
ŚRODA 1 6 . 0 9 . 2 0 1 5    dodatek bezpłatny nr 9 (114) ISSN 1731-7576     NR INDEKSU 350176

www.uwm.edu.pl

OSTATNI DZIEŃ REKRUTACJI: 16 WRZEŚNIA 
46 KIERUNKÓW NA STUDIACH STACJONARNYCH UWM I 17 KIERUNKÓW NA STUDIACH

NIESTACJONARNYCH OFERUJE MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA NAUKI JESZCZE W TYM ROKU
AKADEMICKIM. WARUNEK JEST JEDEN – CHĘTNI NA STUDIA JESZCZE DZISIAJ ZAREJESTROWAĆ

SIĘ W INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW.

P
rzyznanie kategorii
A, czyli oceny bardzo
dobrej, plasuje wy-
dział na pierwszym
miejscu w Polsce.

Żaden wydział geodezyjny nie
ma tak wysokiej oceny. Wy-
dział Geodezji UWM był oce-
niany w 2014 roku i uzyskał
kategorię B. Po reorganizacji,
czyli przyłączeniu kierunku
budownictwo, poddał się po-
nownej weryfikacji i awanso-
wał do klasy A. — Dla nas to
wielki prestiż. Zabiegaliśmy
o awans w tej kategorii nau-
kowej od dawna. To zasługa
wielu naukowców, która przy-
niosła rezultaty w postaci tak
dobrej oceny – przyznaje dzie-
kan wydziału prof. Radosław
Wiśniewski. 

Polska Komisja Akredyta-
cyjna oceniała głównie po-
tencjał naukowy, rozwojowy
i badawczy wydziału. Kate-
goria A to więcej pieniędzy na
badania statutowe prowa-
dzone przez pracowników
naukowych. — Oznacza to
około pół miliona złotych
rocznie więcej na badania
statutowe na naszym wydziale
przez dwa lata. W 2017 roku
będziemy oceniani ponownie
— tłumaczy dziekan. — Nasze
aspiracje są wyższe i chcieli-
byśmy trafić do kategorii A +. 

Poza pieniędzmi na badania
naukowe Wydział Geodezji, In-
żynierii Przestrzennej i Bu-
downictwa może się starać
o dodatkowe środki na cele dy-
daktyczne, bo w maju kierunek

geodezja i kartografia uzyskał
ocenę wyróżniającą  za jakość
kształcenia. Stwarza to szansę
na pozyskanie około miliona
złotych rocznie przez kilka lat.

Geodezja jest ósmym wy-
działem UWM, który posiada
kategorię naukową A. — Jest
to umocnienie pozycji akade-
mickiej uczelni i sukces zmian
organizacyjnych, o których
zdecydowałem w ubiegłym
roku — mówi rektor UWM
prof. Ryszard Górecki. Zmia-
ny dotyczyły przeniesienia bu-
downictwa z Wydziału Nauk
Technicznych i włączenia do
geodezji, w wyniku czego po-
wstał Wydział Geodezji Inży-
nierii Przestrzennej i Budow-
nictwa. — Początkowo były
negatywne opinie pracowni-

ków wydziału geodezji, ale te-
raz wszyscy są zadowoleni.
Budownictwo nie mogło być
dalej zintegrowane z naukami
technicznymi, ponieważ po-
wiązane jest przede wszystkim
z geodezją. Te zmiany bardzo
dobrze przyjęto w Minister-
stwie Nauki i Szkolnictwa Wy-
ższego, czego efektem jest na-
danie kategorii A — tłumaczy
rektor. I jak podkreśla, awans
wydziału, to również sukces
pracy naukowej prof. Andrze-
ja Krankowskiego. — Profesor
Krankowski doprowadził do
powstania na naszej uczelni
stacji radioastronomicznej,
która jest jedną z najlepszych
stacji satelitarnych w Europie
– zaznacza rektor. Stacja po-
wstała w Bałdach pod Olszty-

nem, jako część europejskiego
systemu LOFAR. Wieloante-
nowy teleskop ma poznawać
najbardziej odlegle zakątki
wszechświata. 

