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DZIEKAN 
Wydziału Przyrodniczego 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego  
w Siedlcach 

ma zaszczyt zaprosić 

Dyrekcję, Grono Pedagogiczne oraz uczniów  
na 

 „Dzień z Wydziałem Przyrodniczym” 

 
Spotkanie odbędzie się  17 lutego 2016 r. (środa) lub 2 marca 2016 (środa) na 

Wydziale Przyrodniczym UPH  Siedlcach, ul. B. Prusa 12 i 14 

 

 

P r o g r a m 

 

Godz. 1000 Otwarcie i powitanie gości (aula IB) 
Wystąpienie Dziekana Wydziału Przyrodniczego – prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska 

 

Godz. 1020   Panele   edukacyjne poszczególnych kierunków 

 

Biologia 

 

 
 Zobacz własne DNA – dr hab. Iwona Sprawka, dr Paweł Czerniewicz (IB, Prusa 12) 

 Oznaczanie wybranych antyoksydantów w żywności – dr hab. Iwona Łukasik, dr hab. 

Sylwia Goławska (IB, Prusa 12) 

 Izolacja DNA z kleszczy. Wykrywanie boreliozy – dr Hubert Sytykiewicz (IB, Prusa 

12) 

 Ruch chromosomów w czasie podziału komórkowego –  dr Joanna Mitrus (IB, Prusa 

12) 

 Wzrost i rozwój roślin kulturalnych in vitro. Czy rośliny w warunkach in vitro 

podlegają zmienności – dr Józef Klocek (IB, Prusa 12) 

 Życie cudzym kosztem – rośliny pasożytnicze – dr Paweł Marciniak (IB, Prusa 12) 

 Co łączy mydlnicę z mydłem – mgr Ewa Sychut-Czapla, dr Lidia Borkowska (IB, Prusa 12) 

 Rośliny owadożerne – dr Janusz Krechowski, dr Katarzyna Piórek (IB, Prusa 12) 
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 Rzeka życia – dr Katarzyna Ługowska, dr Elżbieta Kondera  (IB, Prusa 12) 

 Jak działa organizm ludzki – dr Piotr Sarnowski, dr Elżbieta Kondera (IB, Prusa 12) 

 Różnorodność w świecie drobnoustrojów – dr hab. Barbara Kot, dr Małgorzata Piechota (IB, 

Prusa 12) 
 Przystosowanie ptaków do lotu, ptasi GPS i inne ornitologiczne ciekawostki…. – dr hab. Artur 

Goławski (IB, Prusa 12) 
 Badania ornitologiczne w Puszczy Białowieskiej i nie tylko…. – dr hab. Dorota Czeszczewik, dr 

hab. Wiesław Walankiewicz (IB, Prusa 12) 
 Niezwykły świat pająków – dr Marzena Stańska, dr Izabela Hajdamowicz, dr Joanna Gardzińska, 

dr Barbara Patoleta (IB, Prusa 12) 
 Co można odczytać z muszli mięczaka – dr hab. Beata Jakubik, dr hab. Krzysztof Lewandowski 

(IB, Prusa 12) 

 Sprawdź jaką wodę pijesz – dr Małgorzata Strzałek, mgr Elżbieta Biardzka (IB, Prusa 12) 
 

 

Dietetyka 

 
 Warsztaty żywieniowe nt. „Czy jesz prawidłowe śniadanie” – dr hab. Elżbieta 

Krzęcio-Nieczyporuk prof. nzw., dr hab. Katarzyna Antosik, dr Katarzyna Kowalcze 

(sala 302, ul. Prusa 14)  

 Pomiar składu ciała za pomocą aparatu (wagi) Omron (indeks masy ciała,  

% zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie, % zawartość tkanki mięśniowej, 

poziom trzewnej tkanki tłuszczowej, spoczynkowy metabolizm) – prof. dr hab. 

