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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 



 

 

3 PROGRAM SZKOŁA PARTNERSKA WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA  

 

rok akademicki 2016/17  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

1. Organizacja pracy w zespole  

dr inż. Tomasz Winnicki 
tel. (89)523-34-29; kom: 502-381-255 
tomasz.winnicki@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

2. Zarządzanie sobą w czasie 

dr hab. Katarzyna Brodzińska 
tel. (89) 523-39-23; kom: 606-144-399 
katarzyna.brodzinska@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

3. Diagnostyka chorób roślin 

dr Marta Damszel 
tel. (89) 523-45-46 
marta.damszel@uwm.edu.pl 
czas: 3 x 45 min. 

4. Grzyby pleśniowe. Wrogowie czy 
przyjaciele? 

dr Magdalena Zaborowska 
tel. (89) 523-35-89; kom: 790-790-192 
m.zaborowska@uwm.edu.pl 
czas: 4 x 45 min. 

5. Gleby doliny Łyny/warsztaty terenowe 

dr hab. Mirosław Orzechowski 
tel. (89) 523-48-46 
miroslaw.orzechowski@uwm.edu.pl 

dr hab. Sławomir Smólczyński 
tel. (89) 523-38-79 
slawomir.smolczynski@uwm.edu.pl 
czas: 4 x 45 min. 

6. Warsztaty z zakresu projektowania 
obiektów architektury krajobrazu 

dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak  
tel. (89) 523-41-71 
mariusz.antolak@uwm.edu.pl 
czas: 3 x 45 min. 

7. Warsztaty rysunkowe 

dr Beata Kołakowska 
tel. (89) 89 524-52-28 
beata.kolakowska@uwm.edu.pl  
czas: 3 x 45 min. 

8. Oznaczanie metali ciężkich w próbach 
środowiskowych 

dr Elżbieta Rolka 
tel. (89) 523-39-13; 
elzbieta.rolka@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

9. Barwniki sztuczne i naturalne  
- jak wykryć w żywności 

dr Barbara Pliszka 
tel. (89) 523-44-47/89) 523-48-01 
barbara.pliszka@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

10. Chemia nieorganiczna w pigułce  
– dla maturzystów 

dr Bożena Kowalczyk 
tel. (89) 523-44-59/(89) 523-48-01 
kowboz@uwm.edu.pl 

dr Ryszard Kowalczyk 
tel. (89) 523-44-59/(89) 523-48-01 
kowrys@uwm.edu.pl 

dr Barbara Pliszka 
tel. (89) 523-44-47/(89) 523-48-01 
barbara.pliszka@uwm.edu.pl 
czas: 4 x 45 min. 

11. Chemia organiczna przed ostatnim  
dzwonkiem – dla maturzystów 
dr Bożena Kowalczyk 
tel. (89) 523-44-59/(89) 523-48-01 
kowboz@uwm.edu.pl 

dr Ryszard Kowalczyk 
tel. (89) 523-44-59/(89) 523-48-01 
kowrys@uwm.edu.pl 

dr Barbara Pliszka 
tel. (89) 523-44-47/(89) 523-48-01 
barbara.pliszka@uwm.edu.pl 
czas: 4 x 45 min. 

12. Surowce zielarskie w życiu codziennym 
człowieka 

dr hab. Joanna Majkowska-Gadomska  
tel. (89) 523-43-12 
majkowska-gadomska@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

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

dr hab. Anna Bieniek 
tel. (89) 523-43-28 
anna.bieniek@uwm.edu.pl 

dr hab. Jan Kopytowski 
tel. (89) 523-34-03; kom: 606-727-071 
jan.kopytowski@uwm.edu.pl 

dr inż. Bogumił Markuszewski 
tel. (89) 524-51-37 
bogumil.markuszewski@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

14. Rośliny doniczkowe oczyszczające nasze 
otoczenie 

dr inż. Beata Płoszaj – Witkowska 
tel. (89) 523-46-65/(89) 523-47-55 
kom: 508-109-060 
beata.ploszaj@uwm.edu.pl 
czas: 1 x 45 min. 

15. Obrazy kwiatowe 

dr inż. Beata Płoszaj – Witkowska 
tel. (89) 523-46-65/(89) 523-47-55 
kom: 508-109-060 
beata.ploszaj@uwm.edu.pl 
czas: 1 x 45 min. 

