Sprawozdanie z działalności
Polskiego Towarzystwa Mykologicznego
w okresie od 6.11.2011 r. do 16.11.2012 r.

Informacje podstawowe
Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Mykologiczne (zwane dalej
'Towarzystwem' lub 'PTMyk') zostało powołane do życia na zebraniu
założycielskim w dniu 5. listopada 2011r. w Łodzi, w budynku Wydziału Biologii i
Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Osobowość prawną PTMyk
uzyskało 21 czerwca 2012 (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000422681; nr REGON: 1462073344), a 24 lipca 2012 otrzymało
Numer Identyfikacji Podatkowej (nr 7010348613). Siedzibą Towarzystwa jest
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego mieszczący się w Alejach
Ujazdowskich 4, w Warszawie. Podstawowym celem jaki postawiło przed sobą
Towarzystwo jest przyczynianie się do rozwoju mykologii i umacnianie jej
interdyscyplinarnego charakteru oraz upowszechnianie wiedzy mykologicznej.
Polskie Towarzystwo Mykologiczne ma za zadanie podnosić poziom wiedzy
członków Towarzystwa i wspierać ich działania naukowe, przyczyniać się do
integracji środowiska, rozwoju kontaktów i wymiany myśli między członkami, a
także wspierać rozwój infrastruktury mykologii w Polsce.
W okresie sprawozdawczym działalnością Polskiego Towarzystwa
Mykologicznego kierował czteroosobowy, wybrany na zebraniu założycielskim,
Zarząd w składzie: Prezes – dr Marta Wrzosek, Wiceprezes – dr hab. Janusz
Łuszczyński, Sekretarz – dr Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, Skarbnik – mgr
Julia Pawłowska. Komisję Rewizyjną tworzą: prof. dr hab. Maria Rudawska
(Przewodnicząca), dr Anna Drozdowicz i dr Anna Biedunkiewicz.
Polskie Towarzystwo Mykologiczne liczy 121 członków (stan na
12.11.2012 r.), czyli o 74. więcej w stosunku do liczby osób, które wzięły udział
w zebraniu założycielskim. Większość członków to osoby zawodowo zajmujące
się grzybami, reprezentujące 30 ośrodków naukowych z całego kraju (uczelnie
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wyższe, jednostki naukowo-badawcze). Mykolodzy-amatorzy stanowią ok. 20
%, przy czym część z nich jest członkami lokalnych lub ogólnopolskich
organizacji mykologicznych (np. NaGrzyby.pl). Są to rownież osoby związane z
bioforum funkcjonującym przy portalu www.grzyby.pl.
W czasie mijającej kadencji Zarząd Polskiego Towarzystwa
Mykologicznego odbył cztery posiedzenia. Ich tematyka dotyczyła głównie
spraw organizacyjnych oraz sposobów realizacji statutowych celów
Towarzystwa, w tym działalności organizacyjnej, naukowej, opiniotwórczej,
popularyzatorskiej i edukacyjnej, współpracy z innymi organizacjami, a także
dróg dalszego rozwoju i rodzaju aktywności Towarzystwa oraz źródeł i
sposobów pozyskiwania dotacji finansowych.
Podstawę do opracowania dalszej części Sprawozdania stanowiły
protokoły (z lat 2011/2012) z przebiegu trzech zebrań Zarządu Polskiego
Towarzystwa Mykologicznego (w terminach: 16.05.2012, 23.10.2012,
12.11.2012) i trzech zebrań członków Towarzystwa (1.03.2012, 28 i 29.08.2012)
oraz protokół z posiedzenia Komisji konkursu na logotyp Towarzystwa
(15.03.2012).
I. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
Wśród pierwszych działań o charakterze organizacyjnym znalazły się:
1) założenie i rozwijanie oficjalnej strony internetowej prezentującej cele i
zadania Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, jego aktualną
działalność oraz profile poszczególnych członków Towarzystwa.
