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Warszawa, 14.12.2013 r. 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA MYKOLOGICZNEGO 

W dniu 14 grudnia 2013 roku w Warszawie w mieszkaniu przy ul. Racławickiej 103 m. 1 w Warszawie 
w godzinach od 11.00 do 16.00 odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa 
Mykologicznego. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu: dr Marta Wrzosek (prezes), dr 
Anna Kujawa (z-ca prezesa), dr Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska (skarbnik) oraz dwoje spośród 
zaproszonych członków Komisji Rewizyjnej: dr hab. Magdalena Frąc oraz dr Jarosław Szkodzik.  
 
Podczas obrad poruszone zostały następujące zagadnienia: 
 

1. Konferencja / warsztaty 2014 

2. Sekcje tworzone w ramach PTMyk 

3. Baza nazw grzybów 

4. Wnioski o dofinansowanie działalności statutowej Towarzystwa  

5. Projekt „Amanita”  

6. Zmiany w statucie na stronie internetowej Towarzystwa 

7. Materiały promocyjne  

8. Kalendarz 2015 

9. Przyjęcie nowych członków Towarzystwa 

10. Inne: Dokumentacja konkursu fotograficznego, Czasopismo popularnonaukowe, Mapa 

Polskiej Mykologii, Działania pod patronatem PTMyk 

 

 

Podczas posiedzenia przedyskutowano następujące kwestie i problemy: 

 

Ad 1. 

Przedyskutowano skład Organizatorów Konferencji rozszerzając krąg współorganizatorów o Instytut 

Agrofizyki PAN (po uzgodnieniu z Dyrekcją Instytutu – zapyta M. Frąc), a także dokonano zmiany 

współorganizatora z Zakładu Systematyki i Geografii Roślin UW na Wydział Biologii UW. 

Zdecydowano, że Instytucje zaangażowane w organizację konferencji powinny podpisać stosowny 

dokument – umowę o współorganizowaniu konferencji naukowej. Ustalono, że 

współorganizatorstwo konferencji, ewentualnie może wiązać się z dofinansowaniem tego 

przedsięwzięcia. Zdecydowano, że przygotowaniem umowy partnerskiej, dotyczącej organizacji 

konferencji zajmie się dr Julia Pawłowska, która zdeklarowała taką chęć przed posiedzeniem.  

 

Przedyskutowano skład Rady Naukowej i podjęto decyzję, że Prezes PTMyk dr Marta Wrzosek zaprosi 

do udziału w Radzie Naukowej następujące osoby: prof. Marię Rudawską, prof. Małgorzatę Jędryczkę 

oraz prof. Andrzeja Grzywacza. 

 

Komitet organizacyjny konferencji pozostał w stanie niezmienionym. 
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Kolejne zagadnienie związane z konferencją dotyczyło patronatu medialnego konferencji. Po dyskusji 

ustalono, że konieczne będzie skontaktowanie się z Panem Kosobuckim z Polskiego Stowarzyszenia 

Dziennikarzy Naukowych, w celu ustalenia szczegółów patronatu. Ustalono, że kontaktem z 

przedstawicielem mediów zajmie się dr Julia Pawłowska. 

 

Kolejnym punktem dyskusji, związanej z konferencją było przedyskutowanie programu konferencji 

oraz miejsc, w których konferencja się odbędzie: 

 

Ustalono, że pierwszy dzień konferencji odbędzie się w Łodzi i będzie obejmował sesje plenarne, 

dyskusję nad Memorandum w sprawie nauczania Mykologii w Polsce oraz Walne Zgromadzenie 

członków PTMyk. 

 

Ustalono, że I sesja plenarna będzie dotyczyła celów statutowych PTMyk, przedstawiając 

interdyscyplinarność oraz kierunki rozwoju mykologii w Polsce i na świecie. Przedyskutowano 

możliwości zaproszenia osób do wygłoszenia referatów: 

Pierwszy referat dotyczący Historii mykologii w Polsce powinien wygłosić Tomasz Majewski (koszty 

dojazdu pokrywa PTMyk). Do wygłoszenia referatu Mykologia w badaniach środowiskowych 

zaproponowano dr. hab. Piotra Mleczko, a w przypadku ewentualnej odmowy wzięto pod uwagę 

również dr Szymona Zubka lub prof. Stefana Friedricha. Zdecydowano, że referat Mykologia w 

medycynie – grzyby chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt powinna wygłosić prof. Maria Dynowska lub 

ewentualnie: dr Tomasz Jagielski lub dr Paweł Krzyściak. Mykologia w fitopatologii – grzyby 

chorobotwórcze dla roślin powinna wygłosić prof. Małgorzata Mańka, natomiast Mykologia w 

badaniach symbioz – mykoryza prof. Maria Rudawska. W przypadku ostatniego referatu wzięto 

również kandydatury następujących osób: mgr Marcin Piertas i dr hab. Tomasz Leski. Ustalono, że 

referat dotyczący Mykologii w biotechnologii przedstawi prof. Jerzy Długoński, natomiast referat 

dotyczący grzybów termoopornych dr hab. Magdalena Frąc. Zaproponowano wygłoszenie referatu 

przez prof. Małgorzatę Jędryczkę, który dotyczyłby grzybów w aerobiologii. Do omówienia zagadnień 

dotyczących genetyki grzybów zaproponowano dr Annę Muszewską, która zamykałaby I sesję 

plenarną. 

 

Ustalono, że Prezes Zarządu dr Marta Wrzosek skontaktuje się oficjalnie z osobami wybranymi do 

wygłoszenia referatów, kierując do nich oficjalne zaproszenia, a w szczególności do osób które nie 

potwierdziły chęci zaprezentowania referatów. Prof. J. Długoński oraz dr hab. Magdalena Frąc 

potwierdziły chęć przygotowania referatów. 

 

Ustalono również, że oficjalne zaproszenia do udziału w konferencji powinny zostać skierowane do 

następujących mykologów: prof. Katarzyna Turnau, prof. Janusz Błaszkowski, prof. Marcin Piątek, 

prof. Chlebicki. 

 

Ustalono, że II sesja plenarna powinna dotyczyć nauczania mykologii w Polsce, poruszając problemy, 

kierunki i potrzeby nauczania tej dziedziny nauki. 
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Na początku tej sesji powinny zostać omówione wyniki ankiety dotyczącej kształcenia 

mykologicznego na uczelniach wyższych, które omówi dr Julia Pawłowska. Ustalono, że dobrym 

kandydatem do wygłoszenia wykładu dotyczącego roli grzybów w ekosystemach naturalnych i 

przekształconych jest dr Izabela Kałucka, a w przypadku odmowy prof. Maria Lisiewska. Do 

wygłoszenia referatu Grzyby halucynogenne – okiem neurofizjologa zaproszono dr hab. Marka 

Wieczorka. Zastanawiano się czy referat dotyczący zatruć grzybami powinna przygotować dr Maria 

Klawitter czy też jakaś osoba pracująca w Sanepidzie. Zdecydowano, że dr Małgorzata Ruszkiewicz-

Michalska skontaktuje się z dr Klawitter w celu skonsultowania tej kwestii. Ustalono, że kolejny 

wykład dotyczący grzybic i innych chorób odgrzybowych powinien wygłosić  przedstawiciel Polskiego 

Towarzystwa Dermatologicznego ktoś z Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego???? lub dr 

Tomasz Jagielski, a wykład na temat właściwości leczniczych i odżywczych grzybów powinien 

zaprezentować prof. Jerzy Falandysz. Ustalono, że wykład dotyczący korozji biologicznej 

powodowanej przez grzyby wygłosi dr hab. Beata Gutarowska. 

 

Ustalono, że kolejny punkt programu pierwszego dnia konferencji będzie obejmował dyskusję nad 

Memorandum w sprawie nauczania mykologii w Polsce, którą poprowadzą prof. Maria Dynowska, 

prof. Maria Ławrynowicz, prof. Jerzy Chełkowski oraz prof. Wiesław Mułenko. 

Ustalono, że memorandum powinno zostać wysłane do MNiSzW, MEN, Dziekanów Wydziałów 

Przyrodniczych,Instytutu Botaniki PAN, Instytutu Zoologii PAN. Memorandum musi obejmować 

nauczanie na wszystkich poziomach od szkoły podstawowej do uczelni wyższych. Memorandum 

powinno być gotowe na czerwiec 2014 roku. Ustalono też, że podczas opracowywania memorandum 

konieczny jest kontakt z ludźmi zajmującymi się metodyką nauczania – dr M. Wrzosek zdeklarowała 

kontakt z Panią dr Lidią Tuszyńską. Ustalono, że memorandum powinno być również skierowane do 

botaników i zoologów. 

 

Po dyskusji nad memorandum odbędzie się Walne Zgromadzenie członków PTMyk, które 

poprowadzą dr Marta Wrzosek i dr Anna Kujawa, po którym odbędzie się wyjazd uczestników do 

Spały, gdzie będzie odbywała się dalsza część konferencji. Podczas Walnego Zgromadzenia konieczne 

będzie przeprowadzenie głosowania w sprawie tego kto zatwierdza sprawozdania finansowe roczne z 

działalności Towarzystwa. Będzie to wymagać wpisania w statut. Konieczne będzie zebranie 

propozycji tematów na Walne Zgromadzenie od członków PTMyk. 

 

Kolejne dni konferencji będą obejmowały warsztaty, obrady oraz sesje terenowe.  Ustalono, że 

warsztaty będą organizowane w ramach konferencji, ale za dodatkową opłatą za uczestnictwo w 

warsztatach. Zdecydowano, że część pieniędzy z organizacji warsztatów powinna zostać 

przeznaczona na działalność PTMyk. 

 

Zaproponowano ujednolicenie nazw warsztatów dzieląc je na części, np. część 1 i część 2, zamiast 

wprowadzenie do warsztatów i warsztaty. Zaproponowano, żeby został wykonany plan tabelaryczny 

konferencji z zaznaczeniem poszczególnych warsztatów różnymi kolorami / literami. 
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W czasie drugiego dnia konferencji oprócz warsztatów będą odbywały się też obrady, obejmujące 

wybrane referaty syntetyczne oraz doniesienia naukowe spośród nadesłanych zgłoszeń. Ustalono, że 

w czasie konferencji powinno być zorganizowanych 6 sesji tematycznych – po 3 sesje tematyczne w 

czasie każdego cyklu obrad. Zgłoszono propozycję, aby jedna z sesji tematycznych była sesją 

dedykowaną na cześć szkoły poznańskiej – MYKOSOCJOLOGIA. Ustalono, że konieczne jest 

przemyślenie tytułów sesji tematycznych. 

 

W ramach konferencji zaplanowano też półgodzinną sesję posterową. 

Ustalono, że uroczysta kolacja powinna być zorganizowana w ramach opłaty konferencyjnej, a nie 

dodatkowej opłaty dla chętnych i powinna obejmować również możliwość tańca. 

 

Podczas obrad dr M. Ruszkiewicz-Michalska przedstawiła propozycję prof. Ławrynowicz, która od 

trzeciego dnia konferencji chciałaby zorganizować wystawę grzybów świeżych, które zostaną zebrane 

podczas sesji terenowych. Uczestnictwo w wystawie – wstęp wolny. 

 

Ustalono, że w Spale powinna odbyć się również wystawa zdjęć z konkursu „Życie ukryte w drzewie”. 

 

W drugim dniu konferencji warsztaty obejmowałyby następujące tematy: „Micromycetes w ochronie 

środowiska” (prof. Jerzy Długoński) oraz „Grzyby wodne” (dr Anna Biedunkiewicz). 

 

Trzeci dzień konferencji obejmowałby warsztaty i sesje terenowe. Ustalono, że uczestnicy konferencji 

powinni mieć wybór on-line warsztatów lub sesji terenowych, ponieważ będą się one odbywały 

jednocześnie.   Zaproponowano, żeby warsztaty – Polskie macromycetes: Boletales poprowadził dr 

Marek Halama (Wrocław) oraz że dr M. Ruszkiewicz-Michalska skontaktuje się z nim, żeby 

potwierdzić tą kandydaturę. Ewentualne możliwości dotyczące warsztatów macromycetes 

obejmowały także: dr hab. Janusza  Łuszczyńskiego, które dotyczyłyby Conocybe lub Gasteromycetes. 

Wzięto też pod uwagę prof. Niemelę. 

 

Do poprowadzenia warsztatów Polskie micromycetes – grzyby owadobójcze zaproponowano dr hab. 

Cezarego Tkaczuka we współpracy z prof. Stanisławem Bałazym. 

 

W 5 dniu konferencji zwrócono uwagę na warsztaty dla Fykologów, które powinny dotyczyć grzybów 

drożdżopodobnych, strzępkowych Chytridiales, które są pasożytami glonów. Ustalono, że informacja 

o organizacji takich warsztatów powinna zostać przesłana wcześniej do Fykologów, ustalono też że 

taką informację przekażą dr M. Wrzosek oraz dr M. Ruszkiewicz-Michalska. 

 

Pozostałe punkty programu konferencji pozostawiono bez zmian, zgodnie z programem 

zaproponowanym przez dr M. Ruszkiewicz-Michalską. 

 

Kolejny punkt dyskusji związanej z konferencją dotyczył kosztów konferencji. Ustalono następujące 

opłaty konferencyjne: studenci/doktoranci – 100 zł, opłata normalna – 200 zł, udział częściowy 

amatorzy – 20 zł / dzień. Przy czym opłaty konferencyjne nie obejmują udziału w warsztatach oraz 



5 
 

zakwaterowania uczestników podczas konferencji. Ustalono też, zagadnienia dotyczące regulowania 

składek (opłata za konferencję dla osób, które zapłaciły składki X, dla tych co nie zapłacili x + 

SKŁADKA; potem rachunki dla każdego w zależności od sytuacji.) 

 

Ustalono, że materiały konferencyjne zostaną przygotowane w języku angielskim w formie dłuższych 

abstraktów (2-3 strony) i opublikowane w czasopiśmie wydawanym przez Uniwersytet Łódzki – Folia 

Biologica et Ecologica ( 2 pkt.). Koszty druku pokryje UŁ. 

 

Podczas spotkania przedyskutowano konieczność poszukiwania sponsorów konferencji, np. wśród 

firm oferujących narzędzia, odczynniki i aparaturę do badań grzybów. Zaproponowano następujące 

firmy, z którymi warto rozmawiać: Emapol/Biomaxima, Biocorp. Dr M. Ruszkiewicz-Michalska 

zdeklarowała, że zapyta władze UŁ o możliwość zapewnienia stoisk dla wystaw ewentualnych 

sponsorów podczas konferencji. 

 

Ustalono, że komunikat o konferencji powinien zostać rozesłany w styczniu 2014 roku.  

 

Ustalono też, że stronę konferencji opracuje dr J. Pawłowska, przygotowując ją w ten sposób, żeby 

umożliwiała rejestrację uczestników on-line. Ustalono, że opracowany przez dr J. Szkodzika plakat 

(logo) konferencji wraz z linkiem powinien zostać umieszczony na stronach internetowych instytucji 

będących współorganizatorami konferencji. 

 

Ad. 2 

Podczas obrad podjęto Uchwałę w sprawie kosztów pośrednich związanych z działalnością sekcji. 

Ustalono, że w przypadku organizowania przez sekcje, ale jako PTMyk warsztatów i szkoleń powinny 

być naliczone koszty pośrednie w wysokości 15% opłaty uczestnictwa w  warsztatach / szkoleniach. 

 

Przedyskutowano też problemy związane z tworzeniem sekcji oraz Uchwałę o powołaniu sekcji. 

 

Ad. 3 

Przedyskutowano problem działania komisji ds. nazw grzybów. Ustalono, że istnieje konieczność 

rozpoczęcia prac tej komisji, a także, że prezes PTMyk dr M. Wrzosek zapyta drogą mailową o prace 

komisji ds. nazw grzybów. 

Pojawiła się propozycja zlecenia podwykonawcy (koszty do pokrycia ze środków PTMyk) wpisania do 

bazy polskich nazw grzybów i ewentualnie nazw łacińskich, a także propozycja podzielenia tej pracy 

na etapy. 

Zaobserwowano konieczność powiązania bazy nazw grzybów z Mycobankiem, a nie z Index 

Fungorum. 

Pojawiła się też propozycja, żeby w bazie zaznaczyć grzyby, których jesteśmy pewni oraz gatunki 

wątpliwe innymi kolorami. 

Jeśli chodzi o poprawne nazwy to powinny one zostać zatwierdzone przez Komisję. 

 

Ad. 4 
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Ustalono, że istnieje konieczność zorientowania się o możliwości złożenia wniosków o 

dofinansowanie działalności statutowej Towarzystwa m.in. przez MNiSW i GDOŚ. W tej sprawie 

prezes Towarzystwa skontaktuje się z prof. Grzywaczem. 

 

Ad. 5 

 

Ustalono, że w ramach organizowanej konferencji w 2014 roku konieczne będzie zrobienie 

rozeznania kto chciałby uczestniczyć w takim projekcie, a sam projekt Amanita przekładamy na rok 

2015. 

 

Ad. 6 

 

Zmiany na stronie internetowej aktualizowane są na bieżąco przez dr Julię Pawłowską. Bez 

zastrzeżeń. 

 

Ad. 7 

 

Materiały promocyjne – zaproponowano przygotowanie następujących materiałów promocyjnych z 

logo PTMyk: nalepki na teczki – 1000 szt., druk roll-up – 3 szt., ulotki składane na trzy – 200 szt. 

Stwierdzono konieczność przygotowania i druku wyżej wymienionych materiałów. Zaproponowano 

też na przyszłość sprawdzenie cen druku koszulek z nadrukiem oraz naklejek na samochód. 

 

 

Ad. 8 

 

Omówiono potrzebę opracowania kalendarza na rok 2015, ale stwierdzono, że kalendarz ten należy 

połączyć z projektem Amanita i przygotować go w ramach projektu. Ewentualnie uznano za dobry 

pomysł wejście we współpracę z Leśnikami odnośnie opracowania wspólnego kalendarza 

„grzybowego”.  

 

Ad. 9 

 

Podczas posiedzenia przyjęto nowych członków Towarzystwa. Do grona członków Towarzystwa 

przyjęto następujące osoby: 

1. Mirosław Wantoch-Rekowski 

2. Katarzyna Rajkowska 

3. Anna Koziróg 

4. Małgorzata Piotrowska 

5. Beata Gutarowska 

6. Mariusz Krupinek 

7. Tomasz Janicki 
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8. Adrian Soboń 

9. Natalia Wrońska 

10. Natalia Michalska 

 

Ad. 10 

 

Wśród innych spraw omówionych podczas posiedzenia znalazły się: przekazanie dokumentacji 

konkursu fotograficznego do archiwum (dr M. Ruszkiewicz-Michalska przekazała dokumentację dr M. 

Wrzosek). 

Przedyskutowano wątpliwość czy konferencja zaplanowana na rok 2014 jest sprzeczna z 

ukierunkowaniem na amatorów, stwierdzając, że wiele warsztatów oraz sesji terenowych jest 

skierowanych zwłaszcza do amatorów, co czyni ją przyjazną dla tego środowiska.  

 

Przedyskutowano też wniosek prof. Wiesława Mułenko, dotyczący potrzeby stworzenia przez PTMyk 

czasopisma popularnonaukowego, stwierdzając, że nie jest to odpowiedni moment na taki krok, ze 

względu na duży nacisk ze strony polskiej nauki na publikowanie w wysokopunktowanych 

czasopismach z impact factor, co może spowodować brak zainteresowania pracowników naukowych 

publikowaniem w tego typu czasopiśmie. Pojawiły się natomiast następujące pomysły dotyczące 

współpracy z innymi redakcjami czasopism popularnonaukowych: 

- zarezerwowanie numeru czasopisma Kosmos – dla tematyki związanej z mykologią 

- propozycja podpisania umowy z czasopismem Parki Narodowe i Rezerwaty (3 pkt.) lub Przegląd 

Przyrodniczy, żeby była możliwość publikacji artykułów popularnonaukowych przez członków PTMyk 

 

Przedyskutowano i uznano za bardzo dobry pomysł propozycję prof. Mułenko odnośnie Mapy 

Polskiej Mykologii, która obejmowałaby stworzenie bazy danych polskich mykologów i tematyki 

badań przez nich prowadzonych. Przedsięwzięcie chciałby koordynować Prof. Mułenko, co zostało 

jednogłośnie zaakceptowane. 

 

Przedyskutowano też zasady udzielania zgody na działania pod patronatem PTMyk. Ustalono, że 

powinna powstać uchwała regulująca tę kwestię. Zdecydowano, że najlepiej udzielać patronatu na 

konkretne działanie w danym okresie, a nie na długoterminowe wielokrotne działania. 

 

Podpisy członków zarządu: 
Marta Wrzosek 
Anna Kujawa 
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Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska 
 
 
 
 
Protokołowała: Magdalena Frąc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


