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HONORIS CAUSA DLA
PROF. DARIUSZA SZPOPERA
Prof. Dariusz Szpoper, kierownik Katedry Historii Państwa
i Prawa Polskiego i Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa
i Administracji UWM, otrzymał tytuł doktora honoris causa Pań-
stwowego Uniwersytetu im. Iwane Jawakiszwili w Tbilisi, najstar-
szego i największego uniwersytetu na Kaukazie i Zakaukaziu.
Uczelnia  przyznała tytuł za promocję uniwersytetu poza grani-
cami Gruzji, a także za dorobek naukowy prof. Szpopera.

PROF. ARTUR MILIAN:
40 LAT PRACY ARTYSTYCZNEJ 
Prof. Artur Milian, skrzypek, wykładowca w Instytucie Muzyki
UWM, obchodzi jubileusz 40-lecia pracy artystycznej. Z tej okazji
w filharmonii olsztyńskiej odbył się specjalny koncert „Arcydzieła
muzyki Bacha“ 14 listopada. Artysta był odznaczony m.in. Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem College
of Communications and Fine Arts Bradley University USA i Brązo-
wym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

W
spółpraca obu
uczelni: Uni-
wersytetu War-
mińsko-Mazur-
skiego i Uni-

wersytetu de la Salle w Bogo-
cie będzie dotyczyła: zarzą-
dzania wydziałami, konsul-
tacji, wymiany naukowców,
a także studentów, łączenia
programów edukacyjnych
oraz przygotowywanie mate-
riałów akademickich. 

Memorandum to pierwszy
krok do nawiązywania robo-
czych kontaktów między obie-
ma uczelniami i dalszej mery-
torycznej pracy. Zaraz po jego
podpisaniu 5 listopada
prof. Górecki na ręce ambasa-
dor złożył zaproszenie dla pro-
rektorów uczelni z Bogoty do
Kortowa. Z kolei ambasador
Wiktoria Gonzalez Ariza, któ-
ra reprezentowała rektora Uni-
wersytetu de la Salle prof. Car-
losa G. Gomeza-Restrepo,
przekazała rektorowi Górec-
kiemu podobne zaproszenie.

— To jedno z najważniej-
szych porozumień w historii
UWM —  podkreślił prof. Gó-
recki po podpisaniu doku-
mentu. — Fakt, że pani amba-
sador zwróciła się do nas z pro-
pozycją nawiązania współpra-
cy, to dla nas duże wyróżnienie.
Kolumbia uznała naszą uczel-
nię za jedną z najlepszych
w Polsce. To dla nas szansa, aby
pokazać się w nowym rejonie
świata, ale też wyzwanie. Aby
nasza współpraca dobrze się
rozwijała i przynosiła pożąda-
ne efekty, musimy poznać ko-
lumbijskie problemy, specyfi-
kę i dużo się uczyć — mówił
rektor. 

Przypomnijmy, że  Wiktoria
Gonzalez Ariza, ambasador
Kolumbii w Polsce, pierwszy

raz była w Kortowie w maju
2014 r. wraz za grupą 60 dy-
plomatów akredytowanych
w Polsce. To, co wtedy zoba-
czyła i usłyszała o UWM, prze-
konało ją, że powinna podjąć
działania na rzecz współpra-
cy uczelni z jej rodzinnego
kraju z uczelniami w Polsce,
w tym szczególnie z UWM. 

— Od tamtej wizyty dużo
myślałam o UWM — wspo-
mina ambasador. 

— Kolumbia liczy 47 mln

mieszkańców, a 51 proc. miesz-
kańców to ludzie młodzi, z któ-
rych połowa nie przekroczyła
30 roku życia. Przekonałam
się, że oferta edukacyjna i nau-
kowa waszej uczelni jest tym,
czego potrzebuje nasz kraj,
i dlatego poprosiłam rektora
UWM o to spotkanie — wyjaś-
nia Wiktoria Gonzalez Ariza. 

W listopadzie 2014 r. przy-
jechała ponownie do Kortowa
— już z propozycją nawiązania
współpracy z Uniwersytetem

de La Sale w Bogocie. Spotkała
się wtedy z prof. Ryszardem
Góreckim, rektorem UWM,
oraz władzami niemal wszyst-
kich wydziałów. Prof. Ryszard
Górecki wskazał wówczas ob-
szary, w których UWM może
rozwijać współpracę. Były to:
medycyna, weterynaria, zo-
otechnika, rolnictwo i rolnic-
two precyzyjne, nauki o żyw-
ności, a szczególnie mleczar-
stwo, akwakultura, geodezja
satelitarna i ekonomia.  

