tomu 49,
o łącznej objętości 436 str. druku + 6 str. wkładki =
27,6 arkuszy wydawniczych (o 4,4 arkusza mniej
niż planowano), w nakładzie 275 egz.
Do września 2004 roku wydano 3 zeszyty 50 to−
mu o łącznej objętości 655 str. druku + suplement
o objętości 137 str., razem 792 str. = 49,5 arkusza
wydawniczego, w nakładzie 350 egz.
Ogółem w 11 zeszytach i 1 suplemencie opubli−
kowano:
Artykułów przeglądowych (wyłącznie po polsku)
Oryginalnych prac naukowych
(po polsku i po angielsku)
Sprawozdań z konferencji naukowych
Informacji o obronionych rozprawach doktorskich
Biogramów
Recenzji wydawniczych
Listów do Redakcji
Różnych informacji organizacyjnych
Kalendarzy imprez parazytologicznych
Komunikatów na XX Zjazd PTP

Polskiej Parazytologii w latach 1950−2000. Mono−
grafie Parazytologiczne 16, 1−500.
Redakcja Monografii współpracuje też z prof.
Anną Okulewicz, która opracowuje kolejny (17.)
tom Monografii poświęcony nicieniom – pasożytom
ryb (klucz do oznaczania). Druk tego zeszytu prze−
widywany jest w 2005 roku.
Mniej zaawansowana jest współpraca z dr hab.
Ewą Dziką, która opracowuje Monogenea. Zakoń−
czenie tego zeszytu przewidziane jest w 2006 roku.
Podobnie klucz do Acanthocephala – pasożytów
ryb, opracowywany przez dr Jerzego Okulewicza.

27

Katarzyna Niewiadomska
130
10
6
10
7
5
8
3
117

Redakcja serdecznie dziękuje wszystkim, którzy
nadesłali maszynopisy do publikacji, oraz wszyst−
kim tym, którzy bezinteresownie pomagali w wyda−
waniu „Wiadomości”: recenzentom nadsyłanych
prac, autorom recenzji wydawniczych, które pozwa−
lały czytelnikom zaznajomić się z nowościami
książkowymi, osobom dbającym o jakość języka
angielskiego.
Redaktor Naczelny
Wiadomości Parazytologicznych
Teresa Pojmańska

Załącznik nr 5

Sprawozdanie z działalności Redakcji Mo−
nografii Parazytologicznych w kadencji
2002−2004
W okresie kadencji ZG PTP, w latach 2002−2004
opublikowano dwa zeszyty Monografii Parazytolo−
gicznych:
Niewiadomska K. 2003. Pasożyty ryb Polski
(klucze do oznaczania) Przywry – Digenea. Mono−
grafie Parazytologiczne 15, 1−169.
Lonc. E., Płonka−Syroka E. (red). 2004. Dzieje