16. Kompozycje kwiatowe dla mamy 
dr inż. Beata Płoszaj – Witkowska 
tel. (89) 523-46-65/(89) 523-47-55 
kom: 508-109-060 
beata.ploszaj@uwm.edu.pl 
czas: 1 x 45 min. 

17. Drzewa i krzewy wokół nas 

dr inż. Beata Płoszaj – Witkowska 
tel. (89) 523-46-65/(89) 523-47-55 
kom: 508-109-060 
beata.ploszaj@uwm.edu.pl 
czas: 1 x 45 min. 

18. Wianek na drzwi – techniki, wykonanie 
dr inż. Beata Płoszaj – Witkowska 
tel. (89) 523-46-65/(89) 523-47-55 
kom: 508-109-060 
beata.ploszaj@uwm.edu.pl 
czas: 1 x 45 min. 

 

mailto:marta.damszel@uwm.edu.pl
mailto:m.zaborowska@uwm.edu.pl
mailto:barbara.pliszka@uwm.edu.pl
mailto:kowboz@uwm.edu.pl
mailto:kowrys@uwm.edu.pl
mailto:kowboz@uwm.edu.pl
mailto:kowrys@uwm.edu.pl
mailto:barbara.pliszka@uwm.edu.pl
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19. Kwiaty w ogrodzie 

dr inż. Beata Płoszaj – Witkowska 
tel. (89) 523-46-65/(89) 523-47-55 
kom: 508-109-060 
beata.ploszaj@uwm.edu.pl 
czas: 1 x 45 min. 

20. Jak zrobić sadzonkę z roślin 
doniczkowych 
dr inż. Beata Płoszaj – Witkowska 
tel. (89) 523-46-65/(89) 523-47-55 
kom: 508-109-060 
beata.ploszaj@uwm.edu.pl 
czas: 1 x 45 min. 

21. Storczyki – falenopsis 
dr inż. Beata Płoszaj – Witkowska 
tel. (89) 523-46-65/(89) 523-47-55 
kom: 508-109-060 
beata.ploszaj@uwm.edu.pl 
czas: 1 x 45 min. 

22. Sylwoterapia 

dr inż. Beata Płoszaj – Witkowska 
tel. (89) 523-46-65/(89) 523-47-55 
kom: 508-109-060 
beata.ploszaj@uwm.edu.pl 
czas: 1 x 45 min. 

23. Podstawy roślinnych kultur in vitro 

dr inż. Paweł Sulima 
tel. (89) 523-47-55 
pawel.sulima@uwm.edu.pl 
czas: 3 x 45 min. 

24. Czy znasz drzewa polskich lasów? 

dr inż. Anna Zawadzka 
tel. (89) 523-39-43 
anna.zawadzka@uwm.edu.pl 
czas: 2-3 x 45 min. 

25. Czy wycinka drzew zawsze jest 
dewastacją?  

dr inż. Anna Zawadzka 
tel. (89) 523-39-43 
anna.zawadzka@uwm.edu.pl 
czas: 2-3 x 45 min. 

26. Czy drzewa też mają DNA? 

dr inż. Anna Zawadzka 
tel. (89) 523-39-43 
anna.zawadzka@uwm.edu.pl 
czas: 2-3 x 45 min. 

 

27. Czy drzewa to tylko drewno? 

dr inż. Anna Zawadzka 
tel. (89) 523-39-43 
anna.zawadzka@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

28. Po co nam martwe drzewa w lesie? 

dr inż. Anna Zawadzka 
tel. (89) 523-39-43 
anna.zawadzka@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

29. W dziedzinie sztucznego chłodu – czyli 
rzecz o przemianach fazowych ciecz-gaz 

dr inż. Kazimierz Warmiński 
tel. (89) 523-35-60 
kazimierz.warminski@uwm.edu.pl 

dr inż. Agnieszka Bęś 
tel. (89) 523-33-36; kom. 516-153-224 
agnieszka.bes@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

30. Zachowanie się ciał w niskich 
temperaturach 

dr inż. Kazimierz Warmiński 
tel. (89) 523-35-60 
kazimierz.warminski@uwm.edu.pl 

dr inż. Agnieszka Bęś 
tel. (89) 523-33-36; kom. 516-153-224 
agnieszka.bes@uwm.edu.pl 
czas: 1 x 45 min. 