— Kolumbia potrzebuje
nowoczesnego kształcenia
na wysokim poziomie — opi-
suje potrzeby kolumbijskiej
edukacji Wiktoria Gonzalez
Ariza. — Jest to kraj rolniczy.
Jego władzom zależy na tym,
aby młodzi ludzie rozwijali
rolnictwo i nie opuszczali
wsi. 

Ambasador nie tylko zain-
teresowała władze UWM
swym krajem, ale także wła-
dze Uniwersytetu de la Salle

w Bogocie Kortowem. Jest to
uczelnia prywatna mająca fi-
lie także w innych miastach
Kolumbii. Łącznie studiuje
w niej ok. 40 tys. studentów.
Zdaniem ambasador jest po-
dobna do UWM, a jej kie-
rownictwo widzi możliwości
współpracy z Kortowem. 

Ambasador oznajmiła, że
widzi także potrzebę nawią-
zania współpracy z UWM in-
nej uczelni — Państwowego
Uniwersytetu w Bogocie. red. 

UNIWERSYTET ZACZNIE WSPÓŁPRACĘ 
Z KOLUMBIJSKIMI NAUKOWCAMI 
Memorandum, które podpisali Wiktoria Gonzalez Ariza, ambasador Kolumbii w Polsce, i prof. Ryszard Górecki, rektor UWM, przewiduje
sześć obszarów współdziałania. Dokument dotyczy współpracy UWM i Uniwersytetu de la Salle w Bogocie, stolicy Kolumbii.
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Ambasador Kolumbii Wiktoria Gonzalez Ariza i prof. Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wymieniają dokumenty o współpracy 
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P
rzyczyną jednej trze-
ciej wszystkich wy-
padków na Warmii
i Mazurach jest nad-
mierna szybkość po-

jazdu. A co trzeci wypadek
śmiertelny to wynik najecha-
nia na drzewo. W tej katego-
rii nasz region od wielu lat jest
najniebezpieczniejszy w kra-
ju. — Mamy specyficzne za-
gospodarowanie przestrzenne
i sieć drogową z jej uwarun-
kowaniami historycznymi, co
sprawia, że większość naszych
dróg nie spełnia nowoczes-
nych standardów bezpie-
czeństwa — wyjaśnia dr Jo-
anna Żukowska z Zakładu
Geotechniki i Budownictwa
Drogowego na Wydziale Geo-
dezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa UWM.

— Naukowcy przyczyn
w tak wysokiej statystyce wy-
padków śmiertelnych z udzia-
łem drzew upatrują w oto-
czeniu dróg. Tam, gdzie dro-
gi przebudowano zgodnie
z nowoczesnymi standarda-
mi, statystyki najcięższych
zdarzeń drogowych popra-
wiły się. DK nr 7 na odcinku
Miłomłyn - Elbląg jest świet-
nym przykładem — podkre-
śla mgr Anna Górska-Pawli-
czuk z Zakładu Geotechniki
i Budownictwa Drogowego
na Wydziale Geodezji, Inży-
nierii Przestrzennej i Bu-
downictwa UWM. 

W nowoczesnym projekto-
waniu dróg zakłada się, że
droga i jej otoczenie mają

sprzyjać kierowcom oraz nie
powiększać skutków wypad-
ków, gdy ci popełnią błąd.
Są to tzw. drogi wybaczające.
Jednym z elementów takiego
projektowania jest zapew-
nienie tzw. strefy bezpie-
czeństwa. W tej strefie nie po-
winno być żadnych sztyw-
nych betonowych lub stalo-
wych słupów, barierek, prze-
pustów i innych przeszkód,
w które samochód wypada-
jący z szosy może uderzyć,
w tym również drzew. Taka
strefa, nawet gdy ktoś zjedzie
z drogi, powinna dawać mu
szansę na „łagodne lądowa-
nie” i nie pogarszać i tak trud-

nej sytuacji. Niestety, polskie
warunki techniczne nie defi-
niują szerokości tej strefy.
Dlatego projektanci często
przyjmują minimum, po-
nadto muszą iść na kompro-
mis z ustawą środowiskową
zakazującą wycinki drzew,
nawet gdy rosną tuż przy kra-
wędzi jezdni. 

Bezpieczne drogi w naszym
regionie już powstają. To
głównie nowe inwestycje. Go-
rzej jest z modernizacjami.
— Jeśli chcemy zmniejszyć
śmiertelność na naszych dro-
gach, przy projektowaniu czy
modernizacji należy bez-
względnie zapewniać strefę

bezpieczną wolną od prze-
szkód — podkreśla dr Żu-
kowska. — Jeśli wiąże się to
z koniecznością wycinki przy-
drożnych drzew, wymieńmy je
na krzewy lub posadźmy
w bezpiecznej odległości od
krawędzi jezdni. 

