
Wyrazy wdzięczności kieruję do wielu osób i instytucji, bez któ-
rych trudne czy wręcz niemożliwe byłoby zorganizowanie tej 
wystawy. W pierwszej kolejności pragnę podziękować fotogra-
fom, którzy zechcieli przekazać nam swoje znakomite prace – pa-
niom: Mirosławie Klęczek-Kasperczyk, Aleksandrze Radołowicz- 
-Nieradzik i Bogusławie Jankowskiej oraz panom: Mirosławowi 
Wąsińskiemu, Łukaszowi Kobie, Arkadiuszowi Dubajowi i Ta-
deuszowi Bziukowi. Temu ostatniemu należą się dodatkowe 
podziękowania za jego eksperckie porady, bez których trudno 
byłoby nam profesjonalnie przygotować tę ekspozycję. 

Dziękuję również Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który dofinansował 
kampanię „Różnorodność – potęga życia”, w ramach której zor-
ganizowana została wystawa, a także spółce TAURON Wytwa-
rzanie S.A. oraz Miastu Mikołów za finansowe wsparcie. 
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Honorowy patronat nad wystawą  
objęło Śląskie Towarzystwo  

Entomologiczne

Towarzystwo powstało w 1992 roku w Bytomiu, a jego 
głównymi celami są: przyczynianie się do rozwoju nauki 
z zakresu szeroko pojętej entomologii, upowszechnianie 
osiągnięć nauk entomologicznych, rozwijanie zaintere-
sowań entomologicznych w społeczeństwie, podejmo-
wanie działań na rzecz ochrony przyrody. 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez inspirowanie 
i koordynowanie indywidualnych badań entomologicz-
nych, organizowanie wyjazdów i ekspedycji naukowych 
celem zbierania materiałów naukowych dla potrzeb wła-
snych Towarzystwa, jak również na zlecenie różnych in-
stytucji i organizacji. 

Towarzystwo gromadzi dokumentację entomofauni-
styczną ze szczególnym uwzględnieniem fauny owadów 
Śląska, organizuje konferencje i zjazdy, podczas których 
prezentowane są i omawiane osiągnięcia entomologii, 
organizuje kursy i specjalistyczne szkolenia.

Opracowanie merytoryczne: Małgorzata Szymańczyk
Opracowanie graficzne: Magdalena Alszer

Organizatorzy i mecenasi wystawy

w dniach 13 maja – 28 czerwca
w Polskiej Akademii Nauk  

Ogrodzie Botanicznym CZRB w Powsinie

TAJEMNICZY
ŚWIAT OWADÓW

fot. Szklarka zielona, Mirosława Klęczek-Kasperczyk

fot. Pałątka południowa, Bogusława Jankowska

fot. Łowik, Tadeusz Bziuk

Zapraszamy do Polskiej Akademii Nauk  
Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie.

Wystawę można zwiedzać w Galerii Natura et Ars  
w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym,  

Warszawa-Powsin ul. Prawdziwka 2, w godz. 10.00–18.00.

tel. 22 648 38 56, e-mail: ob.sekr@obpan.pl 
www.ogrod-powsin.pl 

Wystawa przygotowana przez Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie  
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach



Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do obej-
rzenia makrofotografii wybitnych fotografów przyrody 
i jednocześnie jej wielkich miłośników – pań: Mirosławy 
Klęczek-Kasperczyk, Aleksandry Radołowicz-Nieradzik, 
Bogusławy Jankowskiej oraz panów: Tadeusza Bziuka, Mi-
rosława Wąsińskiego, Łukasza Koby i Arkadiusza Dubaja.

Poprzez organizację wystawy „Tajemniczy świat owadów” 
pragniemy zwrócić uwagę na piękno związane ze złożono-
ścią, wielością form i rozwiązań, oryginalnością, swoisto-
ścią… różnorodnością. W różnorodności tkwi bowiem siła 
przetrwania, zdolność do zaadaptowania się do zmiany 
środowiska, znalezienia wyjścia z sytuacji często bez-
nadziejnej. W różnorodności tkwi nadzieja na trwanie 
i na istnienie. Mistrzami w tym zakresie niewątpliwie są 
owady.

