Warszawa, 08.09.2021 r.
Szanowni Państwo, uczestnicy zarejestrowani na przedmiot "mykologia terenowa 2021/22",
W związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego, obejmującego m.in. Białowieżę oraz
okoliczne lasy, jesteśmy zmuszeni wprowadzić kilka zmian organizacyjnych. Zajęcia z
mykologii terenowej zostaną przeniesione do Hajnówki.
Zajęcia będą się odbywały tak jak wcześniej planowano w dniach 19-24 września, ale nastąpiła
zmiana dnia i godziny wyjazdu oraz miejsca noclegowego. Noclegi od niedzieli 19 września
do soboty 25 września macie Państwo zarezerwowane w Domu Nauczyciela w Hajnówce
(http://disco-polo.nazwa.pl/strony/znp/). Koszt Państwa noclegów pokrywa Uniwersytet
Warszawski.
W miarę możliwości, chciałabym Państwa zaprosić do udziału w wykładzie wprowadzającym
oraz wieczorze integracyjnym, które odbędą się w SOBOTĘ 18 września w Warszawie (w
godzinach popołudniowo/wieczornych). Studenci z Czech i Niemiec, uczestniczący w
zajęciach szkoły letniej Sojuszu 4EU+ „From fungal morphology to genotype”, która będzie
się odbywała wspólnie z naszymi zajęciami przylatują do Warszawy już w sobotę ok. godz. 14.
Więcej szczegółów na temat spotkania prześlę w przyszłym tygodniu. Gdyby ktoś z Państwa
nie mógł uczestniczyć w spotkaniu, proszę o taką informację.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w tym roku macie Państwo zorganizowany transport
na zajęcia autokarem do i z Hajnówki. Autokar będzie ruszał z parkingu na Kampusie
Ochota w NIEDZIELĘ 19 września ok. godz. 8 rano (dokładna godzina zostanie jeszcze
przesłana w przyszłym tygodniu). Powrót do Warszawy z Hajnówki 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.
Wyżywienie musicie sobie Państwo zorganizować we własnym zakresie, ze względu na brak
wspólnej kuchni. Koszty wyżywienia nie są zwracane.
Część ćwiczeniowa zajęć będzie się odbywała w laboratoriach Instytutu Nauk Leśnych
Politechniki Białostockiej, gdzie będziemy mieli dostęp do wysokiej klasy mikroskopów.
Pozostałe ustalenia, włącznie z tymi dotyczącymi państwowego egzaminu na klasyfikatora
grzybów świeżych, pozostają bez zmian.
Przypominam, że podczas zajęć powinni Państwo mieć ze sobą dokument tożsamości (dowód
albo paszport).
W razie wszelkich pytań, proszę o kontakt mailowy: julia.z.pawlowska@uw.edu.pl lub
telefpniczny 22 552 67 27 lub 600327503.
Pozdrawiam,
Julia Pawłowska
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