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CHI TRAN NOWYM PROFESOREM
Kolejnym nowym profesorem na UWM jest prof. Chi Tran. Prezydent Andrzej
Duda wręczył mu w Belwederze nominację profesorską 26 stycznia.
Prof. dr hab. inż. Chi Tran jest kierownikiem Zakładu Geotechniki i Budow-
nictwa Drogowego na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budow-
nictwa. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z ponad 10 przedmiotów. Urodził się
w 1944 r. w Wietnamie. W 1980 r. przyjechał na staż naukowy na Politechnikę
Gdańską. W 1987 r. uzyskał stopień doktora, a w 2001 r. — stopień doktora
habilitowanego. Od 2001 r. jest zatrudniony na Uniwersytecie Warmińsko-Ma-
zurskim na stanowisku profesora UWM i od tego czasu mieszka w Olsztynie.  

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 
Maturzyści, uczniowie ostatnich klas szkół ponad-
gimnazjalnych, wszyscy, którzy są zainteresowani
studiami na UWM, mogą przyjść na Dzień Otwar-
tych Drzwi UWM, który odbędzie się 31 marca.
W godz. od 9 do 14 w Centrum Nauk Humanistycz-
nych przy ulicy Kurta Obitza będzie można zapoznać
się z ofertą nauczania, spotkać się ze studentami,
porozmawiać z wykładowcami. 
Wstęp wolny. 

P
orozumienie w tej
sprawie podpisał 4 lu-
tego w imieniu UWM
prof. Ryszard Górec-
ki, rektor UWM, oraz

Artur Chojecki, wojewoda war-
mińsko-mazurski. Na jego
mocy uniwersyteckie Biuro do
spraw Osób Niepełnospraw-
nych będzie przekazywać do
warmińsko-mazurskiego Cen-
trum Powiadamiania Ratun-
kowego w Olsztynie dobro-
wolne oświadczenia osób nie-

słyszących. Będą one podstawą
do bezpłatnego udostępnie-
nia im specjalnej bramki sms
z aplikacją umożliwiającą po-
wiadamianie służb ratunko-
wych nie przy pomocy pisma,
lecz specjalnych obrazków.
Tych obrazków jest 18 i odpo-
wiadają najczęściej spotyka-
nym sytuacjom, np. zasłab-
nięcie, pożar, wypadek. 

Dlaczego głusi i słabosły-
szący studenci otrzymali to
narzędzie?

— Praktyka pokazała, że
w kryzysowej sytuacji głusi
lub niesłyszący nie są w stanie
napisać sms-a zrozumiałego
dla służb ratowniczych. 
Niezrozumiały sygnał unie-
możliwia podjęcie stosownej
akcji ratowniczej — wyjaśnia
Krzysztof Kuriata, dyrektor
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Warmińsko-Mazurskiego
Urzędu Wojewódzkiego. 

Dodatkowym plusem apli-

kacji jest to, że umożliwia do-
kładną lokalizację osoby wy-
syłającej sms-a. Dzięki temu
służby ratownicze mogą ją
szybko odnaleźć. Każdy, kto
zarejestruje się w tym syste-
mie i pobierze aplikację, zos-
tawia w Centrum Powiada-
miania Ratunkowego infor-
mację o swoich schorzeniach
lub sposobie leczenia. To z ko-
lei ułatwi ratownikom postę-
powanie w razie wypadku.
Dlaczego jest to takie ważne? 

— Bo zastosowanie defibry-
latora u kogoś, kto ma im-
plant ślimakowy w uchu, za-
miast uratować mu życie,
może go zabić — wyjaśnia
Krzysztof Kuriata. 

Z dobrodziejstwa obrazko-
wej ratowniczej aplikacji sms-
owej mogą skorzystać jednak
tylko ludzie zrzeszeni w or-
ganizacjach głuchych lub jak
w wypadku UWM zareje-
strowani w Biurze do spraw
Osób Niepełnosprawnych.

