
Warszawa, 19.08.2021 r. 

Szanowni Państwo, uczestnicy zarejestrowani na przedmiot "mykologia terenowa 2021/22",  

zajęcia z mykologii terenowej zbliżają się wielkimi krokami, więc przygotowałyśmy dla 

Państwa szereg przydatnych informacji.  

Zajęcia będą się odbywały w dniach 19-24 września w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej. 

W stacji macie Państwo zarezerwowane noclegi od soboty 18 września do soboty 25 września. 

Białowieska Stacja Geobotaniczna mieści się w Białowieży przy ul. Sportowej 19 (telefon do 

stacji na wszelki wypadek: +85 681 25 48). Koszt wszystkich Państwa noclegów pokrywa 

Wydział Biologii.  

W tym roku macie Państwo także zorganizowany transport na zajęcia autokarem do i z 

Białowieży. Autokar będzie ruszał z parkingu przed budynkiem Wydziału Biologii w sobotę 

18 września ok. godz. 13 (dokładna godzina zostanie jeszcze przesłana w późniejszym 

terminie). Powrót do Warszawy z Białowieży jest planowany na sobotę 25 września (przyjazd 

do Warszawy najpóźniej ok. południa). Jeśli ktoś z Państwa z jakiegoś powodu nie może 

skorzystać z tego rozwiązania, proszę o kontakt indywidualny. 

Jeśli chodzi o warunki, to sale noclegowe w stacji są w pokojach wieloosobowych. Wyżywienie 

musicie sobie Państwo zorganizować we własnym zakresie, choć ze względu na organizowaną 

w tym samym czasie szkołę letnią „from fungal morphology to genotype” planujemy, w miarę 

możliwości, wspólne przygotowywanie posiłków. Stacja posiada wyposażoną kuchnię do 

Państwa użytku. Na miejscu są też sklepy, bary, restauracje i pizzeria. Wybór należy do 

Państwa. Koszty wyżywienia nie są zwracane. 

W administracyjno-badawczej części Stacji bardzo dobrze działa Eduroam. W pozostałej części 

daje się złapać gminny hotspot, ale jest bardzo wolny. Warto tutaj zaznaczyć, że w Białowieży 

jest bardzo silny wpływ białoruskich sieci komórkowych (5-6 zł za minutę rozmowy), więc 

dobrze jest przed przyjazdem przestawić telefon na ręczne przypisanie operatora sieci 

(=wyłączyć roaming).  

Przypominam też, że Białowieża znajduje się w strefie nadgranicznej, co zobowiązuję każdą 

przebywającą w niej osobę do posiadania ze sobą ważnego dokumentu tożsamości (dowód 

osobisty lub paszport).  

Na zajęcia należy ze sobą zabrać (poza standardowym wyposażeniem osobistym;)) dobre, 

wysokie buty turystyczne lub kalosze, kurtkę od deszczu oraz coś do notowania. Nie musicie 

Państwo brać ze sobą koszy na grzyby. Jeśli macie Państwo jakieś atlasy grzybów, z których 

lubicie korzystać, warto je zabrać, bo z pewnością okażą się przydatne. Do prac w terenie 

przydaje się także darmowa aplikacja na telefon Locus Map Free (https://www.locusmap.app/), 

więc o ile macie Państwo taką możliwość, warto ją przed wyjazdem zainstalować na swoim 

telefonie. Ponadto podczas zajęć będziemy też korzystać z portalu iNaturalist: 

https://www.inaturalist.org/. Rekomendujemy zainstalowanie na swoich telefonach także tej 

aplikacji. Warto też wziąć ze sobą jakiś repelent na komary. Ze względu na sytuację 

epidemiczną oraz w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, zachęcamy wszystkich Państwa 

do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Wszystkie osoby prowadzące zajęcia będą 

zaszczepione. 

https://www.locusmap.app/
https://www.inaturalist.org/


Zaliczenie zajęć będzie polegało na rozpoznawaniu 100 gatunków grzybów, których listę 

uprzednio wspólnie stworzymy w trakcie zajęć. Podczas zajęć do Państwa zadań będzie 

należało uczestniczenie w wyprawach po grzyby i opracowywanie zebranych okazów w długie 

popołudnia i wieczory. Podczas zajęć będziecie też Państwo mieli serię wykładów, zgodnie z 

treściami określonymi w USOS.  

Ponadto podczas zajęć osoby chętne będą mogły przystąpić do państwowego egzaminu na 

klasyfikatora grzybów świeżych. Egzamin ten będzie przeprowadzała zewnętrzna komisja 

powołana przez Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w 

Białymstoku. Do tego egzaminu będzie można przystąpić w piątek 24 września. Niestety, 

decyzję o chęci podejścia do tego egzaminu trzeba podjąć wcześniej (najpóźniej do dnia 3 

września 2021). Koszt przystąpienia do takiego egzaminu to 160 zł od osoby. Ponadto od osób, 

które będą chciały przystąpić do egzaminu na klasyfikatora grzybów będę potrzebowała 

dodatkowych danych, które będą musiały zostać przesłane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Białymstoku przed rozpoczęciem kursu.  

Dla zainteresowanych przesyłam w załączniku obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 

16.6.2020 r., regulujące zasady dotyczące kursów klasyfikatora grzybów. Można się z niego 

dowiedzieć jaki zakres materiału jest wymagany do egzaminu. Z naszej strony, gwarantujemy, 

że wszystkie te treści pojawią się podczas zajęć. Wszystkie osoby chcące przystąpić do 

egzaminu na klasyfikatora grzybów świeżych powinny do dnia 3 września 2021 roku:  

1. zapłacić 160 PLN przelewem na konto Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Białymstoku, ul. Legionowa 8, 15-099 Białystok, nr konta: 57 1010 1049 0013 7122 3100 

0000, tytułem „opłata za udział w kursie klasyfikatora grzybów świeżych”;  

2. przesłać na mój adres email informację, że chcą Państwo przystąpić do takiego egzaminu 

(im szybciej tym lepiej). Wtedy już indywidualnie będę Państwa prosiła o przesłanie danych 

osobowych potrzebnych do zgłoszenia w kursie (imię, nazwisko, PESEL, imię ojca, data i 

miejsce urodzenia). 

Pozostałe informacje na temat kursu klasyfikatora będę już kierowała tylko do osób 

zainteresowanych. 

Wszelkie informacje na temat zajęć z przedmiotu „mykologia terenowa” będą także dostępne 

na stronie: https://ibe.biol.uw.edu.pl/dla-studentow/lista-zajec/mykologia-terenowa/. 

Jeśli macie Państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt mailowy: julia.z.pawlowska@uw.edu.pl. 

W razie potrzeby podaję także mój nr telefonu: 22 552 67 27 lub 600327503.  

Pozdrawiamy,  

Julia Pawłowska 
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