Wśród planów dotyczących
rozwoju naukowego uniwer-
sytetu, rektor Ryszard Górecki
wymienia przede wszystkim
wyższą kategorię dla Wydziału
Nauk Medycznych. — W trak-
cie realizacji jest procedura
aplikacyjna w zakresie uzyska-
nia uprawnień habilitacyjnych.
Mamy już pozytywną akredy-
tację kierunku kształcenia. Dy-
namizuje się program badaw-
czy, a więc jest bardzo duża
szansa, że w najbliższych latach
również medycyna będzie mia-
ła kategorię A. Musi też o nią
zawalczyć Wydział Nauk Eko-

nomicznych oraz Wydział Pra-
wa — podkreśla.  

Przed kilkoma dniami Pol-
ska Komisja Akredytacyjna
przyznała ocenę wyróżniają-
cą za kształcenie studentów
kierunkowi rybactwa. Jest on
częścią Wydziału Nauk o Śro-
dowisku, który posiada kate-
gorię naukową A, a więc rów-
nież ten wydział, podobnie
jak geodezja będzie się mógł
ubiegać o dodatkowy budżet
rocznie na cele dydaktyczne.
Kierunek rybactwa dzięki wy-
sokiej ocenie, nie tylko awan-
sował i jest na pierwszym
miejscu w Polsce, ale rów-
nież współpracą z nim są za-
interesowani japońscy nau-
kowcy z Uniwersytetu w Hok-
kaido. Wioletta Sawicka

GEODEZJA UWM NAJLEPSZA W POLSCE
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa kategorię
naukową A. — To wielki sukces — mówi rektor UWM prof. Ryszard Górecki. Świadczy to o dynamicznym rozwoju wydziału.

Rektor UWM prof. Ryszard Górecki: Taka wysoka ocena wydziału geodezji  to duży sukces uczelni Dziekan wydziału geodezji prof. Radosław Wiśniewski mówi, że kategoria A to prestiż i pieniądze

kierunki
studiów 
ma UWM 
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O
publikowanie pra-
cy badawczej
w „The New En-
gland Journal of
Medicine” (NEJM

— red), bo o nim mowa, gra-
niczy z cudem. Nic dziwnego,
bo w tym ogólnomedycznym
tygodniku z ponaddwustu-
letnią tradycją chcieliby za-
mieszczać artykuły o wyni-
kach swoich badań naukow-
cy  z całego świata.  O presti-
żu pisma świadczy bardzo
wysoki Impact Factor — pra-
wie 56 punktów. Im wyższy
Impact Factor, tym wyższy
stopień oddziaływania cza-
sopisma w środowisku nau-
kowym, a co za tym idzie licz-
ba cytowań. Dla porównania
najważniejsze polskie pismo
branżowe dla kardiologów,
czyli „Kardiologia Polska”, ma
IF na poziomie 0,53 punktów.
Zaś najważniejsze pismo kar-
diologiczne w Europie „Eu-
ropean Heart Journal” po-
siada IF nieco przekraczający
15. Innymi słowy, im większy
Impact Factor, tym trudniej
w danym piśmie cokolwiek
opublikować. IF to inaczej
wskaźnik oddziaływania.
Oznacza to, że najwięcej śro-
dowisk medycznych powołu-
je się na artykuły zawarte
w danym piśmie. 

Profesor Andrzej Rynkie-
wicz jest jednym z kilkunas-
tu współautorów z Europy,
Stanów Zjednoczonych, Ja-
ponii a także Australii, którzy
utworzyli gremium naukowe
do zbadania mało jeszcze roz-
poznanej choroby serca, zwa-

nej „zespołem takotsubo”. Fi-
nałem po kilku latach badań
na grupie 1750 pacjentów
z całego świata jest zamiesz-
czona w NEJM publikacja. —
Stworzyliśmy, jak dotąd naj-
większy, rejestr pacjentów
z tego typu chorobą.  Myślę, że
będzie to również materiał
do podręczników kardiolo-
gii. Te opublikowane badania
precyzują, na czym polega ta
choroba, jakie jest rokowanie
i epidemiologia. To czasopis-
mo jest podstawowym źród-
łem do pisania podręczników
akademickich, bo tu się pub-
likuje najważniejsze wyniki

badań medycznych  — tłu-
maczy profesor Rynkiewicz. 

