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Prof. Jerzy Woźnicki został doktorem h.c. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Profesor jest przewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, prezesem Fundacji Rektorów Polskich, dy-
rektorem Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Senat UWM przyznał mu to najwyższe uniwersyteckie wyróżnienie
za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk technicznych, a szczególnie w zakresie technik przetwarzania
obrazu i w dziedzinie nauk społecznych za wytrwałość w działaniach na forum krajowym i międzynarodowym
na rzecz harmonijnego powiązania wewnętrznego świata wartości współczesnego uniwersytetu z wyzwaniami
świata zewnętrznego wobec uczelni; za aktywną działalność w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Pol-
skich oraz działalność na rzecz UWM. 

P
rzez trzy dni na
UWM rektorzy pol-
skich szkół wyższych
w ramach Konferen-
cji Rektorów Akade-

mickich Szkół Polskich i Kon-
ferencji Rektorów Uczelni
Publicznych debatowali nad
stanem szkolnictwa wyższego
w Polsce. Wyciągnięto kilka
wspólnych wniosków. — Dys-
kutowaliśmy m.in. o sprawie
zwiększenia finansowania
uczelni wyższych i koniecz-
ności zadbania o uczelnie ar-
tystyczne, którym brakuje ta-
kiego wsparcia ze strony mi-
nistra kultury, jakie od Minis-
terstwa Zdrowia mają kie-
runki medyczne — mówił
prof. Ryszard Górecki, rektor
UWM, gospodarz konferencji.

Najważniejszą z poruszo-
nych kwestii było komercyjne
wykorzystanie uniwersytec-
kiej infrastruktury zbudowanej
za pieniądze Unii Europej-
skiej, co dotychczas było nie-
możliwe w świetle przepisów
Komisji Europejskiej przez 5
lub 10 lat w zależności od wy-
sokości dotacji. — Biznes miał
o to do nas żal — mówił
prof. Górecki.

Sytuacja ma się zmienić,
o czym poinformowała minis-
ter nauki Lena Kolarska-Bo-
bińska. — Ta uczelnia korzys-
ta z wszystkich atutów współ-
pracy z władzami regionalny-
mi: jest uczelnią lokalną, ale
o zasięgu ogólnopolskim, a na-
wet europejskim — minister
komplementowała UWM. —
W ostatnich kilku latach wy-
budowano tu laboratoria, bu-
dynki i infrastrukturę naukową
za kwotę 540 mln zł, z czego
300 mln pochodzi z pieniędzy
europejskich. Tę infrastruktu-

rę będzie można wykorzysty-
wać do celów komercyjnych, co
jest bardzo ważne, bo dotych-
czas była obawa, że te labora-
toria nie będą w pełni wyko-
rzystane. Teraz uczelnie z całej
Polski będą mogły myśleć
o większym zacieśnieniu współ-
pracy z środowiskami bizne-
sowymi, będą mogły stać się lo-
kalnymi centrami rozwoju lo-
kalnego i kulturalnego.

Inną ze zmian, o jakiej po-
informowała minister nauki,
jest kwestia czesnego od stu-
dentów zagranicznych, które
będzie od teraz ustalane
przez rektorów. Rektor Gó-
recki nie krył zadowolenia. —
Dzięki takim decyzjom na
pewno uruchomimy kształ-
cenie anglojęzyczne na we-
terynarii, a przecież jako je-
dyny kierunek weterynaryjny

w Polsce mamy europejską
akredytację — mówił. — Eu-
ropa o tym wie, a dzięki tym
zmianom będzie mogła do
nas przyjechać, co do tej pory
było niemożliwe, bo nie mog-
liśmy pobierać opłat. Poza
tym, co ważne, zewnętrzne
firmy, na przykład mleczar-
skie, będą mogły wykorzy-
stywać nasze centrum ba-
dawcze, zbudowane za pie-

niądze unijne, do badań. Ko-
lejną dobrą informacją jest
to, że decyzją Ministerstwa
Finansów nasi studenci i pra-
cownicy wyjeżdżający za gra-
nicę nie będą musieli płacić
podatków od stypendiów, je-
śli tylko nie przekroczą cza-
su przeznaczonego na pobyt
i finansowanie.