Załącznik nr 6

Protokół Komisji Rewizyjnej ZG PTP
z kontroli przeprowadzonej w dniu
5.08.2004r za okres kadencji od
1.09.2001r do 31.07.2004r przedstawiony na
Walnym Zebraniu PTP XX Zjazdu w dniu
3 września 2004 roku w Warszawie
W okresie sprawozdawczym Komisja Fauni−
styczna powiększyła się o nowych członków: prof.
dr hab. Aleksandra Demiaszkiewicza, prof. dr hab.
Sławomira Kadulskiego, prof. dr hab. Annę Majew−
ską, prof. dr hab. Annę Okulewicz i prof. dr hab.
Wojciecha Piaseckiego, powołanych w 2003 roku.
Na spotkaniu Komisji 14 lutego 2004 r. (w nie−
pełnym składzie) postanowiono:
Opracować część I Katalogu „Pasożyty bezkrę−
gowców”. Istniejące opracowanie prof. dr hab. Jani−
ny Janiszewskiej, wymaga licznych poprawek i uzu−
pełnień. Przygotowania tej części podjęli się: profe−
sorowie: Stanisław L. Kazubski (pierwotniaki), Ka−
tarzyna Niewiadomska i Teresa Pojmańska (pozo−
stałe pasożyty). Prace nad tą częścią Katalogu są
w toku.
Część Katalogu „Pasożyty ssaków – pasożyty
wewnętrzne drapieżnych i kopytnych”, obiecał
przygotować prof. dr hab.Aleksander Demiaszkie−
wicz z powołanym przez siebie zespołem.
Sprawą opracowania pozostałych części Katalo−
gu i aktualizacji części już wydanych pozostawiono
do czasu znalezienia osób, które mogłyby się tego
podjąć.
Stanisław L. Kazubski
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Protokół Komisji Rewizyjnej ZG PTP
z kontroli przeprowadzonej w dniu
5.08.2004r za okres kadencji
od 1.09.2001r do 31.07.2004r przedstawiony
na Walnym Zebraniu PTP XX Zjazdu
w dniu 3 września 2004 roku w Warszawie
Członkowie Komisji: prof. dr hab. Teresa Sulgo−
stowska – przewodnicząca, członkowie: dr hab. Li−
dia Chomicz, prof. dr hab. Zbigniew Jabłonowski.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się
w obecności mgr Marii Waloch – skarbnika Towa−
rzystwa oraz Anny Rockiej – sekretarza Towarzy−
stwa.
Przeprowadzono analizę gospodarki finansowej
oraz przeanalizowano działalność naukową i propa−
gatorską.
Strona finansowa przedstawia się następująco:
Stan gotówki w kasie w dniu kontroli 31.07.2004 r
– 3 265,28zł
Stan gotówki na koncie w PKO BP VI oddział Warszawa:
nr konta 77 1020 1068 0000 1802 0000 3145
na dzień 31.07.2004 r – 108 566,81zł.