— Nie przenośmy odpowie-
dzialności za niebezpieczne
drogi na kierowców, licząc na
ich rozsądek. Człowiek też
jest częścią środowiska na-
turalnego. Oceńmy, czy chro-
niąc jeden gatunek — drzewa
lub zamieszkujące je owady,
nie wydajemy wyroku na inny,
na ludzi  — dodaje Anna
Górska-Pawliczuk. 

Nie musimy wycinać wszyst-
kich drzew przy trasach. Te,
które rosną przy drogach lo-
kalnych, o małym natężeniu
ruchu i ograniczonej pręd-
kości jazdy — pozostawmy.
One nie stanowią poważnego
zagrożenia. Taką strategię
przyjęli m.in. Niemcy. Ich
przykład pokazuje, że można
pogodzić względy przyrodni-
cze z wymogami bezpieczeń-
stwa, chociażby poprzez in-
stalację barier ochronnych
czy sadzenie krzewów, które
mają walory estetyczne,
a w razie wypadku stanowią
swojego rodzaju bufor. 

red. 

B
adania genetyczne stad
tarłowych głowacicy
z Polski, Niemiec, Sło-

wacji i Ukrainy są tematem
grantu badawczego, który mło-
dy naukowiec uzyskał z Naro-
dowego Centrum Nauki w ra-
mach programu Preludium
przeznaczonego dla naukow-
ców nieposiadających jeszcze
doktoratu. Grant opiewa na
100 tys. zł. Badania potrwają
od 2015 do 2017 r. 

W Polsce głowacicą zarybia
się Dunajec, Poprad i górny
bieg Sanu. Ryba ta spełnia
w ekosystemie ważną rolę.
Jako drapieżnik eliminuje
drobne ryby karpiowate i jest
wskaźnikiem czystości wód.
Miłośnicy głowacicy zrzeszają
się w specjalnych klubach, or-
ganizując zawody w złowie-
niu największego okazu. 

Głowacica była na granicy
wyginięcia. To jeden z niewie-
lu tak cennych gatunków ryb,
które udało się uratować. Z po-

wodu pogorszenia się warun-
ków środowiskowych, przede
wszystkim wzrastającego za-
nieczyszczenia wód, głowacica

coraz słabiej rozmnaża się
w warunkach naturalnych.
Przetrwanie większości popu-
lacji tej ryby staje się zależne od
zarybień narybkiem pocho-
dzącym z wyspecjalizowa-
nych ośrodków. W Polsce je-
dyne stado tarłowe głowacicy
znajduje się w Łopusznej pod
Nowym Sączem. Zostało zało-
żone w latach 50. XX w., kie-
dy głowacica w warunkach
naturalnych zaczęła zanikać.

— Chcemy opracować plan
gospodarowania i ochrony
tego cennego gatunku, a do
tego potrzebne jest wykona-
nie badań genetycznych. Do
tej pory ryba ta nie była ba-
dana pod względem gene-
tycznym. Stado w Łopusznej
w ciągu 50 lat tylko raz uzu-
pełniono nowym materiałem
genetycznym. Chów ryb od-

bywa się tam wsobnie. Ryby
tracą zmienność genetyczną,
która jest bardzo ważną ce-
chą. Gdy ryby tę zmienność
tracą, efektywność zarybień
spada — wyjaśnia mgr Mar-
cin Kuciński.

Młody naukowiec jako cel
badań założył określenie kon-
dycji genetycznej stada tarło-
wego w Łopusznej, a następnie
sprawdzenie efektywności do-
tychczas prowadzonego pro-
gramu hodowlanego.  

— Wyniki badań pomogą
poprawić efektywność ochro-
ny tego cennego gatunku
w Polsce. Opracujemy pro-
dukcję możliwie najlepszego
pod względem genetycznym
narybku głowacicy. Skorzys-
tają na tym wędkarze i sko-
rzysta... głowacica — podsu-
mowuje doktorant.      opr. bb 

DROGA, KIEROWCA I PRZESZKODY 
Dr Joanna Żukowska i mgr Anna Górska-Pawliczuk z Zakładu Geotechniki i Budownictwa Drogowego na Wydziale
Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM badały regionalne drogi pod kątem bezpieczeństwa jazdy. 

Z NAUKOWYM GRANTEM NA RATUNEK RYBOM 
W laboratoriach Katedry Ichtiologii Wydziału Nauk o Środowisku UWM doktorant mgr Marcin Kuciński prowadzi pionierskie 
w Polsce badania nad genetyką głowacicy — jednej z największych ryb łososiowatych. Głowacica była zagrożona wyginięciem.

