Warszawa, 15.12.2012
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA MYKOLOGICZNEGO
Zebranie odbyło się w mieszkaniu przy ul. Racławickiej 103 m. 1 w Warszawie o godzinie 11.00. W posiedzeniu
udział wzięli członkowie Zarządu: dr Marta Wrzosek (prezes), dr Anna Kujawa (z-ca prezesa), dr Małgorzata
Ruszkiewicz-Michalska (skarbnik) i mgr Julia Pawłowska (sekretarz) oraz zaproszeni członkowie Komisji
Rewizyjnej: dr Magdalena Frąc i dr Jarosław Szkodzik.
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Zebranie obejmowało następujące punkty porządku dziennego:
Omówienie zagadnień związanych ze zmianą rozporządzenia o ochronie grzybów i zasad opracowania
stanowiska PTMyk
Pomysły na projekty popularyzatorskie i sposoby pozyskiwania funduszy na ich realizację
Pomysły na projekty naukowe i sposoby pozyskiwania funduszy na ich realizację
Zmiany na stronie internetowej
Zasady powoływania i funkcjonowania Sekcji
Zasady udostępniania logo Towarzystwa i działania pod auspicjami PTMyk
Wstąpienie do IMA i EMA
Pomysły na publikacje, wydawnictwa, artykuły
Potrzeba uczestniczenia w wydarzeniach ważnych dla mykologii polskiej (np. jubileusze)
Potrzeba powołania komisji do spraw polskiego nazewnictwa grzybów
Działalność finansowa i administracyjna
Podział obowiązków członków nowego Zarządu
Sposoby zbierania opinii od członków
Przyjęcie nowych członków
Podczas posiedzenia podjęto następujące decyzje:
Wniosek początkowy: Zarząd powinien koordynować i wspomagać inicjatywy członków Towarzystwa.
Ale także podejmować działania aktywizujące członków Towarzystwa. Inicjatywne spotkanie służy
wymianie pomysłów na działanie w pierwszych i następnych latach Zarządu.

Ad 1) Omówienie zagadnień związanych ze zmianą rozporządzenia o ochronie grzybów i zasad opracowania
stanowiska PTMyk
- Ze względu na duże zróżnicowanie stanowisk i opinii dotyczących ochrony gatunkowej grzybów
(wyrażanych przez członków PTMyk oraz inne osoby związane z Towarzystwem w różnych
okolicznościach), rolą i powinnością PTMyk jest przygotowanie formalnej opinii do projektu nowego
rozporządzenia, która będzie odzwierciedlała tę różnorodność. Proponujemy, aby w oparciu o uwagi
przesłane do projektu Marta Wrzosek przygotowała „opinię PTMyk”, zawierającą zestawienie tych
różnych poglądów. Następnie roześlemy ją do wszystkich członków z prośbą o uzupełnienie,
uzupełnienie o swoje opinie, itp. Sprawa jest pilna ponieważ dokument musimy mieć gotowy, aby na
etapie konsultacji (raczej krótkich) móc go od razu zgłosić.
- Poza zmianami w rozporządzeniu warto opracować 'podręcznik dobrych praktyk', który zawierałby
wytyczne dla poszczególnych gatunków, ale także metodykę prowadzenia ekspertyz i inwentaryzacji
przyrodniczych. Taki podręcznik mógłby być później rekomendowany przez PTMyk. Koncepcją
podręcznika zajmie się Anna Kujawa.
Ad 2) Projekty popularyzatorskie
a. Projekt „Amanita”
- kampania kierowana do szkół, której głównym celem jest wykształcenie umiejętności rozpoznawania
Amanita phalloides. W kampanię może wchodzić pakiet różnych konkursów (konkurs plastyczny,
konkurs na dwuwiersz o A. phalloides etc.), kierowanych do różnych grup wiekowych. Projekt ma

zostać uruchomiony we wrześniu 2013. Trzeba obmyślić jego zarys i wystąpić o środki. Projekt
koordynują: Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska oraz Jarosław Szkodzik.
b.

Materiały edukacyjne na stronę
- na stronie Towarzystwa chcemy dodać zakładkę z materiałami edukacyjnymi:
* tłumaczenie materiałów edukacyjnych British Mycological Society (wystąpienie o zgodę i
tłumaczenia)
* prezentacje Power-point na wybrane tematy „grzybowe” do ściągnięcia dla zainteresowanych
* scenariusze różnych zajęć o tematyce mykologicznej
* schematy scenariuszy jak Eu-hou, itp.
W pierwszym roku działalności (do końca 2013) przykładowe materiały opracowują członkowie
Zarządu i umieszczamy na stronie. Koordynacją projektu zajmuje się Julia Pawłowska.

c.