Obrady zwieńczyła uroczys-
tość nadania tytułu doktora

honoris causa UWM
prof. dr. hab. inż. Jerzemu
Woźnickiemu, szefowi Rady
Nauki Szkolnictwa Wyższe-
go, który otrzymał tytuł
w obecności 35 rektorów. Pro-
mocję otrzymało również 54
doktorów habilitowanych
UWM, którzy dołączyli do
grona ponad 500 doktorów
habilitowanych na olsztyń-
skiej uczelni. Łukasz Wieliczko

KONFERENCJA REKTORÓW, WIZYTA
MINISTER NAUKI I DOBRE WIEŚCI
W Starej Kotłowni odbyła się konferencja rektorów polskich uczelni wyższych (od 2 do 4 lipca). W obradach uczestniczyła minister
nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska. Zwieńczeniem dyskusji było święto uniwersytetu.

Ostatnie chwile na potwierdzenie

Tylko do 17 lipca do godz. 15 kandydaci
na studia stacjonarne na UWM, którzy za-
rejestrowali się w systemie interneto-
wym, mogą potwierdzić zamiar studiowa-
nia. Ogłoszenie list zakwalifikowanych na
studia nastąpi 21 lipca o godz. 13. 
Tego samego dnia minie termin przyj-
mowania dokumentów na studia niesta-
cjonarne i stacjonarne w Ełku.

Minister nauki Lena Kolarska-Bobińska oraz prof. Ryszard Górecki, rektor UWM, podczas wspólnej konferencji prasowej w Kortowie 
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— Dlaczego zaczął pan pra-
cę na Wydziale Sztuki
UWM?
— Nigdy wcześniej nie my-

ślałem, żeby być wykładowcą.
To był pomysł profesora Mar-
cina Wawruka, kierownika
Zakładu Dyrygentury
i Kształcenia Wokalnego
w Instytucie Muzyki UWM.
Kiedy pierwszy raz zapropo-
nował mi nauczanie studen-
tów, nie byłem do tego prze-
konany, ale z jednej strony za-
działał  brak asertywności,
a z drugiej myśl, że jednak
warto spróbować. W ten spo-
sób zaczął się nowy rozdział
w moim życiu. 

— Jak długo trwa już ten
rozdział?
— Od czterech lat. Prowadzę

zajęcia m.in. z aranżacji kom-
puterowej oraz zespołów. To
właśnie te przedmioty cieszą
się największą popularnością
wśród studentów. Możliwość
poznania „z pierwszej ręki“
praktycznej wiedzy na temat
festiwali czy np. kulisów „Tań-
ca z gwiazdami” jest dla nich
bardzo atrakcyjna. 

— A pytań o sam „Taniec
z gwiazdami” mają zapew-
ne sporo. 
— Zdecydowanie! Ciekawi

ich to, jak to właściwie wy-
gląda praca za kulisami. Ale
nie braknie także pytań o zna-
nych i lubianych: czy na-
prawdę są tacy, jak się o nich
mówi, jak się zachowują...
Właściwie mógłbym na po-
czekaniu zacytować cały pa-
kiet typowych pytań o gwiaz-
dy (śmiech). Poza tym duża
część studentów chciałaby

wybrać się ze mną do War-
szawy, żeby zobaczyć, jak „Ta-
niec z gwiazdami” wygląda
za kulisami. I mimo że chciał-
bym tam zabrać ich jak naj-
więcej, to jednak liczba miejsc
jest ograniczona i zawsze wy-
bieram tylko najzdolniejszych
studentów. 

— Nie jest tak, że to pana
znane nazwisko przyciąga
ich na salę wykładową? 
— Nigdy czegoś takiego nie

zauważyłem. Co prawda zda-
rza się, że jestem rozpozna-
wany na ulicy i wtedy za-
zwyczaj padają pytania
o współpracę z gwiazdami,
jednak myślę, że na moje za-
jęcia studenci przychodzą

przede wszystkim po prak-
tyczną wiedzę. A ja przekazuję
ją im z przyjemnością.

— Jak się pan czuje na
akademickiej katedrze? 
— Nauczanie traktuję jako

misję i staram się dać stu-
dentom jak najwięcej wiedzy,
którą będą mogli praktycznie
wykorzystać. Chcę, żeby ko-
rzystali z moich doświadczeń,
jeśli może to im pomóc. Poza
samym nauczaniem nama-
wiam ich gorąco, aby łączyli
się w zespoły, bo te mają naj-
większą szansę wybicia się.
Młodemu, nieznanemu arty-
ście jest bardzo trudno zostać
zauważonym. Z kolei ja od
studentów także dostaję bar-

dzo wiele. Przykładowo dzię-
ki nim mam możliwość słu-
chania muzyki, po którą sam
bym nigdy nie sięgnął. A tak,
po zagłębieniu się w te utwo-
ry, często odnajduję tam róż-
ne wartości. 