ZWYCIĘZCA
TESTU WIEDZY
O SIATKÓWCE

P
onad 200 osób wzięło
udział w Regionalnym
Teście Wiedzy o Siat-

kówce. Konkurs został zor-
ganizowany przez Indykpol
AZS, Radio Olsztyn oraz
Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski. Odbył się 14 lis-
topada. Pytań było 80 i do-
tyczyły 65 lat AZS-u Olsztyn
i piłki siatkowej. Poziom
wiedzy uczestników był bar-
dzo wysoki. Maciej Pichłacz
zwyciężył i wygrał 4000 zł! 

— Podchodziłem do tego
testu jak do zabawy. W domu
wręcz śmiali się ze mnie, że
w nim startuję. Teraz przyj-
dę i pokażę im ten czek i zo-
baczymy, kto się będzie
z kogo śmiał — mówił zwy-
cięzca. —  Urodziłem się
w Olsztynie i z siatkówką
jestem związany, więc nie
potrzebowałem wertować
książek. Dzisiaj rano wszed-
łem tylko na klubową stronę
internetową, poczytałem tro-
chę i wystarczyło.              

WYSTAWA 
NA JUBILEUSZ

I
nstytut Sztuk Pięknych
UWM obchodzi 20-lecie.
Z tej okazji wydarzenie

artystyczne — otwarcie wy-
stawy „Kontynuacje” w pią-
tek 20 listopada o godz. 18
w Centrum Ekspozycyjnym
Stara Kotłownia w Korto-
wie. Ekspozycja jest prezen-
tacją prac wybranych absol-
wentów i byłych studentów
Instytutu Sztuk Pięknych
UWM. Do udziału zostali
zaproszeni wybitni wycho-
wankowie i byli studenci in-
stytutu z całej Polski, których
różnorodne działania arty-
styczne pokazują realizowa-
nie własnej postawy twórczej
w malarstwie, rzeźbie, grafi-
ce, filmie, fotografii, projek-
towaniu graficznym.

Instytut Sztuk Pięknych
UWM powstał po wielokrot-
nych przekształceniach or-
ganizacyjnych.                   red. 

Od lewej: mgr Anna Górska-Pawliczuk i dr Joanna Żukowska z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM

Doktorant Marcin Kuciński prowadzi pionierskie w Polsce ba-
dania nad genetyką  jednej z największych ryb łososiowatych 
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Na wystawie znajdą się prace
m.in. absolwentów UWM 
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J
ezioro Łuknajno to naj-
mniejszy w Polsce rezerwat
biosfery. Jego powierzchnia

to 1410 ha. Jego fauna jest
dość dobrze poznana, ponie-
waż od dawna wzbudzała za-
interesowanie przyrodników
swym bogactwem. Stwierdzo-
no tu występowanie około 170
gatunków, z których ok. 125
gniazduje. Symbolem Łuk-
najna jest łabędź niemy, który
w czasie pierzenia się (sier-
pień-wrzesień) tworzy zgru-
powania sięgające 2 tys. osob-
ników. W tym czasie jezioro
jest też przystankiem dla licz-
nych stad ptaków wodno-błot-
nych. 

UNESCO w ubiegłym roku
zapowiedziało, że skreśli Łuk-
najno ze światowej listy re-
zerwatów biosfery. — Rezer-
waty biosfery to obszary za-

wierające cenne zasoby przy-
rodnicze. Są tworzone, aby
chronić, promować i demon-
strować zrównoważony zwią-

zek człowieka z biosferą. Je-
zioro Łuknajno  nie spełniało
wszystkich wymogów UNES-
CO — wyjaśnia prof. Czesław
Hołdyński, kierownik Kated-
ry Botaniki i Ochrony Przyro-
dy na Wydziale Biologii i Bio-
technologii UWM.   

— Aby Łuknajno mogło po-
zostać rezerwatem biosfery,
musieliśmy zmienić tok my-
ślenia. Jezioro jest za małe, aby
mogło sprostać wymogom,
więc po długich dyskusjach
w porozumieniu z samorzą-
dami lokalnymi postanowi-
liśmy obszar rezerwatu bios-
fery znacznie powiększyć —
opowiada prof. Hołdyński. 

Zespół prof. Hołdyńskiego
przygotowując dokumentację
kilkadziesiąt razy spotykał się
z mieszkańcami, organizacja-
mi ekologicznymi i samorzą-

dami lokalnymi obszaru obję-
tego rezerwatem, m.in. w Mi-
kołajkach, Rucianem, Kruty-
ni i w Olsztynie. 

— Pojęcie i cele rezerwatu
biosfery są społeczeństwu
mało znane. Ludzie kojarzą go
z zakazami, tymczasem rezer-
wat biosfery „Jeziora Mazur-
skie” niczego ludziom nie za-
brania. Gospodaruje na pod-
stawie już obowiązujących pla-
nów ochrony, np. istniejących
tam rezerwatów przyrody, za-
dań ochrony obszarów Natu-
ra 2000, planu ochrony Ma-
zurskiego Parku Krajobrazo-
wego, planów urządzania la-
sów na obszarach gmin, miejs-
cowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego. Może
zostać wpisany na listę rezer-
watów UNESCO w połowie
2016 r.                           opr. red. 

