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WYSTAWA PEŁNA 
SPORTOWYCH WSPOMNIEŃ

Akademicki Związek Sportowy w Olsztynie
kończy w tym roku 65 lat. Z tej okazji UWM
zaprezentował  dorobek klubu.\ str. 2 

BEZ BARIER 
W NAUCE I SPORCIE 

UWM zajął drugie miejsce
w ogólnopolskim konkursie
„Lodołamacze”. \ str. 3 

A
kcja wyboru inwe-
stycji 25-lecia w re-
gionie trwała na ła-
mach „Gazety
Olsztyńskiej” przez

dwa miesiące. To czytelnicy
nominowali inwestycje i to
ich głosy zdecydowały o koń-
cowym rozstrzygnięciu.
UWM został nominowany w
kategorii „Inwestycja w roz-
wój edukacji i kultury” i cały
czas, czy to w głosowaniu
sms-owym, czy w głosach od-
dawanych przez internautów,
znajdował się w czołówce
stawki. Nic dziwnego, bo
zmienił oblicze naszego re-
gionu, co podkreślali w roz-
mowie z Gazetą ekonomiści,
wymieniając uczelnię
w pierwszym szeregu obok
najważniejszych zakładów
w regionie. — To może nieco
egoistyczne podejście, ale do
tej kandydatury chyba niko-
go nie trzeba przekonywać
— mówił dr Tomasz Wie-
rzejski z Wydziału Nauk Eko-
nomicznych UWM. — Kiedy
przyjeżdżałem tu 10 lat temu,
uczelnia wyglądała zupełnie
inaczej niż dzisiaj i to nie tyl-
ko w kwestii infrastruktury.
To z jednej strony jest inwe-
stycja materialna, z drugiej —
inwestycja w ludzi.

I choć w finale akcji, dzięki
niezwykłej mobilizacji goł-
dapian, uniwersytet ustąpił
w swojej kategorii miejsca
modernizacji obiektów po-
wojskowych w Gołdapi, to
kapituła postanowiła przy-
znać uniwersytetowi, a także
Filharmonii Warmińsko-
Mazurskiej i Portowi Lotni-
czemu Olsztyn-Mazury na-
grodę za szczególne znaczenie
dla regionu, podkreślając roz-
wój infrastrukturalny i nau-

kowy uczelni. Rektor UWM
prof. Ryszard Górecki odebrał
nagrodę z rąk Jarosława To-
karczyka, prezesa spółki Edy-
tor, wydawcy „Gazety
Olsztyńskiej”, podczas uro-
czystej gali w filharmonii. —
Jestem mile zaskoczony, bar-
dzo dziękuję za tak piękne
wyróżnienie. Pozwólcie pań-
stwo, że zadam wam pytanie
— mówił, zwracając się do
publiczności. — Znając taką
maksymę polityczną „Polska

w ruinie”, każdemu z pań-
stwa zadaję trzy pytania. Czy
Warmia i Mazury są w rui-
nie? Czy Olsztyn jest w rui-
nie? Czy Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski jest w rui-
nie? Odpowiedzcie sobie
sami.

Rektor podzielił się także
stanem obecnym inwestycji
i planami na przyszłość. — In-
westycje wykonane na uni-
wersytecie są na poziomie
prawie 900 mln zł — mówił.

— Realizujemy już nowy pro-
gram, jeszcze bez wsparcia
programu unijnego 2014-
2020, po jego zatwierdze-
niu przez obecny samorząd
wielkość poczynionych in-
westycji w najbliższych la-
tach na naszym uniwersyte-
cie wyniesie 1,3 mld zł. Spoś-
ród wszystkich uniwersyte-
tów z tzw. ściany wschodniej
mieliśmy największe wsparcie
finansowe i najwięcej inwe-
stycji. Powstał drugi kampus,

którego nigdy nie było, po-
wstały liczne obiekty w mie-
ście, myślę tu między innymi
o medycynie. W najbliższych
2-3 latach wprowadzimy pro-
gram rozwoju infrastruktury
sportowej: stadion, ujeżdżal-
nia koni, szlaki rowerowe,
spacerowe, ogród botaniczny
i, proszę sobie wyobrazić, hala
tenisowa. Będziemy najpięk-
niejszym kampusem. Nie by-
łoby tego, gdyby nie wsparcie
finansowe poprzednich

i obecnych władz samorządu
województwa, Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go i oczywiście wkład własny
— podkreślał rektor. — Będę
dalej wykonywał te działania
rozwojowe, niech to będzie
przykład dla całej Polski. A ża-
dna inna uczelnia, która po-
wstała w latach 90., nie roz-
winęła się tak dynamicznie,
nie tylko inwestycyjnie, ale
także naukowo. 

