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OD REDAKCJI
Ten numer będzie smutny. Naszego najważniejszego i najbardziej zasłużonego amatora nie
ma już z nami.
BEATA M. POKRYSZKO
ANDRZEJ SAMEK
Odszedł od nas niedawno, chyba jakiś miesiąc temu. Miał, o ile dobrze liczę, 94 lata. Do
samego końca działał zawodowo i malakologicznie. Nie skończył swojej ostatniej książki, o
głowonogach (ale i tak się ukaże).
Nie wszyscy Go znaliście, bo nie zawsze przyjeżdżał na Seminaria. W gruncie rzeczy to
raczej rzadko, bo był człowiekiem bardzo zajętym. Ale jak już przyjeżdżał, to zawsze miał
fajny referat, najczęściej z pogranicza malakologii i inżynierii. Malakologię kochał, ale z
zawodu był specem od konstruowania robotów. Inżynier albo, jak sam o sobie mówił,
„ślusarz”. Oczywiście przed tym ślusarzem było Prof., i dr, i hab. My, w gronie przyjaciół,
mówiliśmy o nim Samuś albo Samczyk. E-maile do Niego zaczynałam „Kochany Samusiu”.
To nie jest miejsce na wspominanie Jego zasług inżynierskich (oficjalnych wspomnień o Nim
pewnie ukaże się bez liku). Ja tu piszę to, co pamiętam o Samusiu jako członku naszego
Stowarzyszenia i jako o przyjacielu. Miał (to może niestosowna uwaga) najbardziej odstające
uszy na świecie. Był gadułą, oj był; jak sam mawiał, lubił „bajczyć”. Parę lat temu, kiedy miał
gościnne wykłady na Politechnice Wrocławskiej, przychodził do mnie wieczorami, z butelką
dobrego wina (i z kwiatami, jak to dżentelmen) i bajczyliśmy do późna. Ja w zamian
odżywiałam Go cielęciną z grzybami (przez tydzień, bo jak zwykle nagotowałam za dużo).
Pamiętam pierwszy raz, kiedy przyszedł i zaczęliśmy obgadywać wszystkich malakologów.

Dużo ich jest, a myśmy to robili chaotycznie. „Wiesz ty co? – powiedział w pewnym
momencie Samuś – „Na jutro zróbmy listę, bo się pogubimy!” I zrobiliśmy. Nie pamiętam,
żeby kogokolwiek z tej naszej listy obgadywał złośliwie. Ot tak, a kto co napisał, a kto zrobił
habilitację/doktorat, kto gdzie pojechał, kto ma nowego doktoranta, a kto ma nowe dziecko…
Miał dobrą kolekcję muszli. Pisał książki malakologiczne. Wiem nawet dokładnie, jakie i
kiedy (tu zadanie ułatwił mi Jarek Maćkiewicz, patrz poprzedni ŚLIMAKURIER. Dzięki,
Jarku!). Napisał najstarszą z polskojęzycznych pozycji dotyczących muszli (Świat muszli,
1976), którą czytałam jeszcze na studiach, potem Muszle morskie (1992), i wreszcie Atlas
muszli ślimaków morskich (2004). O tym atlasie warto wspomnieć, bo świadczy, że Samuś
fantastycznie malował. W tym dziele wszystkie muszle są namalowane przez Niego. Czwarta
mięczakowa książka, ta o głowonogach, czeka na wydanie.
No cóż, zawsze gdy odchodzi ktoś nam bliski, pytamy [idiotycznie] dlaczego. Pamiętam, co
powiedział mi kolega (też już nieżyjący), kiedy zadałam mu to pytanie po śmierci naszej
wspólnej przyjaciółki: „Ludzie tak mają, że w pewnym momencie umierają”. Tylko niełatwo
się z tym pogodzić.
BEATA M. POKRYSZKO

NASTĘPNE SEMINARIUM

[Oto, co dostaliśmy od Toruniaków]
XXXIV Krajowe Seminarium Malakologiczne
Toruń 13-15 września 2018
Komunikat 1
Szanowni Państwo, Drodzy Malakolodzy
Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXIV Krajowym Seminarium Malakologicznym,
które odbędzie się w dniach 13-15 września 2018 roku w Toruniu. Organizatorem
konferencji jest Stowarzyszenie Malakologów Polskich.
Miejscem obrad będzie hotel Przystanek Toruń (http://przystanektorun.pl), położony blisko
toruńskiej Starówki. W programie przewidziane są następujące formy prezentacji:


referat (20 minut + 5 minut dyskusji)



komunikat (10 + 5 min.)



