Osowiec Twierdza, 26.08.2013
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA MYKOLOGICZNEGO
Zebranie odbyło się w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu Twierdzy o godzinie 17.00. W
posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu: dr Marta Wrzosek (prezes), dr Anna Kujawa (z-ca prezesa), dr
Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska (skarbnik) i dr Julia Pawłowska (sekretarz).
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Zebranie obejmowało następujące punkty porządku dziennego:
Zasady funkcjonowania sekcji w ramach Towarzystwa
Powołanie pierwszej sekcji w ramach Towarzystwa
Omówienie stopnia realizacji projektu „Życie ukryte w drzewie – grzyby”
Omówienie wystąpienia na Kongres Towarzystw Naukowych
Omówienie przygotowań do wrześniowych warsztatów Ascomycota
Omówienie przygotowań do pierwszej konferencji Towarzystwa
Umowy o współpracy
Zaplanowanie działań związanych z nauczaniem mykologii w Polsce
Omówienie projektu „bazy nazw grzybów Polski”
Omówienie kwestii przyszłych wyjazdów terenowych PTMyk
Projekt Amanita
Omówienie kwestii wykorzystania logo Towarzystwa
Przyjęcie nowych członków

Podczas posiedzenia podjęto następujące decyzje:
Ad 1) Zasady funkcjonowania sekcji w ramach Towarzystwa
Podjęto Uchwałę nr 1_26/08/2013 określającą zasady funkcjonowania sekcji.
- Nazwy sekcji w przyszłości będą zapisywane mianowniku po dwukropku, np.: Micromycetes i ich metabolity.
- Na stronie Towarzystwa utworzona zostanie zakładka „Sekcje” z danymi kontaktowymi poszczególnych sekcji.
- Sekcje mogą mieć własne logo oraz wykorzystywać logo PTMyk. W przyszłości zostanie stworzony szablon
wykorzystania logo PTMyk dla Sekcji.
- Na stronie PTMyk na liście członków Towarzystwa, przy nazwiskach zaznaczona będzie przynależność do
sekcji.
- 50% składki członkowskiej jest przekazywane do sekcji, do której należy dana osoba. Jeśli ktoś należy do kilku
sekcji, wówczas 50% przeznaczone na finansowanie sekcji jest dzielone na wszystkie sekcje, do których dana
osoba należy.
- sekcje mogą same pozyskiwać środki finansowe.
- skarbnik Towarzystwa sprawdzi możliwość tworzenia subkont dla sekcji
Ad 2) Powołanie pierwszej sekcji w ramach Towarzystwa
Uchwałą Zarządu nr 2_26/8/13 XXXX powołano sekcję o nazwie: Micromycetes i ich metabolity. NA
przewodniczącego sekcji został powołany prof. Jerzy Chełkowski.
Ad 3) Omówienie stopnia realizacji projektu „Życie ukryte w drzewie – grzyby”
- Powołano jury konkursu w składzie: prof. Maria Dynowska, dr hab. Małgorzata Stasińska, Cezary
Werpachowski oraz Natalia Michalska. Jury wybrało zdjęcia. Protokół posiedzenia komisji konkursowej stanowi
odrębny dokument.
- Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.
Ad 4) Omówienie wystąpienia na Kongres Towarzystw Naukowych
Wystąpienie przygotują dr Marta Wrzosek oraz dr Małgorzata Ruszkiewicz Michalska. Tekst do materiałów
konferencyjnych zostanie przygotowany do końca września, a jego redakcję będzie koordynowała dr Marta
Wrzosek.

Ad 5) Omówienie przygotowań do wrześniowych warsztatów Ascomycota
PTMyk zatrudni osobę do koordynacji warsztatów na miejscu. Ustaleniem wysokości stawek wynagrodzenia dla
prelegentów zajmie się dr Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska oraz prof. Jerzy Chełkowski. Wszystkie inne
decyzje dotyczące warsztatów będą na bieżąco podejmowane przez organizatorów.
Ad 6) Omówienie przygotowań do pierwszej konferencji Towarzystwa
- Koordynatorem organizacji konferencji będzie dr Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska.
- Konferencja odbędzie się w Łodzi i Spale w dniach 10-14 września 2014.
- Podczas konferencji odbędą się warsztaty (grzyby wodne/Coprinus/Enthomophthorales) oraz sesje terenowe.
- Zaplanowano przygotowanie uroczystości poświeconej 50-leciu poznańskiej szkoły mykosocjologicznej.
- W programie konferencji uwzględniony zostanie blok dydaktyczny; wystąpienia plenarne (zapraszamy
prelegentów, ale bez wynagrodzenia; wystąpienia o charakterze „co się dzieje w mykologii światowej”; co
znaczy polska mykologia – blok historyczny)
- Zaproponowano następujące hasła przewodnie konferencji: Oblicza/aspekty polskiej mykologii lub
podnoszenie roli polskiej mykologii.
- W ramach promocji PTMyk przy okazji konferencji należy przygotować banery oraz roll-up’y z logo
Towarzystwa.
Ad 7) Umowy o współpracy
Ustalono, że Towarzystwo powinno podpisać umowę z Wydziałem Biologii UW. Kwestią tą zajmą się Julia
Pawłowska i Marta Wrzosek.
Ad 8) Zaplanowanie działań związanych z nauczaniem mykologii w Polsce
W październiku 2013 podsumowane zostaną wyniki interaktywnej ankiety na ten temat. Ponadto nauczanie
mykologii zostanie uwzględnione jako temat ważny do omówienia podczas planowanej konferencji
Towarzystwa w 2014 roku.
Ad 9) Omówienie projektu „bazy nazw grzybów Polski”
Przygotowania szablonu bazy zostały w zasadzie zakończone i kolejnym etapem prac jest zapełnienie jej
danymi. W tej kwestii należy się skontaktować z dr Marcinem Piątkiem. Koordynacją projektu będzie się
zajmowała dr Julia Pawłowska.
Ad 10) Omówienie kwestii przyszłych wyjazdów terenowych PTMyk
- Wyniki prac wykonanych podczas tegorocznego wyjazdu terenowego do Biebrzańskiego Parku Narodowego
zostaną przygotowane do opublikowania w Acta Mycologica, jako kontynuacja i uzupełnienie ubiegłorocznej
inwentaryzacji.
- W przyszłości wolelibyśmy organizować obozu poza obszarami Parków Narodowych.
- Przyszłym wyjazdom warto byłoby nadać jakąś myśl przewodnią, aby wyniki prac nadawały się do publikacji.
Propozycją takiej tematyki może być poznanie różnorodności biologicznej grzybów Polski pod hasłem barcoding
grzybów Polski.
Ad 11) Projekt Amanita
Ze względu na brak czasu projekt Amanita nie został zrealizowany w roku 2013. Realizacja projektu zostaje
odłożona na później. Ze względu na doświadczenie zdobyte przy okazji projektu „Życie ukryte w drzewie –
grzyby”, proponujemy aby do realizacji projektu Amanita podejść nieco odmiennie. Najpierw należy
przygotować większość działań, a następnie wystąpić o środki finansowe. Projekt zostanie uruchomiony, kiedy
członkowie Zarządu opracują jego schemat i plan działań.
Ad 12) Omówienie kwestii wykorzystania logo Towarzystwa
W związku z prośbami o patronat PTMyk oraz przypadkami nieuzgodnionego wcześniej wykorzystania logo
Towarzystwa, opracowana (i opublikowana na stronie interentowej) zostanie „deklaracja wykorzystania logo”,
która będzie krótko określała kto i przy okazji jakich działań chciałby wykorzystywać logo PTMyk.

Ad 13) Do grona członków Towarzystwa postanowiono przyjąć następujące osoby:
1
Robert Cysewski
2
Barbara Kudławiec
3
Natalia Łukaszewska-Skrzypniak
4
Elżbieta Popowska-Nowak
5
Anna Pukacka
6
Katarzyna Sadowska
7
Marek Selwet
8
Grażyna Szkuta
9
Monika Urbaniak
10
Anna Wiśniewska
11
Katarzyna Zawadzka
12
Agnieszka Wolna-Murawka
13
Łukasz Stępień

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

Protokołowała: Julia Pawłowska