Docelowo strona ma stanowić również źródło wiarygodnych informacji o
grzybach. Po początkowych problemach, strona ta jest obecnie zlokalizowana,
dzięki uprzejmości Pani Dziekan Joanny Pijanowskiej, na serwerze Wydziału
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (www.biol.uw.edu.pl/ptmyk), który jest
odpowiednio zabezpieczony. Stronę zaprojektowała, wykonała i administruje
nią mgr Julia Pawłowska. Wsparciem technicznym w kwestiach
zaawansowanych zmian oraz bezpieczeństwa strony zajmuje się p. Aleksander
Tittenbrun z firmy Direct Digital. Wykupiona została także domena
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www.ptmyk.pl, na którą strona zostanie przekierowana w najbliższej
przyszłości;
2) uzyskanie projektu oficjalnego znaku graficznego (logotypu) Polskiego
Towarzystwa Mykologicznego.
Został on wybrany w wyniku konkursu ogłoszonego przez Komisję konkursową
(przewodnicząca – dr Izabela Kałucka, Uniwersytet Łódzki) w dniu 9 grudnia
2011 r., a rozstrzygniętego 15 marca 2012. Konkurs wygrał profesjonalny grafik
– pan Aleksander Bąk, który nieodpłatnie przekazał Towarzystwu prawa
autorskie do swojego projektu. Ponadto, wyróżniono pięć innych osób (p.
Sławomir Dąbrowski, p. Paweł Krzyściak, p. Marek Michalski, p. Krzysztof
Pawłowski, p. Agnieszka Tomaszewska), których projekty mogą być
wykorzystane w spotkaniach tematycznych PTMyk (konferencje, warsztaty,
wystawy, itp.). Wszystkim tym osobom zaproponowano, zgodnie z
regulaminem konkursu, wstąpienie do Towarzystwa i dwuletni okres zwolnienia
od składek członkowskich. Propozycja została zaakceptowana przez trzy z
wymienionych osób;
3) Integracja osób działających na niwie Mykologii z osobami
reprezentującycmi dziedziny pokrewne
Utworzenie bazy danych zawierającej informacje dotyczące członków Polskiego
Towarzystwa Mykologicznego (wykształcenie, specjalność wykonywana,
miejsce pracy, adres mailowy) stała się pierwszym krokiem służącym do
zintegrowania członków Towarzystwa. Jest to zasadne, bowiem jednym z
pierwszych wymienionych w statucie celów jest właśnie integracja społeczności
mykologicznej oraz ułatwianie nawiązania współpracy między osobami
reprezentującymi różne kierunki badań grzybów. Cele te były realizowane
również poprzez prezentowanie sylwetki Towarzystwa na forum innych
organizacji naukowych i konferencji. O uzyskaniu przez Towarzystwo
osobowości prawnej i działalności poinformowano (chronologicznie): Kanclerza
Uniwersytetu Warszawskiego (UW), Dziekan Wydziału Biologii UW, Polską Radę
Ochrony Przyrody, Komitet Ochrony Przyrody PAN oraz zastępcę derektora
Obserwatorium Astronomicznego UW (który zaofiarował udostępnienie sali
oraz łącza internetowego na Walne Zgromadzenie PTMyk). Listy informacyjne
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przesłano również do Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, Polskiego
Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Mykologów
Budownictwa. Członkowie PTMyk – dr Tomasz Jagielski na XXX. Zjeździe
Ogólnopolskiego Towarzystwa Dermatologicznego w Krakowie, we wrześniu
2012 oraz dr hab. Cezary Tkaczuk i dr Marta Wrzosek w trakcie obrad I.
Ogólnopolskiej Konferencji z Zakresu Patologii Owadów w Sękocinie (marzec
2012) informowali naukowców pokrewnych dyscyplin o istnieniu i działalności
PTMYK.