— Mimo wszystko kurso-
wanie Olsztyn-Warszawa
musi być męczące.  
— Praca na uczelni daje

mi ogrom satysfakcji, a jed-
nocześnie odwiedzam
Olsztyn i okolice. To miejsce,
w którym mogę zwolnić i się
wyciszyć. Po prostu czas pły-
nie tu wolniej. Poza tym na-
prawdę lubię moje zajęcia
ze studentami.  

Ewelina Zdancewicz

F
inaliści konkursu „Z ma-
tematyką przez świat” go-
ścili na UWM (29.06. -

1.07). Konkurs  zorganizował
Wydział Matematyki i Infor-
matyki UWM we współpracy
ze stowarzyszeniem „Wspól-
nota Polska. Był  przeznaczo-
ny dla polskich dzieci z Litwy,
Białorusi, Ukrainy oraz Polski.
Nagrodą w tym konkursie był

dwutygodniowy obóz fundo-
wany przez „Wspólnotę Polską”
w Domu Polonii w Ostródzie.
W obozie wzięło udział 23
uczniów szkół podstawowych.
W programie obozu  były m.in.
trzy wizyty na UWM, słucha-
nie wykładów oraz udział
w ćwiczeniach z matematyki,
fizyki i informatyki. I to wszyst-
ko w wakacje. red. 

W
ydział Nauk Ekono-
micznych wniosek do
Centralnej Komisji ds.

Stopni i Tytułów złożył w poło-
wie września ub. roku. 

— Dzięki pozytywnej decyzji
będziemy mogli prowadzić stu-
dia doktoranckie  —  mówi dr
hab. Janusz Heller, prof. UWM,
dziekan Wydziału Nauk Eko-
nomicznych. — Uprawnienia
do nadawania stopnia doktora
habilitowanego w dyscyplinie
ekonomia lepiej nas pozycjo-
nują w hierarchii wydziałów
nauk ekonomicznych w Polsce.
Zyskamy wyższą pozycję w ran-
kingu, jeśli chodzi o wyniki pa-
rametryzacji, a także otrzyma-
my większe fundusze na bada-

nia statutowe — dodaje dziekan
Janusz Heller.

Procedura przyznania no-
wych uprawnień trwała sto-
sunkowo długo. Oceniano do-
robek naukowy wydziału, kon-
takty międzynarodowe, sku-
teczność w zakresie doktory-
zowania, a także formalny stan
kadry naukowej.

—  Teraz chcemy ubiegać się
o uprawnienia do doktoryzo-
wania w drugiej dyscyplinie:
naukach o zarządzaniu. Są to
plany na najbliższe 2-3 lata —
informuje dziekan.

Początki wydziału sięgają
1994 roku, kiedy został uru-
chomiony międzywydziałowy
kierunek studiów zarządzanie

i marketing. Powstanie Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego spowodowało zmianę
nazwę wydziału i jego prze-
kształcenia. 1 stycznia 2004
roku wydział przyjął obecną
nazwę Wydział Nauk Ekono-
micznych, a 1 października tego
samego roku uruchomiono
drugi kierunek — ekonomię. W
2006 roku wydział uzyskał pra-
wa akademickie do nadawania
stopnia naukowego doktora w
dyscyplinie ekonomia.

Kształcenie na Wydziale
Nauk Ekonomicznych odby-
wa się obecnie na kierunkach:
ekonomia, zarządzanie oraz
zarządzanie i inżynieria pro-
dukcji. red. 

Z TELEWIZJI NA UCZELNIĘ 
Rozmawiamy z dyrygentem Tomaszem Szymusiem, wykładowcą na Wydziale Sztuki UWM. Jest
absolwentem olsztyńskiej Państwowej Szkoły Muzycznej i Akademii Muzycznej w Katowicach.

NOWE UPRAWNIENIA WYDZIAŁU EKONOMII
Wydział Nauk Ekonomicznych od 22 czerwca ma pełne prawa akademickie. Decyzję o przyznaniu uprawnień do
nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia podjęła Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów.

Z MATEMATYKĄ PRZEZ WAKACJE

A
nia Surawska, studentka
II roku ekonomii na stu-
diach I stopnia UWM,

wygrała ogólnopolski studen-
cki konkurs „Karierosfera”.
O tym, czego dokonała,  ma-
rzyło ćwierć miliona studentów.
„Karierosfera” jest rozgrywana
w 5 blokach tematycznych: au-
dyt, finanse przedsiębiorstw,
podatki, prawo i zarządzanie
sprzedażą. Ania startowała
w tym ostatnim. 