Choroba zwana inaczej „ze-
społem złamanego serca” po-
lega na ostrej niewydolności
serca, nie mającej jednak pod-
łoża miażdżycowego. Łatwo ją
pomylić z popularną wień-
cówką lub z zawałem. 

Schorzenie po raz pierwszy
opisano w Japonii, stąd jej na-
zwa, ponieważ tako-tsubo
oznacza naczynie z wąską
szyjką i szerokim dnem słu-
żące do łowienia ośmiornic.

Profesor Andrzej Rynkie-
wicz ma na swoim koncie
ponad 200 punktów IF za

wszystkie  zamieszczone pub-
likacje. W „The New England
Journal of Medicine”  jego
nazwisko ukazało się po raz
pierwszy. — To jest sukces
naukowy, ale nie tylko mój.
To sukces całego Wydziału
Nauk Medycznych UWM,
ponieważ publikacja ma rów-
nież afiliację przy Katedrze
i Klinice Kardiologii  UWM.
W rozmowie z zespołem
wspomniałem, że jak się ma
artykuł w NEJM-ie, to moż-
na już iść na emeryturę —
kończy profesor. — Ale to
oczywiście żart.

Wioletta Sawicka 

Termomodernizacja pierw-
szej grupy budynków znaj-
dujących się w Kortowie po-
woli dobiega końca. Trwa już
odbiór.  Dzięki termomoder-
nizacji UWM zużyje mniej
ciepła i prądu, a co za tym
idzie zaoszczędzi nawet 1
mln zł rocznie.

Realizacja projektu rozpo-
częła się w październiku
ubiegłego roku i potrwa do 30
września. Termomodernizacji
poddane zostały 4 budynki
zlokalizowane w Kortowie.
Budynek Katedry Geodezji
Szczegółowej Wydziału Geo-
dezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa (ul. Heweliu-
sza 12) powstał w latach 60.
XX wieku w technologii prze-
mysłowej. Kolejny przy
ul. Oczapowskiego 11 (dzie-
kanat Wydziału Nauk Tech-
nicznych) to dwie bryły bu-
dynku połączone łącznikiem.
Jedna z lat 60., druga z 90.
XX wieku budowane tech-
nologią tradycyjną. Budynki
Wydziału Medycyny Wetery-
naryjnej (Oczapowskiego 13)
to kompleks budynków po-
wstałych w latach 80. XX
wieku w technologii przemy-
słowej. Oczapowskiego 14
(dziekanat Wydziału Medy-
cyny Weterynaryjnej) to
obiekty z prefabrykatów z lat
70. XX w.

Na termomodernizację skła-
da się: ocieplenie ścian, stro-
pów i dachów o powierzchni:
ok. 27 tys. mkw., wymiana
701 okien o łącznej po-
wierzchni 1,6 tys.mkw., wy-
miana 24 drzwi o powierzch-
ni 51,1 mkw., wymiana lub
modernizacja 7 instalacji we-
wnętrznych centralnego
ogrzewania i 2 systemów
wentylacji mechanicznej.
Składa się na nią jeszcze mo-
dernizacja oświetlenia, czyli
wymiana prawie 600 punk-
tów świetlnych wraz z ponad
500 oprawami.

Niektórych może dziwić wy-
miana okien na takie, które
łudząco przypominają po-
przednie. To jednak w przy-
padku budynków zlokalizo-
wanych na terenie Kortowa

I wymóg konserwatora za-
bytków, gdyż obiekty znaj-
dują się w strefie objętej
ochroną konserwatorską. Na-
leży pamiętać, że zespół ar-
chitektoniczno-urbanistycz-
ny dawnego szpitala psy-
chiatrycznego w Kortowie
jest wpisany do rejestru za-
bytków nieruchomych wo-
jewództwa warmińsko-ma-
zurskiego. Dotyczy to rów-
nież istniejących okien PCV.
Chociaż okna wyglądają po-
dobnie, mają dużo większą
izolacyjność cieplną, a ko-
nieczność ich zastosowania
wynika z opracowanych au-
dytów energetycznych. To
właśnie przez okna ucieka
znaczna część ciepła z bu-
dynku. Dzięki temu oraz za-
stosowanym wywietrznikom
higroskopowym, które pod-
czas zmiany ciśnienia lub
wilgotności powietrza zamy-
kają się i otwierają, UWM
znacząco zaoszczędzi na zu-
życiu energii cieplnej.