ŁUKNAJNO NIE ZNIKNIE Z LISTY UNESCO
Jeziora Mazurskie — to nowy rezerwat biosfery, który niebawem pojawi się na światowej liście UNESCO.
Jego utworzenie to między innymi zasługa naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Doktoranci Dariusz Tanajewski oraz Grzegorz Grunwald z Katedry Geodezji Satelitarnej
i Nawigacji otrzymali nagrodę w konkursie niemieckiej agencji kosmicznej DLR. 

NAUKOWCY Z NAGRODĄ 

N
aukowcy przedsta-
wili koncepcję sys-
temu Mobile Un-
derwater Positio-
ning System

(MUPS) do podwodnej na-
wigacji. MUPS proponuje re-
transmisję radiowego sygnału
z satelitów nawigacyjnych na
modulator dźwiękowy, który
pozwala na lokalizację pod
wodą. Rozwiązanie ma spra-
wić, że kartowanie oceanów,
mórz i jezior będzie łatwiejsze
niż kiedykolwiek. Olsztyńska
technologia pozwala docierać
do wraków samolotów, które
spadły do mórz i oceanów.
Ułatwia także dotarcie do roz-

bitków w stosunkowo krót-
kim czasie od momentu kata-
strofy. Z jego zalet skorzystać
mogą np. nurkowie, archeo-
lodzy, inżynierowie czy spe-
cjaliści od ochrony przyrody. 

Wszystko zaczęło się od ka-
tastrofy boeinga malezyjskich
linii lotniczych nad Oceanem
Indyjskim w marcu 2014 r.
Bezowocne wielomiesięczne
poszukiwania skłoniły mgr.
inż. Dariusza Tanajewskiego
i mgr. inż. Grzegorza Grun-
walda do opracowania me-
tody skuteczniejszego poszu-
kiwania wraków samolotów
na terenie dużych zbiorników
wodnych.

Kortowscy doktoranci ode-
brali nagrodę 20 października
podczas uroczystej gali w Ber-
linie. Na tej samej uroczystości
ogłoszono zwycięzców kon-
kursów Copernicus Masters
2015 i Galileo Masters 2015 (w
którym startowali olsztyniacy).

Galileo Masters uznawany
jest za najważniejszy konkurs
dla zainteresowanych tech-
nologiami satelitarnymi. Do
wszystkich regionalnych edy-
cji nadesłano łącznie 484
kompletne wnioski. Z Polski
napłynęły aż 64 zgłoszenia
i tym samym nasz kraj zajął
pierwsze miejsce pod tym
względem. Jest to ogromny

sukces i dowód, że w polskich
studentach, pracownikach
naukowych i przedsiębior-
cach drzemie ogromny po-
tencjał w dziedzinie wyko-
rzystania nawigacji satelitar-
nej. Konkurs Copernicus Ma-
sters skupiony jest na nowych
rozwiązaniach opartych o ob-
serwacje Ziemi. Ten konkurs
jest powiązany z europejską
konstelacją satelitów Senti-
nel, będących częścią systemu
Copernicus. Do tegorocznej
edycji Copernicus Masters na-
desłano 208 wniosków.
W tym konkursie nagrodzono
pomysł z Polski o nazwie „Bee-
hive Locations”.         opr. red. 

Doktoranci Dariusz Tanajewski (z lewej) i Grzegorz Grunwald z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM
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P
rof. Ryszard Górecki,
rektor UWM, jest wśród
6 osób nominowanych

w kategorii zarządzanie uczel-
nią w ogólnopolskim kon-
kursie Lumen. To konkurs
ogłoszony przez Fundację
Edukacyjną Perspektywy oraz
międzynarodową firmę do-
radczą PCG Polska dla me-
nedżerów uczelni. Obejmuje
5 kategorii: zarządzanie uczel-
nią, innowacyjność, współ-
praca z otoczeniem, infras-
truktura oraz umiędzynaro-
dowienie.

— Lumenami wyróżnimy
osoby, które w nietuzinkowy
sposób rozwiązują problemy
organizacyjne uczelni. Chce-
my nagłośnić ich osiągnięcia
i pokazać je w pełnym świet-
le, stąd „lumen” w nazwie —
mówi Piotr Dmochowski-
Lipski, prezes PCG Polska.

