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Szanowni Państwo,  

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie przygotował w ramach Programu Szkoła Partnerska ofertę bezpłatnych 

warsztatów, wykładów i prelekcji skierowaną do uczniów i nauczycieli szkół średnich. 

Uczestnictwo w Programie Szkoła Partnerska jest dobrowolne i polega na nawiązaniu 

współpracy między wydziałem a szkołami średnimi. 

Nasza bogata oferta jest tematycznie związana z prowadzonymi na wydziale kierunkami 

nauczania: architekturą krajobrazu, gospodarowaniem surowcami odnawialnymi  

i mineralnymi, leśnictwem, ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii, 

ogrodnictwem i rolnictwem. Celem niniejszej oferty jest rozwój zainteresowań, 

poszerzenie wiedzy młodzieży oraz wskazanie możliwości jej praktycznego 

wykorzystania poprzez współpracę z naszymi pracownikami. W ramach oferty 

zapewniamy również możliwość skorzystania ze specjalistycznych laboratoriów 

badawczych. 

Mamy nadzieję, że podjęta współpraca między wydziałem a Państwa szkołami pozwoli 

na wsparcie prawidłowego rozwoju młodzieży i wybór optymalnej dla każdego ucznia 

ścieżki kariery zawodowej. Zachęcamy serdecznie do skorzystania z oferty  

i bezpośredni kontakt z osobami prowadzącymi zajęcia bądź koordynatorem Programu 

Szkoła Partnerska. 

 

Prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk 

 

Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa  

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
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1. Warsztaty z zakresu projektowania obiektów architektury 
krajobrazu? 

Osoba prowadząca: dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak 
Cel warsztatów: Warsztaty z projektowania wybranego obiektu 

architektury krajobrazu. Zapoznanie z oprogramowaniem służącym do 
projektowania komputerowego, omówienie podstawowych zasad 
projektowania przestrzeni publicznych i prywatnych. 

Miejsce:pracownia komputerowa Katedry Architektury Krajobrazu 
Kontakt: tel. (89) 523 41 71; mariusz.antolak@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 

2. Makro- i mikroelementy niezbędne dla roślin. 

Osoby prowadzące: dr hab. Anna Nogalska, dr hab. Sławomir Krzebietke 
Cel warsztatów: zapoznanie uczniów z definicją niezbędności makro-  

i mikroelementów dla roślin, ich znaczeniem fizjologicznym oraz 
niektórymi metodami ich oznaczania.. 

Miejsce: sala Katedry Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska 
Kontakt: tel. (89) 523 32 50; anna.nogalska@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 

3. Czy odczyn gleby ma wpływ na wzrost rośliny? 

Osoby prowadzące: dr hab. Anna Nogalska, mgr inż. Aleksandra 
Załuszniewska 

Cel warsztatów: zapoznanie uczniów z przyczynami i skutkami 
zakwaszenia gleb. Przedstawienie optymalnych zakresów pH gleby 
dla niektórych gatunków roślin. Jakościowa analiza wybranych 
nawozów wapniowych. 

Miejsce: pracownia Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu, zajęcia terenowe 
Kontakt: tel. (89) 523 33 81; kliel@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 

4. Jak zrobić sadzonkę z roślin doniczkowych? 

Osoba prowadząca: dr inż. Beata Płoszaj – Witkowska 
Cel warsztatów: Zapoznanie z gatunkami roślin doniczkowych - uprawa, 

sadzenie, pielęgnacja. 
Miejsce: pracownia Katedry Ogrodnictwa 
Kontakt: tel. 508 109 060; beata.ploszaj@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 1 x 45 min 

5. Aranżacja z roślin doniczkowych. 

Osoba prowadząca: dr inż. Beata Płoszaj – Witkowska 
Cel warsztatów: Zapoznanie z gatunkami roślin doniczkowych - uprawa, 

sadzenie, pielęgnacja. 
Miejsce: pracownia Katedry Ogrodnictwa 
Kontakt: tel. 508 109 060; beata.ploszaj@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 1 x 45 min 