Łukasz Wieliczko

UNIWERSYTET WŚRÓD NAJLEPSZYCH
INWESTYCJI 25-LECIA WARMII I MAZUR
Rektor UWM prof. Ryszard Górecki odebrał w ubiegłym tygodniu nagrodę za inwestycję 25-lecia. Była to akcja „Gazety Olsztyńskiej”,
w której czytelnicy wybierali inwestycje w regionie. Rozdanie wyróżnień odbyło się podczas gali w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.

tys. studentów
rozpoczęło rok

akademicki 
na UWM
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Rektor UWM prof. Ryszard Górecki podkreślił podczas uroczystej gali w filharmonii, że UWM rozwija się zarówno naukowo, jak i inwestycyjnie 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Edytor sp. z o.o.
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Z
ałożycielami AZS-u
byli ówczesny dziekan
Wydziału Zootech-
nicznego prof. Adam
Szostkiewicz i kie-

rownik Studium Wychowa-
nia Fizycznego i Sportu Leo-
pold Szczerbicki.

— Nasz uniwersytet nigdy
nie był akademią sportową,
jednak od samego początku
istnienia uczelni ten sport był
ważny. AZS wrósł w krajobraz
Warmii i Mazur, stał się jego is-
totnym ogniwem, ponieważ
nie zamykał się w murach
uczelni — mówił w sobotę 17
października prof. Ryszard Gó-
recki, rektor UWM. I dodał: —
Dlatego tym bardziej dziękuję
pomysłodawcom i realizato-
rom za stworzenie tej wystawy.

Chociaż ekspozycja w bib-
liotece to jedynie wycinek his-
torii sportu akademickiego w
Olsztynie, to eksponaty i tak
robią olbrzymie wrażenie.
Wśród nich są m.in. zdjęcia
różnych sekcji, jak np. gimna-
styka sportowa, taekwondo,
koszykówka kobiet, tenis ziem-
ny, badminton, piłka ręczna.

Są także nagrody zdobyte
przez szachistów AZS ART
1975-86, proporczyki, biografie
i zdjęcia naszych olimpijczyków,
mistrzów lekkiej atletyki, pre-
zesów klubu, kierowników Stu-
dium Wychowania Fizycznego
i Sportu, a nawet świadectwa
dojrzałości studentów, legity-
macje, indeksy, dyplomy, prace
dyplomowe i naukowe Micha-
ła Oczapowskiego.

— Naprawdę łezka się kręci
w oku, kiedy się na to wszyst-

ko patrzy — mówiła Pelagia
Truchan-Rząsa, była biegacz-
ka i kierowniczka Studium
WFiS ART w latach 1988-
1997.  

Najwięcej miejsca w gablo-
tach zajmuje olsztyńska siat-
kówka. — Jestem na wielu
zdjęciach, ponieważ długo by-
łem kapitanem zespołu —
wspominał Stanisław Iwaniak,
rozgrywający, który w 1971
roku trafił do AZS-u i zdobył
z klubem m.in. trzy razy mist-
rzostwo Polski, a z kadrą brą-
zowy medal mistrzostw Euro-
py w Belgradzie w 1975 roku.
— Większość tych eksponatów

była ściśnięta w pawilonie
AZS-u, którym opiekował się
śp. Leszek Madaliński (jedna
z ikon AZS-u, kierownik sta-
dionu w Kortowie — przyp.
red.), a teraz znalazły swoje
miejsce — dodał.

W jednej z gablot znajduje
się m.in. puchar za zdobycie po
raz pierwszy siatkarskiego
mistrzostwa Polski w 1973
roku, a w drugiej oryginalne
stroje mistrzów Polski w siat-
kówce z tego samego roku,
które przekazał Andrzej Gry-
gołowicz, trener siatkówki i
współtwórca największych
sukcesów AZS-u. Jest także

piłka z podpisami wszystkich
siatkarzy z 1976 roku.

Pomysłodawcą zorganizo-
wania wystawy jest prof. Jerzy
Strzeżek, rektor ART w la-
tach 1987-1990. — Ta wystawa
pokazuje, że ta historia jest bo-
gata — stwierdził profesor.  

— W ciągu tych 65 lat sekcji
w klubie było ponad 30, po
niektórych nie zachowały się
żadne pamiątki — mówi Da-
nuta Kasparek, kierowniczka
Archiwum i Muzeum UWM. 

