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UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI 
W OLSZTYNIE CZEKA NA CIEBIE
Chcesz studiować i mieszkać w najpiękniejszym kampusie w Polsce, na dodatek wygodnie i ta-
nio? Jeśli tak — zapraszamy  na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i do miasteczka
studenckiego w Kortowie. 
W roku akademickim 2016/2017 przygotowaliśmy aż 74  kierunki studiów, w tym 8 nowych.
Są to: administracja i cyfryzacja; analiza i kreowanie trendów; gospodarowanie surowcami od-
nawialnymi i mineralnymi; gospodarowanie zasobami wodnymi; inżynieria kosmiczna; pedago-
gika wczesnej edukacji; technologia drewna; zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii.

K
ortowo i portugalski
instytut w Setubal
współpracują dzięki
programowi Eras-
mus plus, który

umożliwia wymianę studen-
tów. Promotorem tej współ-
pracy jest dr hab. Anna Or-
ganiśc iak-Krzykowska ,
prof. UWM, prodziekan ds.
nauki i współpracy między-
narodowej na Wydziale Nauk
Ekonomicznych, kierownik
Katedry Polityki Społecznej
i Ubezpieczeń. Prodziekan
nawiązała kontakt z dzieka-
nem Szkoły Biznesu i Zarzą-
dzania (odpowiednik pol-
skiego wydziału) w instytucie.
Dziekanem tej szkoły jest
prof. Bogusława Sardinha,
Polka, od 35 lat mieszkająca
w Portugalii. 

Prof. Bogusława Sardinha
odwiedziła Wydział Nauk Eko-
nomicznych UWM jesienią
2015 r. i wyraziła zaintereso-
wanie współpracą z UWM.
Interesowała ją współpraca
bardziej zaawansowana niż
tylko wymiana studentów
i pracowników z programu
Erasmus. Wcześniej wizytę ro-
boczą w instytucie w Setubal
złożyli prodziekani WNE.
W wyniku tych spotkań zro-
dziła się koncepcja, a potem
porozumienie, w sprawie pro-
wadzenia wspólnych angloję-
zycznych studiów, czyli spe-
cjalności logistyka na kierun-
ku zarządzanie. 

— UWM, wśród różnych
ośrodków naukowych w Pol-
sce, najbardziej spełnił ocze-
kiwania dziekan prof. Sar-
dinhy, czyli m.in.: usytuowa-
nie poza centrum Polski, za-
pewniające niższe koszty
utrzymania studentów, po-
siadanie uznanego dorobku
naukowego, zapewnienie at-
rakcyjnych warunków do stu-
diowania — wyjaśnia dr hab.
Anna Organiściak-Krzy-
kowska. 

Nauka będzie odbywać się
w języku angielskim, według
specjalnego programu stu-
diów. Studenci będą uczyć się
rok w Olsztynie i rok w Setu-
bal. Będą mogli wybierać,
w której uczelni chcą realizo-
wać pracę magisterską. Po

zakończeniu studiów otrzy-
mają dwa dyplomy: polski
i portugalski. 

— Instytut Politechniczny
w Setubal, poza bazą dydak-
tyczną i potencjałem nauko-
wym, wnosi bardzo dobrze
rozwiniętą współpracę z fir-

mami logistycznymi, które
mogą w przyszłości dać pracę
absolwentom wspólnej spe-
cjalności. My wnosimy bazę
instytucjonalną, dydaktycz-
ną, potencjał i dorobek nau-
kowy — dodaje prof. Organi-
ściak-Krzykowska.

W pierwszej fazie na polsko-
portugalskiej logistyce naukę
rozpocznie po 10 studentów
z każdego kraju. Wynika
to m.in. z ograniczonych moż-
liwości finansowych. Obie
uczelnie pragną, aby pierwsze
polsko-portugalskie studia fi-

nansował program Erasmus
plus. 

Wspólny kierunek, po któ-
rym studenci uzyskują dwa
dyplomy, już istnieje na
UWM. To biotechnologia
w ochronie środowiska na
Wydziale Nauk o Środowisku
realizowana wspólnie z Uni-
wersytetem Technicznym
w Offenburgu w Niemczech.
Do uruchomienia drugiego
wspólnego kierunku z tą
szkołą przygotowuje się Wy-
dział Nauki o Żywności. Ma
to być towaroznawstwo od
2018 r.

