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KOMUNIKAT 1 

Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego 
GRZYBY – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi  
Łódź – Spała 2014 

Organizator: Polskie Towarzystwo Mykologiczne 
Współorganizatorzy: Katedra Algologii i Mykologii Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Biologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Katedra Mykologii Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Przyrodniczy Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii Uniwersytetu 
Łódzkiego, Zakład Botaniki Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Czas: 24-28 września 2014 
Miejsce: Łódź, Budynek D Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ (ul. Pomorska 141/143) 

   Spała, terenowa stacja przyrodnicza BiOŚ UŁ (ul. Wojciechowskiego 14) 
Rejestracja uczestników: od 23 września (wtorek) w godz. 1600-2000 oraz 24 września (środa) w godz. 
800-1600 gmach A BiOŚ 

TEMATYKA SESJI 

Tematy wiodące sesji plenarnych:  
o MYKOLOGIA W POLSCE: KORZENIE, WSPÓŁCZESNOŚĆ, INTERDYSCYPLINARNOŚĆ 
o NAUCZANIE MYKOLOGII: KIERUNKI, PROBLEMY, POTRZEBY 

 Systematyka i ewolucja grzybów i organizmów grzybopodobnych 

 Biologia komórki, fizjologia i biochemia grzybów 

 Pasożyty, patogeny i ich kontrola  

 Grzyby w ochronie zdrowia, środowiska i w przemyśle 

 Bioróżnorodność, zagrożenie i ochrona grzybów, rola grzybów w monitoringu i 
ochronie środowiska  

 Ekologia grzybów i mykosocjologia 

 Symbiozy mykoryzowe i porostowe – badania podstawowe i aplikacyjne 

 Grzyby w gospodarce leśnej, rolnictwie i zrównoważonym rozwoju 

WARSZTATY 
Warsztaty I – hydrobiologiczne – Grzyby wodne, prowadzone przez zespół prof. dr hab. Marii 

Dynowskiej (UWM, Olsztyn) [pobierz plik pdf] 
Warsztaty II – biotechnologiczne – Micromycetes w ochronie środowiska, zespół prof. Jerzego 

Długońskiego (UŁ, Łódź) [pobierz plik pdf] 
Warsztaty III – taksonomiczne I – Polskie macromycetes: Gasteromycetes, dr hab. Janusz 

Łuszczyński, prof. UJK, mgr Agnieszka Tomaszewska (UJK, Kielce) [pobierz plik 
pdf] 

Warsztaty IV – taksonomiczne II – Polskie micromycetes: Grzyby owadobójcze, dr hab. Cezary 
Tkaczuk, prof. nzw. (UPH, Siedlce) i prof. dr hab. Stanisław Bałazy (IŚRiL, Poznań) 
[pobierz plik pdf] 

Warsztaty V – Fungal Conservation – Red Listing, Communicating, Taking Action, dr Gregory 
Mueller (Chicago Botanic Garden, USA) (członek zarządu Species Survival 
Commission, IUCN oraz koordynator międzynarodowej akcji Global Fungal Red 
List Initiative) koordynowane przez prof. dr hab. Marię Ławrynowicz (UŁ, Łódź) 
[pobierz plik pdf] 

http://www.ptmyk.pl/wp-content/uploads/2014/02/Warsztaty-I_Grzyby-wodne.pdf
http://www.ptmyk.pl/wp-content/uploads/2014/01/Warsztaty-II_Micromycestes-w-ochronie-srodowiska.pdf
http://www.ptmyk.pl/wp-content/uploads/2014/01/Warsztaty-III_Gasteromycetes.pdf
http://www.ptmyk.pl/wp-content/uploads/2014/01/Warsztaty-III_Gasteromycetes.pdf
http://www.ptmyk.pl/wp-content/uploads/2014/02/Warsztaty-IV_Grzyby-owadobojcze.pdf
http://www.ptmyk.pl/wp-content/uploads/2014/01/Warsztaty-V_Fungal-Conservation.pdf
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WSTĘPNY PLAN KONFERENCJI 

dzień 1 

24. 09  
(środa) 