4) Reprezentowanie środowiska mykologów
Celem istnienia Towarzystwa jest również wypowiadanie się w imieniu
członków w kwestiach dotyczących ich żywotnych interesów. W związku z tym
Polskie Towarzystwo Mykologiczne wystosowało do Departamentu
Instrumentów Polityki Naukowej MNiSW pismo z prośbą o uzupełnienie i
zmiany w wykazie czasopism zawartym w komunikacie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r. Wykaz ten nie zawiera kilku
pozycji ważnych dla mykologów i fitopatologów, a także szerokiego grona
ekologów. Odwołanie dotyczyło czterech międzynarodowych czasopism
będących w kręgu zainteresowań mykologów (Persoonia, Phytotaxa, IMA
Fungus, Mycologia Balcanica), których brakowało na liście oraz zmiany statusu
Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine. Zarząd Polskiego Towarzystwa
Mykologicznego wyraził również zaniepokojenie kierunkiem, w jakim zmierzają
kolejne oceny rangi czasopism naukowych, gdyż obecne działania prowadzą do
umniejszenia roli polskich czasopism, które w większości nadal nie są w stanie
rywalizować z czasopismami zagranicznymi, wspieranymi przez zasoby
finansowe i logistyczne prywatnych wydawców lub wielkich konsorcjów.
Efektem końcowym takich działań będzie 'zniknięcie' prawdopodobnie wielu
polskich czasopism specjalistycznych, w tym często jedynych w Polsce w danej
dyscyplinie, które są forum wymiany myśli i informacji również na szczeblu
bardziej 'lokalnym' - krajowym. Dotyczy to np. jedynego czasopisma
mykologicznego w Polsce – Acta Mycologica (na liście z 5 punktami) lub
Phytopathologia (dawniej Phytopathologia Polonica, niepunktowana). W naszej
opinii niezbędne jest aktywne (w tym finansowe) wspieranie i podnoszenie
rangi polskich czasopism, jako wizytówki naszego kraju w świecie, zamiast
4

wyłącznego promowania publikacji w wysoko punktowanych czasopismach
zagranicznych.
II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
Poniżej przedstawiono wyłącznie działalność prowadzoną oficjalnie pod
auspicjami Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. W obecnym sprawozdaniu
nie uwzględniono informacji o aktywności poszczególnych członków
Towarzystwa (organizacja sympozjów, konferencji, warsztatów, wystaw, itp.),
która nie była prowadzona z ramienia bądź upoważnienia Towarzystwa.
W dniach 27.08–1.09.2012 Polskie Towarzystwo Mykologiczne
zorganizowało we współpracy z Dyrekcją Biebrzańskiego Parku Narodowego
(BbPN) sesję terenową poświęconą zebraniu podstawowych danych
mykologicznych z terenu parku. Sesja miała charakter warsztatowy i
zaowocowała wstępną listą 384 taksonów grzybów i organizmów
grzybopodobnych (w tym śluzowców). Są to zarówno grzyby
wielkoowocnikowe (workowce i podstawczaki) jak i grzyby mikroskopijnej
wielkości (entomopatogeny, pasożyty roślin, grzyby glebowe i związane ze
szczątkami roślinnymi). Wśród zebranych grzybów są taksony bardzo rzadkie i
obserwowane w Polsce po raz pierwszy. Jak dotąd jeden z nich stał się
przedmiotem artykułu złożonego do druku w Acta Mycologica (Połeć &
Ruszkiewicz-Michalska 2012), a w przygotowaniu jest także krótki tekst
prezentujący wstępne wyniki badań w BbPN. Raport z wynikami został
przekazany organom państwowym, które wydały zgodę na badania: Ministrowi
Środowiska oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.
Raport został również wysłany drogą e-mail do wicedyrektora BbPN Andrzeja
Grygoruka, który był osobą przyjmującą i odpowiedzialną za wizytę mykologów
w Parku Narodowym. Uczestnicy Sesji zadecydowali, że przy wsparciu Parku
Narodowego badania inwentaryzacyjne będą przez nich kontynuowane na tym
terenie, a wyniki przedstawione zostaną w opracowaniu monograficznym oraz
w krótkich, indywidualnych doniesieniach naukowych, a lista wszystkich
grzybów pojawi się w ogólnopolskim periodyku przeznaczonym dla
przyrodników i pracowników związanych z sektorem ochrony środowiska.