Instytut Politechniczny
w Setubal powstał w 1981 r.
Jest uczelnią publiczną. Skła-
da się z 6 szkół (wydziałów):
Biznesu i Zarządzania, Wy-
chowania, Zdrowia, Techno-
logii w Setubal i Technologii
w Barreiro oraz Usług Spo-
łecznych. Liczy ok. 5,5 tys.
studentów. Setubal to mias-
to portowe, satelita Lizbony
(oddalony od niej 30 km),
120 tys. mieszkańców, trzeci
co do wielkości (po Lizbonie
i Porto) port w kraju oraz
ważny ośrodek naukowy
i kulturalny środkowej Por-
tugalii.

opr. red. 

LOGISTYKA POŁĄCZY UWM I SETUBAL
Logistyka to nowa, atrakcyjna specjalność na Wydziale Nauk Ekonomicznych, która powinna ruszyć w roku akademickim 2017/18.
Będzie realizowana na UWM i w Instytucie Politechnicznym w Setubal w Portugalii. Uczelnie współpracują w programie Erasmus plus.
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Dr hab. Anna Organiściak-
-Krzykowska, prof. UWM,
jest promotorem współpracy
UWM i Instytutu w Setubal
w Portugalii  

Studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM będą mieli możliwość studiowania w Portugalii na anglojęzycznych studiach
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J
uż po raz 13. marszałek
województwa uhono-
rował osoby, instytu-
cje, przedsięwzięcia
i firmy z naszego re-

gionu, które szczególnie wy-
różniły się w kraju i zagrani-
cą, osiągnęły sukces, stając się
tym samym ambasadorami
naszego regionu. Uroczysta
gala odbyła się 31 marca w fil-
harmonii olsztyńskiej. 21 sta-
tuetek wręczono w  katego-
riach: edukacja; kultura, sztu-
ka, muzyka; sztuka kulinar-
na; sport; przełamywanie ba-
rier; turystyka; innowacje
i rozwój oraz specjalna kate-
goria Diamentowe Laury za
ponadprzeciętne osiągnięcia
i szczególne działania na rzecz
ludzi i środowiska lokalnego. 

Gospodarzem gali był mar-
szałek województwa Gustaw
Marek Brzezin, który powie-
dział: — Osiągamy sukcesy,
dzięki którym widać nas
w Polsce, Europie i na świe-
cie. Jednak nie byłoby to
możliwe, gdyby nie ludzie,
którzy dążą do rozwoju swo-
ich pasji i dzięki temu wy-
różniają nasz region.

Wydział Medycyny Wete-
rynaryjnej UWM, którego
dziekanem jest prof. Andrzej
Koncicki, znalazł się w gronie
3 laureatów w kategorii edu-
kacja. Wydział Medycyny We-
terynaryjnej UWM wszedł
w skład Konsorcjum Nauko-
wego „Zdrowe zwierzę — bez-

pieczna żywność”, które otrzy-
mało status Krajowego Nau-
kowego Ośrodka Wiodącego
na lata 2015-2019 w obszarze
nauk rolniczych, leśnych i we-
terynaryjnych. Krajowe Nau-
kowe Ośrodki Wiodące to
flagowe jednostki polskiej
nauki, a olsztyńska wetery-
naria jest pierwszym wy-
działem na UWM, który zna-
lazł się w konsorcjum o takim
statusie. W XVI edycji Ran-
kingu Szkół Wyższych „Per-
spektywy 2015” kierunek we-
terynaria zajął I miejsce. Wy-

dział posiada, jako jedyna
tego typu jednostka w Polsce,
także akredytację europej-
ską.

Dr n. med. Tomasz Waś-
niewski, adiunkt w Katedrze
Ginekologii, Endokrynolo-
gii Ginekologicznej i Położ-
nictwa na Wydziale Nauk
Medycznych Laur „Najlep-
szym z najlepszych” otrzymał
w kategorii przełamywanie
barier. Dr n. med. Tomasz
Waśniewski jest ordynato-
rem Oddziału Ginekologicz-
no-Położniczego oraz Od-

działu Ginekologii Onkolo-
gicznej w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym
w Olsztynie. W 2015 r. ode-
brał wyróżnienie za kriopre-
zerwację tkanki jajnika u pa-
cjentek poddanych leczeniu
onkologicznemu Oncoferti-
lity. Krioprezerwacja to po-
łączenie angielskich słów
oznaczających onkologię
i płodność. Metoda kriop-
rezerwacji jest jedyną szan-
są na naturalne zajście w cią-
żę dla kobiet poddanych che-
mioterapii lub radioterapii.

