
 

 

HARMONOGRAM DNIA OTWARTEGO SGGW 06 maja 2014 

Godziny Miejsce Wydarzenie Opis 

11.00 
 

(pokaz potrwa do 
g. 14.00) 

SGGW, bud 23, 
Aula I (parter) wejście 
od ulicy Ciszewskiego 

Rozpoczęcie: pokaz filmu 
Włodzimierza Puchalskiego 

pt. „Żubry”, 
rok prod. 1964, 

czas:10 min 

Planowany jest pokaz filmów dokumentalnych 
o tematyce przyrodniczej (głównie 

dotyczących żubrów) oraz produkcji 
powstałych w toku realizacji projektów 

dofinansowanych z funduszy europejskich. 

11.00 
 

(stoisko będzie 
otwarte do 

godziny 15.00) 

SGGW, bud 23, parter, 
wejście od ulicy 

Ciszewskiego 

Otwarcie Stoiska promocyjne 
Stowarzyszenia Miłośników 

Żubrów 

Stoisko dla dzieci – możliwość rozwiązania 
żubrowych zagadek, zabawy w rozpoznawanie 
tropów zwierząt, ułożenia żubrowych puzzli, 

rozmowy z członkami SMŻ – aktywnie 
zaangażowanymi w ochronę gatunku. 

11.00 
 

(warsztaty 
potrwają do 

godziny 13.00) 

SGGW, bud 23, sala 
76, wejście od ulicy 

Ciszewskiego 

Warsztatu edukacyjne dla 
uczniów Szkół Podstawowych 

* 
 

*wymagana rezerwacja 
m.trzeciak@bison-ebcc.eu 

Zajęcia interaktywne, prowadzone przez 
doświadczonych dydaktyków, na podstawie 

scenariusza dostosowanego do potrzeb i 
możliwości poznawczych dzieci, zajęcia 

wykorzystujące elementy płyty edukacyjnej 
powstałej w toku realizacji ogólnopolskiego 

projektu edukacyjnego „Tropem żubra”, 
dofinansowanego ze środków NFOŚ 

13.00 
 

(warsztaty 
potrwają do 

godziny 15.00) 

SGGW, bud 23, sala 
76, wejście od ulicy 

Ciszewskiego 

Warsztatu edukacyjne dla 
uczniów Gimnazjów * 

 
 

*wymagana rezerwacja 
m.trzeciak@bison-ebcc.eu 

Zajęcia interaktywne, prowadzone przez 
doświadczonych dydaktyków, na podstawie 

scenariusza dostosowanego do potrzeb i 
możliwości poznawczych gimnazjalistów, 

zajęcia połączone z pokazem technik biologii 
molekularnej oraz sprzętów zakupionych na 

potrzeby realizacji monitoringu genetycznego 
żubrów, dofinansowanego z funduszy 

unijnych. Zajęcia z genetyki będą miały formę 
warsztatową, oprócz metod analizy DNA 
gimnazjaliści będą mogli dowiedzieć się o 

zasadach kolekcjonowania materiału 
genetycznego w żubrowym banku genów i 

obejrzeć zgromadzony materiał. 

14-16 
 

(wykłady 
potrwają do 

godziny 16.00) 

SGGW, bud 23, 
Aula I (parter) wejście 
od ulicy Ciszewskiego 

Wykłady popularno-naukowe 

Wykłady prowadzone będą przez Profesor 
Wandę Olech, Przewodniczącą Bison Specialist 

Group IUCN, Prezesa Stowarzyszenia 
Miłośników Żubrów oraz Koordynatorkę 

projektów „Ochrona in situ żubra w Polsce – 
część północno-wschodnia” oraz „Ochrona ex 

situ żubra Bison bonasus w Polsce” 

Cały 
dzień 

 

Wystawa zdjęć żubrów zorganizowana na terenie Wydziału Nauk o 

Zwierzętach SGGW oraz wystawa wielkoformatowej fotografii wzdłuż 
ogrodzenia Beneficjenta (ogólnodostępna) 

 

 


