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Powołanie uniw ersytetu w O lsztynie to —  m ożna powiedzieć bez cienia 
przesady  — jedno  z  ważniejszych wydarzeń w historii nie tylko miasta, ale 
także regionu. Poprzedzone wieloletnim i dyskusjam i i staraniam i stało się 

fa k te m  w 1999 r. Prace przygotow aw cze i sam  m om ent powstania uczelni 
udokum entowano ju ż  w k ilku  publikacjach. M am  tu na uwadze przede  
w szystkim  wydaw nictw a uniwersyteckie: zawierający dokum enty, w tym  
także ikonograficzne, album „N arodziny Uniwersytetu W arm ińsko-M a
zurskiego w O lsztynie ( O lsztyn  1999), inform ator , ,Uniwersytet W armiń- 
sko -M a zu rsk i w O lsztynie (O lsztyn  2000) oraz opracowanie zbiorowe 
, ,U niwersytet W arm ińsko-M azurski w Olsztynie. K ierunki rozwoju”, p o d  
redakcją R yszarda  J. Góreckiego (O lsztyn  2000), a także wspólne 
wydawnictwo U niwersytetu i O środka Badań N aukow ych im. Wojciecha 
K ętrzyńskiego w O lsztyn ie „ U żródel uniwersytetu 1993— 1999. M ateria ły  
i dokum enty  do pow stania  U niwersytetu W arm ińsko-M azurskiego w O lsz
tynie”, wstęp, wybór i opracowanie Bohdan Łukaszew icz, przedm owa  
Stanislaw  A ch rem czyk  (O lsztyn  2000).

N iniejsze kalendarium  je s t  próbą prezentacji pierwszego roku działalno
ści uniwersytetu, zasygnalizow ania najważniejszych wydarzeń i kierunków  
rozwoju uczelni. N ieprzypadkow o użyte tu zostało określenie „zasy
gnalizow anie”, g d yż  pełna  prezentacja  wydarzeń, z  jednej strony ze względu 
na fo rm ę  i objętość publikacji, z  drugiej zaś złożoność i różnorodność 
prob lem atyki, je s t  niem ożliwa.

N ie m niej w ażnym  zadaniem  wydaje się przybliżenie  —  zwłaszcza  
C zyteln ikom  spoza kręgu olsztyńskiego środowiska naukowego, czy ogól
niej inteligenckiego  —  atm osfery tow arzyszącej począ tkom  uniwersytetu. 
S tą d  licznie przy taczane  informacje dotyczące różnych, czasem nawet 
pozornie m ało istotnych, drobnych przejaw ów  życia  akademickiego, a także  
cyta ty  (oczyw iście nie w szystk ie) z  prasy olsztyńskiej, często mało 
życzliw ej nowej uczelni, szukającej głównie sensacji i epatującej nią 
czytelników .

Pow stanie uniw ersytetu w O lsztynie m oże radykalnie wpłynąć na dzień 
dzisiejszy oraz przyszłość  m iasta  i regionu. C zternasty uniwersytet po lsk i
Komunikaty
Mazursko-Warmińskie, 2001, nr 1(231)



1 1 2 Kronika naukowa

utworzono bowiem w regionie specyficznym, bo właśnie tu, na Warmii 
i Mazurach, odnotowywany jest najwyższy w Polsce wskaźnik bezrobocia, 
ale też najwyższy przyrost naturalny, zaś wyższym wykształceniem legity
muje się zaledwie 6% mieszkańców regionu. Jednocześnie blisko jedna 
trzecia mieszkańców regionu to ludzie młodzi, poniżej 18 roku życia. 
Uprawnione wydaje się więc stwierdzenie, iż Uniwersytet Warmińsko- 
-Mazurski może być wielką szansą nie tylko dla — w końcu wąskiej grupy 
—  środowiska naukowego, ale w decydującej mierze dla ogółu społeczeń
stwa regionu.

Podstawą źródłową kalendarium jest przede wszystkim drukowana 
dokumentacja informacyjna, wydawnictwa uniwersyteckie, a także mate
riały bieżące udostępnione dzięki uprzejmości dziekana Wydziału Humani
stycznego prof. dr. hab. Andrzeja Staniszewskiego.

Rok 1999

1 czerwca, wtorek. Do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy o utworze
niu uniwersytetu w Olsztynie [dzień ten, uchwalą Senatu UW M  z 31 marca 
2000 r., ustanowiony został jako święto uczelni].

9 lipca, piątek. Sejm RP większością głosów przyjął ustawę o utworzeniu 
Uniwersytetu W armińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Był to czternasty 
uniwersytet w Polsce. Powstał z połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej 
im. Michała Oczapowskiego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz W armiń
skiego Instytutu Teologicznego.