Pierwsze dziecko dzięki tej
metodzie urodziło się
w 2004 r. we Francji. Zespół
Tomasza Waśniewskiego,
jako pierwszy w Polsce,
w grudniu 2012 r. pobrał
tkankę jajnika od pacjentki
i wszczepił ją po zakończeniu
terapii onkologicznej. Dzię-
ki temu leczona na nowo-
twór kobieta otrzymała szan-
sę na urodzenie dziecka. Dr
Tomasz Waśniewski otrzy-
mał też tytuł  Olsztynianin
Roku.

opr. red. 

K
ierunek zwierzęta w rek-
reacji, edukacji i terapii
to studia licencjackie

(I st.), stacjonarne, 6-semes-
tralne. Jak informuje dzie-
kan prof. Wiesław Sobotka,
kierunek koncentruje się na
wykorzystaniu interakcji czło-
wiek —zwierzę w rekreacji
oraz we wspomaganiu trady-
cyjnych metod edukacji i te-
rapii. Zajęcia poprowadzą wy-
kładowcy wydziałów Bio-
inżynierii Zwierząt, Nauk
Społecznych, Biologii i Bio-
technologii oraz Nauk Me-
dycznych. 

Program obejmuje m.in.: me-
tody terapii osób z niepełnos-
prawnościami sensorycznymi,
niepełnosprawnością rucho-
wą, sport i rekreację z udziałem
zwierząt, szkolenie koni i psów.
Studenci będą m.in. doskona-
lić umiejętności niezbędne przy
planowaniu i realizowaniu

działań z udziałem wybranych
gatunków zwierząt, dostoso-
wanych do potrzeb osób w nich
uczestniczących. Kierunek bę-
dzie miał profil praktyczny,
z dużą liczbą zajęć warsztato-
wych. W ośrodku jeździeckim
działającym przy wydziale cze-
kają stanowiska do prowadze-

nia hipoterapii i dogoterapii.
Ośrodek ma też własną stad-
ninę, kilkanaście koni już jest
przygotowanych do pracy te-
rapeutycznej.  

Kolejną nowością jest inży-
nieria kosmiczna. To pierwszy
taki kierunek w Polsce i jeden
z niewielu w Europie. Będzie

kierunkiem międzyuczelnia-
nym. Studenci część zajęć
będą odbywać na UWM,
a część na Uniwersytecie Zie-
lonogórskim. Podczas nauki
student zostanie także grun-
townie wykształcony w za-
kresie nowoczesnych tech-
nologii telekomunikacyjnych.
Ważna będzie umiejętność
wszechstronnego testowania
urządzeń i obsługującego je
oprogramowania. — Przewi-
dujemy dla studentów dużą
liczbę zajęć laboratoryjnych,
a także praktyki w Polsce
i zagranicą. Wielkim atutem
i pomocą dydaktyczną bę-
dzie zapewne uruchomiony
niedawno w Bałdach radio-
teleskop LOFAR, gdzie wy-
korzystywane są najnowsze
technologie telekomunika-
cyjne i informatyczne — in-
formuje prof. Andrzej Kran-
kowski, kierownik Centrum

Diagnostyki Radiowej Śro-
dowiska Kosmicznego, funk-
cjonującego na Wydziale
Geodezji, Inżynierii Prze-
strzennej i Budownictwa
UWM, inicjator nowego kie-
runku.

Kadrę nauczycieli akade-
mickich będą stanowić głów-
nie doświadczeni pracowni-
cy Wydziału Geodezji, Inży-
nierii Przestrzennej i Bu-
downictwa UWM, a także
Wydziału Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Zielonogór-
skiego.  Absolwenci nie będą
mieć problemu ze znalezie-
niem pracy. W Polsce już te-
raz komercyjnie działa oko-
ło 50 różnych firm, które
współpracują z Europejską
Agencją Kosmiczną i reali-
zują dla niej zamówienia.
Liczba miejsc na pierwszy
rok jest ograniczona — do 25
osób. opr. red. 

NAJLEPSZYM Z NAJLEPSZYCH
Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM oraz dr nauk med. Tomasz Waśniewski z Wydziału Nauk Medycznych
znaleźli się wśród wyróżnionych przez marszałka województwa Laurem „Najlepszym z najlepszych”. 