Saldo dotacji w oddziałach na dzień 31.07.2004
r – 876,91zł.
Sprawozdanie z wykonania budżetu w okresie
1.09.2001 do 31.07.2004 r przedstawia się następu−
jąco (patrz: Zestawienie danych na temat gospodar−
ki finansowej):
Suma Przychodów Różnych w okresie sprawo−
zdawczym wynosiła 214781,90 zł i dotyczyła: loka−
ty, sprzedaży wydawnictw PTP, dotacji Minister−
stwa Nauki i Informatyzacji, odsetek z konta i loka−
ty, zysków z konferencji, opłat za kolorowe ilustra−
cje wydrukowane w Wiadomościach Parazytolo−
gicznych, rozliczenia poprzedniej Redakcji Wiado−
mości Parazytologicznych z Olsztyna oraz druku ar−
tykułów jako rozliczenie grantów. Znamiennie wy−
ższa dotacja z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
w porównaniu z poprzednią kadencją jest wynikiem
przyznania w sumie 81500,00 zł w tym 36000,00 zł
jako dofinansowanie do obecnego Zjazdu.
Suma Rozchodów Różnych w okresie sprawo−
zdawczym wynosiła 102072,90 zł i dotyczyła: dru−
ku Wiadomości Parazytologicznych, przewozu ma−
teriałów redakcyjnych z Olsztyna do Warszawy, do−
tacji na konferencje, rozliczeń umów ZG PTP z Mi−
nisterstwem Nauki i Informatyzacji, umów o dzieło,
opłat składek Europejskiej i Światowej Federacji
Parazytologów, wpłat podatków do Urzędu Skarbo−
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wego oraz rozliczenia wydatków związanych ze
Zjazdem w Łodzi w 2001 r.
Wysokie koszty Sekretariatu ZG PTP w drugiej
połowie 2001 r w wysokości 1300,00 zł wynikały
z konieczności natychmiastowej wysyłki egzempla−
rzy międzybibliotecznych Wiadomości Parazytolo−
gicznych niemal po całym świecie w odpowiedzi na
listy skierowane do Biblioteki im. Prof. Z. Kozara.
Kwota dotacji dla Oddziałów Towarzystwa,
działalności Redakcji Wiadomości Parazytologicz−
nych, wg. dokumentów w okresie sprawozdawczym
wynosiła łącznie 5207,38 zł co mieści się w pozycji
Inne. Z dotacji dla Oddziałów PTP korzystały Od−
działy: szczeciński (400,00 zł), warszawski (22,81
zł), białostocki (100,00 zł), łódzki (100,00 zł), lubel−
ski (134,10), olsztyński (120,00 zł). Dotacje wynio−
sły w sumie 876,91 zł.
Poddano wyrywkowej kontroli kartotekę skła−
dek członkowskich. Suma składek członkowskich
łącznie z prenumeratą Wiadomości Parazytologicz−
nych przekazywanych na konto Towarzystwa w la−
tach 2001−2004 r wynosiła: 26281,70 zł w tym za
prenumeratę 8990,00 zł.
Należy podkreślić aktywną działalność większo−
ści skarbników w zakresie egzekwowania składek
członkowskich. W roku 2004 planowany wpływ ze
składek określano na 9000,00zł a wg stanu na
31.07.2004 r wyniósł 5770,00 zł tj 64% całego pla−
nu. Liczba członków obliczona na podstawie przy−
syłanych przez oddziały list wpłat wynosi obecnie
376.
Z kartoteki opłat za druk Wiadomości Parazyto−
logicznych wynika, iż koszty druku w latach 2001−
2004 wynosiły: 37379,00 zł (2001 r – 13268,00 zł,
2002 r – 356,00 zł, 2003 r – 10755,00 zł, 2004
r – 6000,00 zł) a za druk książki zapłacono
10768,78, co stanowi łączną kwotę 48147,78 zł.
Wpływy z kolportażu tego wydawnictwa przez
Ruch wynosiły: 8862,00 zł, co mieści się w pozycji:
Dochody ze sprzedaży wydawnictw.
Zestawienie kosztów druku Wiadomości Parazy−
tologicznych w Warszawie w obecnej kadencji
(37379,00 zł) z kosztem druku tego kwartalnika
w latach 1999−2001 w Olsztynie (59470,50 zł) bu−
dzi ogromne wątpliwości ale Komisja Rewizyjna
nie potrafi na to znaleźć uzasadnienia.
W okresie sprawozdawczym pobierano opłaty za
druk kolorowych ilustracji oraz za druk artykułów
w Wiadomościach Parazytologicznych jako rozli−
czenie grantów, co wzbogaciło konto PTP o 3340,00
zł, co mieści się w pozycji: Wpływy dodatkowe.
Oceniając działalność Towarzystwa za okres
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ubiegłej kadencji Komisja zwraca uwagę na:
(a) Zmniejszenie liczby członków Towarzystwa,
wg list opłacanych składek przysyłanych przez od−
działy, z 404 do 376 czyli o 7%. Niezgodność licz−
by członków z liczbą podaną w Sprawozdaniu Se−
kretarza wynika głównie z niedokładnych informa−
cji przesyłanych przez oddziały.
(b) Jako wskazówka na przyszłość: należy zobo−
wiązać skarbników oddziałów do przesyłania do−
kładnej informacji o wpłatach z tytułu składek
członkowskich i prenumeraty Wiadomości Parazy−
tologicznych.
Majątek PTP na dzień 31.07.2004r stanowi sze−
ścioletni komputer znajdujący się w Redakcji Wia−
domości Parazytologicznych w Instytucie Parazyto−
logii PAN w Warszawie.
Pewien majątek stanowią różne wydawnictwa
