
REKTOR 
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO  

WE WROCŁAWIU  
zaprasza na 

DNI  PRZYRODNIKÓW 

pod patronatem  

Biura Współpracy  
z Uczelniami Wy Ŝszymi Urz ędu 

Miejskiego Wrocławia 
 

„Uniwersytet dla środowiska” 
7 maja 2010 roku 

 „Jarmark Pawłowicki” 
8 maja 2010 roku 

dla 

� studentów i naukowców 

� miło śników ro ślin i zwierz ąt 

� kibiców sportowych  

� właścicieli ogrodów 

� miło śników koni i je ździectwa 

� melomanów 

� młodzie Ŝy i rodzin z dzie ćmi 

� mieszka ńców Wrocławia i okolic 

PROGRAM 
Uniwersytet dla środowiska 
7 maja 2010 roku  

Wystawy fotograficzne  Centrum Dydaktyczno-Naukowe 
Łukasz Wall  – Tybet – kraj na Dachu Świata 
Marek Lorenc – Podglądnięte przez dziurkę i Podglądnięte nocą 
Jan Matuła i Bronisław  Wojtuń – Rośliny Spitsbergenu 

Kiermasz ksi ąŜek Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego  

Bieg uliczny o Puchar Rektora  – campus na Biskupinie, 
start godz. 10.00 

Imprezy sportowe  – kompleks przy ul. Chełmońskiego, 
początek godz. 11.30 

pokaz karate – godz. 11.30–12.00 
turniej futsalu – godz. 12.00–16.00 
zawody pływackie – godz. 14.00–16.00 
turniej siatkówki – godz. 16.00–19.00 
wielobój siłowy – godz. 17.00–19.00 

Zwierz ęta i ludzie dawniej i dzi ś – campus na Biskupinie 
wystawy 

fotograficzna Przyroda Spitsbergenu  – Tomasz Łuczyński; godz. 11.00  
paleontologiczna – prezentacja prof. Leonid Rekovets; godz. 12.00 

wykłady i prezentacje 

Czy średniowieczny mieszkaniec Europy róŜnił się od dzisiejszego? 
– antropologiczna rekonstrukcja głowy – prof. Barbara Kwiatkowska; 
godz. 12.30 i 14.00 
Genetyka a komputery – bioinformatyka dla laika – mgr Adrian DroŜdŜ; 
godz. 12.30 i 14.00 

konkurs rysunkowy dla dzieci  

Zwierzęta naszej uczelni – godz. 15.00–16.30  

Porady weterynaryjne  – kliniki przy pl. Grunwaldzkim 
nieodpłatne porady i zabiegi higieniczne w ambulatoriach klinik 
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej; godz. 11.00–16.00 

wystawa firm produkujących karmę i preparaty witaminowe dla 
zwierząt połączona z kiermaszem; godz. 11.00–17.00 

prezentacja eksponatów Muzeum Zakładu Anatomii w budynku 
przy ul. KoŜuchowskiej; godz.12.00–14.00 

Zdrowa Ŝywno ść i zdrowe Ŝywienie  – ul. Norwida 25 
wystawa  Piramida zdrowego Ŝywienia; godz. 11.00 
pokazy produkcji 

Jak powstają chrupki – degustacja; godz. 11.00 i godz. 13.00   
Makaron, czy na pewno jajeczny; godz. 13.00  
Jaja nowej generacji – charakterystyka chemiczna i technolo-
giczna; godz. 14.00 

GIS wyznacza przyszło ść – gmach przy pl. Grunwaldzkim 24, 
prezentacja laboratorium GISLAB od godz. 11.00 
 
Koncert Latynoskie rytmy – Aula Jana Pawła II, godz. 19.00 

Ariel Ramirez – Misa Criolla w wykonaniu Chóru Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu oraz zespołu muzyki folkowej 
Sierra Manta i występ solisty ks. Zdzisława Madeja (tenor); po 
koncercie około godz. 20.30 – wręczenie pucharów, nagród 
i dyplomów zwycięzcom zawodów sportowych  
 

 

Jarmark Pawłowicki 
8 maja 2010 roku  

Wystawy, kiermasze, pokazy konne, święto kwiatów 
i krzewów ozdobnych  – park Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Pawłowicach, godz. 11.00–18.00 

kiermasz ksiąŜek Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego 
wystawy i kiermasze ogrodnicze  
występy studenckiej orkiestry dętej i zespołu „Jedliniok” 
wystawy fotograficzne 
Jak zwalczać choroby i szkodniki roślin – porady ogrodniczo-             
-sadownicze 
porady architektów krajobrazu na temat projektowania 
kompozycji i pielęgnacji ogrodów 
porady dla właścicieli małych zwierząt 
pokazy konne; godz. 14.00–15.00 

Uroczyste zako ńczenie DNI PRZYRODNIKÓW ; godz. 18.00  

ARKANALIA – święto studentów Uniwersytetu Przyrodniczego 
– estrada przed DS ARKA; godz. 16.00–20.00 

pokaz druŜyny FOOTBAG'u; godz. 16.00-17.00 
występ kabaretu NIC NIE SZKODZI; godz. 17.00-18.30 
występ kabaretu OTOoni; godz. 18.30-20.00 

 

 

 

 

WSTĘP  WOLNY  

PARKING  DARMOWY  