Dlaczego? Dlatego, że 80
proc. powiadomień pod nu-
mer 112 to fałszywe alarmy
i CPR chce uniknąć prze-
oczenia tych prawdziwych.

— To bardzo ważne porozu-
mienie, wzór działania na
rzecz dobra społecznego —
podkreślił prof. Ryszard Gó-
recki, rektor UWM. — Uni-
wersytet pomaga osobom głu-
chym i niedosłyszącym. Pod-
jęliśmy wiele działań ułatwia-
jących im studiowanie. Wzo-
rem dla nas jest Uniwersytet
Gallaudeta w Waszyngtonie
w USA — pierwsza i jedyna na
świecie uczelnia dla niesły-
szących. W lutym i w marcu
ubiegłego roku gościły tam
dwie delegacje z UWM. Ich
celem było zapoznanie się
z ułatwieniami dla studen-
tów głuchych. To porozumie-
nie to jedno z naszych działań.  

Na UWM kształci się 55 osób
głuchych, z zaburzeniami gło-
su, mowy i chorób słuchu.

opr. red.

STUDENCI UWM MOGĄ WYSYŁAĆ 
RATUNKOWE SPECJALNE SMS-Y
Od początku lutego głusi lub słabosłyszący studenci UWM mogą w razie potrzeby, dzwoniąc pod nr 112, wzywać pogotowie
ratunkowe lub inne służby ratownicze za pomocą specjalnej bramki sms-owej. W kryzysowej sytuacji będą mogli wysłać obrazek.

Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM, oraz wojewoda Artur Chojecki 4 lutego podpisali umowę. Rektor: To porozumienie na rzecz dobra społecznego 

REKRUTACJA TRWA
Jeszcze przeszło tydzień, do 25 lutego,
potrwa internetowa rekrutacja kandy-
datów na UWM. Na studiach stacjonar-
nych jest 21 kierunków i 7 na niestacjo-
narnych — wszystkie na studiach II
stopnia. Więcej informacji:
www.uwm.edu.pl, w zakładce „Kandy-
daci”, patrz menu podstrony, dział: Re-
krutacja śródroczna 2015/2016. 
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Tak wyglądają ratunkowe,
obrazkowe sms-y

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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O
statni raz nauczy-
ciel akademicki
z olsztyńskiej we-
terynarii był Bel-
frem Roku pięć lat

temu. Teraz, za sprawą
dr Anny Snarskiej, tytuł po-
wrócił na wydział. — To jest
fantastyczne uczucie. Naj-
przyjemniejsza rzecz, jaką
mogą zrobić studenci dla swo-
jego nauczyciela — mówi
z błyskiem w oku pani doktor.
— Po raz pierwszy wzruszy-
łam się, kiedy zostałam bel-
frem wydziału. Później wi-
działam pełną gotowość stu-
dentów podczas głosowania
finałowego. Wiem, że głosy
oddawali na mnie znajomi.
Bardzo im za to dziękuję.

Co zrobić, żeby zdobyć za-
ufanie studentów? — Trzeba
lubić swoją pracę i młodych lu-
dzi — odpowiada belfer. —
I wcale nie trzeba być niemi-
łym, żeby być konsekwentnym.

Przyznaje, że rzadko się ob-
raża, ale nie lubi, kiedy ktoś
próbuje ją oszukać. I bardzo
lubi swoich studentów. Od
wielu lat po każdych zajęciach
zwraca się do nich słowami
„Niech moc będzie z wami!”.
— Nie jestem jednak fanką
„Gwiezdnych wojen” —
stwierdza naukowiec. — Nie
wiem, skąd to się wzięło. Może
stąd, że moc nigdy mnie nie
opuszcza? I cieszę się, że stu-
denci nie dostrzegają we mnie
ciemnych stron mocy!