Wystawa jest stała. Mieści się
na pierwszym piętrze biblio-
teki w Kortowie.

Mateusz Przyborowski

Po kilku tygodniach pobytu
w olsztyńskim kampusie
UWM studenci pierwszego
roku zdążyli już poznać jego
klimat. Doceniają położenie
nad jeziorem i typowo stu-
denckie kluby.

Zapytaliśmy studentów, któ-
rych spotkaliśmy w Korto-
wie, dlaczego wybrali UWM
i jak się tu czują.

— Mam 22 lata, więc trochę
studiów za mną, zaczynałem
najpierw naukę o żywieniu,
później przeniosłem się do
Gdańska, a tutaj zaczynam
drugi kierunek, prawo — opo-
wiadał Konrad Kozłowski. —
Mam porównanie z innym
miastem, więc mogę śmiało
powiedzieć, że klimat Kor-
towa jest nieporównywalny —
dodał.

Studenci kierunku mecha-
nika i budowa maszyn Jakub
Moszczyński i Adam Nisgor-
ski wiedzą, że nie będzie łatwo.
Jednak mieli już czas poznać
zalety miasteczka studenckie-
go. Zaczęli od  obozu adapta-
cyjnego. — Poznałem tam su-
perludzi. Po tym spotkaniu
wiem, że mogę liczyć na ludzi
z samorządu studenckiego —
podkreślił Jakub. Adam nato-
miast zwrócił uwagę na typo-
wo studenckie kluby.

Pierwsze dni Magdalena
Krawczewska z administracji
przetrwała dzięki znajomym.
— Ważne, żeby na początku
znaleźć koleżanki, a później
już jest łatwiej — przyznała
Magda. — Wiem, że to, co na
początku wygląda na trudne,
w praktyce takie nie jest.

Pod koniec spaceru po Kor-
towie spotkaliśmy studentów
dziennikarstwa. Patryk
Szkudlarek i Patryk Żbikow-
ski mają już sprecyzowane
plany na najbliższy czas. —
Interesuję się dziennikar-
stwem sportowym, więc na
pewno zgłoszę się do studen-
ckiego radia UWM FM —
mówił z przekonaniem Patryk
Szkudlarek. Natomiast drugi
z nich zdecydowanie kieruje
się w stronę dziennikarstwa
politycznego. Jaką ma radę
dla studentów pierwszego
roku? — Ciężka praca, bib-
lioteka i dużo optymizmu.    

Wioleta Dziczkowska

W
tym roku rektor po-
stanowił, że dochód
z balu przekaże Fun-

dacji Pomocy Wdowom i Sie-
rotom po Poległych Policjan-
tach. Dlaczego akurat tej or-
ganizacji?

— Po pierwsze trzeba sobie po-
magać. Po drugie polegli poli-
cjanci strzegli naszego bezpie-
czeństwa. Pozostawili wdowy
isieroty. Szczególnie ich dzieciom
trzeba pomóc wzapewnieniu do-
brego startu życiowego. Teraz my,
społeczeństwo, musimy się nimi
zaopiekować — wyjaśnił krótko
prof. Ryszard Górecki, rektor
UWM.

Fundacja, zgodnie z wolą
darczyńcy, czyli UWM, może
przeznaczyć pieniądze tylko na
wsparcie kształcenia pod-

opiecznych. Symboliczny czek
z rąk rektora odebrała Irena
Zając, prezes fundacji. Ser-
decznie podziękowała dar-
czyńcom.

— Polegli policjanci byli

przeważnie ludźmi młodymi,
z niskimi pensjami. Wdowy
po nich dostają niskie renty. Te
świadczenia po kilku latach na
skutek inflacji stają się coraz
niższe — mówiła Irena Zając.

— Zostawili małe dzieci, któ-
re rosną, chcą się uczyć, idą na
studia, wyjeżdżają z domów,
więc wydatki wzrastają. Nasza
fundacja nie dostaje pieniędzy
od państwa. Utrzymuje się
z datków od darczyńców.
Z tych pieniędzy fundujemy
uczącej się młodzieży stypen-
dia, przeważnie w wysokości
300-400 zł miesięcznie. Na-
sza fundacja opiekuje się 200
osobami. Najmłodszy pod-
opieczny urodził się 2 miesią-
ce po śmierci ojca.

Na Warmii i Mazurch fun-
dacja opiekuje się 11 dziećmi.
Jeden z jej podopiecznych
skończył prawo na UWM.