Na konkurs nadesłano 160
zgłoszeń z 63 uczelni. Zosta-

ły one ocenione przez kapitu-
łę złożoną z uznanych posta-
ci ze świata szkolnictwa wy-
ższego, nauki i biznesu, której
przewodniczy prof. Michał
Kleiber. Kapituła uzasadniła
nominację prof. Góreckiego
w ten sposób: „Dokonał po-
łączenia i udanej integracji
trzech uczelni. Rozbudował
UWM, utworzył 14 nowych
kierunków studiów, powołał
Wydział Nauk Medycznych.
Twórca i realizator pierwsze-
go w Polsce projektu Green
University. Umocnił pozycję
naukową uczelni poprzez
uzyskanie nowych uprawnień
doktorskich i habilitacyjnych.
Promotor umiędzynarodo-
wienia, uruchomił wspólny
kierunek studiów UWM
i Uniwersytetu w Offenburgu.”

Rozstrzygnięcie konkursu
i ogłoszenie listy laureatów
odbędzie się 23 listopada
w Warszawie.                    red.  

J
edyną osobą z naszego re-
gionu, która  zasiada  w Ra-
dzie Młodych Naukowców

przy Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, jest
dr Justyna Możejko-Ciesielska
z Katedry Mikrobiologii Wy-
działu Biologii i Biotechnolo-
gii UWM.  — Głównym kry-
terium była działalność nau-
kowa, liczba publikacji, a prze-
de wszystkim udział i kiero-
wanie projektami badawczy-
mi, finansowanych ze środków
budżetowych — mówi dr Ju-
styna Możejko-Ciesielska. —
W moim przypadku projekty
dotyczyły głównie mikrobio-
logicznej syntezy biopolime-
rów. Pod uwagę była również
brana działalność organiza-
cyjna, czyli udział i zasiadanie
w różnego rodzaju radach,
stowarzyszeniach itd. We
wniosku aplikacyjnym trzeba
było również podać propozy-
cje działań w radzie, które po-
mogą w rozwoju młodych
naukowców. Poza tym mogą
w niej zasiadać osoby, które nie
ukończyły 35 lat. 

Jednym z pomysłów, które
dr Możejko-Ciesielska za-
warła we wniosku aplikacyj-
nym do Rady, było zacieśnie-
nie współpracy nauki z biz-
nesem. — Chciałabym wy-
korzystać umiejętności, które
nabyłam na stażu na Uni-
wersytecie w Cambridge
i Oxfordzie (nasza rozmów-
czyni była w gronie 180 lau-
reatów w tegorocznej edycji
programu Top 500 Innova-
tors, organizowanego przez
MNiSW, którzy odbyli takie
staże — przyp. red.). Jednak
w Polsce potrzeba jeszcze wie-
le czasu na wprowadzenie ta-
kich rozwiązań. Wciąż jes-
teśmy krajem rozwijającym
się w tym zakresie i mamy za
mało pieniędzy na badania
i rozwój. Myślę jednak, że
jesteśmy na dobrej drodze.
UWM również prężnie się
rozwija i mamy wiele wy-
działów, które prowadzą apli-
kacyjne badania. Potencjał
jest zatem ogromny.  

Kadencja w radzie trwa dwa
lata.  mp 

DOKTOR Z UWM W RADZIE 
MŁODYCH NAUKOWCÓW

REKTOR NOMINOWANY 
DO NAGRODY LUMEN 2015

Dr Justyna Możejko-Ciesielska z Katedry Mikrobiologii 
Wydziału Biologii i Biotechnologii 

Prof. Czesław Hołdyński
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C
hociaż tegoroczny ju-
bileusz AZS-u Olsztyn
oficjalnie zainauguro-
wany został już w paź-
dzierniku otwarciem

wystawy „65 lat sportu akade-
mickiego”, to sobota 14 listo-
pada była przede wszystkim
świętem siatkówki. Oglądanie
eksponowanej w Bibliotece
Uniwersyteckiej wystawy było
jednym z punktów uroczysto-
ści. W kilkudziesięciu gablo-
tach można znaleźć wszystko,
co związane jest nie tylko z siat-
kówką, ale też m.in. lekkoat-
letyką, gimnastyką, jeździec-
twem czy tenisem. 

Siatkówka to jedna z pierw-
szych sekcji sportowych AZS-
u, która powstała wraz z utwo-
rzeniem Wyższej Szkoły Rol-
niczej w 1950 roku. Jednym
z gości UWM był mieszkający
na stałe we Francji Mirosław
Rybaczewski, legenda olsztyń-
skiej siatkówki, a z reprezen-
tacją Polski Huberta Wagnera
mistrz świata z 1974 r. oraz
olimpijski z 1976 r. W AZS-ie
z sukcesami występował w la-
tach 1972-1982. Dziś taka wier-
ność barwom klubowym to
rzadkość. — Właśnie dzięki
temu, że tak długo graliśmy
tym samym składem, mieliśmy
tak dobre wyniki. Zmienianie
co roku po ośmiu, dziewięciu
zawodników do niczego do-
brego nie doprowadzi, nawet
jeśli sprowadzimy wspaniałe
nazwiska, bo najważniejsze
jest zgranie. Można pozwolić
sobie ewentualnie na kosme-
tykę kadrową, jak robią teraz
w Rzeszowie czy Bełchatowie.

