
MYKOTEKA SPRAWOZDANIE 2022 

W 2022 roku w ramach programu Mykoteka wykonano szereg zadań. Zadania zapisane czarnym 
drukiem odnoszą się bezpośrednio do zapisów projekcie, podczas gdy pozostałe zapisane 
niebieską czcionką stanowią działalność dodatkową Mykoteki, która nie jest opłacana ze 
środków Ministerstwa. Dodatkowe działalności związane są z powiększaniem biblioteki, 
działalnością edukacyjną nie ujętą w programie, ale odbywającą się pod szyldem Mykoteki, oraz 
działalnością promocyjną.  

Zadania zostały podzielone wg kategorii. 

1.WARSZTATY 

1.1 W 2022 roku przeprowadzono 11 warsztatów. Siedem z nich dotyczyło tematu „Huby, czyli 
czy martwe drewno jest martwe”, dwa warsztaty wpisywały się w temat „Grzyby jadalne i 
trujące” a ich szczegółowy temat brzmiał „Nie tylko prawdziwek i muchomor - czyli o 
różnorodności grzybów wielkoowocnikowych”,  oraz dwa warsztaty przeprowadzono w ramach 
dodatkowej działalności szkoleniowej – grzyby trujące i jadalne (Projekt Amanita dla dzieci w 
ramach zajęć „lato w mieście”) (FOT 1.) oraz warsztat szkoleniowy z tematu „huby” dla 
edukatorów ( FOT 2).  Wszystkie warsztaty odbyły się w powierzchniach edukacyjnych Ogrodu 
Botanicznego UW, który jest partnerem projektu Mykoteka. Poniższa tabela zestawia zajęcia 
warsztatowe 

2022-09-
23  

Huby, czyli czy martwe drewno jest martwe? 
Prowadzący Marcin Mazurkiewicz 

2022-10-
12 

Huby, czyli czy martwe drewno jest martwe? 
Prowadzący Marcin Mazurkiewicz 

2022-09-
23 

Huby, czyli czy martwe drewno jest martwe? 
Prowadzący: Pamela Rogoz 

2022-09-
23,  

Huby, czyli czy martwe drewno jest martwe?  
Prowadzący: Agnieszka Chołuj 

2022-10-
12 

Huby, czyli czy martwe drewno jest martwe? 
Prowadzący: Agnieszka Chołuj 

2022-10-
13  

Huby, czyli czy martwe drewno jest martwe? 
Prowadzący: Agnieszka Chołuj 

2022-11-
08 

Huby, czyli czy martwe drewno jest martwe? 
Prowadzący: Agnieszka Chołuj 

2022-10-
16 

Nie tylko prawdziwek i muchomor - czyli o różnorodności grzybów 
wielkoowocnikowych (w ramach festiwalu Zbiory) 
Prowadzący: Igor Siedlecki 

2022-10-
16 

Nie tylko prawdziwek i muchomor - czyli o różnorodności gzrybów 
wielkoowocnikowych (w ramach festiwalu Zbiory) 
Prowadzący: Michał Gorczak 

2022-07-
13 

Warsztaty szkoleniowe dla edukatorów Ogrodu Botanicznego  
Prowadzący Marta Wrzosek 



2022-07-
06 

Warsztaty „Amanita” dla dzieci  
Prowadzący: Marta Wrzosek 

 

  

FOT. 1. WARSZTAT „AMANITA” 

     

FOT. 2. WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA EDUKATORÓW 



1.2 W związku z aktywnością warsztatową dokonano zakupu sprzętu optycznego (sprzedawcę 
wybrano wg procedury  porównania ofert). Na zakupiony sprzęt optyczny składa się binokular 
z kamerą oraz mikroskop stereoskopowy. Kamera może funkcjonować zarówno przy 
mikroskopie optycznym jak i mikroskopie stereoskopowym (FOT 3).  