Kolejny uniwersytecki Bal
Charytatywny odbędzie się
23 stycznia 2016 r.             red. 

SPORTOWA WYSTAWA 
Akademicki Związek Sportowy w Olsztynie kończy w tym roku 65 lat. Powstał w 1950
roku jako klub Wyższej Szkoły Rolniczej. Z tej okazji zaprezentowano dorobek klubu.  

DOCHÓD Z BALU DLA WDÓW I SIEROT
Cztery i pół tysiąca złotych dochodu z uniwersyteckiego balu przekazał prof. Ryszard Górecki, rektor UWM,
Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Uroczystość odbyła się 13 października. 

CIĘŻKA PRACA, BIBLIOTEKA
I DUŻO OPTYMIZMU

Posłanka Urszula Pasławska, rektor Ryszard Górecki i prof. Jerzy Strzeżek podczas otwarcia 
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Konrad Kozłowski, prawo

Jakub Moszczyński, mecha-
nika i budowa maszyn 

Adam Nisgorski, mechanika
i budowa maszyn 

Magdalena Krawczewska,
administracja

Patryk Szkudlarek i Patryk Żbikowski, studenci dziennikarstwa  

Irena Zając, prof. Ryszard Górecki, rektor UWM, i  Marek 
Walczak, komendant wojewódzki policji w Olsztynie 
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Edytor sp. z o.o.
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A
bsolwentka UWM Ag-
nieszka Głombiowska mia-
ła już okazję brać udział w

projektowaniu ulic Towarowej i
Lubelskiej, które będą rozbu-
dowywane do połączenia z ob-
wodnicą, a także okolic mostu
św. Jakuba i połączenia parku
Podzamcze z parkiem Central-
nym. — W tej chwili w naszym
biurze projektujemy przebudo-
wę ulicy Pieniężnego na odcin-
ku od przedszkola do skrzyżo-
wania z al. Piłsudskiego —
mówi. — Chcemy tam  wpro-
wadzić zieleń, bo teraz nie ma jej
tam prawie wcale. Prawdopo-
dobnie zajmiemy się też jednym
z odcinków projektu tramwajo-
wego.

Agnieszka urodziła się w Puc-
ku, wychowała we Władysła-

wowie, a obecnie mieszka i
pracuje w Gdańsku. Z Olszty-
nem wiąże ją czas studiów na
UWM. — Idąc na studia, celo-
wałam w kierunki przyrodni-
cze, a w Trójmieście choć uczel-
ni nie brakuje, to kierunków
przyrodniczych żadna nie pro-
wadziła — mówi. — I takim
sposobem wylądowałam w
Olsztynie na lat 6. Skończyłam
tu ogrodnictwo i architekturę
krajobrazu.

Wśród wspomnień związa-
nych z miastem dominują te
dobre czy złe? — Mam do
Olsztyna bardzo duży senty-
ment — mówi Agnieszka. — Po
studiach nawet zamierzałam
zostać, ale nie znalazłam pracy,
choć przez pół roku rozsyłałam
mnóstwo CV. W Trójmieście

poszło szybciej, trwało to za-
ledwie kilka tygodni. Ucieszy-
łam się, kiedy dowiedziałam się,
że wygraliśmy tu przetarg. W
biurze pracują trzy osoby, ale
kiedy okazało się, że chodzi o
Olsztyn, kierowniczka wyzna-
czyła mnie, bo najlepiej znam
miasto. 

Zieleń to jedna z najwięk-
szych wartości Olsztyna, który
przyjął dewizę miasta-ogrodu.
— Tak, tylko że na razie opiera
się to raczej na tej zieleni na-
turalnej, która występuje w
granicach administracyjnych
miasta — mówi absolwentka
UWM. — Teraz wszystko się
zmienia, są parki Podzamcze
oraz Centralny, który zrobił na
mnie ogromne wrażenie, ale
wciąż można wiele poprawić.

Co przy projektowaniu zie-
leni jest najtrudniejsze? —
Znalezienie na nią miejsca,
bo jest mnóstwo m.in. ogra-
niczeń technicznych, przepi-
sów drogowych — wymienia
Agnieszka. — Na przykład na
ul. Pieniężnego chcemy wpro-
wadzić niedużych rozmiarów
drzewa, które nie zasłaniałyby
okien, ale problemem mogą
być podziemne sieci, choć są
technologie, które to umożli-
wiają.