ŁÓDŹ 

900-915 Uroczyste otwarcie 
915-1400 Sesja plenarna I 

MYKOLOGIA W POLSCE: KORZENIE, WSPÓŁCZESNOŚĆ, INTERDYSCYPLINARNOŚĆ 
(AULA, GMACH D) 

   1400-1500 lunch (OGRÓD ZIMOWY W GMACHU D) 
1500-1830 Sesja plenarna II 

NAUCZANIE MYKOLOGII: KIERUNKI, PROBLEMY, POTRZEBY 
(AULA, GMACH D) 

1740-1830  
Dyskusja nad Memorandum w sprawie NAUCZANIA MYKOLOGII W POLSCE 

(AULA, GMACH D) 
1830-1930 

Walne Zgromadzenie  
członków PTMyk 
(AULA, GMACH D) 

1830-2000 wyjazd do Spały 

1930-2000 wyjazd do Spały (członkowie PTMyk) 

dzień 2 
 

25. 09 
(czwartek) 

 
SPAŁA 

800-1100 Warsztaty I cz. 1 
Grzyby wodne  

900-1100 Walne Zgromadzenia 
istniejących i tworzonych 

Sekcji PTMyk  

1100-1400 Sesja tematyczna I i II 

   1400-1500 lunch  

1500-1830 Sesja tematyczna III i IV 

1830-1900 Sesja posterowa 
(HOL STACJI TERENOWEJ UŁ) 

   2000 uroczysta kolacja 

dzień 3 
 

26. 09 
(piątek) 

 
ŁÓDŹ / 
SPAŁA 

900-1600  

Warsztaty II  
Micromycetes                   

w ochronie 
środowiska 

 
ŁÓDŹ 

800-1230  
Warsztaty III 

Polskie 
macromycetes: 
Gasteromycetes 

830-1200 

Warsztaty IV 
Polskie 

micromycetes: 
Grzyby 

owadobójcze 

1230-1500 

Sesja 
tematyczna 

VI 

Sesja 
terenowa I 

(grąd, 
dąbrowa 

świetlista) 
 

830-1200 
grupa A 

 
1230-1500 

grupa B 

830-1200 
Sesja tematyczna V 

 

   1500-1600 lunch 

1600-1930 
Sesja tematyczna VII i VIII 

1600-do wieczora 
oznaczanie, dyskusje, wymiana 

wiedzy 
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dzień 4 
 

27. 09 
(sobota) 

 
SPAŁA 

830-1230 Warsztaty I cz. 2 
Grzyby wodne 

830-1230  

Sesja terenowa II 
(torfowisko, łęg)  

grupa A  830-1500  
oznaczanie, dyskusje, 

wymiana wiedzy 
 1230- 1500  Warsztaty V 
Fungal Conservation – 

Red Listing, 
Communicating, Taking 

Action 

1230- 1500   

Sesja terenowa II  
(torfowisko, łęg)  

grupa B 

   1500-1600 przerwa obiadowa 
1600-2000 

oznaczanie, dyskusje, wymiana wiedzy 

   2000 – spotkanie przy ognisku 

dzień 5 
 

28. 09 
(niedziela) 

 
SPAŁA 

Sesja terenowa III 
(murawy, bory) 
900-1230 grupa A 

1230-1430 grupa B 

900-1430 Warsztaty  
Grzyby wodne dla Fykologów 

830-1430  
oznaczanie, 

dyskusje, wymiana 
wiedzy 

   1430-1530 przerwa obiadowa 

1530-do wieczora  
oznaczanie, dyskusje, wymiana wiedzy 

Opcjonalnie dla osób towarzyszących albo niezainteresowanych konkretnymi warsztatami lub 
sesjami terenowymi: zwiedzanie bunkrów w Konewce, Spały, Inowłodza, Ośrodka Hodowli 
Żubrów w Smardzewicach, Grot Nagórzyckich (kopalnia piaskowca), rezerwatu Niebieskie 

Źródła i Skansenu Rzeki Pilicy koło Tomaszowa Maz. 