— Do udziału namówili mnie
koledzy i koleżanki z Koła Nau-
kowego Inwestorów, do które-
go należę — śmieje się Ania.  

W drugim etapie trzeba było
rozwiązać pisemny test, który
składał się z 50 pytań wielo-
krotnego wyboru. — Pytania
były trudne, a odpowiedzi pod-
chwytliwe. Rozwiązałam go
po 30 minutach.  Chciałam zo-
baczyć, na czym ten konkurs
polega i przygotować się na
przyszły rok oraz sprawdzić
swą wiedzę. Decydujące starcie
odbyło się we Wrocławiu.

Ania jako laureatka otrzyma-
ła 3-miesięczny płatny staż wfir-
mie ubezpieczeniowej, voucher
na bezpłatny kurs MBA w do-
wolnie wybranej uczelni i vou-
cher na kurs języka obcego
w dowolnie wybranym kraju

oraz  książki na temat przed-
siębiorczości i supernowoczes-
ną kamerę filmową.  

Anna Surawska pochodzi
zGiżycka, gdzie skończyła Tech-
nikum Ekonomiczne. Wybrała
ekonomię na UWM, bo eko-
nomia bardzo ją interesuje. Od
roku prowadzi własną firmę –
marketing sieciowy i tym się
chce zajmować po zakończeniu
studiów. Studiuje na UWM,
bo uważa, że uczelnia bardzo
dobrze przygotowuje ją do przy-
szłej pracy, np. oferując zajęcia
na licencji Harvard Bussines
prowadzone w języku angiel-
skim m.in. przez dr Dominikę
Kuberską. Po studiach chce po-
zostać w naszym regionie, bo tu
czuje się najlepiej. red. 

ANNA W SFERZE KARIERY

Anna Surawska studiuje 
ekonomię na UWM

POSTĘP W BEZPIECZEŃSTWIE

K
atedra Podstaw Bezpie-
czeństwa WNT wraz ze
Stowarzyszeniem Inży-

nierów i Techników Mecha-
ników Polskich zapraszają na
konferencję.

I Międzynarodowa Konfe-
rencja „Postęp w inżynierii
bezpieczeństwa“ odbędzie się
w dniach 7-8 września na
UWM. Uroczyste otwarcie: 7
września o godz. 10. Tematyka

konferencji obejmie m.in. bez-
pieczeństwo i ochronę zdrowia
pracowników oraz bezpie-
czeństwo techniczne proce-
sów produkcyjnych w różnych
gałęziach przemysłu. W pro-
gramie konferencji organiza-
torzy zaplanowali m.in. warsz-
taty dla przedsiębiorców. 

Honorowy patronat nad
konferencją objął m.in. rektor
UWM Ryszard Górecki. red. Profesor Janusz Heller

Tomasz Szymuś jest wykładowcą na UWM. Studenci pytają go o kulisy programu „Taniec z gwiazdami“  
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J
ak zachęcić do studiowa-
nia polonistyki? Magne-
sem może być kierunek

filologia polska 30+. — Chce-
my stworzyć popołudniową
grupę studiów stacjonarnych
dla polonistów w wieku 30+,
którzy mają już uporządko-
wane życie, rodzinę, pracę,
a chcieliby pogłębić  wiedzę
lub po prostu poszerzyć kwa-
lifikacje — mówi prof. Ma-
riusz Rutkowski, dyrektor In-
stytutu Filologii Polskiej
UWM. — Zajęcia byłyby bez-
płatne, prowadzone popo-
łudniami, dostosowane do
innego trybu życia, ale uczest-
ników obowiązywałyby te
same zasady, co „normalnych”

studentów dziennych, tak je-
śli chodzi o program zajęć
i wymagania, jak i ulgi i ubez-
pieczenie.

Prof. Joanna Chłosta-Zie-
lonka, wicedyrektor Insty-
tutu Filologii Polskiej, doda-
je: — Pomysł wydał się
wszystkim wokół bardzo in-
teresujący i niekoniecznie
mówię tu o osobach zwią-
zanych z polonistyką, a ra-
czej ludziach z zewnątrz —
mówi. — W tej chaotycznej
rzeczywistości mamy mało
czasu, żeby poczytać, zasta-
nowić się, zinterpretować
tekst. Jest wiele osób, które
skończyły ścisłe kierunki tyl-
ko dlatego, żeby zdobyć za-

wód, a ich zainteresowania
koncentrują się właśnie na
humanistyce. Ten kierunek
da możliwość realizacji hob-
by podpartego teorią i dys-
kusją w gremium podobnie
czujących i myślących osób. 