A miejska zieleń jest ważna.
— Niektórzy mieszkańcy uwa-
żają, że nie ma na nią miejsca
miejsca, inni protestują prze-
ciwko betonowaniu miast. Na
szczęście tych drugich jest co-
raz więcej — dodaje Agniesz-
ka Głombiowska. Łukasz Wieliczko

Z UWM DO GDAŃSKA I PONOWNIE DO OLSZTYNA 
Agnieszka Głombiowska jest absolwentką architektury krajobrazu UWM z 2012 roku. Na co dzień pracuje w biurze projektowym
w Gdańsku, jednak często zawodowo wraca do Olsztyna, projektując zieleń na ulicach miasta. Uważa, że zieleń jest wielką wartością.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zajął drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie „Lodołamacze”. Konkurs
ma przełamywać stereotypy związane z niepełnosprawnością. UWM zdobył wyróżnienie za całokształt.

BEZ BARIER W NAUCE I SPORCIE

C
oroczny konkurs „Lo-
dołamacze” to inicja-
tywa Polskiej Orga-
nizacji Pracodawców
Osób Niepełnos-

prawnych. W tegorocznej X
edycji Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski w Olsztynie
startował w kategorii „insty-
tucja“ i zajął najwyższą pozy-
cję spośród startujących
uczelni. 

Profesor Ryszard Górecki,
rektor UWM, podkreśla, że
uczelnia otrzymała wyróżnienie
za całokształt działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych.

— Spośród około 28 tysięcy
wszystkich naszych studentów
kilkuset jest niepełnospraw-
nych w różnym zakresie
i w różnym stopniu. Staramy
się robić wszystko, aby umoż-
liwić im studiowanie w na-
szym kampusie — mówi rektor.

Od października niedosły-
szący studenci rozpoczęli nau-
kę na dwóch kierunkach, in-
formatyce i edukacji arty-
stycznej. Uczelnia je urucho-
miła, bo właśnie tymi kie-
runkami osoby głuche wyka-
zywały największe zaintere-
sowanie. 

Z badań wynika, że 70 proc.
osób głuchych jest edukacyjnie
wykluczonych i niewielu uda-
je się kontynuować naukę na
studiach. Z drugiej jednak
strony uczelnie wyższe nie są
dostosowane do ich potrzeb. To
właśnie chciał zmienić UWM.
— Chcemy dać szansę wyrwa-
nia się z wykluczenia osobom
niesłyszącym — stwierdza
prof. Ryszard Górecki.  

W poprzednim roku akade-
mickim na olsztyńskiej uczel-
ni studiowało ok. 60 osób
z wadami słuchu. Władze
UWM kupiły m.in. 20 table-

tów, które umożliwiają kontakt
on-line z tłumaczem języka
migowego. Uczelnia posiada
ponadto audiofony, które rów-
nież pozwalają na kontakt
z tłumaczem, kupiono też
tzw. schodołazy i poprawiono
warunki w akademikach.

W 2011 roku UWM powołał
Biuro Obsługi Osób Niepeł-
nosprawnych, które koordy-
nuje wszystkie działania do-
tyczące poprawy sytuacji stu-
dentów niepełnosprawnych.
— Biuro organizuje  kursy
i szkolenia uczące postępo-
wania na przykład z osobami

głuchymi lub niewidomymi
— wyjaśnia prof. Górecki.

Przy biurze działa pracow-
nia komputerowa dostoso-
wana do potrzeb studentów
niepełnosprawnych. Uczel-
nia powołała także zespół ds.
likwidacji barier architekto-
nicznych i organizuje akcje,
jak chociażby turnieje koszy-
kówki na wózkach w Korto-
wie. — Osobom niepełno-
sprawnym należy pomagać,
ponieważ również chcą w peł-
ni uczestniczyć w społeczeń-
stwie — dodaje rektor.

Mateusz Przyborowski

UWM organizuje akcje, jak chociażby turnieje koszykówki na wózkach w Kortowie. Władze uczelni uważają, że osobom niepełnosprawnym należy pomagać
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Agnieszka Głombiowska, ab-
solwentka ogrodnictwa i ar-
chitektury krajobrazu UWM 
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KORTOWSKA
MEDYCYNA 
NA 1. MIEJSCU

A
bsolwenci kierunku le-
karskiego na UWM za-
jęli pierwsze miejsce

w Polsce na Lekarskim Eg-
zaminie Końcowym. W eg-
zaminie wzięli udział absol-
wenci 12 uczelni medycz-
nych. 