Docelowo w wymienionych
budynkach zużycie energii
cieplnej pobieranej z miej-
skiej sieci ciepłowniczej
zmniejszy się o 63,59 proc.
oraz uzyska ponad 66-proc.
oszczędność na kosztach
energii elektrycznej. Da to 1
mln zł oszczędności rocznie.
Przekłada się to także na efekt
ekologiczny w postaci zmniej-
szenia emisji CO2 do atmos-
fery w wysokości 3,5 mega-
grama rocznie.

Koszt inwestycji to 12
mln zł. Część z tych pieniędzy,
tj. 3 mln zł uczelnia otrzymała
w formie dotacji z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki w Wod-
nej w Warszawie działającego
na rzecz Ministra Ochrony
Środowiska, operatora IV
Programu priorytetowego
„System Zielonych Inwestycji“
( GIS Green Investment Sche-
me), 2,8 mln zł to pożyczka
z NFOiGW. Reszta to środki
własne lub pozyskane i już za-
inwestowane wcześniej z Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej.

opr. red. 

P
rawo karne fascynowało
mnie już na studiach —
mówi dr Chlebowicz. —

Podobała mi się i praca praw-
nika praktyka, i nauka. Nie
dało się tego połączyć. Wy-
brałem naukę — dodaje Piotr
Chlebowicz. Na uczelni trafił
do prof. Wiesława Pływa-
czewskiego i wtedy jego ba-
dania nabrały rozpędu. Zaj-
mował się wtedy chuligań-
stwem stadionowym. Cały rok
spędził w drodze, zbierając
materiały. Wspomina: —Ba-
dania doprowadziły mnie
w wiele różnych miejsc: gabi-
netów decydentów, ławek sta-
dionowych i komisariatów.
Rozmawiał i z chuliganami,
i z policjantami, którzy ich
ścigali. Trafił wtedy do wy-

wiadu kryminalnego Komen-
dy Wojewódzkiej Policji
w Gdańsku. — Analiza kry-
minalna wciągnęła mnie na
cztery lata — wspomina. Ra-
zem z prof. Wojciechem Fi-
lipkowskim dr Chlebowicz na-
pisał książkę pt. „Analiza kry-
minalna. Aspekty krymina-
listyczne i prawnodowodowe”. 

Aż nadszedł czas, żeby tę
pracę podsumować. Doktor
Chlebowicz razem ze współ-
pracownikami zorganizował
konferencję poświęconą ana-
lizie kryminalnej. Wzięła
w niej udział mł. insp. Joanna
Kamińska, która jest naczel-
nikiem wydziału wywiadu kry-
minalnego KWP w Olsztynie.

— To bardzo otwarta osoba,
a przy tym profesjonalistka.

Razem przygotowaliśmy pod-
ręcznik pt. „Operacyjna ana-
liza kryminalna w służbach
policyjnych”. Chciałbym, żeby
korzystali z niej studenci —
dodaje naukowiec. Doszedł
do wniosku, że tym podręcz-
nikiem wyczerpał wątek ana-
lizy kryminalnej. Przynajm-
niej na razie. Nie wyklucza
powrotu do tej tematyki, ale
na razie pracuje nad innymi
badaniami.

I dodaje: — Jeszcze na stu-
diach usłyszałem zdanie, któ-
re jest dla mnie bardzo waż-
ne. Brzmi ono: Najlepsza
praktyka wynika z dobrej teo-
rii. Jak się okazało życie po-
zytywnie zweryfikowało to
powiedzenie.

Małgorzata Kundzicz

MARZENIE NAUKOWCÓW
Najważniejszy tygodnik medyczny świata opublikował pracę, której współautorem jest
prof. Andrzej Rynkiewicz, kierownik Katedry Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych UWM.