ZWIERZĘTA W TERAPII I INŻYNIERIA KOSMICZNA
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski będzie miał od nowego roku akademickiego dwa nowe, atrakcyjne kierunki studiów. Jeden na Wydziale
Bioinżynierii Zwierząt UWM — zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii. Drugi to kierunek międzyuczelniany — inżynieria kosmiczna.

W
ydział Nauk Me-
dycznych UWM
otrzymał uprawnie-

nia do nadawania stopnia
doktora habilitowanego
w dyscyplinie nauk medycz-
nych. 

Wydział musiał spełnić
trudne wymagania formalne.
Oceniano m.in. dorobek
naukowy wydziału, kontak-
ty międzynarodowe, sku-
teczność w zakresie dokto-
ryzowania, a także formalny
stan kadry naukowej. 

Wydział Nauk Medycznych
istnieje dopiero od 9 lat, ale
w tym krótkim czasie udało
mu się zebrać w Olsztynie
wybitnych specjalistów.
Obecnie liczy prawie 40 pro-
fesorów i doktorów habilito-
wanych. W ubiegłym roku
studenci medycyny zdali naj-
lepiej w kraju Lekarski Eg-
zamin Końcowy. Uprawnie-
nia do nadawania stopnia
doktora wydział uzyskał
w 2011 roku, zaledwie po 4
latach istnienia. Wydział
Nauk Medycznych będzie
mógł wprowadzić procedury
habilitacji, a także wniosko-
wać o tytuły profesorskie dla
pracowników, którzy speł-
niają określone wymogi. 

—  To kolejny krok do utwo-
rzenia Collegium Medicum
— podsumowuje prof. Woj-
ciech Maksymowicz, dziekan
WNM.

syla

A
ż za 5 kierunków wy-
różniła UWM Komisja
Ekspercka Fundacji

Rozwoju Edukacji i Szkol-
nictwa Wyższego w finale
I Ogólnopolskiego Progra-
mu Akredytacyjnego „Studia
z przyszłością”.

Wyróżnione kierunki to:
analiza i kreowanie trendów
na Wydziale Humanistycz-
nym UWM, który pierw-
szych studentów przyjmie
dopiero w październiku tego
roku; rolnictwo (studia I i II
stopnia), architektura kra-
jobrazu (studia I stopnia),
leśnictwo (studia I stopnia),
ochrona środowiska (studia
I i II stopnia) na Wydziale
Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa UWM. 

Konkurs zorganizowany
przez fundację oraz Agencję
Kreatywną PRC premiował
najbardziej nowoczesne kie-
runki i koncepcje studiów na
polskich uczelniach, odpo-
wiadające na potrzeby rynku
pracy. 

red.

KIERUNKI 
Z PRZYSZŁOŚCIĄ

NOWE 
UPRAWNIENIA
MEDYCYNY
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Dziekan Wydz. Medycyny Weterynaryjnej prof. Andrzej Koncicki

Kilkanaście koni już jest przygotowanych do pracy terapeutycznej

Fo
t.

 J
an

us
z 

Pa
ją

k

Dr n.med. Tomasz Waśniewski z Wydziału Nauk Medycznych
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— Sport, a szczególnie pił-
ka nożna i tenis, to wielkie
pieniądze.  
— W Polsce nie mamy bar-

dzo bogatych klubów. Nasze
kluby co roku szukają środ-
ków na przetrwanie i nie
mogą planować długofalowo.
To, co dzieje się w Stomilu
Olsztyn, to niestety nie jest
wyjątek. 

— Dlaczego zatem tak
się dzieje?
— To splot kilku czynników.

Wszystkie kluby piłkarskie
w Ekstraklasie i większość
w I lidze to spółki, podobnie
jest w siatkarskiej Plus Lidze
i I lidze. Niestety większość
tych klubów ma nieprofesjo-
nalne zarządy. Spółki to przed-
siębiorstwa rynkowe i trzeba
nimi zarządzać tak, jak przed-
siębiorstwami. Tymczasem za-
rządy to w większości działacze,
którzy nie umieją znaleźć się

w warunkach rynku i konku-
rencji. W swoich działaniach
opierają się na układach, zna-
jomościach, roszczeniach wo-
bec samorządów lokalnych.
To jedna przyczyna. Druga to
brak lokalnego patriotyzmu.
Zarządy klubów nie umieją
pozyskać lokalnych sponso-
rów, bo nie potrafią przedsta-
wić korzyści wynikających z fi-
nansowania lub dofinasowania
klubów.  Kluby chcą od nich
pieniędzy, nie dając w zamian
nic. Jest jeszcze trzecia ważna
przyczyna słabości naszej ligi
piłkarskiej. 99 proc. wpływów
z transmisji telewizyjnych, wy-
noszących rocznie średnio 8
mln zł na klub, bierze Ekstra-
klasa. Resztę – I Liga. Taki
system finansowania prak-
tycznie uniemożliwia rozwój
sportu młodzieżowego.