Wszyscy absolwenci roku
akademickiego 2014/2015
kierunku lekarskiego Wy-
działu Nauk Medycznych
UWM zdali egzaminz pozy-
tywnym wynikiem. Za UWM
uplasowały się Uniwersytet
Medyczny w Białymstoku
i Warszawski Uniwersytet
Medyczny.

— To ogromny sukces.
W ubiegłym roku zajęliśmy
4. miejsce w ogólnej klasyfi-
kacji i 2. pod względem zda-
walności. W tym roku w obu
kategoriach zajmujemy
pierwsze miejsce, a pragnę
przypomnieć, że do Lekar-
skiego Egzaminu Końcowe-
go przystąpił dopiero  drugi
rocznik absolwentów — pod-
kreśla prof. Wojciech Ma-
ksymowicz, dziekan Wy-
działu Nauk Medycznych.
— Teraz będziemy robić
wszystko, aby tę pozycję
utrzymać. Przed naszymi ab-
solwentami jeszcze staże
i wybór specjalizacji, ale tak
dobrze zdany egzamin otwie-
ra przed nimi wiele możli-
wości — dodaje dziekan.

To ogromny sukces nie tyl-
ko Wydziału Nauk Medycz-
nych, ale i całego Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskie-
go. Sukces, na który składa się
olbrzymia praca dydaktyczna
pracowników wydziału i sa-
mych studentów.             red. 

BAŁDY TO
OKNO NA
WSZECHŚWIAT

D
wa petabajty informa-
cji ze Wszechświata
rocznie będzie odbie-

rać uniwersytecka stacja ra-
dioastronomiczna w Bał-
dach. Umowę o jej włącze-
niu w strukturę europej-
skiego systemu badawczego
podpisał prof. Ryszard Gó-
recki, rektor UWM i dr René
Vermeulen, dyrektor Ob-
serwatorium Radioastrono-
micznego ASTRON i dyrek-
tor International LOFAR
Telescope.

— To wielki dzień dla nasze-
go uniwersytetu. Podpisanie
tej umowy oznacza, że nasza
uczelnia jest w stanie pro-
wadzić badania na europej-
skim poziomie – podkreślił
prof. Ryszard Górecki.            red. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Edytor sp. z o.o.
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ŚPIEWAJ, TAŃCZ I GRAJ

T
rzy największe agendy
Akademickiego Centrum
Kultury zapraszają pas-

jonatów tańca i muzyki do
współpracy.

Zespół Pieśni i Tańca Kor-
towo ogłasza nabór tancerzy
oraz muzyków instrumenta-
listów do kapeli: skrzypce,
altówka, klarnet, wioloncze-
la, kontrabas, flet, cymbały,
akordeon i inne. Zgłoszenia
przyjmowane są pocztą elek-
troniczną: krisp_xl@wp.pl
lub telefonicznie: 501 501
102.

Chór Uniwersytecki im.
Prof. W. Wawrzyczka ogłasza
nabór 22 października
(czwartek), w godz. 19-20:30,
w budynku Wydziału Nauk
Technicznych (ul. M. Ocza-
powskiego 11, sala 212 „E“).

Telefon kontaktowy: 605
342 081.

Akademicka Orkiestra Dęta
ogłasza nabór do zespołu.
Próby odbywają się w każdy
poniedziałek oraz środę o go-
dzinie 20 w DS 120. Numer
kontaktowy: 691 983 835. red. 

Z
ainteresowanie kulturą
antyczną jako jedną z pod-
staw europejskiej tożsa-

mości humanistycznej nie
mija. Świadczyły o tym uro-
czyste obchody 70-lecia Ka-
tedry Filologii Klasycznej na
Uniwersytecie Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu. 

W dniach 25-26 września
Katedra Filologii Klasycznej
Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu świętowa-
ła 70-lecie powstania połączo-
ne z CVI Walnym Zgroma-
dzeniem Polskiego Towarzy-
stwa Filologicznego oraz kon-
ferencją naukową pt. „List grec-
ki i łaciński poprzez wieki”. Na
uroczystości0 przyjechali
przedstawiciele niemal wszyst-
kich ośrodków akademickich
związani z nauką o antyku. 

Swoją naukową obecność
zaznaczyli również badacze z
Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego. Dr Tomasz
Dreikopel wygłosił referat za-

tytułowany „Postawa czło-
wieka wobec śmierci na pod-
stawie uwag Seneki w „Epi-
stulae morales ad Lucilium”.
Zaprezentował w nim nowe
możliwości interpretacji ła-
cińskiego tekstu autorstwa
rzymskiego pisarza. Dr hab.
Miron Wolny w referacie „List
Hannibala do Ateńczyków
(P.Hamb. 129) – fałszerstwo
doskonałe?“ zaprezentował
własne tłumaczenie z języka
starogreckiego tego unikato-
wego listu, skomentował go i
odniósł do rzeczywistości his-
torycznej II wieku p.n.e.