 

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz internetowy (aby rozpocząć wypełnianie 

formularza przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij na słowa ‘formularz internetowy’). Dostęp do rejestracji 

jest również na stronie PTMyk w zakładce Konferencje. Rejestracja zostanie zamknięta z dniem 

30 marca 2014 r. 
 

OPŁATY 

Wpisowe: 300 zł (studenci i doktoranci 175 zł) dla tych członków PTMyk, którzy nie opłacili 

składki rocznej za 2013 r. oraz dla osób, które nie należą do PTMyk. Dla członków, którzy uiścili 

bądź uiszczą składkę członkowską do 15 kwietnia br. opłata wpisowa na konferencję wynosi 

250 zł (125 zł).  

Wpisowe obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, trzy ciepłe posiłki (24-

26 września) i dwa spotkania kameralne (uroczysta kolacja i spotkanie przy ognisku).  

Istnieje również możliwość udziału częściowego w dniach 26-28 września (sesje 

terenowe i identyfikacja grzybów). Koszt wynosi 20 zł/dzień; opłata ta nie obejmuje 

materiałów konferencyjnych, udziału w warsztatach oraz uczestnictwa w spotkaniach 

kameralnych.  

Opłaty konferencyjne nie obejmują udziału w warsztatach tematycznych: koszty 

uczestnictwa podano w poszczególnych ofertach warsztatowych (pliki: Warsztaty I do V, 

załączone do listu mailowego). 

https://docs.google.com/forms/d/1L8awnjciyg0b1vQmxMppouAPdUeHdBcyTUS8JwWRUKQ/viewform
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Rezerwacji i opłat za noclegi dokonują uczestnicy indywidualnie, koszty te nie są 

wliczone w opłatę wpisową. 

 

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy Polskiego Towarzystwa 

Mykologicznego: PKO BP, I Oddział w Łodzi, subkonto „konferencja”, nr 39 1020 3352 0000 

1202 0203 6770, koniecznie z dopiskiem „wpisowe”. Wpłaty za uczestnictwo w warsztatach 

tematycznych – prosimy o dopisek „warsztaty nr …” (i tu proszę podać odpowiedni numer 

warsztatów: I, II, III, IV lub V). Ostateczny termin wpłat to 30 kwietnia 2014. 

PTMyk nie ma możliwości wystawiania faktur VAT, a jedynie rachunki, które będą do 

odbioru w czasie trwania Warsztatów, w dniach 24-28 września br. 

Ważne! Zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunek możemy wystawić tylko i 

wyłącznie na instytucję albo osobę, która dokonała wpłaty na konto PTMyk (w przypadku 

wpłaty od osoby fizycznej rachunek wystawia się na osobę fizyczną, natomiast w przypadku 

wpłaty dokonanej przez uczelnię albo firmę rachunek wystawia się na tę jednostkę). Wraz ze 

zgłoszeniem proszę o podanie numeru NIP lub PESEL (w przypadku osób fizycznych).  

 

WAŻNE TERMINY 

 ZGŁOSZENIE uczestnictwa – do 31 marca 2014 r. (włącznie) 

 KOMUNIKAT 2 (szczegóły dotyczące doniesień konferencyjnych) – 15 marca 2014 r. 

 wniesienie OPŁAT (konferencyjnej i za warsztaty tematyczne) do 30 kwietnia 2014 r. 

 przesłanie TEKSTÓW z doniesieniami konferencyjnymi do 30 kwietnia 2014 r. 

 KOMUNIKAT 3 (szczegółowy plan) – 10 września 2014 r. 
 