— Efektywność – co to
właściwie jest? 

— To stosunek nakładów
poniesionych na utrzymanie
klubu do jego przychodów
i wyników sportowych. Efek-
tywny wcale nie jest ten klub,
który ma duży budżet, lecz
ten, który posiadane pienią-
dze potrafi wykorzystać jak
najlepiej. Przykładowo: naj-
większy budżet w piłkarskiej
Ekstraklasie w 2014 r. miał
Klub Sportowy Legia War-
szawa — 115 mln zł. Zajął 2.
miejsce w Ekstraklasie. Lech
Poznań miał 65 mln zł i 1.
miejsce. A zatem Lech był
bardziej efektywny niż Legia.
Najbardziej jednak efektywna
w Ekstraklasie była Jagiello-
nia, która z budżetem 20
mln zł zajęła 3. miejsce.

— Niewesoło to brzmi…
— Tak, ale są wyjątki: klub

Chojniczanka Chojnice — 5.
miejsce w I lidze w sezonie
2014/15. Chojniczanka nie

ma sponsorów strategicznych,
ma za to bardzo wielu mniej-
szych, lokalnych: sklepy, hur-
townie, firmy, zakłady pro-
dukcyjne, a nawet fryzjera.
Dzięki temu klub ma stabilną
sytuację finansową i stać go na
szkolenie młodych talentów,
które zasilają pierwszą dru-
żynę. Tego właśnie brakuje
u nas w Olsztynie: Stomil ma
sportowe wyniki, a jedno-
cześnie nie ma lokalnych
sponsorów, podobnie jak siat-
karze Indykpolu AZS Olsztyn.

— Potrzebny jest system.
Kto ma najlepszy?
— Ze znanych mi – Nie-

mcy.  W Niemczech 20 proc.
wpływów z transmisji tele-
wizyjnych meczów wędruje
do 2. Bundesligi, która jest na-
turalnym zapleczem 1. Bun-
desligi. I efekt jest — mist-
rzostwo świata.

lek

SPORT ORAZ PIENIĄDZE NA BOISKU, W KLUBACH: FAKTY I MITY 
Dlaczego większość polskich klubów sportowych jest słaba? O sporcie, pieniądzach oraz zarządzaniu klubami rozmawiamy z dr. Arturem Wyszyńskim z Katedry Finansów
i Bankowości UWM, zajmującym się m.in. badaniami sportowych finansów, w tym klubów piłkarskich. Dr Wyszyński ocenia także sytuację w Stomilu Olsztyn.

Wzrasta liczba dzieci chorujących na autyzm. W walce z chorobą chce pomóc zespół naukowców z UWM,
opracowując m.in. preparat odżywczo-leczniczy na bazie mleka krowiego, ale pozbawionego kazeiny.

A
utyzm to złożone za-
burzenie rozwoju
i funkcjonowania
ośrodkowego ukła-
du nerwowego, cha-

rakteryzujące się zakłócenia-
mi zdolności komunikowa-
nia uczuć i budowania relacji
interpersonalnych, zuboże-
niem i stereotypowością za-
chowań oraz trudnościami
z integracją wrażeń zmysło-
wych. 

— U dzieci autystycznych
obserwuje się dysfunkcje
przewodu pokarmowego
(alergie pokarmowe) oraz nie-
dobory witamin oraz mikro-
i makroelementów — mówi
prof. Elżbieta Kostyra, kie-
rownik Zespołu Biochemii
Medycznej Wydziału Biologii
i Biotechnologii UWM. — Są
przesłanki wskazujące na to,
że odpowiedni program ży-
wieniowy może pomóc w wal-
ce z tą chorobą. Z naszych ba-
dań wynika, że eliminacja
białka mleka i białka zbóż
poprawia stan zdrowia dziec-
ka. W naszym laboratorium
trwają badania nad uzyska-
niem receptury preparatu od-
żywczo-leczniczego na bazie
mleka krowiego. Preparat ten
będzie przeznaczony dla dzie-
ci autystycznych i alergicz-
nych. Na rynku amerykań-
skim i europejskim znajdują
się takie preparaty, niestety
polskich odżywek tego typu
się nie produkuje. 