PTP, które dotychczas nie zostały jeszcze sprzeda−
ne, ponieważ zmienna jest cena sprzedaży w zależ−
ności od nabywców. Skarbnik ZG PTP ocenia ich
wartość na kwotę około 2000,00zł.
Komisja Rewizyjna przypomina, że Biblioteka
im. Prof. Z. Kozara została przekazana w poprze−
dniej kadencji Zarządu Głównego PTP z Akademii
Rolniczej we Wrocławiu do nowej siedziby zlokali−
zowanej na Uniwersytecie Warmińsko−Mazurskim
w Olsztynie, z uwagi na chęć przyjęcia tego mająt−
ku do odpowiednich pomieszczeń. Obecnie nie sta−
nowi on już majątku Towarzystwa.
Komisja Rewizyjna sprawdziła także Dziennik
korespondencyjny i Księgę posiedzeń Zarządu
i Prezydium oraz działalność naukową i propagator−
ską Towarzystwa. W okresie sprawozdawczym
odbyło się 6 posiedzeń ZG PTP, w tym 4 plenarne;
na wszystkich omawiano także tematykę organiza−
cji XX Zjazdu PTP.
Działalność poszczególnych oddziałów Towa−
rzystwa w okresie sprawozdawczym przedstawiała
się następująco:
Zebrania Naukowe; białostocki 12, gdański 5,
katowicki 17, krakowski 7, lubelski 8, łódzki 7,
olsztyński 8, poznański 6, szczeciński 6, wrocław−
ski 15, warszawski 6. Łącznie odbyło się 97 zebrań,
co niestety stanowi o 28% mniej niż w poprzednim
okresie sprawozdawczym.
Konferencje i Sympozja zorganizowane przez
Oddziały oraz Sekcje i Komisje PTP
Białystok. 7.06.2002: Neuroinfekcje; 5−7.06.2003:
Parazytozy – problemy kliniczne.
Łódź. 6−9.09 2001: XIX Zjazd PTP i 40.DKPL:
„Choroby pasożytnicze. i grzybice ważne w położ−
nictwie i ginekologii”; 24.05.2002: 41.DKPL: „Ak−
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tualne trendy rozpoznawania chorób pasożytni−
czych i grzybic"; 21.03.2003: 42.DKPL: „Środowi−
skowe uwarunkowania chorób pasożytniczych
i grzybic oraz inne zagadnienia ekologii”;
43.DKPL: Gatunki Trichomonas chorobotwórcze
dla człowieka, postacie kliniczne rzęsistkowicy i
rzęsistkowicy powikłanej grzybicą oraz inne zaga−
dnienia w parazytologii i mikologii”, który miał się
odbyć 22.05.2004, odbył się w ramach XX Zjazdu
PTP w Warszawie w dniu 3.09.2004.
Olsztyn. 6.05.2002: Warroza i gospodarka pasiecz−
na; 23.09.2003: Warroza i gospodarka pasieczna.
Poznań. 9.03.2002: Bąblowica wątroby wywołana
przez E. multilocularis; 22.11.2002: Nowe i stałe
aktualne wyzwania w parazytologii; 24.10.2003:
Molekularna epidemiologia i diagnostyka parazy−
toz.
Wrocław. 18.10.2002: XIV Wrocławska Konferen−
cja Parazytologiczna: „Parazytologia XX/XXI wie−
ku”; 3−5.09.2003: XV Wrocławska Konferencja Pa−
razytologiczna „Parazytologia w ochronie środowi−
ska i zdrowia”.
Warszawa. 5−6.12. 2002: Zoonozy: problem nadal
aktualny; 21.02 2003: Cytokiny, dobrzy i źli posłań−
cy.
Łącznie zorganizowano 15 posiedzeń, co stanowi
o 25% więcej niż w poprzednim okresie sprawo−
zdawczym.
Sekcja Parazytologii Lekarskiej (SPL) zorgani−
zowała 3 konferencje naukowo−szkoleniowe z za−
kresu kliniki chorób pasożytniczych i tropikalnych
oraz 2 konferencje dla mediów lokalnych i krajo−
wych celem propagowania oświaty zdrowotnej z za−
kresu parazytologii lekarskiej i rozpowszechniania
wiadomości nt. aktualnych zagrożeń związanych
z chorobami pasożytniczymi w Polsce.
Członkowie Sekcji uczestniczyli w organizacji
fakultatywnych kursów doskonalących z zakresu
kliniki chorób pasożytniczych i tropikalnych dla le−
karzy−misjonarzy, studentów, lekarzy i innych osób
pracujących w tropiku lub pragnących podjąć pracę
w ośrodkach medycznych w krajach tropikalnych.
Uczestniczono także w międzynarodowym progra−
mie edukacyjnym (TropEdEurope) w celu podnie−
sienia jakości nauczania studentów Wydziałów Le−
karskich w zakresie klinicznej parazytologii lekar−
skiej i medycyny tropikalnej.
Sekcja Parazytologii Ogólnej (SPO) zorganizo−
wała (wymienione wyżej) XIV i XV Wrocławską
Konferencję Parazytologiczną.
Sekcja Parazytologii Weterynaryjnej (SPW)
ze względu na brak przewodniczącego nie prowa−
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dziła działalności.
Członkowie PTP prezentowali wyniki swojej
pracy na licznych konferencjach krajowych i zagra−
nicznych, a także współpracowali z wieloma innymi
Towarzystwami naukowymi, między innymi z PTE−
pidemiologów, PTZootechnicznym, PTNWeteryna−
ryjnych, Tow. Medycyny Środowiskowej, Tow. Me−
dycyny Pracy.
Przytoczone w niniejszym sprawozdaniu naj−
ważniejsze momenty działalności Towarzystwa
oraz Zarządu Głównego świadczą o jego rozwoju.
Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna

PTP wnosi o udzielenie Zarządowi Głównemu PTP
absolutorium.
Równocześnie Komisja Rewizyjna PTP przed−
stawia Walnemu Zebraniu PTP w dniu
3.09.2004r wniosek o podziękowanie Zarządowi
Głównemu PTP za ofiarną pracę dla dobra i rozwo−
ju Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
a szczególnie skarbnikowi p. mgr Marii Waloch.
Przewodnicząca: Teresa Sulgostowska
Członkowie: Lidia Chomicz
Zbigniew Jabłonowski

Załącznik 7a

Zestawienie danych na temat gospodarki finansowej PTP w okresie:
1.09.2001−31.07.2004
Przychody
Dochody z działalności statutowej
Składki 17285,92zł
Oddziały: Białostocki
1070,00zł
Gdański
2715,00
Katowicki
1045,00
Krakowski
1550,00
Lubelski
1435,00
Łódzki
1390,00
Olsztyński
1118,06
Poznański
1890,25
Szczeciński
1307,50
Warszawski
2920,11
Wrocławski
845,00
Dochody ze sprzedaży wydawnictw
26281,70zł
Dotacje Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
81500,00zł
Wpływy dodatkowe (zyski)
60868,35zł

Inne
28845,93zł
Razem przychody
214781,90zł

Rozchody
Koszty ogólno administracyjne
24847,20zł

Koszty wydawnictw
48147,78zł
Rozliczenie z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji
900,00zł
Składki E.F.P. oraz S.F.P.
1741,03zł
Prace zlecone
16001,00zł
Rozliczenie z Urzędem Skarbowym
1947,00zł
Inne
8488,89zł
Razem rozchody
102072,90zł

214 781,90zł −102 072,90zł = 112 709,00zł
Saldo bankowe na dzień 31.07.2004 r
Saldo kasowe na dzień 31.07.2004 r
Saldo dotacji w oddziałach na dzień 31.07.2004r

108566,81zł
3265,28zł
876,91zł
Razem 112709,00zł
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Załącznik nr 8

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego w ka−
dencji 2001−2004
W okresie sprawozdawczym do Sądu Koleżeńskiego
nie wpłynęła żadna sprawa.
Krzysztof Siuda