 

 

6. Jak formować i ciąć drzewa i krzewy żeby owocowały? 

Osoby prowadzące: dr hab. Anna Bieniek, dr inż. Bogumił Markuszewski 
Cel warsztatów: Zapoznanie z metodami formowania i cięcia drzew  

i krzewów owocowych 
Miejsce: pracownia Katedry Ogrodnictwa 
Kontakt: tel. (89) 523 43 28; anna.bieniek@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 

7. Jak szczepić drzewa i krzewy owocowe? 

Osoby prowadzące: dr hab. Anna Bieniek, dr inż. Bogumił Markuszewski 
Cel warsztatów: Zapoznanie z metodami szczepienia drzew i krzewów 

owocowych 
Miejsce: pracownia Katedry Ogrodnictwa 
Kontakt: tel. (89) 523 43 28; anna.bieniek@uwm.edu.pl lub  
Czas trwania: 3 x 45 min 

8. Surowce zielarskie w życiu codziennym człowieka. 

Osoba prowadząca: dr hab. Joanna Majkowska- Gadomska 
Cel warsztatów: Rośliny zielarskie towarzyszą człowiekowi od czasów 

prehistorycznych. Służą jako pożywienie, leki czy kosmetyki. W trakcie 
zajęć uczestnicy poznają nie tylko właściwości lecznicze ziół, ale także ich 
znaczenie dietetyczne, kosmetyczne a nawet dekoracyjne. Na zajęciach 
wspólnie przygotujemy różne specyfiki z roślin zielarskich. 

Miejsce: pracownia Katedry Ogrodnictwa 
Kontakt: tel. (89) 523 43 12; majkowska-gadomska@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 

9. Wirusy – czy tylko czynnik zakaźny? 

Osoba prowadząca: dr inż. Edyta Boros-Lajszner 
Cel warsztatów: zapoznanie uczestników ze światem wirusów. Z teoriami 

powstawania wirusów, ich budową i rolą jaką odgrywają w kształtowaniu 
genów. 

Miejsce: sala Katedry Mikrobiologii 
Kontakt: tel. (89) 523 48 35; edyta.boros@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 

10. Kolorowy świat barwników naturalnych i sztucznych. 
Osoba prowadząca: dr Barbara Pliszka 
Cel warsztatów: zapoznanie się z barwnikami  naturalnymi i sztucznymi -

pozyskiwanie, właściwości fizykochemiczne, metody badań i zastosowanie 
w przemyśle  spożywczym. 

Miejsce: pracownia Katedry Chemii 
Kontakt: tel. (89) 523 44 47; barbara.pliszka@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 
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11. Badanie występowania grzybów pleśniowych w środowisku. 

Osoby prowadzące: dr inż. Adam Okorski, dr hab. Agnieszka 
Pszczółkowska, prof. UWM 

Cel warsztatów: zapoznanie z metodami detekcji grzybów pleśniowych  
w materiale biologicznym, glebie, wodzie, powietrzu. Omówienie 
znaczenia grzybów w środowisku: saprotrofy, patogeny, grzyby 
symbiotyczne, grzyby toksynotwórcze. Wykonanie preparatów 
mikroskopowych z kultur grzybów pleśniowych, diagnostyka 
mikroskopowa grzybów pleśniowych. 

Miejsce: pracownia Katedry Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki 
Molekularnej, Plac Łódzki 5 sala 106 
Kontakt: tel. (89) 523 34 92; adam.okorski@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 
Liczebność grupy: 10-15 osób 

12. Diagnostyka molekularna grzybów pleśniowych w środowisku. 
Osoba prowadząca: dr inż. Adam Okorski, dr hab. Agnieszka 

Pszczółkowska, prof. UWM 
Cel warsztatów: zapoznanie z metodami molekularnymi stosowanymi do 

detekcji grzybów w materiale biologicznym: PCR, Real-Time PCR, 
sekwencjonowanie. Omówienie metod izolacji DNA w zależności od 
rodzaju materiału biologicznego. Wykonanie izolacji DNA z 
różnorodnego materiału biologicznego: liście korzennie, nasiona, kwiaty. 
Ocena ilości i jakości uzyskanego DNA metodą spektrofotometryczną: 
Nanodrop ND 2000 C. Prezentacja Laboratorium Diagnostyki 
Molekularnej. 