Przyczyny autyzmu nie zos-
tały dotąd w pełni poznane.
Istnieje wiele hipotez, które
opisują mechanizmy wystę-
powania tego zaburzenia. —

Niepokojące jest to, że coraz
więcej dzieci zapada na tę
chorobę. Jedna z hipotez
przyjmuje, że za wystąpienie
autyzmu u dzieci odpowiadają

czynniki genetyczne rozwo-
jowe, a także zaburzenia wy-
stępujące w ciąży i podczas
porodu. W Stanach Zjedno-
czonych jest to już plaga: cho-
ruje 200 dzieci na 10 tys. —
uzupełnia prof. Kostyra.

W Polsce sytuacja również
wygląda niepokojąco, w szcze-
gólności w województwie
warmińsko-mazurskim. Jesz-
cze niedawno chorowały 2
osoby na 10 tys. W chwili
obecnej zachorowalność
wzrosła do 6,5 osoby na 10
tys.

— Od trzech lat realizujemy
program badawczo-diagno-
styczny pod hasłem „Nauka
podaje rękę dzieciom auty-
stycznym” we współpracy
z Wojewódzkim Specjalis-
tycznym Szpitalem Dziecię-
cym w Olsztynie. Duża
w tym zasługa dr n. med. Kry-
styny Piskorz-Ogórek, dyrek-
tor szpitala dziecięcego oraz
lek. med. Barbary Chwały,
zastępcy dyrektora ds. lecz-
nictwa — dodaje prof. Elż-
bieta Kostyra.— Wcześniej
prowadziliśmy badania nad
alergiami pokarmowymi
u dzieci, współpracując z Uni-
wersytetem Medycznym
w Białymstoku i Kliniką Pe-
diatrii, Gastroenterologii
i Alergologii Dziecięcej kie-
rowaną przez prof. dr. hab.
Macieja Kaczmarskiego.
Efektem współpracy było
uzyskanie kilku programów

badawczych finansowanych
przez KBN i NCN. Oprócz
tego zostało wydanych około
25 prac w renomowanych
czasopismach europejskich
z listy filadelfijskiej. 

Od 2011 roku przy Woje-
wódzkim Specjalistycznym
Szpitalu Dziecięcym działa
Centrum Diagnostyki, Le-
czenia i Terapii Autyzmu. Le-
czyć się w nim mogą pacjen-
ci z całego województwa.

– Utworzenie ośrodka po-
dyktowane było wzrastającą
liczbą pacjentów z podejrze-
niem lub diagnozą z zakresu
tzw. całościowych zaburzeń
rozwoju, w szczególności ta-
kich jak autyzm czy zespół As-
pergera — wyjaśnia prof. Ko-
styra. — Jest to jeden z naj-
lepszych ośrodków w Polsce,
który wspomaga dzieci chore
na autyzm, a także ich rodzi-
ny.  

W skład Zespołu Bioche-
mii Medycznej Wydziału Bio-
logii i Biotechnologii UWM,
kierowanego przez prof. Elż-
bietę Kostyrę, wchodzą:
dr hab. Beata Jarmołowska,
prof. UWM, dr Stanisław
Krawczuk, dr Edyta Sienkie-
wicz-Szłapka, dr Anna Cie-
ślińska i dr Ewa Fiedorowicz.
Zespół zajmuje się badaniami
nad ekspresją genów, poli-
morfizmem genetycznym i ich
związkiem z chorobami,
w tym z autyzmem.  

syla

NOWY
PROFESOR 

P
rof. dr hab. inż. Grzegorz
Zboiński został nowym
profesorem. Nominację

wręczył mu prezydent An-
drzej Duda. 

Prof. jest absolwentem Poli-
techniki Gdańskiej z 1978 r.,
specjalność: maszyny robocze
ciężkie. Doktorat otrzymał na
Politechnice Gdańskiej w1991r.
Habilitację zrobił w 2002 r.
Od r. 2003 jest profesorem
nadzwyczajnym na Wydziale
Nauk Technicznych UWM,
a od r. 2005 kierownikiem Ka-
tedry Mechaniki i Podstaw
Konstrukcji Maszyn WNT.   