PRAKTYKA WYNIKA Z DOBREJ TEORII
Pracował w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, zrobił aplikację prokuratorską, zajął się analizą kryminalną.
Doktor Piotr Chlebowicz z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji UWM.

TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKÓW NA FINISZU

Prof. Andrzej Rynkiewicz, kierownik Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii WNM UWM

Termomodernizacja to oszczędności energii i pieniędzy
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pkt. IF ma na
swoim koncie
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J
ubileusz był ważny nie tyl-
ko dla Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego, ale

i regionu, ponieważ Wydział
Nauk Ekonomicznych jest jed-
ną z największych jednostek
na UWM. Kształcą się tam
specjaliści na trzech kierun-
kach: ekonomia, zarządzanie
oraz zarządzanie i inżynieria
produkcji.

— Wydział przekroczył już
pełnoletność, ale jeszcze dale-
ko mu do pełnego rozwoju —
podkreślał dr hab. Janusz Hel-
ler, prof. UWM, dziekan Wy-
działu Nauk Ekonomicznych.
— Zdajemy sobie sprawę, że
nasze dotychczasowe osiąg-
nięcia to dopiero pierwszy etap
i połowa sukcesów, które za-
mierzamy osiągnąć. Ale warto

podkreślić, że na przestrzeni
ostatnich lat awansowaliśmy
z 63. pozycji spośród ok. 100

wydziałów ekonomicznych
w Polsce na 32, a niektórzy pla-
sują nas nawet na 14. pozycji

W 2014 roku Wydział Nauk
Ekonomicznych uzyskał bar-
dzo dobre wyniki akredytacji
kierunku ekonomia. W tym
roku otrzymał bardzo dobrą
ocenę instytucjonalną całego
wydziału.

— Zwieńczeniem sukcesów
jest decyzja Centralnej Ko-
misji ds. Stopni i Tytułów,
która dała nam uprawnienia
do nadawania stopnia dokto-
ra habilitowanego w dyscy-
plinie ekonomia. Oznacza to,
że nasz wydział uzyskał pełnie
prawa akademickie — wyjaś-
nia dziekan.

— Od momentu przyznania
uprawnień do habilitacji stał się
wydziałem o dużych możliwo-
ściach — m.in. pozwalających
na otworzenie studiów dokto-

ranckich. Chcę życzyć dalszych
sukcesów, których i tak w cią-
gu tych 20 lat było wiele — mó-
wił prof. Jerzy Jaroszewski,
prorektor ds. nauki.

Największym sukcesem wy-
działu jest jednak, jak podkre-
śla dziekan, 10 tys. absolwen-
tów. Jubileusz był doskonałą
okazją, aby mogli się znów
spotkać w Kortowie. — Wielu
z nich pracuje w poważnych
międzynarodowych instytu-
cjach finansowych w Stanach
Zjednoczonych, Niemczech,
Anglii, ale także na giełdzie
papierów wartościowych
w Warszawie, w Narodowym
Banku Polskim, w instytucjach
bankowych w całej Polsce i na
wielu uczelniach — wymieniał
dziekan.

Dr hab. Piotr Bórawski, ad-
iunkt w Katedrze Agrotech-
nologii, Zarządzania Produkcją
Rolniczą i Agrobiznesu na
WKŚiR doktorat obronił
w 2002 r. — Jestem pracow-
nikiem tej uczelni i absolwen-
tem Wydziału Nauk Ekono-
micznych. Co mnie skłoniło,
żeby tu zostać? Głównym po-
wodem były uroki Kortowa,
a także ludzie i udana współ-
praca – mówi dr hab. Piotr
Bórawski. 

Konrad Kazaniecki jest świe-
żym absolwentem. Od paź-
dziernika rozpoczyna drugi
stopień studiów na kierunku
zarządzanie, specjalizacja —
wycena nieruchomości. — Wy-
brałem Olsztyn i nie żałuję. 

opr. red.

OD DWUDZIESTU LAT KSZTAŁCĄ SPECJALISTÓW EKONOMII I RYNKU
20-lecie wydziału to doskonała okazja do wspomnień i spotkań po latach. Naukowcy i absolwenci Wydziału Nauk Ekonomicznych spotkali się  5 września
w Kortowie podczas uroczystości związanych z jubileuszem. Goście przyjechali z Polski i całego świata, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Anglii.  