Miejsce: pracownia Katedry Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki 
Molekularnej, Plac Łódzki 5 sala 106 
Kontakt: tel. (89) 523 34 92; adam.okorski@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 
Liczebność grupy: 10-15 osób 

13. Gleba na mapie. 

Osoba prowadząca: dr hab. Paweł Sowiński 
Cel warsztatów: Uczestnicy warsztatów zapoznają się z różnymi mapami 

glebowymi w formie analogowej. Będą także analizować i wizualizować 
cyfrowe mapy glebowe w specjalistycznych programach GIS. 

Miejsce: Laboratorium Systemów Informacji Przestrzennej 
Kontakt: tel. (89) 523 48 48; pawel.sowinski@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 4 x 45 min 

14. Gleby doliny Łyny. 

Osoby prowadzące: dr hab. Mirosław Orzechowski, dr hab. Sławomir 
Smólczyński 

Cel warsztatów: Zaprezentowanie utworów glebowych akumulowanych 
w dolinach rzecznych. Przedstawienie zróżnicowania pokrywy glebowej 
w siedliskach dolinowych. 

Miejsce: warsztaty terenowe, Kortowo – dolina rzeki Łyny 
Kontakt: tel. (89) 523 48 46; miroslaw.orzechowski@uwm.edu.pl  
Czas trwania: 2 x 45 min 

15. Kultury in vitro, czyli jak sklonować rośliny. 

Osoby prowadzące: dr inż. Paweł Sulima, mgr inż. Anna Kuszewska 
Cel warsztatów: Przedstawienie podstawowych zasad dotyczących 

hodowli roślin w kulturach in vitro oraz założenie przez uczestników 
własnych kultur in vitro. 

Miejsce: Laboratorium Roślinnych Kultur Tkankowych  
Kontakt: tel. (89) 523 47 57; pawel.sulima@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 3 x 45 min 
Liczebność grupy: maksymalnie 12 osób 

 

16. Ziemniak w różnych odsłonach - chipsy i frytki. 

Osoby prowadzące: dr hab. inż. Andrzej Żołnowski 
Cel warsztatów: Przygotowywanie i ocena wyrobów smażonych - 

chipsów i frytek. Wykazanie w jaki sposób czynniki przechowalnicze 
wpływają  
na takie parametry wyrobów smażonych jak: barwa, tekstura i smak. 
Po zakończeniu części praktycznej nastąpi synteza uzyskanych 
wyników i sprecyzowanie wniosków. 

Miejsce: laboratorium Katedry Chemii Środowiska 
Kontakt: tel. (89) 523 35 47; andrzej.zolnowski@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 
Liczebność grupy: maksymalnie 16 osób 

17. Ziemniak w różnych odsłonach - tworzywa biodegradowalne. 

Osoby prowadzące: dr inż. Elżbieta Rolka 
Cel warsztatów: Zapoznanie uczniów z metodą pozyskiwania tworzywa 

biodegradowalnego z ziemniaka (tzw. skrobi termoplastycznej) oraz 
możliwościami jego stosowania jako zamiennika syntetycznych 
tworzyw polimerowych. 

Miejsce: laboratorium Katedry Chemii Środowiska 
Kontakt: tel. (89) 523 39 13, kom. 501 586 391; 

elzbieta.rolka@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 
Liczebność grupy: maksymalnie 16 osób 

18. Oznaczanie metali ciężkich w próbach środowiskowych. 

Osoby prowadzące: dr inż. Elżbieta Rolka 
Cel warsztatów: Zapoznanie uczniów z metodą przygotowania 

wybranych próbek środowiskowych poprzez ich wstępne 
oczyszczanie i mineralizację - a docelowo oznaczenie w nich 
zawartości metali ciężkich metodą absorpcyjnej spektrometrii 
atomowej (ASA). 