W pierwszej turze rekruta-
cji zgłosiło się kilka osób. —
Ale rekrutacja trwa, naj-
prawdopodobniej będzie jesz-
cze wrześniowy nabór, więc
jest wciąż szansa, że chętne
osoby się zgłoszą— mówi
prof. Rutkowski. — Grupa
seminaryjna to 12 osób, gru-
pa zajęciowa — nieco więcej,
ale biorąc pod uwagę specy-
fikę formy kształcenia — być
może władze uczelni zdecy-

dowałyby się podejść do tej
sprawy elastycznie. Ogólnie
jesteśmy z wyników pierwszej
tury zadowoleni, polonistyka
w tym roku prezentuje się le-
piej niż w ubiegłym. Mamy
około 30 zgłoszeń, a rok temu
było ich kilkanaście, nie mó-
wiąc już o ogromnym sukce-
sie logopedii, gdzie zgłosiło się
ok. 150 osób, co jest drugim,
po dziennikarstwie, wynikiem
na Wydziale Humanistycz-
nym.

Studenci do 17 września mu-
szą potwierdzić chęć studio-
wania. — Mamy nadzieję, że
u nas zostaną — mówi
prof. Chłosta-Zielonka.

Łukasz Wieliczko

PROPOZYCJA DLA STUDENTÓW Z PASJĄ  
Bezpłatne studia dzienne dla osób pracujących? To możliwe. Instytut Filologii Polskiej już uruchomił
rekrutację na filologię polską 30+.

D
opiero skończył  stu-
dia na kierunku
biotechnologia mo-
lekularna zwierząt,
ale jeszcze się nie

obronił. Aby pojechać do The
University of Chicago, który
jest dziewiątą uczelnią świata,
na macierzystym uniwersyte-
cie wziął urlop dziekański
i przesunął obronę pracy ma-
gisterskiej o rok. Ma zaledwie
24 lata, a już znalazł się w gro-
nie czołowych naukowców zaj-
mujących się wirusami. Jak
sam przyznaje, to dla niego nie
tylko szansa na rozwój kariery
naukowej, ale też i ogromny
prestiż.  — Fulbright ma różne
programy stypendialne, dla
naukowców i studentów. Ten
drugi ma mniejszą pulę finan-
sowania, ale udało mi się do

niego zakwalifikować. Nie jadę
tam studiować, bo nie będę
uczestniczył w zajęciach, nie
będę miał nawet indeksu. Będę
chodził do pracy w laborato-
rium  jak pracownik naukowy,
ale bez statusu pracownika.
To naprawdę duże wyróżnie-
nie. Jestem pierwszym sty-
pendystą Fulbrighta z mojego
wydziału — mówi.

Starania o przyznanie sty-
pendium trwały wiele miesię-
cy. — Podczas konferencji nau-
kowej w Gdańsku poznałem
profesora Scotta Golda ze Sta-
nów Zjednoczonych. W roz-
mowach kuluarowych zapro-
ponował mi staż u siebie w la-
boratorium.  Profesor próbował
mi znaleźć finansowanie na
ten pobyt, ale się nie udało.
Podpowiedział mi, aby spró-

bować z fundacją Fulbrighta,
bo miał już u siebie studenta
z Polski z tego programu. Apli-
kowałem na ten program.
Samo wypełnienie dokumen-
tów zajęło mnóstwo czasu.
Dość długo czekałem na od-
powiedź. Przeszedłem po-
szczególne etapy aż do rozmo-
wy kwalifikacyjnej w Warsza-
wie. Przyjechało tam czterech
przedstawicieli amerykańskich
uczelni. Trzeba było wybrać
projekt, na który chce się je-
chać. Wybrałem ten dotyczący
znalezienia przeciwciał na wi-
rus Ebola, ściślej przeciwciała
w celu diagnostyki konkret-
nych szczepów tego wirusa, no
się dostałem, a konkurencja
była spora – opowiada. 

