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  PROGRAM KONFERENCJI 
28 listopada 2018 r.  

 

 

14:00-14:15 Otwarcie konferencji. Jarosław Zaroń, dyrektor MSCDN. 
Określenie celów spotkania. 
dr Ewa Pyłka-Gutowska, nauczyciel konsultant MSCDN. 
Beata Niedomagała nauczyciel biologii w ZS nr 35 w Warszawie 

14:15-14:50 Ci wspaniali lotnicy — przystosowanie do lotu i dalekich wędrówek u ptaków  
dr hab. Tomasz Mazgajski, dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. 

14:50-15:30 
 

Tajemnice ptaków.  
dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w 
Warszawie. 

15:30-16:00 Biały ptak z czarnym znamieniem, czyli wszystko o bocianie.  
Marek Kowalski, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”. 

16:00-16:10 Dyskusja, moderowanie  
dr Ewa Pyłka-Gutowska, nauczyciel konsultant MSCDN.  
Beata Niedomagała nauczyciel biologii w ZS nr 35 w Warszawie 

16:10-16:25 Przerwa kawowa 

16:25-16:45 Miejskie życie wiejskich ptaków. 
Hanna Żelichowska, fotografka i obserwatorka ptaków. 

16:45-17:10 Skrzydlaty za ścianą.  
Renata Markowska, prezeska Fundacji Noga w Łapę. 

17:10-17:35 Ptasi azyl-potrzeba, czy konieczność.  
dr Agnieszka Czujkowska, lekarz weterynarii Warszawskiego ZOO. 

17:35-18.05 Dlaczego i jak uczyć o ptakach? Edukacja przyrodnicza poza murami szkoły. 
Dorota Zielińska- prezeska Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków. 

18:05-18:15 
 

Dyskusja oraz podsumowanie i wnioski 
dr Ewa Pyłka-Gutowska, nauczyciel konsultant MSCDN.  
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KRÓTKA NOTA O PRELEGENTACH  

dr hab. Tomasz 
Mazgajski 

Doktor hab. nauk biologicznych, ekolog, ornitolog, absolwent Wydziału Biologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, autor 
licznych publikacji naukowych, redaktor naczelny czasopisma Acta Ornithologica. 

dr Andrzej Kruszewicz 

Doktor nauk weterynaryjnych, ornitolog, podróżnik, założyciel i wieloletni szef 
warszawskiego Azylu dla Ptaków, od 2009 r. dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 
w Warszawie. Autor i tłumacz licznych publikacji z zakresu ornitologii. W swoim 
dorobku ma przeszło 1000 artykułów popularnonaukowych i ponad 30 książek. 
Założyciel i honorowy członek Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków, długoletni 
członek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz były pracownik Instytutu Ekologii 
PAN w Dziekanowie Leśnym. 

dr Ewa Pyłka-Gutowska 

Doktor pedagogiki, absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego; 
nauczyciel konsultant ds. biologii i ochrony środowiska w Mazowieckim 
Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, edukator MEN. Autorka wielu 
programów nauczania z biologii i podręczników dla uczniów oraz poradników 
metodycznych dla nauczycieli. 

dr Agnieszka Czujkowska 

Doktor nauk weterynaryjnych, kierownik Działu Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt 
Dzikich w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym gdzie od roku 2009 pełni również 
obowiązki lekarza weterynarii. Prowadzi na SGGW m.in. wykłady z profilaktyki 
weterynaryjnej na SGGW. Aktywnie działa na rzecz poszerzenia wiedzy o pomocy 
zaolejonym ptakom wspólnie z WWF Polska.  

Marek Kowalski 
Przyrodnik, absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, związany  
z Towarzystwem Przyrodniczy „Bocian”. Zajmuje się biologią i ochroną nietoperzy  
i ptaków. 

Renata Markowska 

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Współzałożycielka dwóch 
organizacji pozarządowych chroniących zwierzęta. Jest prezesem fundacji Noga  
w Łapę. Razem idziemy przez świat. Stworzyła Ptasi Patrol Interwencyjny, którego 
celem jest ochrona ptaków gniazdujących w budynkach i ich siedlisk, zagrożonych 
pracami budowlanymi. W 2013 r. wyróżniona dwiema nagrodami w konkursie S3KTOR 
na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową.  

Beata Niedomagała 

Absolwentka   wydziału  Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekun Samorządu 
Uczniowskiego, a także Wolontariatu. Miłośniczka ptaków i bielańskiej przyrody 
Popularyzuje wiedzę ornitologiczną i przyrodniczą  wśród  lokalnej bielańskiej 
społeczności  poprzez umieszczanie materiałów edukacyjnych w lokalnej prasie i na 
bielańskich  portalach społecznościowych. Nauczyciel biologii i angielskiego  
w Zespole Szkól nr 35 Warszawie. 

Dorota Zielińska 

Prezeska Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków, absolwentka Wydziału Biologii 
oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej misją jest ochrona 
przyrody i zwierząt poprzez edukowanie ludzi. Prowadzi liczne działania edukacyjne 
dotyczące ochrony przyrody i zwierząt. Zabiera w teren przedszkolaki, licealistów  
i nauczycieli, szkoli urzędników. 

Hanna Żelichowska 

Aktywna fotografka i obserwatorka ptaków. Łączy swoją pasję z działalnością 
edukacyjną i interwencyjną. Członkini Ogólnopolskiego i Stołecznego Towarzystwa 
Ochrony Ptaków oraz Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”. Swoje fotografie ptaków 
udostępnia wydawnictwom przyrodniczym, organizatorom ścieżek edukacyjnych, 
wydawcom broszur, kalendarzy i gadżetów popularyzujących wiedzę o ptakach. 
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