Załącznik nr 9

Sprawozdanie z przebiegu Konkursu mło−
dych badaczy
Dnia 3 września 2004 r. podczas XX Zjazdu PTP
odbył się Konkurs „O wyróżnienie dla Młodego Ba−
dacza”. Komisja Konkursowa oceniała 10 minuto−
wą prezentację ustną kandydatów oraz znajomość
prezentowanej dziedziny badań. Do konkursu zgło−
siły się następujące osoby:
1. mgr Małgorzata Adamska z Katedry Genetyki
Uniwersytetu Szczecińskiego
2. mgr Katarzyna Donskow z Zakładu Parazyto−
logii Uniwersytetu Warszawskiego
3. mgr Hanna Franikowska z Zakładu Zoologii
SGGW w Warszawie
4. mgr Wojciech Jarosz z Zakładu Biologii
i Ochrony Środowiska AWF w Poznaniu
5. mgr Szymon Jędrzejewski z Katedry i Zakła−
du Biologii i Parazytologii Lekarskiej AM w Pozna−
niu
6. mgr Monika Kozak−Cięszczyk z Instytutu Pa−
razytologii PAN w Warszawie
7. mgr Karolina Kuliś z Zakładu Parazytologii
Uniwersytetu Warszawskiego
8. mgr Daniel Młocicki z Instytutu Parazytologii
PAN w Warszawie
9. mgr Anna Słodkowicz−Kowalska z Katedry
i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej AM
w Poznaniu
10. mgr Piotr Solarczyk z Katedry i Zakładu Bio−

logii i Parazytologii Lekarskiej AM w Poznaniu.
Skład Komisji Konkursowej był następujący:
1. prof. dr hab. Halina Wędrychowicz – prezes
PTP
2. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – wiceprezes
PTP
3. dr Anna Rocka – sekretarz ZG PTP
4. dr hab. Lidia Chomicz – przewodnicząca Ko−
mitetu Organizacyjnego XX Zjazdu PTP
5. opiekunowie naukowi kandydatów (7 osób).
Zwycięzcom konkursu „O wyróżnienie dla Mło−
dego Badacza” przyznawany jest dyplom oraz na−
groda pieniężna. Podczas XX Zjazdu wysokość na−
gród była następującą: I miejsce – 2000 zł, II – 1500
zł i III miejsce – 1000 zł oraz dwa wyróżnienia po
500 zł.
Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: prof.
dr hab. Krystyna Boczoń i dr Anna Rocka.
W wyniku tajnego głosowania wyłoniono nastę−
pujących laureatów:
I nagroda: mgr Daniel Młocicki – „Różnicowa−
nie i ultrastruktura otoczek embrionalnych tasiemca
Mosgovoyia ctenoides”;
II nagroda: mgr Monika Kozak−Cięszczyk –
„Wykorzystanie sekwencji powtórzonej tandemowo
do identyfikacji Fasciola hepatica u żywicieli po−
średnich” M. Kozak−Cięszczyk, H. Wędrychowicz;
III nagroda: mgr Anna Słodkowicz−Kowalska –
„Ptaki jako źródło inwazyjnych dla człowieka paso−
żytniczych pierwotniaków” A. Majewska, A. Słod−
kowicz−Kowalska, L. Tamang et al.;
I wyróżnienie: mgr Wojciech Jarosz – „Zastoso−
wanie techniki PCR w badaniu skażenia gleby jaja−
mi Toxocara canis i T. cati” R. Fogt, W. Jarosz, H.
Mizgajska−Wiktor;
II wyróżnienie: mgr Piotr Solarczyk – „Using
combined direct immunofluorescent antibody and
fluorescent in situ hybridization techniques in su−
rveys of equine cryptosporidiosis” A. Majewska, P.
Solarczyk, L. Tamang, T. Graczyk.
Anna Rocka