To nie jest pierwszy zagra-
niczny wyjazd naukowy To-

masza Ślężaka. Wcześniej
uczestniczył w trzymiesięcz-
nych badaniach w Finlandii na
Uniwersytecie w Turku, gdzie
zajmował się badaniami doty-
czącymi nowotworu nadner-
czy. Jak przyznaje, biotechno-
logia jest jego świadomym wy-
borem kierunku kształcenia.
Jeszcze zanim poszedł na stu-
dia, wiedział, że chce opraco-
wywać leki i robić szczepionki.
Studia tylko ugruntowały go
w wyborze drogi życiowej. —
Chciałbym pracować nad opra-
cowywaniem szczepionek i no-
wych leków. Czuję w tym po-
wołanie. Jak się idzie do tej
pracy, to robi się coś nie tyle dla
siebie, ale dla innych. Mam na-
dzieję, że kiedyś te badania
komuś pomogą — mówi sty-
pendysta. Wioletta Sawicka

Tomasz Ślężak z Wydziału Biologii i Biotechnologii pojechał do USA na stypendium Fulbrighta.
— Będę zajmował się przeciwciałami przeciwko wirusowi Ebola — mówił przed wyjazdem.

CAŁY ROK W STANACH

Tomasz Ślężak z Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM otrzymał prestiżowe stypendium Fulbrighta 

F
undacja Georga i Marii
Dietrichów wznowiła
przyznawanie nagrody za

najlepszą pracę dyplomową
i magisterską, napisane
i obronione w Katedrze Filo-
logii Germańskiej UWM
w Olsztynie. 

Promotorzy tegorocznych
prac nominowali do nagro-
dy cztery prace dyplomowe
oraz trzy prace magisterskie.
Jury, wyłonione spośród pra-
cowników katedry, uznało, że
najlepszą pracę dyplomową
pt. „Anglicyzmy w podręcz-
nikach do języka niemiec-
kiego” napisał Maciej Cho-
romański, absolwent spe-
cjalności nauczycielskiej

w zakresie języka niemiec-
kiego (promotorka: dr Ma-
riola Jaworska). 

Autorką najlepszej pracy
magisterskiej pt. „Stereoty-
powy obraz kobiety w rekla-
mie telewizyjnej” jest absol-
wentka specjalności nauczy-
cielskiej w zakresie języka
niemieckiego studiów i filo-
logii germańskiej, studia II
stopnia, Edyta Skrocka (pro-
motorka: prof. dr hab. Ewa
Żebrowska). 

Nagrody w wysokości 250
euro oraz dyplomy gratula-
cyjne zostaną wręczone lau-
reatom w czasie uroczystej
inauguracji roku akademic-
kiego 2015/2016. red. 

NAGRODY ZA NAJLEPSZE PRACE

Maciej Choromański Edyta Skrocka 

T
rzydzieści milionów zło-
tych wyda UWM na ter-
momodernizację w latach

2015-16. Oprócz efektów eko-
logicznych i oszczędności
w opłatach przyniesie ona tak-
że efekt estetyczny. 

7 lipca rektor UWM podpi-
sał ostatnią już umowę  z wy-
konawcą termomodernizacji
budynku dydaktycznego przy
pl. Łódzkim 3. Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski reali-
zuje obecnie 3 duże inwestycje
termomodernizacyjne. Obej-
mują one w sumie 9 budyn-
ków, głównie w Kortowie. Ter-
momodernizacja wynika
z uniwersyteckiego programu
Green University, który wdro-
żył w życie rektor prof. Ryszard
Górecki. Koszt inwestycji to

30 mln zł, a wkład własny
uczelni to 5,5 mln zł. Resztę
kosztów pokrywają: Mecha-
nizm Finansowy Europej-
skiego Obszaru Gospodarcze-
go dofinansowanie (tzw. Fun-
dusz Norweski) — ok. 14,5
mln zł, Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej — 3 mln zł
oraz inne programy i celowe,
nisko oprocentowane pożycz-
ki w NFOŚiGW. 

Dodatkowo UWM musi tak-
że wypełnić warunki stawiane
przez Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska, np. nie
prowadzić prac w czasie lęgów
ptasich.  Część prac już zosta-
ła zakończona. Termin ter-
momodernizacji mija z koń-
cem kwietnia 2016 r.  red. 

CZYSTSZE POWIETRZE OD ZARAZ 

P
artnerstwo publiczno-
prywatne i jak z niego
korzystać — tego mogli

dowiedzieć się samorządow-
cy podczas konferencji, która
odbyła się 25 czerwca w Sta-
rej Kotłowni UWM. Partner-
stwo publiczno-prywatne to
przedsięwzięcie realizowane

w oparciu o umowę długo-
terminową zawartą pomię-
dzy np. gminą a prywatnym
podmiotem gospodarczym.
Jego celem jest budowa in-
frastruktury umożliwiającej
gminie świadczenie usług
publicznych, np. wodociągów
lub dróg. red. 