DONIESIENIA KONFERENCYJNE 

Doniesienia konferencyjne zostaną wydrukowane przed Warsztatami i wejdą w skład 

materiałów konferencyjnych każdego uczestnika. Czas przewidziany na referaty to maks. 20 

minut, a wymiary posterów to maks. 110 x 80 cm. Komitet Organizacyjny Warsztatów PTMyk 

zastrzega sobie prawo zmiany charakteru wystąpienia w przypadku dużej liczby zgłoszonych 

referatów.  

Teksty doniesień konferencyjnych należy przygotować w języku angielskim w formie 

‘short communication’ (3-5 stron) podzielonych na Introduction, Materials and methods, 

Results, Discussion and conclusions i References. Teksty te będą recenzowane i opublikowane 

w czasopiśmie Uniwersytetu Łódzkiego – Folia Biologica et Oecologica 

(www.degruyter.com/view/j/fobio) wydawanym przez DE GRUYTER OPEN (poprzednio VERSITA). 

Czasopismo to (chwilowo bez punktów), dostępne jest na zasadzie open access. 

http://www.degruyter.com/view/j/fobio
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Warunkiem opublikowania materiałów jest terminowe wniesienie opłaty 
konferencyjnej. Każdy Uczestnik – jako pierwszy autor – może opublikować dwa streszczenia 
(tylko w przypadku zgłoszenia zarówno referatu jak i posteru). 

Ostateczny termin nadesłania doniesień upływa 30 kwietnia 2014 r. 

 

ZAKWATEROWANIE 

Uczestnicy konferencji dokonują samodzielnie rezerwacji i płatności za noclegi.   

Organizatorzy proponują jednak skorzystanie z puli miejsc noclegowych zarezerwowanych 

wstępnie w Łodzi i planowanych do rezerwacji w Spale. W przypadku większej liczby osób 

rezerwujących noclegi Organizatorzy mają możliwość negocjacji cen.  
 

ŁÓDŹ. Dla osób biorących udział w Konferencji zarezerwowano wstępnie pokoje 1- i 2-
osobowe w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ (http://csk.uni.lodz.pl/noclegi) 
położonym w odległości kilku minut drogi od miejsca obrad. Rezerwację należy potwierdzić 
osobiście najpóźniej do 1 września 2014 r. Polecamy także hotel znajdujący się w najbliższym 
sąsiedztwie Wydziału BiOŚ – Villa Masoneria*** http://villamasoneria.com.pl/. 
 

SPAŁA. Planujemy zarezerwowanie pewnej puli miejsc noclegowych w ośrodkach 
wypoczynkowych i hotelach w Spale. Prosimy podczas zgłaszania uczestnictwa (w formularzu 
internetowym) o wskazanie, którym z miejsc noclegowych bylibyście Państwo zainteresowani. 
Poniżej lista proponowanych ośrodków. 

Spała to mała miejscowość i wszystkie proponowane obiekty są w odległości kilku do 
kilkunastu minut spacerem od Stacji UŁ. Najbliżej znajdują się dwa obiekty wymienione jako 
pierwsze na liście poniżej.  

o Rezydencja Spalska (www.spala.pl/noclegi/rezydencja) 
o Spalskie Pokoje Gościnne (www.spala.pl/noclegi/pokoje) 
o Ośrodek Wypoczynkowy Zacisze (www.zacisze.spala.pl/index.html) 
o Hotel Mościcki **** (www.spala.pl/noclegi/moscicki) 
o Fundusz Wczasów Pracowniczych (www.spala.pl/noclegi/fwp) 
o Dwór Carski (www.spala.pl/noclegi/dworcarski) 
o Hotel Prezydent (www.spala.pl/noclegi/prezydent) 

 

ŁÓDŹ – Hotele. Poniżej przedstawiamy kilka innych możliwości zakwaterowania uczestników 
konferencji w Łodzi. Hotele te znajdują się w niedużej odległości od miejsca obrad; z większości 
z nich można wygodnie i szybko dojechać komunikacją miejską (tramwaje, autobusy). 