NAUKA POMAGA AUTYKOM

E
rwin Kruk, mazurski pi-
sarz, poeta, publicysta
i tłumacz, otrzyma dok-

torat honoris causa Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazur-
skiego. Tak postanowił senat
UWM podczas swego posie-
dzenia 22 marca.  Promoto-
rem doktoratu h.c. Erwina
Kruka został prof. Zbigniew
Chojnowski, literaturoznaw-
ca z Wydziału Humanistycz-
nego UWM. 

Prof. Elżbieta Kostyra, kierownik Zespołu Biochemii Medycznej
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Dr Artur Wyszyński z Katedry Finansów i Bankowości UWM
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ERWIN KRUK 
DOKTOREM
H.C. UWM
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NOC RADIOWCÓW I WSPOMNIEŃ

W
czerwcu minie
15 lat od chwili,
gdy w eterze na
częstotliwości
95,9 FM poja-

wił się program uniwersytec-
kiego studenckiego Radia
UWM FM.  Z okazji jubileuszu
radio na noc wspomnień za-
prosiło swych dawnych współ-
pracowników. W studiu ra-
diowym ponownie pojawił
się m.in. jego dawny redaktor
naczelny Łukasz Staniszewski
oraz dziennikarze: Radek Na-

łęcz, Małgosia Sadowska, Ka-
sia Staszko, Piotr Bułakowski,
Adrian Brzozowski i inni. Na
antenie można było posłuchać
ich wspomnień oraz wspom-
nień innych radiowców, frag-
mentów dawnych audycji, sta-
rych dżingli i muzyki. 

Noc radiowców to niejedyne
wydarzenie związane z jubi-
leuszem Radia UWM FM. Już
od stycznia w każdą środę
w magazynie „Trzy Po Trzy”
Michał Napiórkowski przypo-
mina audycje muzyczne Ra-

dia UWM FM z ostatnich kil-
kunastu lat. To okazja, aby usły-
szeć, jak obecnie radzą sobie ich
autorzy i co zostało w ich pa-
mięci z tamtych czasów.
A w czerwcu radio zaprosi słu-
chaczy na urodzinowy koncert
połączony ze spotkaniem osób,
które tworzyły je przez 15 lat.
Przez cały jubileuszowy rok
w studiu przy ul. Kanafojskie-
go pojawiać będą się także mu-
zyczni przyjaciele Radia UWM
FM. Swoje piosenki w aku-
stycznym brzmieniu zareje-

strowali już w jego studiu na-
graniowym: Dubioza Kolektiv,
Romantycy Lekkich Obyczajów
i Kortez. Na najbliższe tygodnie
zapowiedzieli się Tomasz Or-
ganek i Julia Marcell. Poza tym
radio zaprasza do udziału
w konkursie na związane z nim
wspomnienia. Opiszcie je, na-
grajcie krótki film lub dźwięk
i prześlijcie e-mailem na adres:
radio@uwmfm.pl. Czekają uro-
dzinowe upominki.

Radio UWM FM powstało
w 2000 r., a nadawanie pro-

gramu rozpoczęło się oficjalnie
w czerwcu 2001 r. Kontynuuje
tradycję Radia Kortowo, czyli
studenckiego radiowęzła Aka-
demii Rolniczo-Technicznej.
Jako jedyne w Polsce radio
studenckie oprócz studia emi-
syjnego ma studio nagraniowe,
w którym nagrywa płyty. Byli
dziennikarze Radia UWM FM
pracują obecnie w Radiu
Olsztyn i TVP3 Olsztyn oraz
w stacjach radiowych w całej
Polsce, a nawet w Chile.

lek

Na jedną noc w studenckim Radiu UWM FM czas jakby się cofnął. Z okazji jubileuszu 16 kwietnia stacja
urządziła Noc Radiowców. Na antenę wrócili jego dawni współpracownicy, a wraz z nimi wspomnienia.

OTWARTE
DRZWI SZTUKI 

N
a Wydziale Sztuki
UWM przy ul. Szrajbe-
ra 21 kwietnia w godz.

10-14 odbędzie się Dzień
Otwartych Drzwi. W progra-
mie m.in. prezentacja prac
studentów, zwiedzanie pra-
cowni,  warsztaty rzeźbiar-
skie, malarskie, multimedial-
ne, muzyczne, wykłady i ćwi-
czenia. Wydarzenie skiero-
wane jest do kandydatów,
którzy marzą o studiowaniu
kierunków związanych z mu-
zyką i sztukami pięknymi. red.

