
PROGRAM SZKOLENIA   
DLA NAUCZYCIELI TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU  

 
 
 

TEMAT: 

„Konserwacja i ochrona załoŜeń ogrodowych”  
 
TERMIN : 16, 17 październik 2008.  
MIEJSCE: Warszawa, SGGW 
 
 
15 X – środa  
19.30 – 20.30 - kolacja  ( stołówka Limba ) 
 
16 X ( czwartek ) 
 
9.00 – 9.45    – śniadanie ( sala Limba )  
9.45.- 10.15  -  Powitanie uczestników szkolenia i omówienie spraw organizacyjnych  
                                                                                                                         ( sala Limba )  
                          Dyrektor KCER Ryszard Winter 
                          Zofia Bończak-Plichta nauczyciel konsultant KCER 
                          Marianna Deroń  nauczyciel konsultant KCER 
                                                                                                                           
Wykłady                                                                  
 
10.30 - 12.30       „Formowanie i cięcie drzew i krzewów ozdobnych”  
                             prof. dr hab. Marek Kosmala 
                             SGGW 
12.30 – 13.20        obiad „ Limba”  
13.30 - 17.00          „Zabiegi pielęgnacyjno-chirurgiczne stosowane na drzewach”  
                                mgr. inŜ. Zbigniew Chachulski – Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii   
                                Drzew.    
 
17.00 – 18.00          Kolacja - Limba 
18.00 –  20.00         Spotkanie nauczycieli w celu: 

• określenia potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia i rozwoju zawodowego oraz 
programu następnej konferencji 

• przedstawienia projektu internetowej domeny dla nauczycieli architektury krajobrazu 
oraz określenia współpracy.  

• omówienia zagadnień związanych z przygotowaniem uczniów do egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe  

      mgr inŜ. Aleksandra Wieczorek nauczyciel Zespołu Szkół nr.39 w Warszawie ul.     
        Bełska 1/3  

 
 
 
 
 



 
 
 
17 październik ( piątek )  
 
7.00 – 7.50  –  śniadanie ( Limba )  
 
Wykłady 
 
8.00- 10.30  „Ogrody historyczne w Polsce i ich konserwacja” mgr inŜ. Dorota Sikora  
                       Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków  
 
10.30 – 11.00 Przejazd do Wilanowa  
 
Zajęcia na terenie Parku w Wilanowie  
 
11.00 – 14.30 – „Aspekty kompozycji przestrzennych , konserwacja i ochrona Parku 
                          Wilanowskiego” mgr inŜ. Ewa Skoneczna – kierownik ogrodu  
15.00 – 16.00  Obiad 
16.00 – 17.00 – Zakończenie i podsumowanie szkolenia   
                          Zofia Bończak-Plichta  

 
 
 
Dojazd do Kampusa SGGW 
METREM -  do stacji Ursynów, dalej ul. B.Bartoka 15 min pieszo, mijając stację STATOIL – 
dojście od strony domów studenckich. 
SAMOCHODEM- z Centrum ul. Marszałkowską do PL. Unii Lubelskiej i dalej ul. Puławską, 
skręt w ul. Wałbrzyską, prosto po łuku w prawo, przecinamy ul. Dolina SłuŜewiecka i 
wjeŜdŜamy w ul. Nowoursynowską . 
 
 
 
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu proszę nadsyłać  
na adres e-mail: z.bonczak@kcer.pl 
lub telefonicznie : 022 729 66 34 wew. 173 
tel. kom. 607 749 887 
 
 
Zofia Bończak – Plichta 
organizator szkolenia 
 