Miejsce: laboratorium Katedry Chemii Środowiska 
Kontakt: tel. (89) 523 39 13, kom. 501 586 391; 

elzbieta.rolka@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 
Liczebność grupy: maksymalnie 16 osób 

19. Dwa oblicza bakterii. 

Osoby prowadzące: dr Agata Borowik 
Cel warsztatów: Przeniesienie uczestników w kolorowy i zróżnicowany 

świat mikroorganizmów za pomocą mikroskopu - podstawowego 
narzędzia obserwacji mikroorganizmów w laboratorium badawczym. 
Uczestnicy poznają odpowiedź, co to znaczy, że bakterie są dobre, 
albo złe? 

Miejsce: laboratorium Katedry Mikrobiologii 
Kontakt: tel. (89) 523 35 53; agata.borowik@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 3 x 45 min 

20. Grzyby pleśniowe - wrogowie czy przyjaciele? 

Osoby prowadzące: dr inż. Magdalena Zaborowska 
Cel warsztatów: Nadrzędnym celem warsztatu będzie przedstawienie 

uczestnikom meandrów funkcjonowania grzybów pleśniowych, 
poprzez obserwacje mikroskopowe ich różnych form wegetatywnych, 
struktury komórkowej oraz prezentację sposobów hodowli na 
różnych podłożach. 

Miejsce: laboratorium Katedry Mikrobiologii 
Kontakt: tel. 790 790 192; m.zaborowska@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 4 x 45 min 
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23. Toksykologia w gospodarstwach domowych. 

Osoby prowadzące: dr inż. Łukasz Sikorski 
Cel warsztatów: Zapoznanie z metodami biologicznymi (Daphtoxkit, 

Algaltoxkit, Lemna Test) oznaczania toksyczności detergentów. 
Obserwacja efektów toksycznego działania wybranych detergentów 
na dafnie, glony i rzęsę drobną. 

Miejsce: pracownia Katedry Chemii 
Kontakt: tel. (89) 523 35 34; lukasz.sikorski@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 

 

21. Współczesne metody i systemy monitoringu zanieczyszczeń 
powietrza. Prezentacja mobilnego laboratorium MobiLAB. 

Osoby prowadzące: dr inż. Kazimierz Warmiński, dr inż. Agnieszka Bęś 
Cel warsztatów: Zapoznanie uczestników z przyczynami i skutkami 

zanieczyszczenia powietrza oraz nowoczesnymi metodami jego 
monitoringu. Zaprezentowane będą techniczne możliwości pomiaru 
stężenia pyłów zawieszonych PM10 odgrywających szczególną rolę  
w powstawaniu smogu. 

Miejsce: pracownia Katedry Chemii lub Szkoła Partnerska  
Kontakt: tel. (89) 523 35 60; kazimierz.warminski@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 1-2 x 45 min 

22. Eksperyment smogowy – badanie pyłów i gazów spalania  
z wykorzystaniem mobilnego laboratorium MobiLAB. 

Osoby prowadzące: dr inż. Kazimierz Warmiński, dr inż. Agnieszka Bęś 
Cel warsztatów: Badanie powstawania produktów spalania paliw  

w tradycyjnym piecu grzewczym oraz w silniku samochodowym,  
z wykorzystaniem mobilnego laboratorium monitoringu środowiska 
MobiLAB. 

Miejsce: pracownia Katedry Chemii 
Kontakt: tel. (89) 523 35 60; kazimierz.warminski@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 1-2 x 45 min 
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1. Technologie produkcji głównych roślin towarowych (wybrane 
gatunki roślin zbożowych, oleistych, białkowych, okopowych,  
wg zapotrzebowania słuchaczy). 