SUKCES
DYRYGENTEK 

T
rzy studentki z Instytutu
Muzyki Wydziału Sztuki
UWM otrzymały nagro-

dy na Konfrontacjach Mło-
dych Chórmistrzów podczas
Uniwersyteckiego Forum Dy-
rygentów UKW w Bydgosz-
czy (14-16 marca). Agnieszka
Kowalik, przygotowana przez
prof. Marcina Wawruka, za-
jęła II miejsce, studentki
prof. Benedykta Błońskiego
— Żaneta Kucharska — III
miejsce, Anna Przegrocka —
nagrodę specjalną Polskiego
Wydawnictwa Muzycznego.

S
ztuka „Osiem kobiet”
opowiada o rodzinnych
tajemnicach, które są za-

miatane pod dywan. To stu-
dium psychologii kobiecej,
w której nie brak humoru, ale
również powagi, gdyż jest ona
tragiczna. Występuje w niej
osiem kobiet. Stąd też się wziął
jej tytuł. Jest ona interpretacją
dramatu Roberta Thomasa.
Teatr KloszArt wystawiał sztu-
kę 18, 19 i 20 marca w auli
teatralnej na Wydziale Hu-
manistycznym UWM. —
O wyborze sztuki zdecydowa-
ła obsada — występuje w niej
osiem kobiet. Każda kobieta
wnosi coś od siebie i każda rola
jest inspirująca na swój sposób
— mówi Ewelina Jasińska,
kierownik Teatru Klo-
szArt.Do premiery dwugo-
dzinnej sztuki aktorzy przy-

gotowywali się przez 4 mie-
siące. Reżyserem był Mate-

usz Mirczyński, student pierw-
szego roku filozofii. W sztuce

występują głównie studenci.
Mimo młodego wieku i nie-

wielkiego doświadczenia, za-
grali profesjonalnie. Widownia
była wypełniona po brzegi. 

Problemem okazało się zdo-
bycie kostiumów czy też od-
powiednie ustawienie reflek-
torów, jednak nie zniechęci-
ło to ich.  

Sztuka przypadła widowni
do gustu. —  Szczerze po-
wiedziawszy, nie przepadam
za teatrem. Do pójścia na
ten spektakl zachęciła mnie
moja dziewczyna, która jest
pasjonatką teatru. Temat
przedstawienia okazał się
bardzo ciekawy, a aktorzy
grali fantastycznie — mówił
jeden z widzów. 

Teatr KloszArt  działa na
UWM od 2010 r. Aktorzy
wystawiają w nim sztuki wed-
ług własnych pomysłów. 

Ewelina Kamińska 

STUDENCKA PREMIERA: KOBIETY SIŁĄ TEATRU KLOSZART
Studencki Teatr KloszArt przy komplecie widzów wystawiał na Wydziale Humanistycznym przez trzy kolejne wieczory swą najnowszą
sztukę „Osiem kobiet” według dramatu Roberta Thomasa. Reżyserem był Mateusz Mirczyński, student pierwszego roku filozofii.
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W siedzibie Radia UWM FM podczas Nocy Radiowców spotkali się byli i obecni reporterzy. Ich pracy przyglądali się goście. Każdy mógł odwiedzić stację w Kortowie

Scena ze spektaklu „Osiem kobiet” Teatru KloszArt. Przedstawienie na Wydziale Humanistycznym
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KLUB
SPORTOWY
AZS UWM 
NAJLEPSZY 

K
lub Sportowy AZS Uni-
wersytetu Warmińsko-
Mazurskiego to znowu

najlepszy młodzieżowy klub
sportowy w województwie
warmińsko-mazurskim. 

Został  nagrodzony pod-
czas gali sportu młodzieżo-
wego zorganizowanej przez
Urząd Marszałkowski. Gala
odbyła się w Filharmonii
Warmińsko-Mazurskiej 7
kwietnia. KS AZS UWM
Olsztyn zajął 1. miejsce w wo-
jewództwie, a 12. w kraju.

Zarząd województwa war-
mińsko-mazurskiego przy-
znał ponadto 22 zawodni-
kom nagrody pieniężne i 31
— stypendia sportowe.
Wśród nich nie zabrakło
przedstawicieli UWM. 

Wyróżnienia otrzymali też
trenerzy, których zawodnicy
osiągnęli wysokie wyniki
sportowe. Jest to Zbigniew
Ludwichowski, trener lek-
kiej atletyki w Klubie Spor-
towym AZS UWM w Olszty-
nie, jego podopieczny
to m.in. Karol Zalewski.
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