 

FOT. 3. SZKOLENIOWY MIKROSKOP STEREOSKOPOWY ZAKUPIONY Z PROGRAMU MYKOTEKA 



1.3  Zgodnie w planami przygotowano pięć prezentacji w większości z oryginalnymi zdjęciami 
grzybów, które są przewodnikiem do przeprowadzenia warsztatów w kolejnym sezonie. 
Wszystkie prezentacje umieszczono na stronie z wolnym dostępem. Mogą służyć celom 
edukacyjnym zarówno w ramach projektu Mykoteka, jak i innym osobom zainteresowanym 
grzybami (FOT 4)  

 

 

FOT 4. MATERIAŁY EDUKACYJNE DOSTĘPNE NA STRONIE WWW.PTMYK.PL W ZAKŁADCE 
MYKOTEKA. (Przykładowa pierwsza i ostatnia strona prezentacji). 

1.4 Zgodnie z planami zakupiono cztery tablety firmy Samsung (sprzedawcę wybrano wg 
procedury  porównania ofert). Na tabletach zainstalowano programy niezbędne dla celów 
edukacyjnych.  

1.5 Przeprowadzono zajęcia warsztatowe o tematyce „edukacja mykologiczna” dla studentów 
z wykorzystaniem tabletów (FOT 5). Studenci mieli za zadanie przygotować dodatkowe  quizy i 
programy szkoleniowe w ramach działalności programu Mykoteka.  

http://www.ptmyk.pl/


 

FOT.5. WYKORZYSTANIE TABLETÓW DO ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ W 
RAMACH MYKOTEKA.  

2.WYCIECZKI  

Przeprowadzono  13 wycieczek mykologicznych w różnych rejonach Polski: w Warszawie i 
okolicach, W Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej, w Lesie Łagiewnickim w Łodzi, W 
Parku Krajobrazowym Promno. W poniższej tabeli przygotowano zestawienie zbiorcze dla 
wycieczek.  FOT. 7 prezentuje zestaw zdjęć z kilku wycieczek.  

2022-
09-27 

Grzyby wielkoowocnikowe Parku Bażantarnia (PK Wysoczyzny Elbląskiej) w Elblągu 
Prowadzący  Grzegorz Fiedorowicz 
 

2022-
09-30 

Grzyby wielkoowocnikowe Parku Bażantarnia (PK Wysoczyzny Elbląskiej) w Elblągu 
Prowadzący  Grzegorz Fiedorowicz 
 

2022-
07-09 

Łódź, Las Łagiewnicki, Grzyby w mieście 
Prowadzący Sebastian Piskorski 
 

2022-
05-27 

Warszawa, OB UW, Wycieczka mykologiczna w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego 
Prowadzący: Sebastian Piskorski 

2022-
10-16 

Wielkopolska, Kapalica koło Pobiedzisk (PK Promno), Różnorodność jesiennych grzybów w okolicach 
Pobiedzisk 
Prowadzący:  Monika Urbaniak 

2022-
10-16 

Wielkopolska, Kapalica koło Pobiedzisk (PK Promno), Różnorodność jesiennych grzybów w okolicach 
Pobiedzisk 
Prowadzący: Barbara Kudławiec 



2022-
10-16 

Wielkopolska, Kapalica koło Pobiedzisk (PK Promno), Różnorodność jesiennych grzybów w okolicach 
Pobiedzisk 
Prowadzący: Grażyna Nasser 

2022-
07-02 

Warszawa - 100lecie PTB: Wycieczka mykologiczno-botaniczna w Rezerwacie Las Bielański w 
Warszawie 
Prowadzący: Marta Wrzosek 

2022-
10-15 

Wielkopolska, Jezioro Rusałka w Poznaniu, Grzyby nad Rusałką 
Prowadzący: Monika Urbaniak 

2022-
10-15 

Wielkopolska, Jezioro Rusałka w Poznaniu, Grzyby nad Rusałką 
Prowadzący: Grażyna Nasser 

2022-
12-03 

Wielkopolska, Lasek Marceliński w Poznaniu, W poszukiwaniu zimowych grzybów 
Prowadzący: Monika Urbaniak 

2022-
09-29 

Okolice Jeziora Torfy – wycieczka z aktorami Teatru Powszechnego w Warszawie. Przygotowanie do 
przedstawienie teatralnego pt Grzyby w reż. Weroniki Szczawińskiej i Piotra Wawera. 
Prowadzący: Marta Wrzosek 

2022-
12-03 

Wielkopolska, Lasek Marceliński w Poznaniu, W poszukiwaniu zimowych grzybów 
Prowadzący: Grażyna Nasser 



 

 