Osoba prowadząca: dr hab. Krzysztof Jankowski, prof. UWM 
Cel wykładu: poznanie szczegółowych zasad uprawy wybranej grupy 

roślin uprawnych. 
Miejsce: sala Katedry Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą  

i Agrobiznesu lub Szkoła Partnerska 
Kontakt: tel. (89) 523 32 80; kom: 514-944-437; 

krzysztof.jankowski@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 

2. Jak rozpoznać produkt ekologiczny. 

Osoba prowadząca: dr Wojciech Truszkowski 
Cel wykładu: Osoby pragnące używać produktów ekologicznych, a co 

najmniej nie szkodzących środowisku naturalnemu, stawiają pytania o 
wiarygodność znakowania ekologicznego. Zapoznajmy się wspólnie z 
zasadami przyznawania tego rodzaju certyfikatów. 

Miejsce: sala Katedry Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą  
i Agrobiznesu lub Szkoła Partnerska  

Kontakt: tel. (89) 523 41 35; wojciech.truszkowski@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 

3. Zwykłe niezwykłe chwasty. 

Osoba prowadząca: dr hab. Irena Brzozowska, prof. UWM 
Cel wykładu: zapoznanie uczestników ze szkodliwością i  pożyteczną rolą 

chwastów  oraz niezwykłą ich mobilnością w środowisku. 
Miejsce: sala Katedry Agroekosystemów lub Szkoła Partnerska  
Kontakt: tel. (89) 523 49 37; irena.brzozowska@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 

4. Rola allelopatii w ekosystemach rolniczych. 

Osoba prowadząca: dr hab. Irena Brzozowska, prof. UWM 
Cel wykładu: zapoznanie uczestników  ze zjawiskiem  chemicznej 

konkurencji między roślinami oraz możliwościami  jej wykorzystania  
w ograniczaniu zachwaszczenia upraw rolniczych. 

Miejsce: sala Katedry Agroekosystemów lub Szkoła Partnerska 
Kontakt: tel. (89) 523 49 37; irena.brzozowska@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 

5. Przyrodnicza rola użytków zielonych. 

Osoba prowadząca: prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk 
Cel wykładu: Poznanie najważniejszych funkcji jakie łąki i pastwiska 

pełnią w środowisku: klimatycznej, hydrologicznej, ochronnej, 
filtracyjnej i fitosanitarnej, biocenotycznej, zdrowotnej i rekreacyjnej 
oraz krajobrazowej i estetycznej. 

Miejsce: sala Katedry Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni 
Kontakt: (89) 523 34 93; stefang@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 

6. Podsiew jako sposób poprawy runi łąk i pastwisk. 

Osoba prowadząca: prof. dr hab. Kazimierz Grabowski 
Cel wykładu: Poznanie technologii odnawiania zdegradowanych użytków 

zielonych, ze szczególnym uwzględnieniem siewu bezpośredniego w darń. 
Miejsce: Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni 
Kontakt: (89) 523 33 53; kazikg@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 

7. Trawy ozdobne oraz turzyce. 

Osoba prowadząca: dr inż. Anna Bałuch-Małecka 
Cel wykładu: Poznanie ciekawych gatunków traw i turzyc wykorzystywanych w 

celach dekoracyjnych. 
Miejsce: Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni 
Kontakt: (89) 523 35 64; aniamb@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 1 x 45 min 

8. Odnawialne źródła energii (OZE) w Polsce i Unii Europejskiej. Ocena 
właściwości biomasy jako surowca energetycznego. 

Osoba prowadząca: prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski, prof. zw. 
Cel wykładu: zapoznanie słuchaczy z rodzajami i poziomem wykorzystania OZE 

w warunkach Polski i Unii Europejskiej. Przykłady oraz aspekty społeczne, 
gospodarcze, środowiskowe, ekonomiczne  
i prawne OZE. Rodzaje biopaliw z biomasy i ocena ich właściwości. 