Różnorodność biologiczna na wszystkich poziomach, 
od krajobrazowego, ekosystemowego, gatunkowego, ge-
netycznego po molekularny, jest z naszego — ludzkiego 
punktu widzenia niezmiernie ważna. Dzięki wielości i róż-
norodności nisz w toku ewolucji powstało wiele unikal-

Owady to najliczniejsza grupa zwierząt zamieszkująca Zie-
mię. Liczba znanych gatunków przewyższa liczbę wszyst-
kich innych gatunków organizmów i stale się powiększa 
dzięki kolejnym odkryciom. Ich obecność i rola w funkcjo-
nowaniu współczesnego świata jest nieoceniona. Życie 
z nimi bywa uciążliwe, często śmiertelnie niebezpieczne, 
ale bez nich jest niemożliwe w obecnym kształcie. 

W dobie postępującej industrializacji i głębokiego prze-
konania człowieka o panowaniu nad światem nadal 
jesteśmy od nich uzależnieni. Prawie w każdym środo-
wisku, na różnych szczeblach organizacji biologicznej 
są obecne i bardzo często niezastąpione. Wystarczy dla 
przykładu wspomnieć o owadach zapylających, których 
udział w gospodarce człowieka szacuje się na setki mi-
liardów euro rocznie, a ich brak doprowadziłby do klęski 
głodu i załamania się znanych nam ekosystemów lądo-
wych. Siła przyrody tkwi w jej bogactwie. Sukcesywne jej 
okradanie w konsekwencji doprowadza do nieprzewidy-
walnych zmian w środowisku i co za tym idzie w naszym 
życiu. Zamiast „po co to żyje?”, częściej trzeba sobie za-
cząć zadawać pytanie „jak z tym żyć?”.

Poza walorami gospodarczymi i rolą w przyrodzie bez-
sprzecznie owady to jedne z najładniejszych organizmów 
żyjących na Ziemi. Odwieczna fascynacja ich pięknem 
pogłębiła się po wynalezieniu technik pozwalających 
na dokładne przyjrzenie się światu tych sześcionogów. 
Barwy, zróżnicowanie kształtów na różnych etapach ich 
rozwoju do dzisiaj fascynują swoim bogactwem. Nawet 
tym najbardziej przez nas nielubianym trudno odmówić 
urody. Stwierdzenie „małe jest piękne” wydaje się być 
w pełni prawdziwe. Fotografia przyrodnicza, szczególnie 
ta makro, pozwala właśnie na spojrzenie w taki niekon-
wencjonalny sposób. Poza możliwością podziwiania nie-
sie również informację mogącą mieć znaczenie naukowe. 
Jest swoistym sposobem zapisywania prawdy o otaczają-
cym nas świecie i jego mieszkańcach.

Waldemar Żyła
Śląskie Towarzystwo Entomologiczne

nych rozwiązań, które w potrzebie związanej na przykład 
ze zmianami klimatu czy globalną katastrofą pozwoliły 
na zachowanie ciągłości życia. Życia, które jest procesem 
adaptacyjnym, życia — które już kilkakrotnie stawało 
na krawędzi zagłady i jak do tej pory wychodziło z tych 
zagrożeń zwycięsko. 

Było to możliwe i nadal jest, bo życie ma zdolność do 
stawiania niezliczonych hipotez, które nazywamy organi-
zmami. Populacje organizmów wykorzystują jeden z naj-
efektywniejszych mechanizmów adaptacyjnych, jakim 
jest ewolucja. Owady pod tym względem są niezmiernie 
efektywne, a jak Państwo mogą się przekonać, oglądając 
fotografie na tej wystawie, również efektowne. Jednak to 
zróżnicowane środowisko tworzy podstawowe warunki 
do rozwoju różnorodności biologicznej. To ono wyznacza 
kierunek zmian i w trakcie swojego rozwoju staje się co-
raz bardziej złożone, coraz bogatsze, coraz bardziej gęste 
i różnorodne, a różnorodność to potęga życia!
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fot. Nosorożec, Mirosław Wąsiński fot. Wynurt, Łukasz Koba

fot. Komarnica, Aleksandra Radołowicz-Nieradzik