Laureatka otrzymała 20
stycznia statuetkę, 5000 zł
i urządzenie wielofunkcyjne.
Drugie miejsce zajął dr Paweł
Drozda z Wydziału Matema-
tyki i Informatyki, który otrzy-
mał 3000 zł i nawigację sa-
mochodową. Trzecie miejs-

ce, dysk przenośny i 2000 zł
zdobyła dr hab. Mariola Grzy-
bowska-Brzezińska z Wy-
działu Nauk Ekonomicznych.

Cała trójka otrzymała po-
nadto weekendowe pobyty
w hotelu Anders w Starych
Jabłonkach i karnety do si-

łowni, a każdy nominowany
1000 zł. Studenci na swoich
faworytów oddali 19 tys. gło-
sów.

Anna Snarska skończyła III
LO w Olsztynie, w 1994 roku
ukończyła Akademię Rolni-
czo-Techniczną i została le-

karzem weterynarii. Wcześ-
niej myślała o medycynie.

Od 2009 roku jest adiun-
ktem w Katedrze Chorób We-
wnętrznych z Kliniką na Wy-
dziale Medycyny Weteryna-
ryjnej Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego. W ka-
tedrze pracuje jednak od 2004
roku, najpierw jako pracownik
techniczny, później asystent.
Studia doktoranckie ukoń-
czyła w Katedrze Parazytolo-
gii i Chorób Inwazyjnych.

Prowadzi dwa przedmioty
ze studentami czwartego, pią-
tego i szóstego roku: hemato-
logię weterynaryjną i dietety-
kę weterynaryjną (głównie
psów, kotów i bydła). Z dwóch
kolejnych, czyli chorób we-
wnętrznych przeżuwaczy
i koni, prowadzi ćwiczenia.

Najwięcej naukowego czasu
dr Anna Snarska poświęca
jednak hematologii. — Zaj-
muje się ona procesami po-
wstawania i różnicowania
krwinek i wszelkimi patolo-
giami, które mogą dotyczyć
chorób krwi, w tym również
nowotworów — tłumaczy
Anna Snarska. — Jesteśmy
bodajże jedynym ośrodkiem
w kraju, który pobiera szpik
kostny u bydła, kóz, danieli,
a także psów i kotów. Takie ba-
danie bardzo pomaga wete-
rynarzowi w dalszym leczeniu.
Nasi pracownicy mają już kil-
ka publikacji na ten temat.

Mateusz Przyborowski

Konrad Wieteska, III rok
prawa, Wydział Prawa 
i Administracji
— Niestety jeszcze nie za-

kończyłem tej sesji, ciągle wal-
czę i mam nadzieję, że mi się
uda (śmiech). Mam przed
sobą jeszcze trzy egzaminy.
Moim głównym planem na
kolejny semestr jest nauka,
a na pewno więcej nauki przed
kolejną sesją, żeby nie musieć
męczyć się egzaminami w kil-
ku terminach. Do tego będę
łączył studia z pracą. 

Jacek Trojga, V rok 
administracji, Wydział
Prawa i Administracji
— Jestem jeszcze w trakcie

sesji, ale na szczęście koniec
coraz bliżej! Kolejny semestr
nauki spędzę w Walencji, po-
nieważ studiuję tam, biorąc
udział w programie Erasmus.
To naprawdę niesamowite do-
świadczenie i dobrze, że stu-
denci mają taką możliwość.
Choć nie jest łatwo, m.in. dla-
tego, że zajęcia odbywają się
po angielsku i hiszpańsku. 

Paweł Ziółkowski, I rok 
kierunku broker innowacji
w przemyśle spożywczym,
Wydział Nauki o Żywności
— Swoją pierwszą sesję w ży-

ciu mam już za sobą. Był ciężko,
bardzo dużo nauki, ale dałem
radę. Myślę, że drugi semestr
spędzę dokładnie w ten sam
sposób, czyli skupiając się prze-
de wszystkim na nauce. O prak-
tykach jeszcze nie myślę, po-
nieważ muszę je zrealizować
dopiero na trzecim roku. Na ra-
zie uczymy się przedmiotów
ogólnych, dopiero później wej-
dą przedmioty specjalistyczne. 

