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Szanowni Państwo,
Z przyjemnością rozsyłamy pierwszy „kurier miesięczny Polskiego Towarzystwa Mykologicznego”. Ma
on pełnić funkcję tzw. „newslettera”, czyli regularnie rozsyłanego biuletynu dotyczącego aktualnych
wydarzeń z życia Towarzystwa. Będziemy wdzięczni za przesyłanie wszelkich informacji, które
moglibyśmy zamieszczać w przyszłych wydaniach Kuriera. Jesteśmy także otwarci na wszelkie uwagi i
sugestie na temat jego funkcjonowania.
Życzymy miłej lektury!
Zarząd PTMyk

1. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
Zgodnie z uchwałą 3_17/11/2012 uczestnicy Walnego Zgromadzenia PTMyk na spotkaniu w
dn. 17 listopada 2012 roku w Warszawie uchwalili wysokość składki członkowskiej na kwotę
50 zł rocznie oraz jednorazowe wpisowe w wysokości 30 zł, a dla studentów w wysokości 15
zł. Składki oraz wpisowe należy wpłacać na konto Towarzystwa:
Polskie Towarzystwo Mykologiczne
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa
Nr konta: 39 1020 3352 0000 1902 0192 8951
Bank PKO BP SA 1 oddział Łódź

2. WYJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MYKOLOGICZNEGO DO BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Podobnie jak w ubiegłym roku organizujemy sesję wyjazdową dla zarejestrowanych
członków Towarzystwa do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tegoroczny termin wyjazdu to
25-29 sierpnia 2013. Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym komunikatem na temat
wyjazdu:
http://www.biol.uw.edu.pl/ptmyk/wp-content/uploads/2013/02/Biebrza-2013_komunikat1.pdf.
Termin zgłoszeń upływa 15 lutego 2013 roku.

3. KONFERENCJE, WARSZTATY, SEMINARIA, SPOTKANIA
W dniach 11-15 marca 2013 roku odbędzie się w Lizbonie 1st International Winter School on
Symbiogenesis. Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://evolutionschool.fc.ul.pt/winter/.
W dniach 12-14 marca 2013 w Poznaniu odbędą się warsztaty pt. „Grzyby mikroskopijne i ich
identyfikacja”. Więcej informacji o spotkaniu można znaleźć na stronie:
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http://www.biol.uw.edu.pl/ptmyk/wp-content/uploads/2013/01/ZaproszenieWarsztaty.pdf.
W dniach 8-9 kwietnia 2013 roku odbędzie się w Utrechcie spotkanie ECMM-ISHAM Working
Group on Zygomycoses, zatytułowane „Emerging Zygomycetes, a new problem in the clinical
lab”. Więcej informacji o spotkaniu można znaleźć na stronie:
http://www.zygomycota.eu/Meetings/2013/index.html.
W dniach 10-11 kwietnia 2013 roku odbędzie się w Amsterdamie wiosenne sympozjum
światowej kolekcji kultur – CBS zatytułowane „One Fungus = Which Genes”. Więcej
informacji można znaleźć na stronie:
http://www.cbs.knaw.nl/News/NewsDetails.aspx?Rec=78.
W dniach 12-13 kwietnia 2013 roku w Utrechcie odbędzie się spotkanie ISHAM Working
Group Medical Barcoding zatytułowane: „The future of barcoding: getting closer, or drifting
further away from clinical practice?”. Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.isham.org/WorkingGroups/barcoding/index.html.
W dniach 12-14 kwietnia 2013 roku w Łagowie odbędzie się wiosenna sesja Klubu
Przyrodników, pt. Dlaczego gatunki zagrożone są zagrożone? Mechanizmy utraty
różnorodności biologicznej na poziomie gatunkowym i sposoby przeciwdziałania. Więcej
szczegółów nt. spotkania można znaleźć na stronie:
http://www.kp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=793&Itemid=353.
W dniach 1-8 czerwca 2013 roku w Parku Narodowym Somideo w Asturii odbędą się
warsztaty „Ascomycota”. Więcej informacji można pobrać ze strony:
http://www.biol.uw.edu.pl/ptmyk/wp-content/uploads/2013/01/Preliminary-invitation-SOMIEDO-ASCOMYCOTA-2013-English.pdf.
W dniach 24-30 czerwca 2013 roku odbędzie się w Olsztynie 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa
Botanicznego. Więcej informacji można znaleźć na stronie Zjazdu:
http://zjazd56ptb.olsztyn.pl/page/1/strona-glowna.
W dniach 3-7 września 2013 roku odbędzie się w Kornwalii 19th European Meeting of PhD
Students in Evolutionary Biology. Termin zgłoszeń upływa 1 marca 2013 roku. Więcej
informacji można znaleźć na stronie:
http://projects.exeter.ac.uk/empseb19/index.html.
W dniach 17-18 września 2013 roku odbędzie się w Warszawie I Kongres Towarzystw
Naukowych pt. „Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie".
Organizatorami Kongresu będą: Polska Akademia Nauk, a z jej ramienia Rada Towarzystw
Naukowych przy Prezydium PAN, Polska Akademia Umiejętności oraz Towarzystwo Naukowe
Warszawskie i Towarzystwo Naukowe Płockie. Więcej informacji można znaleźć na stronie:
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http://www.rtn.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=76:i-kongres-towarzystw-naukowych-.