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

dr inż. Kazimierz Warmiński 
tel. (89) 523-35-60 
kazimierz.warminski@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

32. Rekultywacja – nowe życie terenów 
zdegradowanych 

dr inż. Agnieszka Bęś 
tel. (89) 523-33-36; kom. 516-153-224 
agnieszka.bes@uwm.edu.pl 

dr inż. Kazimierz Warmiński 
tel. (89) 523-35-60 
kazimierz.warminski@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

33. Toksykologia na co dzień 

prof. dr hab. Barbara Adomas 
tel. (89) 523-43-15 
barbara.adomas@uwm.edu.pl 

dr inż. Łukasz Sikorski 
tel. (89) 523-35-34 
lukasz.sikorski@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

34. Pomiary głębokości i ocena jakości wód 
jezior 

dr inż. Andrzej Skwierawski 
tel. (89) 523-43-14 
andore@uwm.edu.pl 

dr inż. Ireneusz Cymes 
tel.(89) 523-37-85 
irecym@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

35. Pomiary hydrologiczne na strumieniach i 
rzekach 

dr inż. Paweł Burandt 
tel. (89) 523-36-48 
pawel.burandt@uwm.edu.pl 

dr inż. Szymon Kobus 
tel. (89) 523-43-07 
szymon.kobus@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

36. Zastosowanie nawigacji satelitarnej (GPS) w 
praktyce 

dr inż. Ireneusz Cymes  
tel. (89) 523-37-85,  
irecym@uwm.edu.pl 

dr hab. inż. Sławomir Szymczyk, prof. UWM 
tel. (89) 523-44-41 
szymek@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

37. Meteorologia w praktyce 

dr hab. Ewa Dragańska 
tel. (89) 523-35-23 
ewad@uwm.edu.pl 

dr inż. Iwona Cymes 
tel. (89) 523-43-86 
iwona.cymes@uwm.edu.pl  
czas: 2 x 45 min. 

 

mailto:andore@uwm.edu.pl
mailto:irecym@uwm.edu.pl
mailto:irecym@uwm.edu.pl
mailto:szymek@uwm.edu.pl
mailto:ewad@uwm.edu.pl
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9. Warmia i Mazury pachnące ziołami II 

dr hab. Krystyna Żuk-Gołaszewska, prof. UWM  
tel. (89) 523-47-13; kzg@uwm.edu.pl  

czas: 2 x 45 min. 

10. Pszenica orkisz - zboże antyczne o wysokiej jakości odżywczej 

dr hab. Krystyna Żuk-Gołaszewska, prof. UWM  
tel. (89) 523-47-13; kzg@uwm.edu.pl  
czas: 2 x 45 min. 

11. Wykorzystanie aparatury w badaniach agrotechnicznych 

dr hab. Krystyna Żuk-Gołaszewska, prof. UWM  
tel. (89) 523-47-13; kzg@uwm.edu.pl  
czas: 2 x 45 min. 

12. Technologie produkcji głównych roślin towarowych (wybrane gatunki 
roślin zbożowych, oleistych, białkowych, okopowych,  
wg zapotrzebowania słuchaczy) 

dr hab. Krzysztof Jankowski, prof. UWM 
tel. (89) 523-32-80; kom: 514-944-437 
krzysztof.jankowski@uwm.edu.pl  
czas: 2 x 45 min. 

13. Efektywność ekonomiczna i energetyczna technologii produkcji 
roślinnej 

dr hab. Krzysztof Jankowski, prof. UWM 
tel. (89) 523-32-80; kom: 514-944-437 
krzysztof.jankowski@uwm.edu.pl  
czas: 2 x 45 min. 

14. Czy każdy może odnieść sukces w biznesie? 

dr hab. Katarzyna Brodzińska 
tel. (89) 523-39-23; kom: 606-144-399 
katarzyna.brodzinska@uwm.edu.pl  
czas: 1 x 45 min. 

15. Rewitalizacja społeczna obszarów wiejskich - praktyka działania 

dr hab. Katarzyna Brodzińska 
tel. (89) 523-39-23; kom: 606-144-399 
katarzyna.brodzinska@uwm.edu.pl  
czas: 1 x 45 min. 

16. Funkcjonowanie mechanizmu rynkowego w agrobiznesie 

dr hab. Piotr Bórawski 
tel. (89) 523-60-97; kom: 698-014-056; pboraw@uwm.edu.pl  
czas: 2 x 45 min. 