Adrianna Piec, IV rok
prawa, Wydział Prawa 
i Administracji 
— Sesję zakończyłam bardzo

szybko, ponieważ wszystkie
egzaminy udało mi się zaliczyć
w terminie zerowym. Bar-
dziej wyczerpujące od samej
sesji są zaliczenia, które po-
przedzają wszystkie egzaminy,
bo zaliczeń jest zdecydowanie
więcej. W kolejnym semestrze
planuję pisać pracę magis-
terską i odbyć wolontariat
w prokuraturze.

Agata Siwirska, I rok kie-
runku lekarskiego, Wydział
Nauk Medycznych
— Przede mną jeszcze jeden

egzamin, ale poza tym udało
mi się dobrze zakończyć ses-
ję. Mamy dużo nauki, dodat-
kowo po każdym semestrze
mamy obowiązkowe praktyki.
Przede mną moje pierwsze
praktyki pielęgniarskie w szpi-
talu. W związku z tym w ko-
lejnym semestrze będę łączyć
naukę z praktykami.

Ewelina Zdancewicz

BELFER WRÓCIŁ NA WETERYNARIĘ 
Doktor Anna Snarska z Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 
UWM została Belfrem Roku 2015. Uczy między innymi hematologii i dietetyki weterynaryjnej.

JAK ZAKOŃCZYŁEŚ SESJĘ I JAKIE MASZ PLANY NA NOWY SEMESTR?
Kończy się sesja
egzaminacyjna,
wkrótce startuje
nowy semestr.
W Kortowie
rozmawialiśmy 
(12 lutego) ze
studentami UWM.
Pytaliśmy ich, jak
radzą sobie z sesją?

Dr Anna Snarska ze statuetką  Belfer Roku. Jak mówi, trzeba lubić swoją pracę i młodych ludzi

KONKURS:
KTO DOSTAŁ 
TRZCINĘ
KORTOWA? 

J
ury V edycji Konkursu Li-
terackiego „O Trzcinę Kor-
towa” w składzie:

prof. Zbigniew Chojnowski,
dr hab. Beata Tarnowska,
prof. UWM, dr Anna Rzyms-
ka i student Dawid Kraszew-
ski po zapoznaniu się z nade-
słanymi wierszami postano-
wiło przyznać: dwie drugie
nagrody w wysokości 150 zł
każda. Otrzymują je: Marta
Niedźwiecka z Ostródy, uczen-
nica I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Olsztynie (opiekun-
ka literacka mgr Wiesława
Zielińska) oraz Konrad Kreń-
ski z Korpel, uczeń Liceum
Ogólnokształcącego w Ze-
spole Szkół nr 1 w Szczytnie
(opiekunka literacka mgr Ewa
Napiórkowska).

Dwie III nagrody, każda
w wysokości 100 zł, otrzy-
mują: Patrycja Ruchała
z Olsztynka, I LO w Olsztynie
(opiekunka literacka mgr Bo-
żena Łuszczewska-Szafra-
nek); Karolina Stachewicz
z Samina, LO w Zespole
Szkół nr 1 w Szczytnie (opie-
kunka literacka mgr E. Na-
piórkowska).

Uroczyste ogłoszenie wer-
dyktu i wręczenie nagród,
a także dyplomów uznania
odbędzie się z okazji Dnia
Języka Ojczystego  24 lutego
o godz. 11 w Auli Teatralnej
Wydziału Humanistycznego
UWM przy ul Obitza 1
w Olsztynie.                      red.
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O
d października ubieg-
łego roku studenci lo-
gopedii na Wydziale

Humanistycznym ćwiczą
w profesjonalnie wyposażo-
nym gabinecie z dużym lus-
trem weneckim, umożliwia-
jącym swobodne obserwo-
wanie w trakcie ćwiczeń osób
z problemami w komunika-
cji językowej. Studenci przez
duże lustro obserwują, jak
przebiega sesja logopedy
z pacjentem, sami nie będąc
widziani. We właściwym ga-
binecie znajdują się testy
diagnostyczne oraz pomoce
terapeutyczne, przydatne
w pracy logopedy z dorosły-
mi pacjentami i dziećmi.