Baza zdjęć grzybów
- na stronę do zakładki „o grzybach” dodajemy bazę zdjęć grzybów, podzieloną na mikro- i
makromycetes. Na razie (pierwszy rok - do końca 2013) wstawiamy zdjęcia, które mamy. Kolejnym
krokiem będzie rozbudowa bazy i zaproszenie do współpracy chętnych osób z zewnątrz.
Wstępny zarys bazy:
Każdy gatunek stanowi stronę.
Listę gatunków zestawiamy alfabetycznie.
Na stronie gatunku wstawione są jego zdjęcia.
Wszystkie wgrywane zdjęcia są zabezpieczone „wlepieniem” w nie imienia i nazwiska autora zdjęcia.
Autorzy zdjęć zachowują prawa autorskie do zdjęć.
Baza jest bazą „open source” na potrzeby niekomercyjne.
Jeśli ktoś chce wykorzystywać bazę do celów komercyjnych musi się skontaktować z Zarządem PTMyk.
Gatunki chronione i czerwono listowe są od razu zaznaczane (tagowane).
Projekt koordynuje Julia Pawłowska.

d.

Przygotowanie materiałów promocyjnych Towarzystwa
- Wymyślenie jakie materiały promocyjne Towarzystwo chce mieć, jak pozyskać środki na ich
przygotowanie i wydrukowanie. Projekt koordynuje (zorientuje się w sytuacji) Anna Kujawa.

e.

Warsztaty i kursy
- na bieżąco:
Każdy członek Towarzystwa może organizować kursy lub warsztaty pod auspicjami PTMyk, o ile zgłosi
to wcześniej zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 6. Zarząd zamieszcza informację na stronie. Do tej
pory wpłynęła propozycja warsztatów rozpoznawania grzybów mikroskopowych (prof. Chełkowski) 1115 marca 2013. Koordynacją bieżących warsztatów i kursów zgłaszanych przez członków zajmuje się
Marta Wrzosek.
- w przyszłości planowane są:
* kursy rozpoznawania grzybów chronionych (1 x na rok)
* warsztaty rozpoznawania makromycetes (1 x na rok)
* inne, w zależności od pojawiających się pomysłów i zapotrzebowania

f.

Projekt szkolenia aptekarzy do rozpoznawania grzybów wielkoowocnikowych (konsultanci?)
- projekt analogiczny do systemu działającego we Francji. Pozostaje problem polskich realiów
prawnych, współpraca z SANEPIDami (które na dzień dzisiejszy pełnią taką rolę). Projekt do
rozpatrzenia w przyszłości. Obecnie nie do zrealizowania.

g.

Wystawy grzybów
- cykliczne
Pojawił się pomysł organizowania ich we współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym
- objazdowa

Planowane jest przygotowanie projektu wystawy objazdowej, która mogłaby zostać otwarta jesienią
2013. Ogólny temat brzmiałby „grzyby znane i nieznane”. Podstawą wystawy byłby konkurs
fotograficzny. 13 najlepszych zdjęć z konkursu można by wydać w formie kalendarza Towarzystwa na
2014 rok. Te i pozostałe ok. 30 zdjęć stanowiłyby wystawę „płotową”, taką którą można powiesić np.
na płocie Ogrodu Botanicznego czy w Manufakturze. Wystawa jeździłaby po różnych miejscach w
Polsce. Trzeba jak najszybciej przygotować propozycję regulaminu konkursu, zebrać zespół, opracować
koncepcję oraz znaleźć źródła finansowania. Projekt koordynują Marta Wrzosek i Julia Pawłowska.
Wystawę objazdową można spróbować połączyć z wystawą grzybów. Może cały ten pakiet można
uruchomić w ramach Festiwalu Nauki.
h.

Współpraca z firmami zainteresowanymi taką współpracą
- może możemy nawiązać współpracę z firmami zajmującymi się np. tworzeniem i produkcją gier
planszowych i innych zabawek i pomocy dydaktycznych. Moglibyśmy przygotować różne grzybowe
puzzle, karty do gry itp. Trzeba spróbować nawiązać współpracę (Julia Pawłowska) oraz przemyśleć
materiały jakie byśmy chcieli z nimi robić (Anna Kujawa).

i.

Pokaz filmu „Tam, gdzie rosną grzyby” na uczelniach
- spytać o możliwość. Koordynacja Julia Pawłowska i Marta Wrzosek.