Historia Wydziału Nauki o Żywności UWM sięga roku 1945, czasów, gdy zostali przyjęci na pierwsi studenci w filii WSGW
w Cieszynie. Dziś na wydziale na pięciu kierunkach uczy się prawie 1200 studentów. W piątek, 11 września, świętowano 70-lecie. 

WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI MA 70 LAT 

U
roczystość odbyła
się w audytorium
im. prof. E. Pija-
nowskiego. Dzie-
kan prof. dr hab.

Bogusław Staniewski przy-
witał gości, opowiedział nie
tylko o historii wydziału, ale
również o jego sukcesach, no-
wych kierunkach i inwesty-
cjach. Jedną z najważniej-
szych jest Centrum Eduka-
cyjno-Badawcze Mleczarstwa,
czyli wielka hala technolo-
giczna połączona z laborato-
riami o powierzchni niemal 7
tys. mkw wyposażona dzięki
dofinansowaniu z Unii Euro-
pejskiej. 

— Rodowód wydziału wy-
wodzi się z mleczarstwa —
tym słowami prof. dr hab.
inż. Janusz Budny rozpoczął
swój wykład. 

Prof. wyjaśnił,  dlaczego czło-
wiek wymyślił sposoby prze-
dłużenia przydatności mleka
do spożycia, dlaczego zaczął je
przetwarzać, obmyślać jego
technologię, naciskając na
bezwzględne przestrzeganie
zasad higieny w postępowa-
niu z mlekiem. W dowcipny
sposób argumentował, że
wszystko zaczyna się od mle-
ka — nie tylko w przemyśle,
ale i życiu człowieka. — Wy-
starczy spojrzeć na polskie
przysłowia z mlekiem w roli
głównej. Kraj mlekiem i mio-
dem płynący, można
mieć mleko pod nosem, moż-
na wessać dobre i złe cechy
z mlekiem matki, ma się zęby
mleczne, idzie jak po maśle,
żyć jak pączek w maśle.   

Prof. Budny podkreślił, że
dzięki wydziałowi w polskim
przemyśle mleczarskim pra-
cują świetni specjaliści, ab-
solwenci kiedyś ART, dziś
UWM. 

Na sali pojawiło się wielu
absolwentów. Jeden z z nich,
Edward Bajko, prezes SM
Spomlek, mówił, jak ważna
jest rola badań. Po wprowa-
dzeniu komputeryzacji w mle-

czarniach informatykom ob-
sługującym linię nigdy nie
udało się zrobić odpowied-
niego sera, dlatego nauka i ba-
dania w tej dziedzinie są bar-
dzo ważne.  

— Nie byłoby tak wysokie-
go poziomu polskiego prze-
mysłu mleczarskiego, gdyby
nie wy — tymi słowami skie-
rowanymi do kadry starszych
profesorów zwrócił się rektor

prof. Ryszard Górecki. Pod-
kreślił, jak ważne były stara-
nia o polskie mleczarstwo
w trudnym powojennym
okresie. — Sukcesy uczelni to
praca wielu osób i należy za-
wsze pamiętać i szanować
tych, których już tu z nami
nie ma — powiedział wspo-
minając zmarłych profeso-
rów.  

Obchody zakończyły się zło-

żeniem kwiatów w Alei Ab-
solwentów i odsłonięciem tab-
licy pamiątkowej poświęconej
prof. dr. hab. inż. Zbignie-
wowi Śmietanie. 

Dziś na Wydziale Nauki
o Żywności kształci się prawie
1200 studentów. Innowacyj-
nym kierunkiem od tego roku
jest broker innowacji w prze-
myśle spożywczym. Ciekawą
ofertą wydziału przygotowa-

ną we współpracy z uczelnią
w Offenburgu jest kształcenie
w języku angielskim na kie-
runku inżynierii żywności.
Dzięki staraniom władz uczel-
ni studenci mogą wyjeżdżać
na studia za granicą. Studia
na wydziale przez 70 lata
ukończyło 14 tys.osób, ak-
tualnie kadra to 125 nauczy-
cieli akademickich.