— Szerokie zainteresowa-
nie konferencją naukowców
świadczy, że zainteresowanie
kulturą antyczną jako jedną z
podstaw europejskiej tożsa-
mości humanistycznej nie
mija. Ta istotna część kultury
humanistycznej wydaje się
zwłaszcza dzisiaj szczególnie
potrzebna — podsumowuje
obrady dr hab. Miron Wolny.

opr. red.

HUMANIŚCI Z OLSZTYNA 
NA SPOTKANIU W TORUNIU

W
ystawa prac ar-
tystów niepro-
fes jonalnych
związanych z
UWM Grupy

ART (Artystycznej Rezerwy
Twórczej) odbyła się w Dniu
Edukacji Narodowej w holu
wystawowym Biblioteki Uni-
wersyteckiej.

— Mam ogromną przyjem-
ność brać udział w tej uro-
czystej chwili. Twórcy tej wy-
stawy to w większości pra-
cownicy emerytowani, którzy
odnaleźli swoje pasje — zwró-
cił się do artystów dr hab. Mi-
rosław Gornowicz, prof.
UWM, prorektor ds. ekono-

micznych i rozwoju. — Gratu-
luję osiągnięć oraz życzę wie-
lu lat aktywności i energii.

Myślą przewodnią ekspozycji
jest prezentacja dorobku arty-
stycznego pracowników oraz eme-
rytów UWM. — Stale zachęcamy
nowych kandydatów do przyłą-
czenia się do naszej grupy. Jes-
teśmy bardzo radzi, że nasze wy-
stawy wpisały się w kalendarz
uniwersyteckich wydarzeń kul-
turalnych — mówił podczas wer-
nisażu prof. Antoni Jarczyk z Wy-
działu Bioinżynierii Zwierząt.

Stałym twórcą prezentują-
cym swoje obrazy olejne jest
prof. Tadeusz Rawa z Wydzia-
łu Nauk Technicznych.

— Od pewnego czasu zasta-
nawiałem się nad namalowa-
niem obiektów kortowskich.
Zrobiłem kilka zdjęć i w efek-
cie mogę dziś zaprezentować
nowy obraz przedstawiający
odnowiony budynek Wydzia-
łu Nauk Technicznych. Po-
wstawał jeszcze w trakcie mo-
dernizacji, więc niektóre szcze-
góły musiałem domalować
później — mówi prof. T. Rawa

Swój sposób na sztukę zna-
lazła Marzena Baniel, pra-
cownica dziekanatu na Wy-
dziale Bioinżynierii Zwierząt.
Podczas wystawy zaprezento-
wała fotomale. 

— Maluję abstrakcje, na-

stępnie je fotografuję i obra-
biam w programach graficz-
nych. Z jednego zdjęcia może
powstać kilka zupełnie róż-
nych prac — wyjaśnia Marze-
na Baniel. 

W tym roku po raz pierwszy
pracownicy zaprezentowali
także swoją twórczość literac-
ką. Obok zdjęć Feliksa i Elż-
biety Walichnowskich znalaz-
ły się wiersze.

Wystawę można oglądać do
20 grudnia. Po jej zakończeniu
zostanie wydany album. Wy-
stawa została  zorganizowana
pod egidą Stowarzyszenia Ab-
solwentów UWM oraz ZNP.

opr. red. 

P
rof. Ryszard Górecki,
rektor UWM i senator,
zwrócił się w tej sprawie

do minister kultury — wyjaś-
nia  prof. Benedykt Błoński,
dziekan Wydziału Sztuki
UWM. — Pisma z takim po-
stulatem wystosowały rów-
nież Akademia Muzyczna w
Bydgoszczy oraz Towarzystwo
Feliksa Nowowiejskiego z
Poznania. 

Ale, jak dodaje prof. Błoński,
na razie sprawa jest w zawie-
szeniu. Sejm kadencji, która
właśnie minęła, nie przyjął
niezbędnej w takich przy-
padkach uchwały. Trzeba cze-
kać na wybory nowego parla-
mentu. 