Na urządzenie gabinetu
naukowcy otrzymali dofi-
nansowanie w wysokości ok.
50 tys. zł. Pozwoliło to na
montaż lustra, specjalnej
aparatury nagłaśniającej oraz

nagrywającej, kupno testów
diagnozujących, pomocy te-
rapeutycznych. W przyszłym
roku studenci III roku będą

mogli jako wolontariusze
prowadzić w gabinecie bez-
płatne konsultacje logope-
dyczne.

— Pierwsi pacjenci trafili
tu podczas ubiegłorocznych
Dni Nauki we wrześniu. Mog-
li uzyskać wstępną diagnozę.

Teraz zawodowi logopedzi
przyprowadzają swoich pa-
cjentów do naszego gabinetu
na część ćwiczeń, a nasi stu-
denci mogą to obserwować
przez lustro, natomiast pa-
cjent nie czuje się skrępowa-
ny — wyjaśnia dr Magdalena
Osowicka-Kondratowicz z In-
stytutu Polonistyki i Logope-
dii Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego.

Jak twierdzi dr Osowicka-
-Kondratowicz, pomocy lo-
gopedycznej potrzebuje co-
raz więcej osób. Powszechne
jest występowanie regiona-
lizmów oraz wad wymowy,
np. seplenienia. — Pracy lo-
gopedycznej nie należy jednak
kojarzyć wyłącznie z diagno-
zą i terapią wad wymowy —
podkreśla dr Osowicka-Kon-
dratowicz. Logopedzi zajmu-
ją się m.in. problemami
z przyswajaniem mowy, roz-

padem języka w afazji, zabu-
rzeniami komunikacji języ-
kowej w autyzmie, demencji
czy schizofrenii.

Z okazji Europejskiego Dnia
Logopedy 7 marca na Wy-
dziale Humanistycznym od-
będą się m.in. zajęcia otwar-
te z dykcji i emisji głosu. 

Szczegółowy program:
http://www.uwm.edu.pl/ega-
zeta/logopedzi-zapraszaja

red.

LUSTRO WENECKIE: DUŻA WYGODA DLA PACJENTA I LOGOPEDY
Studenci logopedii na UWM mają do dyspozycji profesjonalnie wyposażony gabinet z lustrem weneckim do ćwiczeń logopedycznych. To jedyna tak wyposażona
pracownia logopedyczna w Olsztynie. 7 marca z okazji Europejskiego Dnia Logopedy na Wydziale Humanistycznym odbędą się zajęcia otwarte z dykcji i emisji głosu.

Po sześciu latach trudnej nauki drugi rocznik lekarzy opuścił mury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. To oni najlepiej w całej
Polsce zdali Lekarski Egzamin Końcowy. W uroczystości rozdania dyplomów wzięli udział absolwenci, a także ich  rodzice i przyjaciele. 

MŁODZI LEKARZE JUŻ Z DYPLOMAMI 

U
roczystość odbyła się
23 stycznia w Auli
Teatralnej Wydziału
Humanistycznego.
Oprócz absolwen-

tów, władz rektorskich, dzie-
kańskich i wykładowców
uczestniczyli w niej także ro-
dzice, bliscy i przyjaciele mło-
dych lekarzy. Absolwentom
pogratulował prof. Wojciech
Maksymowicz, dziekan Wy-
działu Nauk Medycznych.

— Macie powody do radości
i satysfakcji. Zespołowo zaję-
liście pierwsze miejsce w ogól-
nej klasyfikacji oraz pod wzglę-
dem zdawalności na Lekar-

skim Egzaminie Końcowym.
Utrzymujcie dalej taki wysoki
poziom — mówił podczas roz-
dania dyplomów dziekan.

