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Szanowni Państwo!

Społeczność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

bierze sprawy w swoje ręce, by zmieniać naszą uczelnię na lepsze: 17 listo-

pada organizujemy jam projektowy pod hasłem „UWM dla jutra”. Z uwagą 

pochylimy się nad zadaniami dla świata sformułowanymi w rezolucji ONZ 

i przełożymy je na wyzwania, z którymi mierzymy się w naszym uniwersy-

teckim otoczeniu.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wspólnotę akademicką: studen-

tów, pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych, a także 

nauczycieli i uczniów XII Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego 

im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie, którego organem prowadzą-

cym jest UWM.  Liczymy na to, że z naszych różnych, ale równie cennych 

spojrzeń uda się stworzyć taką wizję zmian na lepsze, pod którą wszyscy 

będziemy chcieli się podpisać.



Razem

Nie mamy wątpliwości, że wspólnie możemy zrobić więcej, dlatego szu-

kamy ludzi, którzy widząc problem, widzą powód, by szukać rozwiązań, 

którzy są otwarci na pracę w zespołach, chcą dzielić się z innymi swoją 

wiedzą i doświadczeniem, potrafią słuchać i, co ważne, mają ochotę 

nauczyć się nowych umiejętności, lubią dobrą zabawę i życzliwą współ-

pracę. Aby wziąć udział w jamie, należy zgłosić się za pośrednictwem 

formularza: www.uwm.edu.pl/dla-jutra. Z myślą o transparentności 
procesu rekrutacji założyliśmy, że członków zespołu będziemy 
przyjmować według kolejności zgłoszeń.



Inaczej

Żeby odpowiedzieć na wyzwania współczesności, w czasie jamu zapro-

ponujemy działania zgodnie z ideą design thinking. Damy sobie  

8 godzin na zespołową burzę mózgów, która pozwoli nam zdiagnozować 

problemy społeczne oraz zagrożenia dla środowiska, z którymi mierzy się 

nasz Uniwersytet, oraz zaproponować rozwiązania.



Dla przyszłości

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju to wyzwanie i zadanie dla nas 

wszystkich. Myśląc o tym, co można zrobić tu i teraz, mamy szansę za-

planować lepsze jutro. Chcemy, żeby Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie umacniał swoją pozycję lidera w zakresie odpowiedzialnego 

wykorzystywania zasobów naturalnych oraz starań, by postęp gospodar-

czy, społeczny i technologiczny szedł w parze z szacunkiem do przyrody. 

Mamy nadzieję, że UWM, kontynuując osiągnięcia towarzyszące ideom 

programu Green University i realizując zadania zawarte w strategii rozwo-

ju naszej uczelni, będzie swoistym laboratorium, proponującym i testują-

cym innowacyjne rozwiązania oraz wyznaczającym trendy. 

Wszyscy możemy mieć w tym swój udział. Połączmy nasze siły, zróbmy 

użytek z tego, że jesteśmy różni, ale równi i zaprojektujmy zmiany z myślą 

o przyszłości.



W harmonii
Podczas jamu będziemy przestrzegali kilku zasad:

1. Uczestnictwo w wydarzeniu jest dobrowolne, jeśli zdecydujesz się 

wziąć w nim udział, bądź do tego przekonany i w pełni zaangażowany;

2. Pracujemy w zespołach mieszanych, składających się z pracowników 

naukowych i studentów, jeśli chcesz być członkiem takiego zespołu 

zaakceptuj różnorodność i przyjmij, że w trakcie jamu mówimy sobie na „ty”;

3. Celem jamu jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań, jeśli chcesz 

włączyć się w ten proces nie przychodź z gotowym rozwiązaniem, daj 

się zainspirować w trakcie warsztatu;

4. Efektem jamu mają być pomysły dotyczące zrównoważonego roz-

woju, jeśli będziesz jego uczestnikiem zaakceptuj, że będzie się on 

odbywał zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;

5. Kluczową wartością jamu jest dobra zabawa podczas tworzenia roz-

wiązań, więc jeśli chcesz dołączyć do jamu, baw się dobrze i daj bawić 

się dobrze innym.