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III. WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI
Polskie Towarzystwo Mykologiczne nawiązało współpracę z Krajową
Siecią Informacji o Bioróżnorodności (KSIB), największą w Polsce organizacją
gromadzącą dane przyrodnicze, których zasoby dostępne on-line wynoszą
ponad 1.500.000 rekordów obrazujących bioróżnorodność Polski i wielu innych
obszarów. KSIB współpracuje ze Światowym Systemem Informacji o
Bioróżnorodności (GBIF) i innymi organizacjami związanymi z przetwarzaniem
danych o bioróżnorodności.
W ramach współpracy PTMyk i KSIB, 1 marca 2012 roku odbyło się
trzygodzinne spotkanie, podczas którego p. dr Piotr Tykarski (koordynator KSIB)
przedstawił cele i zakres działania tej organizacji oraz kwestie techniczne
dotyczące digitalizowania, magazynowania i publicznego udostępniania danych
przyrodniczych. Obecni na spotkaniu członkowie Towarzystwa (9 osób)
dyskutowali kwestię tworzenia baz danych mykologicznych, wykorzystania
istniejących formatów (w tym stosowanych przez KSIB), ich dostosowania do
potrzeb mykologów i specyfiki danych mykologicznych. Wskazali oni także na
potrzebę i duże znaczenie włączenia danych dotyczących grzybów do
międzynarodowej sieci informacji o bioróżnorodności. Nie podjęto jednak
żadnych decyzji uznając, że niezbędne jest ich przedyskutowanie w szerszym
gronie, na forum Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.
IV. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Jednym z celów Towarzystwa jest działalność opiniotwórcza w zakresie
ochrony środowiska, a w szczególności wyrażanie opinii w sprawach
związanych z zagrożeniem, ochroną oraz restytucją polskiej bioty grzybów.
Dyskusja dotycząca roli PTMyk w opiniowaniu projektu nowej listy grzybów
chronionych miała miejsce podczas dwóch zebrań członków Towarzystwa (16
osób) w ramach sesji terenowej w Biebrzańskim Parku Narodowym w sierpniu
br. Postanowiono wystosować list zwracający uwagę na potrzebę
uwzględnienia różnych głosów przedstawicieli Polskiego Towarzystwa
Mykologicznego jako osób zainteresowanych i kompetentnych w tej dziedzinie.
Sama lista została przygotowana przez członka PTMyk Annę Kujawę, wg
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kryteriów, które zostały przyjęte wcześniej i poza dyskusją. Pismo z prośbą o
uwzględnienie opinii Towarzystwa zostało skierowane do PTOP Salamandra –
organizacji, która wygrała przetarg na przygotowanie projektu nowej listy
gatunków chronionych. Ponadto, przekazano je do wiadomości Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ), Państwowej Rady Ochrony Przyrody i
Komitetu Ochrony Przyrody PAN. W odpowiedzi uzyskano od p. Andrzeja
Kepela, prezesa PTOP Salamandra, zapewnienie o zrozumieniu roli PTMyk i
celowości uwzględnienia różnych opinii Towarzystwa w kwestii ochrony
grzybów, tak by uzyskać efekt realnej ochrony, a jednocześnie przedstawić listę,
która będzie możliwa do praktycznego zastosowania. Ponadto, Zarząd
Towarzystwa poddał pod dyskusję wstępną listę gatunków grzybów
proponowanych do objęcia ochroną, udostępniając ją wszystkim członkom z
wykorzystaniem poczty elektronicznej. Obecnie zbierane są opinie, które
posłużą do przedstawienia stanowiska członków PTMyk do GDOŚ.
V. DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA I EDUKACYJNA
Członkowie Polskiego Towarzystwa Mykologicznego angażowali się w
popularyzację wiedzy o grzybach poprzez kontakty z mediami, np. wywiady
prasowe: prof. Krzysztofa Grzywnowicza dla Wiedzy i Życia (2012), dr Marty
Wrzosek dla Wysokich Obcasów (2012) i konsultację tekstu o grzybach dla
tygodnika Wprost (wrzesień 2012), krótkie wystąpienia telewizyjne (M.
Wrzosek dla Wiadomości, TVP1). Należy tu także wymienić konsultację
naukową filmu pt. ‘Tam, gdzie rosną grzyby’ (dystrybucja Alter Ego Pictures)
przeprowadzoną przez mgr Mateusza Wilka we współpracy z zespołem
warszawskim. Konsultowana była poprawność tłumaczenia części tekstu
dotyczącego grzybów i zastosowanie polskich nazw gatunków. Promocji tego
filmu w Polsce towarzyszyły warsztaty mykologiczne dla dziennikarzy
(przeprowadzone przez M. Wrzosek) w Mazowieckim Parku Krajobrazowym,
których celem było przystępne zapoznanie uczestników z podstawami biologii,
a w szczególności ekologii grzybów oraz prezentacja pospolitych, choć
nieznanych szerzej grzybów jadalnych.
Ponadto, przygotowano polsko- i anglojęzyczną informację o powołaniu
Polskiego Towarzystwa Mykologicznego i celach jego działalności. Teksty te
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zostaną upowszechnione w bieżącym roku w Wiadomościach Botanicznych i w
Acta Mycologica.
Polskie Towarzystwo Mykologiczne jest obecne w sieci internetowej
(jednym z najpotężniejszych obecnie mediów) poprzez swą oficjalną stronę
www (o czym wspomniano już wcześniej). W okresie sprawozdawczym dane o
Towarzystwie wprowadzono również do internetowych baz danych: bazy
organizacji pozarządowych (www.ngo.pl) oraz do Informatora Nauki Polskiej
(http://nauka-polska.pl).
VI. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
W okresie sprawozdawczym Polskie Towarzystwo Mykologiczne nie
prowadziło działalności finansowej. Jej rozpoczęcie, związane z założeniem
konta bankowego oraz przyjęciem wpłat opłaty wpisowej i składek rocznych
członków, planowane jest na następny rok działalności Towarzystwa.
Opóźnienie rozpoczęcia działalności finansowej pozwoliło zminimalizować
koszty związane z comiesięczną sprawozdawczością księgową oraz zmianą osób
uprawnionych (w ramach Zarządu Towarzystwa) do operacji bankowych.
Bieżące koszty działaności Towarzystwa (głównie rejestracji i funkcjonowania
strony internetowej) były pokrywane przez niektórych członków zarządu i kilku
aktywistów PTMyk. Sale na spotkania Towarzystwa i sprzęt były bezpłatnie
udostępnianiane przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki i
Biebrzański Park Narodowy. Przygotowania Zarządu do działalności finansowej
objęły rozpoznanie 1) obowiązków finansowo-księgowych spoczywających na
przedstawicielach stowarzyszeń, 2) kosztów sprawozdawczości księgowej, 3)
wysokości nakładów finansowych niezbędnych dla utrzymania strony
internetowej PTMyk oraz 4) zestawienie ofert kilku większych banków
dotyczących procedur i kosztów utrzymania konta bankowego Towarzystwa.
Zarząd przedkłada niniejsze sprawozdanie do oceny przez Walne
Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. W naszej
opinii wśród zadań stojących przed nowym zarządem Towarzystwa są:
zorganizowanie 1 zjazdu naukowego i kolejnego spotkania warsztatowego,
powołanie do życia czasopisma – organu Towarzystwa, założenie konta
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bankowego, złożenie wniosków o dotacje dla Towarzystwa oraz przygotowanie
projektów pozwalających na wzbogacenie i dofinansowanie jego działalności
naukowej, organizacyjnej i edukacyjnej.

Prezes
dr Marta Wrzosek
Sekretarz
dr Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska
Skarbnik
mgr Julia Pawłowska
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