PARTNERSTWO DAJE WIĘCEJ
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N
a czym polega idea Green
University i jak wygląda
jej realizacja w praktyce.

O to pytali  członkowie delega-
cji z Charkowskiego Narodo-
wego Uniwersytetu Gospodar-
ki Miejskiej im. AleksiejaM. Be-
kietowa.

Charkowski Narodowy Uni-
wersytet Gospodarki Miejskiej
to uczelnia państwowa, jedna
z 40 w tym  1,5-milionowym
mieście. Liczy sobie 90 lat.
Studiuje na niej 12 tys. stu-
dentów, a w całym Charkowie
jest ok. 400 tys. studentów. To
uczelnia specyficzna: uczy słu-
chaczy zarządzania miastami,
a w tym m.in. zarządzania
energią.

Obecnie ukraińskie uczel-
nie publiczne otrzymują na
opłacenie kosztów zużytej
energii dotacje od państwa,
które jednocześnie określa
górne limity opłat. Ukraiński
rząd zapowiada jednak, że
zlikwiduje dotację całkowicie
i uczelnie będą musiały pła-
cić za energię ze swych przy-
chodów. Ta zapowiedź spo-
wodowała zainteresowanie
szkół wyższych kwestią
oszczędności energii. Odpo-
wiedzialni za tę sprawę pra-
cownicy charkowskiego uni-
wersytetu poszukując w in-
ternecie podobnych przy-
kładów natrafili na UWM
i ideę Green University. Tak
bardzo ich zainteresowała, że
postanowili na miejscu do-
wiedzieć się o niej jak naj-
więcej.

— Wasz uniwersytet jest je-
dyną uczelnią w Polsce, jak
udało nam się stwierdzić,
wdrażającą taki program. To
jest właśnie to, co my chcemy
robić u siebie — poinformo-
wała dr Natalia Bibik, kie-
rownik Biura Współpracy
Międzynarodowej, odpowie-
dzialna za przygotowanie pro-
gramu zarządzania energią
na swojej uczelni, stojąca na
czele delegacji.

Sześcioosobowa delegacja
z Charkowa odwiedziła Kor-
towo 9 lipca. Gości podejmo-
wał Tomasz Szczyglewski, za-
stępca kanclerza ds. inwesty-
cyjno-technicznych, odpowie-
dzialny za wdrażanie tech-
nicznej strony idei Green Uni-
versity.  Goście z Charkowa
mieli potem wiele dodatko-
wych pytań. Interesowało ich,
np. jak UWM jest finansowa-
ny; czy dostaje dotacje od pań-
stwa, a jeśli tak, to na co; jak
wygląda zarządzanie energią
na UWM i kto nią zarządza;
czyje są sieci przesyłowe; jakie
cele stawia uczelnia, moderni-
zując sieci ciepłownicze i wy-
konując termomodernizację;
czy UWM przeprowadził
wśród studentów i pracowni-
ków kampanię promującą ideę
i z jakim skutkiem. Wizyta na
UWM upewniła gości, że ich
pomysł na zarządzanie energią
jest dobry i daje już wymierne
rezultaty nie tylko ekologiczne,
ale i ekonomiczne. Nie kryli
także uznania dla piękna kam-
pusu w Kortowie. red. 

ZIELONY UNIWERSYTET 
TAKŻE W CHARKOWIE

P
odczas wakacji w Bib-
liotece  Uniwersyteckiej
UWM w Olsztynie moż-

na oglądać wystawę fotogra-
fii portretowych Rafała Kaź-
mierczaka pt. One. Wystawa
dostępna będzie dla zwie-
dzających w lipcu i sierpniu
na I piętrze (antresola), w go-

dzinach otwarcia biblioteki
(poniedziałek-piątek, godz.
8-15).

Autor zdjęć Rafał Kaźmier-
czak jest członkiem aktyw-
nego w naszym regionie War-
mińsko-Mazurskiego Stowa-
rzyszenia Fotograficznego
BLUR.