Na uroczystość dyploma-
torium przyjechał minister
zdrowia Konstanty Radzi-
wiłł. — Młode koleżanki i ko-
ledzy, jestem przyjacielem
Olsztyna i od początku z życz-
liwością się przyglądałem
i kibicowałem powstawaniu
Wydziału Nauk Medycznych
— zwrócił się do absolwen-
tów minister. — To jest ten
moment, w którym warto
pogratulować dziekanowi
i gronu profesorów, którzy

przyjechali do Olsztyna, aby
towarzyszyć temu wielkie-
mu eksperymentowi. Pogra-
tulować decyzji i podzięko-
wać. Wam gratuluję ogrom-
nego wysiłku. Krąży opinia,
że studia na kierunku lekar-
skim w Olsztynie są bardzo
trudne i wiele się od studen-
tów wymaga. Wasz sukces
to również sukces waszych
rodziców i najbliższych, więc
i im należą się podziękowa-
nia. Profesjonalizm, wiedza
i umiejętności to sprawy fun-
damentalne. Pamiętajcie
o etyce lekarskiej. 

Dumy z olsztyńskich absol-

wentów medycyny nie krył
także prof. Ryszard Górecki,
rektor UWM.

— Ta uroczystość to wspa-
niały dowód rozwoju naszej
uczelni. Jesteśmy uniwersy-
tetem klasycznym, ale na wzór
amerykański. Reprezentuje-
my wszystkie dziedziny nau-
kowe — społeczno-prawno-
-humanistyczne, o życiu, tech-
niczne i sztuki. Wasze sukce-
sy przybliżają nas do utwo-
rzenia w przyszłości Colle-
gium Medicum. Bądźcie do-
brymi specjalistami — pod-
sumował rektor.

To, że studia nie były łatwe

i kosztowały wiele wysiłku
oraz wyrzeczeń, potwierdza-
ją absolwenci.

— To było sześć trudnych lat,
ale było warto. Zdecydowanie
pomogła determinacja w speł-
nianiu marzeń — wspomina
Kaja Majda, która obecnie
odbywa trzynastomiesięczny
staż w elbląskim szpitalu.

— To dopiero początek na-
szej drogi zawodowej. Teraz
jestem stażystą w szpitalu
w Kielcach. Później czeka
mnie wybór specjalizacji –
dodaje Jakub Matuszczyk.

Aleksandra Pawlos zajęła
pierwsze miejsce na egzami-

nie końcowym w Olsztynie,
a piąte w Polsce.

— Byłam bardzo zaskoczo-
na wynikami Lekarskiego Eg-
zaminu Końcowego i bardzo
szczęśliwa, bo egzamin był
bardzo trudny. Gdybym znów
miała wybierać kierunek stu-
diów i uczelnię, to z pewno-
ścią byłaby to medycyna
w Olsztynie. Jaką specjaliza-
cję wybiorę? Najprawdopo-
dobniej neurologię — mówi
Aleksandra Pawlos.

W 2009 r. studia na kie-
runku lekarskim rozpoczęło
80 osób. Dyplomy odebrało
54 lekarzy. red.

Absolwentom pogratulował prof. Wojciech Maksymowicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych Szczęśliwy dzień — wręczenie dyplomów absolwentom kierunku lekarskiego WNM

Dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz (z lewej) ze studentami podczas zajęć przed lustrem
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PROF. BŁOŃSKI LAUREATEM

U
roczysta gala odby-
ła się 22 stycznia
w Centrum Konfe-
rencyjno-Szkole-
niowym UWM.

W dziedzinie nauka nagrodę
odebrał prof. sztuk muzycz-
nych Benedykt Błoński, dzie-
kan Wydziału Sztuki UWM.

— W 1999 r., kiedy powsta-
wał UWM, otrzymałem tytuł
naukowy profesora sztuk mu-
zycznych. Byłem jednym z naj-
młodszych profesorów tytu-
larnych w Polsce. Jestem bar-
dzo zadowolony, że kapituła
dostrzegła, iż moja działalność
twórcza to także nauka. Bo
sztuka to nauka. Dziękuję
w imieniu artystów muzyków
i plastyków — mówił dziekan.