Ad 3) Projekty naukowe
a. Monografia biebrzańska
- jako jeden z efektów współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym ma powstać monografia
grzybów mikroskopowych Biebrzańskiego PN. Na wydawnictwo trzeba pozyskać Fundusze, najlepiej
we współpracy z Parkiem. Wydawnictwo będzie koordynowała Marta Wrzosek.
b.

Mycowiki
- projekt polegający na przygotowaniu bazy danych informacji o grzybach, dla których są
zsekwencjonowane genomy. Pomysłodawcą projektu jest Marcin Grynberg. PTMyk wyraża gotowość
włączenia się w projekt uzupełniania informacji w bazie danych. Koordynacją, znalezieniem kierownika
do projektu w tej postaci zajmie się Marta Wrzosek.

c.

„propozycje współpracy” na stronie
- na stronie w nowej zakładce „propozycje współpracy” będą umieszczane informacje o realizowanych
projektach, które wymagają współpracy, np. projekt P. Mleczko polegający na zbieraniu owocników z
całej Polski i dorobieniu dla nich ITS itp. Poza tym w zakładce chcielibyśmy wstawić linki do wszystkich
autoreferatów o tematyce mykologicznej (dostępnych w SYNABIE), a także przygotować spis
realizowanych projektów, grantów, itp. o tematyce mykologicznej.

d.

Koordynacja II edycji polskich check-list grzybów
- może warto przejąć tę inicjatywę pod skrzydła PTMyk. Nowe check-listy można by zacząć
aktualizować od mniejszych grup, a nie wszystko na raz. Poza tym check-listy powinny być tworzone
jako bazy danych, które byłby kompatybilne z GBIF oraz różnymi innymi systemami informacji o
bioróżnorodności. Koncepcję prac opracuje Małgosia Ruszkiewicz-Michalska.

e.

Projekty NCN „Symfonia”
- wymagają opracowania strategii działania. Opracujemy z czasem. Ważne będą pomysły i inicjatywy
całego Towarzystwa.

f.

konferencje
- konferencje naukowe PTMyk będą się odbywały co 4 lata, ale w dwuletnich odstępach od Walnych
Zgromadzeń. Pierwsza konferencja naukowa PTMyk zorganizowana będzie w 2014 roku w Spale.
Koordynacją działań zajmą się Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska i Jarosław Szkodzik.

g.

Obozy naukowe
- planowane są coroczne obozy naukowe w różnych miejscach Polski (niekoniecznie Parki Narodowe).
W roku 2013 chcielibyśmy powtórzyć jeszcze obóz w Biebrzańskim PN, a potem wybierzemy następne
lokalizacje. Obóz tegoroczny koordynuje Marta Wrzosek.

h.

Projekt badawczy z Belgią
- ze względu na brak czasu na przygotowanie projektu, w tej edycji nie przystępujemy do konkursu:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/nabor-wnioskow-w-ramachprogramu-wymiany-osobowej-naukowcow-ze-wspolnota-francuska-belgii-i-re/

i.

Projekt współpracy z Francją w ramach projektu z Białej Podlaskiej
- należy odszukać projekt i zgłosić się do koordynatora w kwestii wyjaśnienia zasad.