Agnieszka Maliszewska, bb

Uroczystości jubileuszowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM 

iOd lewej: dziekan prof. Bogusław Staniewski, prof. Janusz Budny, rektor prof. Ryszard Górecki podczas uroczystości w auli im. prof. E. Pijanowskiego
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DALIE Z NAGRODAMI 

W weekend 12-13 września odbyła się w szklarniach Wydziału
Biologii i Biotechnologii UWM w Kortowie wystawa dalii.
Kwiaty podziwiali mieszkańcy miasta i regionu. W konkursie
na najpiękniejszą dalię  wygrały kwiaty Barbary i Stanisława
Janiszewskich z Olsztyna. 

Sto pięćdziesiąt tysięcy zło-
tych — tyle potrzebują dwaj
żeglarze z AZS UWM Olsztyn,
aby wystartować w przyszłym
roku w igrzyskach olimpij-
skich w Rio de Janeiro. To-
masz Januszewski i Jacek No-
wak pływają w olimpijskiej
klasie „49”. W listopadzie
ubiegłego roku wygrali pres-
tiżowe regaty o Puchar Świa-
ta w Abu Dhabi, stolicy Zjed-
noczonych Emiratów Arab-
skich. Są one szczególne ze
względu na ograniczoną licz-

bę uczestników. Teraz przy-
gotowują się do startu w prze-
szłorocznych igrzyskach olim-
pijskich. Ich cel to złoty medal
olimpijski. Żeby go jednak
zdobyć muszą zbudować jacht.
Potrzebują 300 tys. zł, ale
uzbierać muszą 150 tys. zł. —
Wiemy, że potrafimy zdobyć
złoty medal. Jeszcze nigdy nie
byliśmy tak blisko celu i czu-
jemy, że z waszą pomocą na-
bierzemy wiatru w żagle — pi-
szą na stronie internetowej
polakpotrafi.pl. opr. red. 

MAJĄ CEL: ZŁOTY MEDAL 

Tomasz Januszewski i Jacek Nowak są w olimpijskiej klasie „49” 

P
rzez dwa dni (12-13
września) miłośnicy
serów mogli smako-
wać najlepsze pro-
dukty. Głównie z na-

szego regionu, bo 70 proc.
wystawców to producenci se-
rów z Warmii i Mazur. Festi-
wal sera odwiedziło około
sześciu tysięcy gości. — Pod-
czas tej imprezy świętujemy
też 70-lecie Wydziału Nauki
o Żywieniu Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego,
którego sam jestem absol-

wentem, a przed 25 lat byłem
jego adiunktem — mówił wła-
ściciel hotelu Józef Żuraw. 

Festiwal rozpoczął się ofi-
cjalnym przecięciem wstęgi
przez prezydenta Piotra Grzy-
mowicza, który objął hono-
rowy patronat nad festiwa-
lem, oraz prof. Ryszarda Gó-
reckiego, rektora UWM.

— Przemysł mleczarski roz-
wija się w Olsztynie już od 70
lat. Obecnie idzie w kierunku
tego, żeby zostać liderem mle-
czarstwa w całej Polsce — pod-

kreślił z dumą prof. Ryszard
Górecki. — Jest to ogromna za-
sługa Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego, który zapo-
czątkował na Warmii i Mazu-
rach rozwój tego przemysłu.
Festiwal sera jest nie tyko wiel-
kim wydarzeniem, ale także
dowodem na to, że Olsztyn
wbrew wielu stereotypem jest
miastem, w którym biznes
może się prężnie rozwijać.