PORTRETY FOTOGRAFICZNE
RAFAŁA KAŹMIERCZAKA 

P
rojekt „Budowa La-
boratorium Medy-
cyny Regeneracyj-
nej” dobiega końca.
Jego celem był za-

kup kompletnej infrastruk-
tury do prowadzenia badań
nad komórkami macierzy-
stymi oraz ich wdrożeniem
w porozumi eniu z jedno-
stkami naukowymi, organi-
zacjami badawczymi, przed-
siębiorstwami oraz innymi
podmiotami. Otwarcie la-
boratorium nastąpiło 29
czerwca.

— Dzięki realizacji projektu
będziemy mogli prowadzić
badania, a także wdrażać eks-
perymentalne terapie wyko-
rzystujące komórki macie-
rzyste w przypadku: stward-
nienia zanikowego boczne-
go, stwardnienia rozsianego,
regeneracji dysków lędźwio-
wych, śpiączki i wystąpienia
ubytków kości – wymienia
prof. Wojciech Maksymowicz,
dziekan Wydziału Nauk Me-
dycznych. 

Projekt był realizowany
przez Fundację na rzecz Re-
generacji Komórek Nerwo-
wych, która powstała z ini-
cjatywy naukowców z Wy-

działu Nauk Medycznych
UWM. Zadaniem fundacji
jest m.in. wspieranie prac ba-
dawczych nad komórkami
macierzystymi oraz pomoc
chorym na choroby układu
nerwowego i kręgosłupa. Pre-
zesem jest Ewa Błaszczyk,
aktorka, a także prezes Fun-
dacji „A kogo?“ działającej

na rzecz dzieci wymagają-
cych rehabilitacji po ciężkich
urazach neurologicznych oraz
ich rodzin. 

— Jestem pełna radości i za-
chwytu, że to miejsce tak
prężnie się rozwija. Mam na-
dzieję, że ta praca przełoży się
na pozytywne efekty. Nas jako
fundację „A kogo?” najbar-

dziej będzie interesować le-
czenie śpiączki — wyjaśnia
Ewa Błaszczyk. 

Projekt „Budowa Labora-
torium Medycyny Regenera-
cyjnej” był współfinansowany
przez Unię Europejską z Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013. red. 

B
yły to: III Lanzhou In-
ternational Drum Cul-
ture & Art of China Fes-

tival oraz IV Lanzhou Inter-
national Folklore Festival.
Oba wydarzenia odbywały się
w Lanzhou, 4-milionowym
mieście w Chinach w dniach
3-9 lipca. Podczas oficjalnej
ceremonii otwarcia grupa po-
dziwiała „Opowieści Jedwab-
nego Szlaku”, tradycyjną chiń-
ską odę do przyjaźni opowie-
dzianą tańcem przez artystów
Zespołu Pieśni i Tańca z Lan-
zhou w pięknym wykonaniu
Teatru Wielkiego Jincheng.

Podczas 5 dni zespół kon-
certował ośmiokrotnie. Pro-
mował polski folklor w teat-
rach, parkach i ogrodach
miejskich Lanzhou. Wieczo-
rami kortowiacy poznawali
artystów z innych zespołów,
ucząc się wzajemnie swoich
piosenek i tańców. W festi-
walu wzięło udział 10 zespo-
łów z Czech, Rosji, Macedonii,

Egiptu, Sri Lanki, Indonezji,
Uzbekistanu oraz dwa  z Lan-
zhou. 9 lipca grupa uczestni-
czyła w uroczystym zamknię-
ciu festiwalu, które  zostało
zwieńczone spektakularnym
występem Grupy Sztuki Wi-

dowiskowej Lanzhou na sce-
nie teatru Jincheng.

Impreza została zorganizo-
wana przez Chińską Sekcję
Międzynarodowej Rady Sto-
warzyszeń Folklorystycznych,
Festiwali i Sztuki Ludowej

CIOFF. Wyjazd Zespołu Pieś-
ni i Tańca „Kortowo” odbył się
dzięki wsparciu Uniwersyte-
tu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie oraz Samorządu
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego.

NOWE LABORATORIUM
POMOŻE CHORYM
Naukowcy z Wydziału Nauk Medycznych UWM będą wdrażać eksperymentalne terapie
w takich chorobach jak stwardnienie zanikowe boczne czy stwardnienie rozsiane. 

KORTOWO KONCERTOWAŁO W CHINACH 
Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  wziął udział w dwóch
międzynarodowych festiwalach folklorystycznych w Chinach. 

Zespół Kortowo podczas podróży po Chinach. Studenci odwiedzili Pekin i Lanzhou
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Ewa Błaszczyk i prof. Wojciech Maksymowicz otwierają Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej 
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