4. KONKURSY
Światowa kolekcja kultur (CBS) ogłosiła konkurs na zdjęcia do kalendarza „CBS Biodiversity
Calendar” na 2014. Zdjęcia można przesyłać do 15 lutego 2013. Autorzy zdjęć, które zostaną
wybrane do kalendarza, otrzymają w nagrodę jego 3 egzemplarze oraz wybrane publikacje
CBS. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu na stronie:
http://www.cbs.knaw.nl/News/NewsDetails.aspx?Rec=88.

Uniwersytet w Kopenhadze otwiera konkurs na stanowisko doktoranta. Więcej informacji
można znaleźć na stronie:
http://www.biol.uw.edu.pl/ptmyk/wp-content/uploads/2012/12/Phd_Scholarship_Univ_Copenhagen_2013.pdf

5. WYDAWNICTWA
Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wydało
„Przewodnik do zajęć z fitopatologii” Błaszkowski J., Tadych M., Madej T. Wersja
elektroniczne dostępna jest pod adresem:
http://www.zor.zut.edu.pl/Skrypt-web/Wprowadzenie.html.
Nakładem Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych ukazała się właśnie książka „Grzyby
jakich nie znamy” autorstwa Dr Marty Wrzosek oraz Prof. Zbigniewa Sieroty. Spis treści oraz
tekst od autorów są dostępne na stronie www.ptmyk.pl. Zamówienia można kierować do
Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 3, 02-362
Warszawa, tel: (22) 822-49-31, faks: (22) 823-96-79, e-mail: cilp@cilp.lasy.gov.pl.
Nakładem Powszechnego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego w Warszawie ukazała się
książka autorstwa pani Prof. Joanny Marcinkowskiej „Oznaczanie rodzajów grzybów sensu
lato ważnych w fitopatologii”. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne w Warszawie,
ul. Malownicza 14, 02-272 Warszawa, www.pwril.com, tel./fax 22 868 45 29, 518 915 289,
email: handlowy@pwril.com; ISBN 978-83-09-01048-7. Książkę w Warszawie można kupić w
siedzibie Wydawnictw lub może być wysłana pod wskazany adres zamawiającego.

6. NOWOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ
Od stycznia uruchomiony został nowy, oficjalny adres strony internetowej: www.ptmyk.pl.
Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony.
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Uruchomiliśmy także profil Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w serwisie Facebook,
który mamy nadzieję stanie się dodatkową formą wymiany informacji pomiędzy członkami
Towarzystwa.
Na stronie internetowej Towarzystwa dodaliśmy zakładkę „Kalendarz”. Umieszczane są w
niej informacje o nadchodzących wydarzeniach (w tym o konferencjach naukowych).
Będziemy wdzięczni za wszelkie dodatkowe informacje, które chcieliby Państwo do niego
dodać.
Będziemy wdzięczni za przesyłanie aktualizacji oraz formularzy z informacją „o sobie” do
umieszczenie w zakładce „o członkach Polskiego Towarzystwa Mykologicznego”.
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