Prof. Benedykt Błoński jest
absolwentem Akademii Mu-
zycznej im. F. Chopina
w Warszawie. Po ukończeniu
studiów (1982 r.) wrócił do
Olsztyna, gdzie rozpoczął
działalność artystyczną i nau-
kową. W 1988 r. uzyskał dok-
torat w dziedzinie sztuki mu-
zyczne w dyscyplinie arty-
stycznej prowadzenie zespo-
łów wokalnych i wokalno-in-
strumentalnych. W 1993 r.
pomyślnie zakończył prze-
wód artystyczny II st. (habi-
litacja) w dziedzinie sztuki
muzyczne w dyscyplinie ar-
tystycznej dyrygentura. W r.

1999 (w wieku 42 lat) otrzy-
mał tytuł profesora sztuk mu-
zycznych. Od roku 1982 do
2009 r. pracował z Chórem
im. prof. W. Wawrzyczka.
Wielokrotnie odznaczany.
W swoim dorobku prof. Be-

nedykt Błoński ma liczne na-
grania radiowe i telewizyjne
w kraju i za granicą oraz 13
płyt CD z utworami a capella
i muzyką wokalno-instru-
mentalną. Prowadził także
setki koncertów krajowych

i zagranicznych z muzyką pol-
ską i zagraniczną, w tym do-
konał licznych prawykonań
utworów. Dyrygent od lat
współpracuje z chórami za-
granicznymi, a także z Fil-
harmonią Warmińsko-Ma-

zurską, dla której przygoto-
wywał i prowadził koncerty
oratoryjne. Zasiada w radach
artystycznych i jury licznych
konkursów i festiwali chóral-
nych o zasięgu krajowym
i międzynarodowym.        red.

Statuetki św. Jakuba to nagroda, którą przyznaje kapituła pod przewodnictwem prezydenta Olsztyna 
Piotra Grzymowicza. Statuetka jest odniesieniem do tradycji i uhonorowaniem wybitnych osób z Olsztyna.

SUKCES
ŻEGLARZY
AZS UWM 

N
a Florydzie zakończyły
się 14 lutego mistrzo-
stwa świata w olimpij-

skiej klasie 49er, w  których
reprezentanci AZS UWM
Olszyn Tomasz Januszewski
i Jacek Nowak zajęli znakomi-
te czwarte miejsce.  — To naj-
lepszy wynik na zawodach tej
rangi w naszej karierze — przy-
znali Tomasz Januszewski i Ja-
cek Nowak. Do samego końca
Polacy walczyli o medal, jednak
załoga AZS UWM zakończyła
mistrzostwa na czwartej pozy-
cji. To i tak świetny wynik, któ-
rego jeszcze nigdy wcześniej
polski duet nie osiągnął.     mr

UWM
W FINALE AMP 
W FUTSALU 

S
tudenci UWM znakomicie
zaprezentowali się w tur-
nieju piłkarskim, którego

stawką był awans do finału
Mistrzostw Polski. W Warsza-
wie w dniach 29-31 stycznia od-
były się półfinały Akademickich
Mistrzostw Polski w futsalu
kobiet i mężczyzn. Po niezwykle
zaciętym meczu z Uniwersyte-
tem Warszawskim udało się
kortowiakom po bramkach
Łukasza Szumskiego wygrać
2:1. Następne mecze to zwy-
cięstwo nad SAN Łódź 5:2
i w finale z Politechniką Bia-
łystok 2:0. Teraz czeka nas finał,
który odbędzie się w Poznaniu.

Z kolei studentki ambitnie
walczyły w eliminacjach i nie-
wiele zabrakło do awansu do
finałów. Najskuteczniejsi
strzelcy to: Kacper Nawrocki,
Konrad Rusiecki i Łukasz
Szumski; Julia Klonowska,
Monika Jasińska i Marta
Smolińska.                           red.