Podobną opinię wyraził
prof. Bogusław Staniewski,
dziekan Wydziału Nauki

o Żywności. — Celem festi-
walu jest pokazanie konsu-
mentom najwyższej jakości
oraz wartości odżywczej se-
rów i twarogów produkowa-
nych przez krajowy przemysł
mleczarski. Ważnym ele-
mentem wydarzenia jest też
wydźwięk edukacyjny, czyli
kształtowanie od najmłod-
szego pokolenia poprawnych
nawyków żywieniowych, wpi-
sujących w dietę nabiał. Tym
elementem są m. in. warszta-
ty edukacyjne dla dzieci. ez

D
oskonałe przygotowa-
nie, dobrze dobrany re-
pertuar oraz nastawie-

nie nie na wygraną, tylko na
dzielenie się muzyką. To m.in.
właśnie te aspekty zadecydo-
wały o sukcesie Chóru im.
prof. Wiktora Wawrzyczka
Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego, czyli zajęciu II
miejsca podczas międzyna-
rodowego festiwalu chóral-
nego w Ohryd „Ohrid Choir
Festival 2015“ w Macedonii. 

— To jeden z najbardziej
prestiżowych festiwali, więc
pomimo przyzwyczajenia do
występów pojawił się lekki
stres — mówi mgr Bogusław
Paliński, dyrygent chóru. —
Konkurencja była duża, jednak
my jako chór nie nastawialiś-
my się przede wszystkim na ry-
walizację. Zależy nam na dzie-
leniu się muzyką, a nie na
konkurencji — podkreśla. 

Chór im. Wawrzyczka pod-
czas festiwalu zaprezentował

m.in. muzykę niemiecką, bal-
ladę angielską oraz jeden
utwór macedoński.

— To był swojego rodzaju
uśmiech w stronę macedoń-

skiej publiczności — wyjaśnia
mgr Paliński.

Kolejna edycja Ohrid Cho-
ir Festival zaplanowana jest
na sierpień 2016 roku.

— Na razie nie mamy jesz-
cze planów związanych z fes-
tiwalem, choć dostaliśmy już
kilka zaproszeń — dodaje dy-
rygent chóru. ez

SERY MIAŁY POWODZENIE
Degustacja serów najwyżej jakości, warsztaty edukacyjne, stoisko eksperta — to tylko
niektóre z atrakcji Festiwalu Serów i Twarogów Polskiego Mleczarstwa w Olsztynie. 

Na festiwal przyjechali m.in. producenci serów z Warmii i Mazur. Imprezę odwiedziło około sześciu tysięcy osób

CHÓR IM. WAWRZYCZKA NA FESTIWALU
Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zdobył drugie miejsce podczas
prestiżowego międzynarodowego festiwalu. O sukcesie zadecydowało dobre przygotowanie.

Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka UWM podczas występu w Ohryd w Macedonii 
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Od 23 do 25 września pod-
czas Olsztyńskich Dni Nauki
i Sztuki odbędzie się festiwal
Filozofia Filmowo. W tym
roku organizatorzy połączą fi-
lozofię i politykę. 

Widzowie obejrzą cykl fil-
mów dokumentalnych o roz-
mowach Leszka Kołakow-
skiego ze znanymi autoryteta-
mi humanistyki o władzy, pa-
mięci historycznej, sprawied-
liwości społecznej, prawach
człowieka i patriotyzmie.
Przedpołudniowy program
pierwszego dnia festiwalu za-
mknie filmowy esej „Pułapki
rozwoju”, przedstawiający
diagnozy aktualnego kryzysu
ekonomicznego i klimatycz-
nego. Popołudnie będzie okaz-
ją do zapoznania się z twór-
czością Jeana Vigo – autora
kina awangardowego oraz An-

tonio Negri, współautora
książki „Imperium”, nazywanej
manifestem komunistycznym
XXI wieku.

Drugiego dnia przedpołud-
niowy program zamknie po-
dziwiana i nagradzana „Śmierć
człowieka pracy”. Po południu
i wieczorem zostaną zapro-
ponowane dwa filmy poświę-
cone życiu i myśli Edyty Stein.

Wpiątek 25 września odbędzie
się wykład Janusza Połoma zWy-
działu Sztuki UWM o polskim
filmie awangardowym. Będzie
też kontynuowany warsztat sce-
nopisarstwa prowadzony przez
Jana Zamojskiego. Nowością
będzie przegląd krótkometra-
żowego filmu filozoficznego.

Festiwal Filozofia Filmowo
odbędzie się w sali kameralnej
pod Amfiteatrem im. Czesława
Niemena. Wstęp wolny.

FESTIWAL FILOZOFIA FILMOWO
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