Podczas gry w Olsztynie mia-
łem propozycje z innych klu-
bów, ale siatkarze byli kiedyś
bardziej związani ze swoimi
klubowymi barwami — opo-
wiadał jeden z najlepszych
siatkarzy w historii AZS-u.

— Dziś zespoły grają w du-
żych halach z liczną publicz-
nością. W tamtych czasach sale
były może małe, ale też były za-
pchane. Sam pamiętam, jak
w tej przy ul. Głowackiego za-
siadało po 400-500 osób, a ko-
lejne kilkaset było za salą, bo
tak ciężko było się dostać. Mia-
łem nawet ciekawy przypadek,
kiedy przy okazji meczu przy-
jechał do mnie mój tata z War-
szawy. Chciałem go wprowa-
dzić na salę, ale usłyszałem, że
„już dwóch twoich ojców dziś
weszło” (śmiech). Ludzie po

prostu podawali się za mojego
tatę, żeby tylko wejść na mecz
— wspomina dawny siatkarz
AZS-u.

Lata świetności olsztyńskiej
siatkówki wspominał też Zbig-
niew Lubiejewski, podobnie
jak Rybaczewski mistrz olim-
pijski z Montrealu oraz wielo-
krotny medalista mistrzostw
Polski w barwach Olsztyna.
— Kiedyś przede wszystkim
nie było takich pieniędzy jak
dziś. Pamiętam, że za mist-
rzostwo olimpijskie dostaliśmy
po 6 tys. dolarów. Do tego po
180 tys. zł — za co można było
wtedy kupić dużego fiata —
oraz po talonie na samochód.
A za mistrzostwo Polski do-
staliśmy może dwie średnie
pensje krajowe. Nieco łatwiej
można było potem dostać lo-

dówkę, segment do domu. Ba-
nalne rzeczy. Dzisiejsi dwu-
dziestokilkulatkowie pewnie
będą się z tego śmiali, ale to
prawda — uśmiecha się Lu-
biejewski. — Były to jednak faj-
ne czasy, ludzie garnęli się do
gry, ale chcieli też skończyć
studia. Sam z wykształcenia
jestem inżynierem rolnikiem.
Chociaż niektórzy koledzy stu-
diowali bardzo długo, bo chy-
ba lubili egzaminy, to mi uda-
ło się skończyć studia w czte-
ry lata. Byłem sumienny, cho-
ciaż zdarzyło się mieć po-
prawkę z fizjologii — dodaje. 

65-lecie klubu najlepiej jak
tylko mogli uczcili też obecni
zawodnicy. W Uranii AZS po
dramatycznym meczu pokonał
Politechnikę Warszawską 3:2.                  

Rafał Bieńkowski

JUBILEUSZ 65-LECIA AZS-U
Trwają obchody 65-lecia sekcji siatkarskiej AZS-u. To okazja do sentymentalnych spotkań
i wspomnień. Historia akademickiego sportu w Olsztynie zaczęła się od 1950 roku. 

Siatkarskie gwiazdy AZS-u. Od lewej: Zbigniew Lubiejewski i Mirosław Rybaczewski 
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N
owymi członkami pre-
zydium samorządu
UWM zostali: Piotr

Herman z Wydziału Prawa
i Administracji (II wiceprze-
wodniczący), Dominika Resz-
ka z Wydziału Kształtowania
Środowiska i Rolnictwa (czło-
nek prezydium) i Klaudia
Stopka z Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej (sekretarz).
Zdaniem Pawła Stefanowi-
cza, przewodniczącego RUSS,
są to najbardziej kompeten-
tne osoby. 

Jakie plany ma samorząd
studencki na rok 2015/16?

Najważniejsze zadanie to
promocja UWM. Ponadto sa-
morząd zamierza wprowadzić
nowe szkolenia z zakresu praw
i obowiązków dla studentów

pierwszego roku. Pracuje też
nad studenckim biurem porad
prawnych i nad tworzeniem
oferty kulturalnej i rozrywko-
wej dla studentów. Już uru-
chomił Ligę Wydziałów i cykl
„Coolturalny Student”. Zaczął

również przygotowania do
przyszłej Kortowiady, która
w roku 2016 odbędzie się
w dniach 18-22 maja. Żeby
zrobić taką imprezę, trzeba
pracować cały rok.