 

1. Czy wiesz co pijesz? Wszystko  o wodzie do picia 

dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk, prof. UWM 
tel. (89) 523-43-49; kaga@uwm.edu.pl 
czas: 1 x 45 min. 

2. Metody rekultywacji jezior 

dr inż. Andrzej Skwierawski 
tel. (89) 523-43-14; andore@uwm.edu.pl 

dr inż. Paweł Burandt 
tel. (89) 523-36-48; pawel.burandt@uwm.edu.pl 
czas: 1 x 45 min. 

3. Jak oczyszcza się ścieki? 

dr inż. Marcin Sidoruk 
tel. (89) 523-43-51, marcin.sidoruk@uwm.edu.pl 

dr hab. inż. Sławomir Szymczyk, prof. UWM 
tel. (89) 523-44-41; szymek@uwm.edu.pl 
czas: 1 x 45 min. 

4. Sposoby uzdatniania wody pitnej 

dr inż. Marcin Sidoruk 
tel. (89) 523-43-51, marcin.sidoruk@uwm.edu.pl 

dr inż. Szymon Kobus 
tel. (89) 523-43-07; szymon.kobus@uwm.edu.pl 
czas: 1 x 45 min. 

5. Presymptomatyczna diagnostyka patogenów roślin 

dr hab. Agnieszka Pszczółkowska, prof. UWM 
tel. (89) 523-35-11; frodo@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

6. Oko w oko ze znakami ekologicznymi – jak rozpoznać produkt 
ekologiczny? 

dr Wojciech Truszkowski 
tel. (89) 523-41-35; wojciech.truszkowski@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

7. Co nam musi a co chce powiedzieć etykieta żywności – 
informacje dostarczane przez producentów żywności 

dr Wojciech Truszkowski 
tel. (89) 523-41-35; wojciech.truszkowski@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

8. Warmia i Mazury pachnące ziołami I 

dr hab. Krystyna Żuk-Gołaszewska, prof. UWM  
tel. (89) 523-47-13; kzg@uwm.edu.pl  
czas: 2 x 45 min. 

 

*po indywidualnym uzgodnieniu także w Szkole Partnerskiej 

mailto:kaga@uwm.edu.pl
mailto:andore@uwm.edu.pl
mailto:szymek@uwm.edu.pl
mailto:frodo@uwm.edu.pl
mailto:wojciech.truszkowski@uwm.edu.pl
mailto:wojciech.truszkowski@uwm.edu.pl
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17. Biologiczne podstawy ochrony przyrody 

dr hab. Wojciech Gotkiewicz, prof. UWM 
tel. (89) 523-32-60; kom: 604-238-481 
wojciech.gotkiewicz@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

18. Podstawy gospodarki rynkowej - wady i zalety 

dr Adam Pawlewicz 
tel. (89) 523-33-13; e-mail: adampawl@uwm.edu.pl  
czas: 2 x 45 min. 

19. Fitoremediacja w aspekcie środowiskowym 

dr Elżbieta Rolka 
tel. (89)523-39-13; elzbieta.rolka@uwm.edu.pl  
czas: 1 x 45 min. 

20. Chemia w produktach spożywczych - tajemnicze E 

dr Barbara Pliszka 
tel. (89) 523-44-47/523-48-01; barbara.pliszka@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

21. Czy mszyce wiedzą co jedzą? 

prof. dr hab. Bożena Kordan 
tel. (89) 523-37-81; bozena.kordan@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

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

dr hab. Jan Pawluczuk 
tel. (89) 523-48-41; jan.pawluczuk@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

23. Konieczność ochrony mokradeł jako obszarów cennych przyrodniczo 
i gospodarczo. Wpływ działalności człowieka  
oraz zmian klimatycznych na obszary wodno-błotne 

dr hab. Jan Pawluczuk 
tel. (89) 523-48-41; jan.pawluczuk@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

24. Rekultywacja gleb w Polsce - potrzeby i problemy 

dr hab. Mirosław Orzechowski 
tel. (89) 523-48-46; miroslaw.orzechowski@uwm.edu.pl 

dr hab. Sławomir Smólczyński 
tel. (89) 523-38-79; slawomir.smolczynski@uwm.edu.pl  
czas: 2 x 45 min. 