Miejsce: sala Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa oraz Pracownia Oceny 
Surowców Energetycznych lub Szkoła Partnerska 

Kontakt: tel. (89) 523 48 38 lub 722 100 039; mariusz.stolarski@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 5 x 45 min 

9. Warzywnicze ciekawostki 

Osoba prowadząca: dr hab. Anna Francke 
Cel wykładu: zapoznanie z mniej znanymi i zapomnianymi gatunkami roślin 

warzywnych 
Miejsce: sala wykładowa Wydziału 
Kontakt: (89) 523 43 44; afrancke@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 

10. Owocowe rarytasy z Warmii. 

Osoby prowadzące: dr hab. Anna Bieniek, dr inż. Bogumił Markuszewski 
Cel wykładu: zapoznanie uczniów z gatunkami roślin sadowniczych mniej 

rozpowszechnionymi w sadownictwie tj. świdośliwa olcholistna, aktinidia 
ostrolistna (MiniKiwi), dereń jadalny, rokitnik pospolity, oliwnik 
wielokwiatowy (gumi), żurawina wielkoowocowa, pigwowiec, pigwa, grusza 
azjatycka (Nashi), leszczyna pospolita. Przedstawione zostaną zarówno 
kierunki prowadzonych badań naukowych oraz działań praktycznych 
dotyczących potencjału wykorzystania tych owoców przez pracowników 
Katedry Ogrodnictwa UWM w Olsztynie. 

Miejsce: sala wykładowa Wydziału  
Kontakt: tel. (89) 523 43 28; anna.bieniek@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 
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11. Projektowanie w zgodzie z naturą. 

Osoba prowadząca: dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak 
Cel wykładu: omówienie zasad projektowania w zgodzie z naturą, 

prezentacja przykładowych opracowań projektowych i ich realizacji. Jak 
zaprojektować ogród przyjazny dla człowieka i zwierząt, dostosowany 
do siedliska i atrakcyjny dla klienta? Zagadnienia retencji wody 
opadowej, permakultury i edukacji ekologicznej. 

Miejsce: pracownia komputerowa Katedry Architektury Krajobrazu lub 
Szkoła Partnerska 

Kontakt: tel. (89) 523 41 71; mariusz.antolak@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 1 x 45 min 

12. Poznajmy świat mikroorganizmów. 

Osoba prowadząca: dr inż. Małgorzata Baćmaga 
Cel wykładu: przekazanie wiedzy o niewidzialnym gołym okiem świecie 

mikroorganizmów. Przedstawione zostanie środowisko występowania 
mikroorganizmów, ich wpływ na organizmy żywe oraz rola 
mikroorganizmów w przyrodzie i życiu człowieka. 

Miejsce: sala Katedry Mikrobiologii 
Kontakt: tel. (89) 523 44 39; m.bacmaga@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 

13. Organizmy inwazyjne w środowisku. 

Osoba prowadząca: dr hab. Arkadiusz Stępień 
Cel wykładu: inwazja obcych gatunków jest uważana za jeden  

z najpoważniejszych problemów współczesnej ochrony przyrody  
i gospodarki. Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników  
z zagrożeniami ze strony najczęściej występujących obcych gatunków 
inwazyjnych. 

Miejsce: sala Katedry Agroekosystemów lub Szkoła Partnerska 
Kontakt: tel. (89) 523 32 66; arkadiusz.stepien@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 

14. Co porabia student architektury krajobrazu na zajęciach? 

Osoba prowadząca: dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak 
Cel wykładu: oprowadzenie po pracowniach projektowych i plastycznych 

Katedry Architektury Krajobrazu, prezentacja przykładowych prac 
studentów. Prezentacja miasteczka akademickiego oraz atutów 
studiowania architektury krajobrazu w Olsztynie. 

Miejsce: pracownia komputerowa Katedry Architektury Krajobrazu 
Kontakt: tel. (89) 523 41 71; mariusz.antolak@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 1 x 45 min 

15. Główne typy gleb Polski, ich użytkowe i przyrodnicze znaczenie. 

Osoba prowadząca: dr hab. Jan Pawluczuk 
Cel wykładu: zapoznanie uczniów z naukową definicją gleby, rolą gleb  

w środowisku biotycznym i abiotycznym. Prezentacja profili różnych 
gleb i skał macierzystych, z których tworzą się gleby. 

Miejsce sala Katedry Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów 
Kontakt: tel. (89) 523 48 41; jan.pawluczuk@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 

 

 

16. Rekultywacja gruntów w Polsce - potrzeby i problemy. 

Osoby prowadzące: dr hab. Mirosław Orzechowski, dr hab. Sławomir 
Smólczyński 

Cel wykładu: zapoznanie uczestników z formami degradacji gleb oraz  
z metodami odtwarzania gleb i kierunkami rekultywacji terenów 
zdegradowanych. 

Miejsce: sala Katedry Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów 
Kontakt: tel. (89) 523 48 46; miroslaw.orzechowski@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 

17. Co się dzieje ze ściekami, czyli jak działają oczyszczalnie 
ścieków. 

Osoby prowadzące: dr inż. Marcin Sidoruk, dr inż. Szymon Kobus 
Cel wykładu: Celem zajęć jest przybliżenie podstawowych metod, 

urządzeń, zasad ich działania, a także ich skuteczności w oczyszczaniu 
ścieków komunalnych. Uczniowie zostaną zapoznani z podstawowymi 
technologiami i urządzeniami związanymi z przeróbką i 
unieszkodliwianiem osadów pochodzących z systemów oczyszczania 
ścieków. W ramach zajęć przedstawiona zostanie także problematyka 
związana z funkcjonowaniem gospodarki ściekowej w wybranych 
zakładach przemysłowych. 

Miejsce: pracownia Katedry Gosp. Wodnej, Klimatologii i Kształt. Środ. 
Kontakt: tel. (89) 523 43 51; marcin.sidoruk@uwm.edu.pl  
Czas trwania: 2 x 45 min 

18. Ochrony mokradeł jako obszarów cennych przyrodniczo  
i gospodarczo. Wpływ działalności człowieka oraz zmian 
klimatycznych na obszary wodno-błotne. 

Osoba prowadząca: dr hab. Jan Pawluczuk 
Cel wykładu: Prezentacja utworów organicznych występujących na 

obszarach młodoglacjalnych. Pokaz profili głównych typów gleb 
organicznych Polski. 

Miejsce sala Katedry Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów 
Kontakt: tel. (89) 523 48 41; jan.pawluczuk@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 

19. Od czego zależy stan jezior? Czy proste systemy oceny 
jakościowej pozwalają na jego trafne diagnozowanie? 

Osoby prowadzące: dr inż. Andrzej Skwierawski, dr inż. Marcin Sidoruk 
Cel wykładu: Przybliżenie pojęcia eutrofizacji jezior, jako problemu 

środowiskowego o charakterze globalnym. Wskazanie naturalnych 
przyczyn ewolucji jezior, oraz form degradacji powodowanych 
działalnością człowieka. Omówienie zmian zachodzących  
w ekosystemach wodnych pod wpływem antropopresji oraz 
przedstawienie negatywnych skutków procesu eutrofizacji. Omówienie 
różnych sposobów określania stopnia degradacji jezior: ocena stanu 
ekologicznego, klasyfikacja jakości wody oraz najbardziej powszechnie 
stosowane na świecie sposoby określania stanu troficznego jezior. 

Miejsce: pracownia Katedry Gosp. Wodnej, Klimatologii i Kształt. Środ. 
Kontakt: (89) 523 43 14; andore@uwm.edu.pl 
Czas trwania: 2 x 45 min 
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Informacje dodatkowe: 

Koordynator Programu Szkoła Partnerska:  
dr hab. Arkadiusz Bieniek   

tel. +48 89 523 48 28, kom. 605 141 392  
arek.bieniek@uwm.edu.pl 

 
 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 
ul. Oczapowskiego 8,  10-719 Olsztyn 

tel.: +48 89 523 33 16,  fax: +48 89 523 48 31 
wksir@uwm.edu.pl 