Ad 4) Zmiany na stronie internetowej (wszystkimi zmianami na stronie zajmie się Julia Pawłowska)
a. Od stycznia uruchamiamy newsletter (kurier miesięczny); zestawienie aktualności ze strony z
ostatniego miesiąca rozsyłane na maila. Przygotowywanie i rozsyłanie newslettera należy do
obowiązków sekretarza (Julia Pawłowska).
b. Uruchomiliśmy profil PTMyk i próbujemy działać na facebooku (rozsyłanie informacji,
podlinkowywanie wydarzeń)
c. Angielska wersja strony – spróbujemy uruchomić wiosną/latem 2013 – koordynuje Julia Pawłowska.
d. Uzupełnić linki do polskich amatorskich stron grzybowych.
e. Dodać zakładkę recenzje literatury mykologicznej, w podziale na kategorie: popularna i naukowa –
zestawienie wszystkich publikacji o tematyce mykologicznej z recenzjami. Każdy członek może dodać
recenzję (wysyła mailem i po akceptacji (sprawdzeniu czy np. nie zawiera treści obraźliwych) zostaje
umieszczona na stronie z podaniem imienia i nazwiska autora recenzji.
f. Dodać zakładki:
i. Odeszli – zakładka w dziale „o nas” z 3 elementami: a. archiwum aktualności o
tematyce „odeszli” (należy odzyskać wszystkie zeszłoroczne); b. podlinkowane pdfy z
Acta Mycologica poświęcone różnym zmarłym mykologom; c. stworzenie działu
wspominki, gdzie zamieszczane byłyby różne wspominki. Może działy b i c można
połączyć.
ii. Władze – prosta zakładka w dziale „o nas”
iii. Kalendarz – Google kalendarz podlinkowany do strony z informacjami o wszystkich
mykologicznych wydarzeniach w najbliższym czasie: konferencje (krajowe i
międzynarodowe), wydarzenia popularyzatorskie etc.
iv. Propozycje współpracy – jak opisano w rozdziale „projekty naukowe”
g. Rozwój zakładki „o grzybach”: do zakładki dodajemy następujące działy a. „baza zdjęć grzybów” jak
opisano w rozdziale popularyzacja; b. rozrywka; c. edukacja (jak opisano w dziale popularyzacja scenariusze zajęć).
Ad 5) Sekcje
- Sekcje mogą powstawać zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie. Wymogiem stworzenia Sekcji jest oddolna
inicjatywa grupy min. 15 osób, która wybiera swój trzyosobowy Zarząd i zgłasza chęć powstania Sekcji do
Zarządu Głównego. Zarząd Główny uchwałą powołuje sekcje na wniosek komitetu założycielskiego sekcji.
- Pierwsza sekcja, która obecnie próbuje się zwołać to sekcja grzybów mikroskopijnych i ich metabolitów (prof.
Chełkowski)
Ad 6) Udostępnianie logo Towarzystwa i działania pod auspicjami PTMyk
- Każdy członek Towarzystwa może organizować działalność pod auspicjami PTMyk. Chęć podjęcia takiej
działalności należy zgłosić do Zarządu Głównego. Zarząd prowadzi rejestr działalności prowadzonej pod
auspicjami Towarzystwa oraz udostępnia logo, ewentualnie inne dodatkowe materiały (w zależności od
uzgodnień) do wykorzystania i zamieszcza informację na stronie (uchwała).

Ad 7) Wstąpienie do IMA i EMA
- wstrzymujemy się jako Towarzystwo z tą decyzją ze względu na koszty.
Ad 8) Publikacje, wydawnictwa, artykuły
a. Monografia Biebrzańska – szczegóły opisano w rozdziale dotyczącym projektów naukowych
(koordynuje Marta Wrzosek)
b. Artykuł o powstaniu PTMyk do IMA (koordynuje Julia Pawłowska)
c. Tekst do EMAnewsletter – do 21 grudnia (koordynuje Julia Pawłowska)
d. Sprawozdanie z obozu naukowego w Biebrzańskim Parku Narodowym do Acta Mycologica,
(koordynuje Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska)
e. Tekst do Fungal Conservation o powstaniu PTMyk i zmianach w ochronie grzybów w Polsce – piszemy
po wejściu w życie rozporządzenia (koordynują Anna Kujawa, Marta Wrzosek)
f. Podręcznik do mykologii – przemyśleć strategię i dalsze postępowanie (koordynuje Marta Wrzosek)
Ad 9) Jubileusze
- benefis szkoły poznańskiej. Koordynacją obchodów zajmie się Marta Wrzosek.
Ad 10) Komisja do spraw polskiego nazewnictwa grzybów
- Zarząd proponuje powołanie komisji ds. polskiego nazewnictwa grzybów. Zarząd opracuje zasady działania
Komisji (cele, regulamin) i zaproponuje wybranym osobom uczestnictwo w Komisji.
Ad 11) Działalność finansowa i administracyjna
- wysłanie zmiany do KRS (Julia Pawłowska)
- od 1 stycznia zgłaszamy rozpoczęcie działalności finansowej (Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska)
- od 1 stycznia zbieramy składki (Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska; informacja Julia Pawłowska)
- do 24 grudnia podejmujemy decyzję o wyborze banku i biura rachunkowego (Małgorzata RuszkiewiczMichalska)
Ad 12) Podział obowiązków członków nowego Zarządu
- Członkowie Zarządu wybrani podczas Walnego zgromadzenia w dn. 17 listopada br postanowili podzielić się
obowiązkami w następujący sposób:
z-ca prezesa: Anna Kujawa
skarbnik: Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska
sekretarz: Julia Pawłowska
Ad 13) Zbieranie opinii od członków
- opinie członków PTMyk Zarząd będzie zbierał za pośrednictwem internetowych ankiet interaktywnych.

Ad 14) Do grona członków Towarzystwa postanowiono przyjąć następujące osoby:
1
Stephanos Diamandis
2
Agnieszka Jasińska
3
Elżbieta Patkowska
4
Jacek Piętka
5
Jolanta Tyburska

Podpisy członków zarządu:
Marta Wrzosek
Anna Kujawa
Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska
Julia Pawłowska

Protokołowała: Julia Pawłowska