25. Dlaczego hodowla roślin jest nam potrzebna? 

dr hab. Danuta Packa  
tel. (89) 524-53-29; packa@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

26. A może AGROENERGETYKA? 

prof. dr hab. Józef Tworkowski 
tel. (89) 523-48-22; jtwor@uwm.edu.pl 
czas: 1 x 45 min. 

27. Tajemniczy świat mikroorganizmów 

dr Małgorzata Baćmaga 
tel. (89) 523-44-39; m.bacmaga@uwm.edu.pl 
czas: 1 x 45 min. 

28. Owocowe rarytasy z Warmii 

dr hab. Anna Bieniek 
tel. (89) 523-43-28; anna.bieniek@uwm.edu.pl 

dr hab. Jan Kopytowski 
tel. (89) 523-34-03; kom: 606-727-071 
jan.kopytowski@uwm.edu.pl 

dr inż. Bogumił Markuszewski 
tel. (89) 524-51-37 
bogumil.markuszewski@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

29. Ogród zmysłów 

dr inż. Beata Płoszaj – Witkowska 
tel. (89) 523-46-65/(89) 523-47-55; kom: 508-109-060 
beata.ploszaj@uwm.edu.pl  
czas: 1 x 45 min. 

30. Hortiterapia 

dr inż. Beata Płoszaj – Witkowska 
tel. (89) 523-46-65/(89) 523-47-55; kom: 508-109-060 
beata.ploszaj@uwm.edu.pl  
czas: 1 x 45 min. 

31. Smog groźniejszy od wawelskiego smoka – czyli dlaczego tak 
ważna jest odpowiednia jakość powietrza 

dr Kazimierz Warmiński 
tel. (89) 523-35-60; kazimierz.warminski@uwm.edu.pl 

dr Agnieszka Bęś 
tel. (89) 523-33-36; kom. 516-153-224; 
agnieszka.bes@uwm.edu.pl  
czas: 2 x 45 min. 

32. Organizmy inwazyjne w środowisku 

dr hab. Arkadiusz Stępień 
tel. (89) 523-32-66; arkadiusz.stepien@uwm.edu.pl  
czas: 2 x 45 min. 

33. Rolnictwo ekologiczne – fakty i mity 

dr hab. Arkadiusz Stępień 
tel. (89) 523-32-66; arkadiusz.stepien@uwm.edu.pl  
czas: 2 x 45 min. 

34. Pszenice niewymłacalne – pochodzenie, uprawa, walory 
żywieniowe 

dr hab. Józef Tyburski, prof. UWM  
tel. (89) 523-37-89; jozef.tyburski@uwm.ed.pl  
czas: 2 x 45 min. 

 

mailto:jan.pawluczuk@uwm.edu.pl
mailto:jan.pawluczuk@uwm.edu.pl
mailto:jan.pawluczuk@uwm.edu.pl
mailto:jan.pawluczuk@uwm.edu.pl
mailto:packa@uwm.edu.pl
mailto:jtwor@uwm.edu.pl
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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 

35. Walory przyrodnicze ekosystemów rolnych i sposoby  
ich ochrony 

dr hab. Józef Tyburski, prof. UWM  
tel. (89) 523-37-89; jozef.tyburski@uwm.ed.pl  
czas: 2 x 45 min. 

36. Ekologiczna uprawa roślin paszowych (w tym kukurydzy)  
i chów bydła mlecznego 

dr hab. Józef Tyburski, prof. UWM  
tel. (89) 523-37-89; jozef.tyburski@uwm.ed.pl  
czas: 2 x 45 min. 

37. Ekologiczna uprawa zbóż, rzepaku i soi 

dr hab. Józef Tyburski, prof. UWM  
tel. (89) 523-37-89; jozef.tyburski@uwm.ed.pl  
czas: 2 x 45 min. 

38. Znaczenie allelopatii w przyrodzie 

prof. dr hab. Maria Wanic 
tel. (89) 523-48-39; maria.wanic@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

39. Wielofunkcyjność obszarów wiejskich i rolnictwa 

prof. dr hab. M. Marks 
tel. (89) 523-48-85; marek.marks@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 

40. Zmiany klimatyczne 

dr Monika Panfil 
tel. (89) 523-41-56; kom: 606-753-267 
monika.panfil@uwm.edu.pl 
czas: 2 x 45 min. 
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