23 lipca, piątek. Senat RP przyjął bez poprawek ustawę o powołaniu Uniwer
sytetu W armińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

12 sierpnia, czwartek. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę 
o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

15 sierpnia, niedziela. W atykańska Kongregacja Wychowania Katolickiego 
(Seminariów i Uniwersytetów) „po wszechstronnym rozpatrzeniu i zważeniu 
sprawy, zasięgnąwszy także rady wszystkich, od których to zależy” ogłosiła 
dekret erygujący „Kościelny Wydział Teologii w Uniwersytecie Warmińsko- 
-Mazurskim w Olsztynie”.

20 sierpnia, piątek. W Dzienniku Ustaw RP, nr 69, poz. 762 wydrukowano tekst 
ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
Ustawa wchodziła w życie „po upływie 14 dni od dnia głoszenia”, tj. 
4 września.

25 sierpnia, środa. Pierwszym, komisarycznym rektorem Uniwersytetu (na 
dwanaście miesięcy, od 1 września 1999 r. do 31 sierpnia 2000 r.) został prof, 
dr hab. Ryszard J. Górecki (ur. 1951), biochemik, fizjolog roślin. W kadencji 
1996— 1999 prorektor ART, w wyborach 1999 r. został rektorem ART.

30 sierpnia, poniedziałek. Minister edukacji narodowej prof, dr hab. Mirosław 
Handke i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. kardynał Józef



Glemp podpisali w siedzibie Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie umowę 
między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski 
w sprawie utworzenia i funkcjonowania Wydziału Teologii Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego. Umowę sygnowali także ks. Edmund Piszcz — 
arcybiskup m etropolita warmiński oraz prof, dr hab. Ryszard J. Górecki.

31 sierpnia, wtorek. Senacka Komisja ds. Rozwoju, Budżetu i M ajątku 
Uniwersytetu W armińsko-Mazurskiego jednogłośnie zatwierdziła bilans 
ośmiu miesięcy działalności ART i WSP — uczelni z połączenia których 
powstał uniwersytet. Obie uczelnie zakończyły swą działalność nadwyżkami: 
ART — 419 tys. zł, a WSP — 10 tys. zł.

1 września, środa. Odbyło się pierwsze posiedzenie władz UM W. Rektor prof. 
R. J. Górecki wręczył osobom funkcyjnym akty nominacyjne. Prorektorami 
mianowani zostali: prof, nadzw. dr hab. Józef Gómiewicz (ur. 1956) — 
pierwszy zastępca rektora, pedagog, od 1996 r. prorektor WSP ds. kształ
cenia i spraw studenckich. W wyborach 1999 r. wybrany został na rektora 
WSP; prof, nadzw. dr hab. Stanisław Achremczyk (ur. 1951) — prorektor ds. 
studiów doktoranckich i podyplomowych, historyk. W wyborach 1999 r. 
został wybrany na prorektora WSP ds. kształcenia i spraw studenckich; prof, 
dr hab. Gabriel Fordoński (ur. 1946) — prorektor ds. kadr, specjalista 
z zakresu agrotechniki, produkcji roślin. W wyborach 1999 r. wybrany został 
na prorektora ART ds. kadr; prof, dr hab. Jan Jankowski (ur. 1952) — 
prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką, specjalista z zakresu 
zootechniki, hodowli i chowu drobiu. W wyborach 1999 r. został prorek
torem ART ds. nauki; prof, nadzw. dr hab. Janusz Piechocki (ur. 1950) — 
prorektor ds. studenckich, specjalista z zakresu elektrotechniki i energetyki. 
W wyborach 1999 r. został wybrany na prorektora ART ds. studenckich.

—  Dyrektorem administracyjnym UMW  został dr inż. Aleksander Socha; 
kwestorem — Zofia Narkowicz; sekretarzem uniwersytetu — mgr Ewa 
В urska-Kazimierska.

—  Kierownikami specjalistycznych biur uniwersyteckich zostali: mgr Jerzy 
Brzósko (Biuro K adr i Spraw Socjalnych), mgr Irena Kozłowska (Biuro 
Kształcenia i Spraw Studenckich), mgr Grażyna Pietrzak (Biuro Nauki 
i Współpracy z Gospodarką), prof, nadzw. dr hab. Andrzej Babuchowski 
(Biuro Współpracy z Zagranicą).

3 września, piątek. W sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 
odbyła się — formalnie jako posiedzenie połączonych senatów uczelni 
wchodzących w skład uniwersytetu, faktycznie zaś — pierwsza sesja Senatu 
Uniwersytetu W armińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który tworzyło 56 
przedstawicieli byłej ART, 3 reprezentantów WIT oraz 34 z WSP. W prze
mówieniu inauguracyjnym JM Rektor powiedział m.in.: „Powołanie Uni
wersytetu W armińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest efektem działania wielu 
osób. Zarówno tych, które podejmowały wysiłki w środowisku skupionym 
w Olsztyńskim Forum  Naukowym i przekonywali do swoich racji osoby 
wątpiące w możliwość ziszczenia się tak pięknej idei, jak i tych, którzy
wspierali starania olsztynian w rządzie i parlam encie. Historia oceni
wkład poszczególnych osób w rozwój idei utworzenia uniwersytetu na
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Warmii i M azurach. