
On-line, 25.10.2022 roku 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

MYKOLOGICZNEGO 

Zebranie odbyło się on-line o godz. 20.00 dnia 25.10.2022 r. W posiedzeniu udział wzięli 

członkowie Zarządu: Julia Pawłowska (prezes), Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska 

(wiceprezes), Monika Urbaniak (skarbnik) i Kamila Kulesza (sekretarz). 

Zebranie obejmowało następujące punkty porządku dziennego: 

1. Projekt „Mykoteka”. 

2. Podjęcie działań prowadzących do wydania obiektywnego oświadczenia dotyczącego 

spożywania owocników Amanita muscaria. 

3. Propozycja założenia konta Polskiego Towarzystwa Mykologicznego w mediach 

społecznościowych tj. Twitter i Instagram. 

4. Zakładka na stronie ptmyk.pl z informacjami dotyczącymi klasyfikatorów grzybów 

świeżych i grzyboznawców. 

5. Nadanie stałego patronatu na działalność członków PTMyk. 

6. Projekt: „Przygotowanie operatu ochrony grzybów Biebrzańskiego Parku 

Narodowego”, dofinansowany z POIŚ i NFOŚiGW. 

7. Projekt BiodivERsA.  

8. Patronaty. 

 

Ad 1) Ustalenie szczegółów dotyczących wystawiania umów w ramach projektu „Mykoteka” 

i terminów wstawiania informacji na stronę ptmyk.pl. Wystosowanie prośby do kierownika 

projektu Pani dr hab. Marty Wrzosek o napisanie sprawozdania rocznego. 

Ad 2) W związku z licznymi doniesieniami i medialnym zainteresowaniem konsumpcją 

owocników Amanita muscaria przez coraz szersze grono osób, podjęto działania dotyczące 

wykonanie analiz toksykologicznych muchomora czerwonego oraz zbadanie wpływu 

produkowanych toksyn na dostępne linie komórkowe (np. wątrobowe). Przygotowanie 

oficjalnego pisma w imieniu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego z prośbą o wykonanie 

analiz toksykologicznych Amanita muscaria przez zespół dr hab. Magdaleny Twarużek, prof. 

UKW w Bydgoszczy (Kamila). Zgromadzenie świeżych, mrożonych, ugotowanych (wraz z 



wywarem) oraz suszonych owocników muchomora czerwonego i przekazanie ich do Pani 

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UKW w Bydgoszczy (Julka).  

Ad 3) Dyskusja nad założeniem profilów Polskiego Towarzystwa Mykologicznego na 

Twitterze i Instagramie. Do prowadzenia kont zgłosiły się dwie osoby: Pani Joanna Barton i 

Pani Jadwiga Tomalak. 

Ad 4) Utworzenie na stronie ptmyk.pl zakładki z listą klasyfikatorów grzybów świeżych i 

grzyboznawców. 

Ad 5) Propozycja nadania stałego patronatu na prowadzenie wystaw wybranym członkom 

Towarzystwa. 

Ad 6) Ustosunkowanie się do otrzymanych od Rady Naukowej Parku i recenzentów uwag 

oraz poprawienie operatu. 

Ad 7) Projekt ma na celu zbudowanie i udostępnienie laboratorium w którym będzie można 

identyfikować, przy użyciu technik molekularnych, grzyby zebrane przez amatorów i 

naukowców, którzy aktualnie nie posiadają dostępu do takich metod. Konsekwencją tego 

działania ma być poszerzenie bazy referencyjnej. PTMyk może być podwykonawcą tego 

projektu oraz organizatorem spotkań członków projektu na terenie Polski.  

Ad 8) Objęcie patronatem spacerów mykologicznych w Łodzi prowadzonych w ramach 

współpracy z Urzędem Miasta Łodzi w dniach 01 i 08 października 2022 r. przez Pana 

Sebastiana Piskorskiego. 

Podpisy członków zarządu: 
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Protokołowała: Kamila Kulesza 