Wojciech Kolanowski, mgr Agnieszka Decyk (sala 302, ul. Prusa 14)  

 Test metaboliczny – „Jakim typem metabolicznym jesteś” – dr Hanna Mańkowska-

Pliszka (sala 302, ul. Prusa 14)  

 Projekcja filmów z zakresu zdrowego stylu życia – prof. dr hab. Jarosław Wysocki 

(sala 302, ul. Prusa 14)  

 

 

Rolnictwo oraz Gospodarka Przestrzenna 

 
 Mikroświat grzybów infekujących owady – dr hab. Anna Majchrowska – Safaryan s. 

109 ul. Prusa 14 

 Rola trawników w kształtowaniu obiektów terenów zieleni miejskiej – dr inż. Jacek 

Sosnowski s. 106 ul. Prusa 14 

 Warzywa i owoce jako element stylu życia – dr hab. Jolanta Frankowska prof. nzw., 

prof. dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska s. 205 ul. Prusa 14 

 Przygotowanie soków z owoców i warzyw – dr hab. Jolanta Frankowska prof. nzw., prof. 

dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska s. 205 ul. Prusa 14 

 Czy wiemy co jemy – dr hab. Beata Kuziemska prof. nzw. s. 15 ul. Prusa 14 

 Minerał- Skała-Gleba – dr hab. Marcin Becher s.15 ul. Prusa 14 

 Różne aspekty wykorzystania nowoczesnej technologii GPS – dr hab. Jolanta 

Jankowska s. 119 ul. Prusa 14 

 Zastosowanie teledetekcji w badaniach środowiska przyrodniczego dr Mirosław 

Meksuła s. 101. ul. Prusa 14 

 

 

Zootechnika oraz Bioinżynieria Produkcji Żywności 
 Znaczenie pszczoły miodnej w środowisku naturalnym – dr inż. Aldona Gontarz   s. 211, 

ul. Prusa 14 



 Jajko – co o nim wiemy – dr inż. Dorota Banaszewska dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga  

prof. UPH s. 210 ul. Prusa 14 

 Tajemnice mleka  – dr hab. Grażyna Niedziałek prof. UPH s. 211 ul. Prusa 14  

 Profesjonalna pielęgnacja psów. Warsztaty pokazowe – mgr inż. Edyta Sweklej, dr inż. 

Elżbieta Horoszewicz s.301 ul. Prusa 14 

 Zoopsychologia, psy i koty – dr inż. Elżbieta Horoszewicz s.301 ul. Prusa 14 

 Tajemnicze plemniki – dr hab. Anna Wysokińska, dr Maria Iwanina s.220 ul. Prusa 14 

 Zapisane w ….chromosomach – dr hab. Katarzyna Andraszek, dr hab. Ewa Wójcik s 

324 ul. Prusa 14 

 Produkty zwierzęce w żywieniu człowieka – dr inż. Anna Milczarek, prof. dr hab. Maria 

Osek  s.309 ul. Prusa 14 

 Metody produkcji mięsa wołowego oraz jego walory kulinarne i żywieniowe 

dr hab. Krzysztof Młynek, prof. UPH s.320 ul. Prusa 14 

 Mięso niezbędny składnik diety człowieka – prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła    

s. 313 ul. Prusa 14) 

 Zwierzęta łowne w środowisku człowieka –  dr hab. Elżbieta Bombik prof. nzw. s.214 

ul. Prusa 14 

 

 

Ratownictwo medyczne 
 Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia  zdrowia i życia –  dr Beata 

Łaziuk i ratownicy medyczni. s. 203 IB Prusa 12 

 

Turystyka i rekreacja 
 Turystyka i Rekreacja sposobem na przyszłość – dr hab. Anna Ciepiela prof. 

nzw. s. 303 IB Prusa 12 

 

 

Przewidywane zakończenie ok. 1400 

 
         Dziekan 

           Wydziału Przyrodniczego 

                   

        Prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska 

 

 

 

 

    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Prosimy o potwierdzenie przyjazdu i o ile to możliwe wskazanie tematu warsztatów, 

którymi jesteście Państwo zainteresowani do dnia 12 lutego 2016 r. telefonicznie pod 

wskazanymi numerami: (25) 643 1268     lub    (25) 643 1253.  

Można też na e-maila 

ajanocha @uph.edu.pl  

   

 
        


