
Sekcja Odonatologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego 
zaprasza do udziału w: 
XIII Ogólnopolskim Sympozjum Odonatologicznym 
„Białe plamy na mapie ważek Polski – Worek Turoszowski”, 
Działoszyn-Bogatynia, 23-26. VI 2016 
 

 

 

KOMUNIKAT NR 1 

 Zapraszam do uczestnictwa w XIII Ogólnopolskim Sympozjum Odonatologicznym, które 
odbędzie się w Domu Kowala w Działoszynie w okolicach Bogatyni, czyli na południowo-zachodnim 
krańcu Polski, zwyczajowo nazywanym Workiem Turoszowskim. 

Kotlina Turoszowska (Worek Turoszowski) jest częścią Pogórza Izerskiego, znaną głównie  
z jednej z największych kopalni odkrywkowych w Europie. Region ten to jednak nie tylko kopalnia –  
z Działoszyna mamy blisko nad Nysę Łużycka i Miedziankę oraz zbiorniki Niedów i zalew w Bogatyni. 
Z miejsca tegorocznego sympozjum nie ma dotychczas danych dotyczących ważek. Wypełnienie tej 
właśnie luki będzie zadaniem jakie sobie postawimy.  

Spotkanie będzie miało charakter głównie terenowy. Wystąpienia referatowe o ile uda się je 
zrealizować będą poświęcone wskazaniu regionów określanych jako „białe plamy” lub/i dotyczyć 
będą zagadnień metodycznych, w zakresie prac terenowych i analizy wyników.  

 
Poniżej zamieszczam wstępne informacje o planowanym sympozjum: 

Miejsce: Dom Kowala, Działoszyn 168. Miejsce oferuje 19 miejsc noclegowych w pokojach 1, 2, 3 i 4 
osobowych. Liczba miejsc jest zatem ograniczona – jednak w przypadku większej liczby uczestników 
istnieje możliwość zamówienia dodatkowych noclegów w Bogatyni.  

Termin: 23.06. (czwartek, poświęcony na dojazd i rozpoczęcie – wieczorne spotkanie, ok. 19) 
– 26 .06. (niedziela, zakończenie około południa), dwa dni piątek i sobota – poświęcone będą na 
badania w terenie 

Orientacyjne koszty: 

 Wpisowe: wydaje się, że tym razem nie ma potrzeby  

 Nocleg: 45 zł  

 Wyżywienie: śniadania i kolacje we własnym zakresie (do dyspozycji mamy aneks kuchenny), obiad 
lub obiadokolacja Restauracja Popularna w Działoszynie  (restauracjapopularnadzialoszyn.pl)  

 
Proszę o zadeklarowanie chęci uczestnictwa w Sympozjum do 30.03.2016. w celu rezerwacji 
noclegów i ewentualnego zorganizowania noclegów poza Domem Kowala w jeśli liczba 
uczestników okaże się większa niż 19.  
 
Informację proszę przesyłać na e-mail: tonczyk.grzegorz@gmail.com lub telefonicznie: 607 57 67 71 
Karty zgłoszeniowe o dalsze informacje przesłane zostaną w komunikacie nr 2, osobom zgłaszającym 
chęć uczestnictwa w Sympozjum 

 

Zapraszamy!!! 

Grzegorz Tończyk, Bogusława Jankowska 