FOT. 6. ZDJĘCIA ILUSTRUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ WYCIECZKOWĄ W RAMACH PROJEKTU 
MYKOTEKA 

 

 



3.KONSULTACJE 

We wrześniu i październiku, zgodnie z harmonogramem w Ogrodzie Botanicznym UW odbywały 
się otwarte konsultacje Mykologiczne. Konsultacje miały miejsce w Sali warsztatowej Pracowni 
Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego. We wrześniu i październiku odbyło się 9 konsultacji. 
Były prowadzone przez edukatorów i certyfikowanych klasyfikatorów grzybów świeżych: 
Michała Gorczaka, Martę Wrzosek oraz Marcina Mazurkiewicza. Pierwsza, przygotowawcza 
konsultacja odbyła się bez wykorzystania funduszy Ministerstwa przeznaczonych na projekt 
Mykoteka.  Miejsce przeprowadzenia konsultacji ilustruje Fot. 7 

2022-09-
19, 
2022-10-
03,  
2022-10-
10, 
2022-10-
17, 
2022-10-
24, 
2022-10-
31 

Warszawa - Ogród Botaniczny 
UW 

konsultacje Michał Gorczak 

2022-09-
12 
2022-09-
26 

Warszawa - Ogród Botaniczny 
UW 

konsultacje Marcin Mazurkiewicz 

2022-09-
05 

Warszawa - Ogród Botaniczny 
UW 

konsultacje Marta Wrzosek 



 

FOT.7 KONSULTACJE MYKOLOGICZNE 

4.DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA 

W ramach działalności bibliotecznej projektu MYKOTEKA zakupiono 4 dostępy roczne do pełnej 
wersji internetowego atlasu grzybów na stronie www.grzyby.pl, z których można korzystać na 
tabletach. Każdy z tabletów został wyposażony w konto i hasło do otworzenia pełnej wersji 
atlasu.  

Zakupiono 2 egzemplarze dwutomowego dzieła „Fungi of Temperate Europe” autorstwa Jensa 
H. Petersena oraz Thomasa Laessoe ((sprzedawcę wybrano wg procedury  porównania ofert). 

Zakupiono książkę J. Guarro i in. „Atlas of soil Ascomycetes” (tylko jeden sprzedawca na rynku, 
zakup u Edytora). 

Otrzymano szereg książek mykologicznych w darze dla Mykoteki. Katalog Mykoteki liczy 
obecnie 45 pozycji. Poza książkami zakupionymi w ramach projektu biblioteka Mykoteki weszła 
w posiadanie książek na skutek darowizn (m.in. od Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 
Zarządu, PTMyk, M. Wrzosek i in.). Pełny spis woluminów znajdujących się obecnie w 
posiadaniu Mykoteki znajduje się w załączniku do sprawozdania. Książki są wykorzystywane w 
czasie warsztatów oraz konsultacji. Nie ma możliwości wypożyczania książek na rewers. Jest 
możliwość wykorzystania książek w czasie wyjazdów terenowych PTMYK, w ramach których 
odbywają się wycieczki oraz warsztaty.  

5.PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW WARSZTATOWYCH 

Przygotowano szereg materiałów warsztatowych. Lista wynosi obecnie 45 pozycji. Niektóre 
materiały zostały utrwalone w żywicy epoksydowej.  Niektóre z preparatów mogą być 
wykorzystywane w  różny sposób w kilku warsztatach, np. hubiak powinien być przedstawiony 
w rozdziale o hubach, a także w warsztatach o grzybach towarzyszących człowiekowi jako 

http://www.grzyby.pl/


przykład” hubki do rozpalania ognia).  Przygotowano i zabezpieczono 16 obiektów (w 
powtórzeniach) do warsztatów o hubach, 5 obiektów do tematu „grzyby towarzyszące 
człowiekowi”,  3 obiekty do warsztatów o porostach – kolejne 3 są dostępne bezpośrednio w 
Ogrodzie Botanicznym na wyznaczonych stanowiskach naturalnych,  12 preparatów do 
warsztatów „grzyby jadalne i trujące,  9 preparatów do tematu „grzyby fitopatogeniczne”.  
Część z materiałów zebranych i wysuszonych nie jest jeszcze utrwalona w żywicy i 
skatalogowana.  