o Hotel Ambasador Centrum**** www.hotelambasador.pl/Centrum/home 

o andel's Łódź**** www.andelslodz.com 

o Hotel Centrum ***  www.hotelbank.pl/lodz/centrum_lodz 

o Grand Hotel*** www.grand.hotel.com.pl/grand_pl/Home 

o Hotel Reymont*** www.hotel-reymont.dormire.pl/ 

o Qubus Hotel Łódź *** www.qubushotel.com/pl/hotele/lodz/9/ 

o Campanile**  www.campanile-lodz.pl/pl/ 

 

http://csk.uni.lodz.pl/noclegi
http://villamasoneria.com.pl/
file:///C:/Users/Małgosia/Dropbox/Polskie%20Towarzystwo%20Mykologiczne/KONFERENCJE%20PTMyk/plan%20i%20komunikaty/www.spala.pl/noclegi/rezydencja
file:///C:/Users/Małgosia/Dropbox/Polskie%20Towarzystwo%20Mykologiczne/KONFERENCJE%20PTMyk/plan%20i%20komunikaty/www.spala.pl/noclegi/pokoje
file:///C:/Users/Małgosia/Dropbox/Polskie%20Towarzystwo%20Mykologiczne/KONFERENCJE%20PTMyk/plan%20i%20komunikaty/www.zacisze.spala.pl/index.html
file:///C:/Users/Małgosia/Dropbox/Polskie%20Towarzystwo%20Mykologiczne/KONFERENCJE%20PTMyk/plan%20i%20komunikaty/www.spala.pl/noclegi/moscicki
file:///C:/Users/Małgosia/Dropbox/Polskie%20Towarzystwo%20Mykologiczne/KONFERENCJE%20PTMyk/plan%20i%20komunikaty/www.spala.pl/noclegi/fwp
file:///C:/Users/Małgosia/Dropbox/Polskie%20Towarzystwo%20Mykologiczne/KONFERENCJE%20PTMyk/plan%20i%20komunikaty/www.spala.pl/noclegi/dworcarski
file:///C:/Users/Małgosia/Dropbox/Polskie%20Towarzystwo%20Mykologiczne/KONFERENCJE%20PTMyk/plan%20i%20komunikaty/www.spala.pl/noclegi/prezydent
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o Hotel Ibis Łódź Centrum**  www.hotel.lodz.pl/ibis 

o Polonia Palast Łódź** www.hotele.pl/lodz/polonia-palast-lodz/ 

 

WYŻYWIENIE 

Trzy ciepłe posiłki (24-26 września) i dwa spotkania kameralne (uroczysta kolacja i spotkanie 

przy ognisku) oraz przerwy kawowe uwzględnione są w pełnej opłacie wpisowej. W 

przypadku uczestnictwa częściowego istnieje możliwość osobnej opłaty za ciepły posiłek w 

dniu 26 września oraz spotkania kameralne. Bardzo prosimy o informację dotyczącą 

specjalnych preferencji związanych z wegetarianizmem, abyśmy mogli uwzględnić je przy 

zamawianiu posiłków. 

 Pozostałe posiłki, również obiadowe w dniach 27-28 września, uczestnicy organizują 

sobie we własnym zakresie (z wyjątkiem śniadań, zapewnionych w ramach niektórych opcji 

noclegowych).  

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres konferencja.PTMyk@gmail.com 

  

 

 

Komunikat nr 2, zawierający szczegółowe informacje dotyczące doniesień konferencyjnych 
zostanie przesłany osobom, które najpóźniej do 30 marca 2014 roku zgłoszą chęć udziału za 
pomocą formularza internetowego.  

Szczegółowy program konferencji oraz dodatkowe informacje organizacyjne 

przekażemy w komunikacie nr 3 na początku września 2014. 

Bardzo prosimy o przekazanie tego komunikatu osobom zainteresowanym, do 

których nie dotrze on drogą mailową. 

 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, 

dr Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska 

 

 

 

 

 

Łódź, 31 stycznia 2014 r. 

mailto:konferencja.PTMyku@gmail.com