— Artyści, którzy do nas

przyjeżdżają, dziwią się, że
w przygotowaniach nie po-
maga nam żadna agencja kon-
certowa. Wszystko robimy
sami. Zaczynając od uzyskania
zgody na termin od rektora,
a skończywszy na sprzątaniu
— mówi Paweł Stefanowicz.

Wybory stały się również
okazją do podsumowań i roz-
liczeń minionego roku akade-
mickiego. Paweł Stefanowicz
wraz z prezydium otrzymał
absolutorium. — Robimy tak
poważne rzeczy, że muszę być
wymagający. Nie tylko chwa-
lić, ale i czasami zganić. Jestem
bardzo szczęśliwy, bo to był rok
ciężkiej pracy. Jeśli są takie
oceny, to znaczy, że nasze sta-
rania nie poszły na marne —
mówi przewodniczący.    ww

NOWE PLANY RADY W INNYM SKŁADZIE 
Odbyły się wybory uzupełniające do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM.  Przewodniczący
Paweł Stefanowicz wraz z prezydium otrzymał absolutorium. Opowiada nam o planach rady na ten rok.

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM
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B
iblioteka Uniwersytecka
UWM zaprasza do sko-
rzystania z najnowszej

oferty imprez  „Biblioteka
Kulturalna”. Semestr zimowy
uatrakcyjni miłośnikom sztu-
ki audiowizualnej pokaz fil-
mów azjatyckich sześciu
współczesnych twórców
w cyklu zatytułowanym „Kino
Azji". 

Nie zabraknie w repertua-
rze kina mocnych wrażeń.
„Infernal Affairs: Piekielna
gra” w reż. Wai-keung Lau
(seans 19.11) odkryje widzom
proces infiltracji hongkoń-
skiej mafii. Tureckie „Kli-
maty”,  dzieło Nuri Bilge Cey-

lana (seans 3.12), to już rea-
lizacja gatunku poetycko-
psychologicznego. 

Kultowy „Oldboy” w reż.
Chan-wook Parka (seans
17.12) zaprezentuje historię
pewnej zemsty. „Dziewczynka
w trampkach“ w reż. Haifaa
Al-Mansour (seans 14.01) to
opowieść, w której z dozą hu-
moru i ironii przedstawiona
została sytuacja kobiet w Ara-
bii Saudyjskiej. Cykl „Kino
Azji” zakończy film oddający
specyfikę japońskiej kultury
„Pusty dom“ w reż. Ki-duk
Kim (seans 28.01). Wszystkie
projekcje o godz. 17 w sali 116.
Wstęp wolny.                     bik

BIBLIOTEKA KULTURALNA

P
ięćset osób obserwowa-
ło Uniwersytecki Bieg
Hubertusa, który w tym

roku odbył się 24 październi-
ka na łąkach Stacji Dydak-
tyczno-Badawczej UWM
w Bałdach. W czternastym
biegu wzięło udział piętnastu
członków klubu jeździeckiego.
Podobnie jak w ubiegłym
roku lisem był Andrzej Ce-
sarski,  instruktor jazdy kon-
nej Stajni Bałdy. Bieg trwał 25
minut i zakończył się zwy-
cięstwem  Marka Danow-
skiego na Gardzi. Zabranie
kity uciekającemu „lisowi”
było nie lada wyzwaniem. kw

UNIWERSYTECKI HUBERTUS 

W
ydział Humanistyczny
UWM organizuje
„Czwartki z Humanis-

tyką”. To cykl spotkań eduka-
cyjnych, na które składają się
interesujące wykłady i warsz-
taty skierowane do młodzieży
gimnazjalnej i ponadgimnaz-
jalnej.  Prezentują je  pracow-
nicy wydziału, którzy mają do-
świadczenie w pracy z mło-
dzieżą i są pasjonatami.  Pierw-
sze spotkanie  już 19 listopada,
o godz. 9.45. Harmonogram
„Czwartków z Humanistyką”:
19 listopada (zgłoszenia przyj-
mujemy do 17 listopada), 10

grudnia (zgłoszenia do 3 grud-
nia), 21 stycznia (zgłoszenia do
14 stycznia), 11 lutego (zgło-
szenia do 4 lutego), 10 marca
(zgłoszenia do 3 marca), 
7 kwietnia (zgłoszenia do 
1 kwietnia), 12 maja (zgło-
szenia do 5 maja), 16 czerwca
(zgłoszenia do 9 czerwca).

Zainteresowani nauczycie-
le mogą wypełnić kartę zgło-
szeniową i przesłać na ad-
res: czwartki.z.humanisty-
ka@gmail.com. Uwaga:
w związku z ograniczoną licz-
bą miejsc decyduje kolejność
zgłoszeń. 

CZWARTKI Z HUMANISTYKĄ
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Członkowie klubu jeździeckiego w Bałdach

Zwycięzca Marek Danowski