 

                   

Fot. 8. BIBLIOTEKA I MAGAZYN MATERIAŁÓW MYKOTEKI ORAZ MATERIAŁY WARSZTATOWE 
UTRWALONE W ŻYWICY EPOKSYDOWEJ 



6. PROMOCJA 

W ramach przygotowań do projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego przygotowano nieodpłatnie projekt LOGO Mykoteki. Projekt wykonał Antoni 
Wrzosek, student Wzornictwa i Komunikacji Wizualnej Warszawskiej ASP.  

 

Przygotowano tablicę informacyjną dotyczącą źródła finansowania projektu, która została 
umieszczona w Sali warsztatowej OB. UW. FOT 10. 

  

Fot. 10. PLANSZA SPEŁNIAJĄCA OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PROJEKCIE 

W ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych przeprowadzono szereg wykładów i spotkań 
między innymi reklamujących projekt MYKOTEKA.  

29.11.2022 Funga Polski, Co o niej wiemy, jak ją badamy, w ramach wtorków z ekspertem w 
Służewskim Domu Kultury: 
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=5541588575937212 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=5541588575937212


Brzmienie Świata z lotu drozda. #105 - O grzybach, grzybkach i ich znaczeniu (gościni: prof. 
Marta Wrzosek).  https://www.youtube.com/watch?v=mdPasO7pvf8 

Psychodelicje – o grzybach, w tym grzybach halucynogennych, red. Maciej Lorenc. 
https://newonce.net/epizod/grzyby-jako-psychodelicje-fakty-i-mity 

W gąszczu strzępek zaplątani (informacja o wykładzie): 
https://www.facebook.com/watch/?v=760596678685232) 

O projekcie MYKOTEKA wspominano również w różnych audycjach radiowych i telewizyjnych. 

Np. Radio 357: Porozmawiajmy o grzybach. https://radio357.pl/zespol/paulina-gorska/ 

 

7. PRZYGOTOWANIE WYSTAWY GRZYBÓW 

Zakończeniem projektu ma wg. opisu być wystawa, która będzie prezentowana na ogrodzeniu 
Ogrodu Botanicznego UW, w Alejach Ujazdowskich. Postanowiono w ramach projektu 
rozszerzyć plany wystawowe o dwa kolejne zdarzenia.  

1. 

W 2023 planowana jest wystawa grzybów w czasie sympozjum naukowego: VII Ogólnopolskie 
Sympozjum Naukowe – „Metagenomy różnych środowisk”. Sympozjum odbędzie się w 
dniach 20-21 czerwca 2023 roku i będzie kolejną edycją cyklicznego spotkania naukowego. 
Głównym organizatorem Sympozjum jest Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk, a miejscem konferencji będzie Lubelskie Centrum Konferencyjne.  W II 
komunikacie pojawi się informacja o Mykotece i wsparciu Ministerstwa dla tego projektu.  

W wystawie wykorzystane i zaprezentowane zostaną materiały zgromadzone w MYKOTECE.  
Zdjęcia grzybów przygotowywane na konferencję, które będą prezentowane na telebimach 
zostaną powtórnie wykorzystane w wystawie kończącej projekt MYKOTEKA.  

2. 

Materiały mykologiczne utrwalone w żywicy epoksydowej będą prezentowane w wystawie 
planowanej i realizowanej przez Panią Jakóbczyk-Golę, która odbędzie się przy Muzeum 
Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem wystawy „Wiecznotrwałe” jest przekształcenie 
obiektów żywych. – roślin, grzybów i zwierząt w eksponaty muzealne. Wystawa zrealizowana 
będzie przez  Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, a partnerami będą: Muzeum i Instytut 
Zoologii PAN, Wydział Biologii, Polskie Towarzystwo Mykologiczne i Wydział „Artes Liberales” 
UW. Patronat nad wystawą na objąć Muzeum Historii Polski.  

 

Ponadto w związku z planowaną na jesień 2023 wystawą zabezpieczone są plansze wystawowe 
oraz gromadzone są zdjęcia.  

 

https://www.youtube.com/hashtag/105
https://www.youtube.com/watch?v=mdPasO7pvf8
https://newonce.net/epizod/grzyby-jako-psychodelicje-fakty-i-mity
https://www.facebook.com/watch/?v=760596678685232
https://radio357.pl/zespol/paulina-gorska/