W tym tygodniu Miejski
Ośrodek Kultury w Olsztynie
oraz Instytut Muzyki UWM
zapraszają na spotkanie z No-
wowiejskim pod hasłem „Pro
Memoria”. W piątek 23 paź-
dziernika w MOK odbędzie
się cykl wykładów w opra-

wie muzyki fortepianowej
kompozytora. Natomiast w
sobotę w olsztyńskiej kate-
drze  usłyszymy m.in. orga-
nową fantazję „Boże Naro-
dzenie w prastarym kościele
Mariackim w Krakowie” op.

31 nr 3, sześć pieśni na sopran
oraz utwory chóralne m.in.
„Hymn Rzeczypospolitej”,
„Marsyliankę wielkopolską”
i „Obronę Warszawy”. 

— Nowowiejski jest niezna-
ny — stwierdza prof. Leszek
Szarzyński, dyrektor Instytu-
tu Muzyki UWM i dyrektor
organizacyjny „Pro Memo-
ria”. — A był Warmiakiem i
Europejczykiem, człowiekiem
i kompozytorem światowym.
Nasze spotkanie ma przypo-
mnieć o potrzebie ogłosze-
nia Roku Nowowiejskiego,
co będzie szansą na nowe
otwarcie w traktowaniu jego
twórczości. Potrzebna jest
publikacja jego nut, potrzeb-
ne są nagrania jego utworów
i jego nowa biografia. Dla-
czego mamy nie zaprezento-
wać oratorium „Quo vadis” w
Berlinie, jak kiedyś? Przecież
muzyka Nowowiejskiego to
dziedzictwo światowe.  

Feliks Nowowiejski urodził

się 7 lutego 1877 roku w Bar-
czewie, a zmarł 18 stycznia
1946 roku w Poznaniu.
Kształcił się — przed wyjaz-
dem na studia do Berlina i
Ratyzbony — w Świętej Lip-
ce. W latach 1898-1900 był
organistą w olsztyńskiej ka-
tedrze. Jego pieśń „Pod sztan-
darem pokoju”, skompono-
wana dla orkiestry pułku gre-
nadierów, została nagrodzona
w Londynie.  Nowowiejski
studiował w prestiżowej ber-
lińskiej szkole mistrzów Maxa
Brucha. Był papieskim szam-
belanem i zdobywcą między-
narodowych nagród muzycz-
nych.  Skomponował m.in.
oratoria „Powrót syna mar-
notrawnego” i „Quo vadis”,
opery „Legenda Bałtyku” i
„Emigranci”, cztery symfonie,
600 pieśni, w tym słynną
„Rotę” (Nie będzie Niemiec
pluł nam w twarz...) oraz Mis-
sa pro pace. 

Ewa Mazgal  

TWÓRCY Z REZERWY
Zamiłowanie do sztuki połączyło artystów amatorów z UWM. Niektórzy są
pracownikami uczelni, inni na emeryturze realizują swoje artystyczne pasje.

Wystawę rękodzieła, fotografii i obrazów można oglądać do 20 grudnia w holu Biblioteki Uniwersyteckiej w Kortowie  

ROK 2016 BĘDZIE ROKIEM NOWOWIEJSKIEGO?
W przyszłym roku przypada 70. rocznica śmierci Feliksa Nowowiejskiego. W 2017 roku minie 140. rocznica
urodzin kompozytora. Dlatego rozpoczęły się starania o to, żeby rok 2016 był Rokiem Nowowiejskiego. 

Prof. Leszek Szarzyński
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N
ajlepszą książką w Pol-
sce o tematyce politolo-
gicznej opublikowaną

w 2014 r. jest monografia
dr. Janusza Filipkowskiego
z Instytutu Nauk Politycz-
nych UWM pt. „Alasdair 
MacIntyre i problem pod-
staw racjonalności polityki”. 

Ponadto wśród trzech wy-
różnionych publikacji zna-
lazła się również monografia
dr. Jacka Więcławskiego, pra-
cownika Instytutu, pt. „Teoria
realizmu Hansa J. Morgen-

thaua: koncepcje, krytyka
i znaczenie dla współczes-
nych stosunków międzyna-
rodowych”. 

Wyniki Ogólnopolskiego
Konkursu na najlepszą pub-
likację im. profesora Czesła-
wa Mojsiewicza zostały ogło-
szone podczas III Ogólno-
polskiego Kongresu Polito-
logii, którego temat prze-
wodni brzmiał: „Odsłony po-
lityki”. Kongres odbył się
w dniach 22-24 września
w Krakowie.                     red. 

NAJLEPSZE KSIĄŻKI 
O TEMATYCE POLITOLOGICZNEJ 

Akademicka Orkiestra Dęta
czeka na kandydatów
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