UNIVERSITAS 
CANTAT 

W
ydział Sztuki UWM
zaprasza melomanów
na „Chóralne Koncer-

ty Uniwersyteckie Universitas
cantat”. Podczas koncertów
występują chóry i zespoły wo-
kalne prowadzone przez ar-
tystów wykładowców Instytu-
tu Muzyki Wydziału Sztuki
UWM. Prowadzenie: prof. Be-
nedykt Błoński.

Najbliższy koncert 28 lute-
go w katedrze św. Jakuba
o godz. 18. Wystąpi Zespół
Muzyki Cerkiewnej „Kliros”.
Tworzy go 13 śpiewaków. Kie-
rownikiem artystycznym jest
Jan Połowianiuk, prodziekan
Wydziału Sztuki UWM. red.

Profesor Benedykt Błoński ze statuetką św. Jakuba w holu Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego UWM
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A
bsolwenci mają niewiel-
kie możliwości, aby zaj-
rzeć do uniwersyteckich

wnętrz. 
— Postanowiliśmy umożli-

wić wszystkim zainteresowa-
nym naszym uniwersytetem
zajrzenie do wnętrza pra-
cowni, laboratoriów i sal ćwi-
czeń i pokazanie tego, co no-
wego dzieje się tam, bo UWM
to motor postępu i innowacji
w naszym regionie. Dlatego
zorganizowaliśmy wystawę
fotograficzną pt. „Uniwersy-
tecka innowacyjność” — wy-
jaśnia Leon Szeląg, prezes
Klubu Ziemia Warmińska
Stowarzyszenia Absolwentów
UWM,  pomysłodawca eks-
pozycji.

Wystawa składa się z 18 du-
żych plansz ze zdjęciami au-
torstwa głównie Janusza Pa-
jąka, a także Katarzyny Kule-
szy-Pająk, uniwersyteckich
fotoreporterów, oraz Michała
Ciuciasa, pracownika Wy-
działu Nauk Medycznych. Na

każdej planszy znajduje się po
kilka zdjęć. Co przedstawiają?
Na przykład badania nad glo-
nami, które są  wykorzysty-

wane do produkcji wodoru,
salę operacyjną w Klinice
Otolaryngologii, cytometr
w Laboratorium Diagnostyki

Molekularnej, halę techno-
logiczną mleczarstwa, stację
radioastronomiczną w Bał-
dach, sztuczną rzekę, labora-

torium farmakokinetyczne
oraz wiele innych ciekawych
pomieszczeń lub urządzeń.
Niektóre z nich, chociaż bar-
dzo zaawansowane technicz-
nie, np. cytometr do liczenia
pojedynczych komórek, wy-
glądają np., jak zwykły sta-
cjonarny komputer. Inne, jak
stacja radioastronomiczna
w Bałdach wychwytująca pro-
mieniowanie radiowe z po-
czątków Wszechświata są zu-
pełnie niepozorne. A jeszcze
inne, jak hala technologiczna
mleczarstwa, imponują wiel-
kością i różnorodnością wy-
posażenia.

Wystawę można oglądać
w Bibliotece Uniwersyteckiej
w godz. od 8 do 20. Potem
ekspozycja powędruje do
szkół średnich w wojewódz-
twie i wszędzie tam, gdzie
zostanie zaproszona. Współ-
organizatorem wystawy jest
uniwersyteckie Biuro Mediów
i Promocji.

red.

UNIWERSYTECKIE INNOWACJE W OBIEKTYWIE
Nawet jeśli ktoś jest absolwentem UWM i wydaje mu się, że zna Kortowo i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, jest w błędzie. 
Dlaczego? Bo zna co najwyżej swój wydział i kortowskie mury. Tymczasem Kortowo kryje wiele ciekawostek i nowych technologii. 

Janusz Pająk i wystawa fotograficzna pt. „Uniwersytecka innowacyjność”
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