plakat

Na temat, proponowaną formę oraz streszczenie wystąpienia czekamy do 3 czerwca 2018.
Szczegóły dotyczące formatowania streszczenia prześlemy w kolejnym komunikacie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany proponowanej formy wystąpienia w zależności od liczby
i rodzaju nadesłanych zgłoszeń.
W czasie Seminarium planowane jest Walne Zebranie Członków SMP, o którego szczegółach

powiadomimy w osobnym komunikacie.
Na zakończenie Seminarium planujemy wycieczkę krajoznawczą (szczegóły w kolejnym
komunikacie).
Ze względu na konieczność rezerwacji miejsc hotelowych i zaplanowania kosztów
zależnych od liczby uczestników, bardzo prosimy o szybkie zgłoszenie chęci udziału:
do 14 lutego 2018 na adres jkob73@umk.pl
Koszty Seminarium
Opłata konferencyjna (obejmuje: materiały konferencyjne, wycieczkę, spotkanie przy grillu):


Członkowie Stowarzyszenia Malakologów Polskich niezalegający ze składkami (do
2017 roku włącznie): 250 zł



Pozostali uczestnicy: 270 zł

Opłata konferencyjna powinna zostać wpłacona do 13 maja 2018 na konto
Stowarzyszenia Malakologów Polskich: 98 1030 0019 0109 8530 0046 2989 z
dopiskiem Seminarium Malakologiczne + imię i nazwisko
Prosimy o wpłacanie na konto Stowarzyszenia wyłącznie opłaty konferencyjnej, koszty
pobytu będą rozliczane na miejscu, bezpośrednio z hotelem.
Noclegi:




Pokoje w części hotelowej, ze śniadaniem wliczonym w cenę:


pokoje 1-osobowe: 130 zł



pokoje 2-osobowe: 180 zł za pokój



pokoje 3-osobowe: 240 zł za pokój

Pokoje w części hostelowej, śniadanie niewliczone w cenę:


pokoje 1-osobowe: 90 zł



pokoje 2-osobowe: 120 zł za pokój



pokoje 3-osobowe: 160 zł za pokój



pokoje 4-osobowe: 200 zł za pokój

Dodatkowo można wykupić śniadanie: 20 zł
Posiłki:


Śniadanie: 20 zł (dodatkowa opcja dla osób zakwaterowanych w pokojach bez
wliczonego śniadania)



Obiad: 25 zł



Kolacja: 23 zł (opłata konferencyjna obejmuje jedną z kolacji - biesiadę przy
ognisku/grillu)

Ważne daty:


Zgłoszenie uczestnictwa oraz deklaracja ws. zakwaterowania – do 14 lutego 2018



Wpłata wpisowego – do 13 maja 2018



Zgłoszenie tematu wystąpienia i przesłanie streszczenia – do 3 czerwca 2018



Obrady – 13-15 września 2018
Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o zgłoszenie chęci udziału i dostarczenie do 14 lutego 2018 na adres
jkob73@umk.pl następujących informacji:


Imię, nazwisko:



Stopień/tytuł naukowy:



Email:



Afiliacja:



Adres i NIP do wystawienia rachunku:



Wybierane noclegi:
12/13.09*

13/14.09

14/15.09

Nocleg
Preferowany rodzaj pokoju**

W części hotelowej (ze śniadaniem wliczonym w cenę)
1-osobowy
2-osobowy
3-osobowy
W części hostelowej (bez śniadania wliczonego w cenę)
1-osobowy
2-osobowy
3-osobowy
4-osobowy

Sugerowani współlokatorzy
(opcjonalnie)
* doradzamy wybór tej opcji osobom przyjeżdżającym z daleka, następnego dnia od rana
planujemy obrady
** ze względu na ograniczoną liczbę różnych rodzajów pokoi, zastrzegamy sobie możliwość
zmiany wybranej opcji na dostępną
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Seminarium
Elżbieta Żbikowska, Jarosław Kobak

NO I CO W TYM ROKU (TYM WZGLĘDNIE NOWYM, I TYM
„FOLIOWYM”)?

* W roku nowym jakoś nienajlepiej, chociaż wszyscy sobie nawzajem dobrze życzyliśmy.
No, ale niestety zaczął się od Andrzeja Samka.
* Natomiast śpieszę donieść, że na wykłady (i ćwiczenia) “Fauna mięczaków Polski” nadal
jest zapotrzebowanie. I to w świecie, gdzie nawet są głosy postulujące zaniechania oznaczania
gatunków! No, ale brać studencka to trochę jeszcze dzieci: na wykład przyjdą, jak wiedzą, że
będą ładne obrazki…
* Nasz zagraniczny członek SMP Robert Cameron wybiera się w marcu do Poznania na
zaproszenie Marysi Urbańskiej. Gdyby ktoś chciał się udać na jego wykład, to należy się
skonsultować z tąże Marysią.
* W roku “Foliowym” znowu zaczynamy mieć problemy ze zbyt małą liczbą nadsyłanych
prac. Ostatnio miałam w rękach cztery, wszystkie nota bene od autorów zagranicznych (we
współautorstwie z naszymi lub bez). A zeszyt 1 trzeba będzie wkrótce wyprodukować!
WASZ INFORMATOR

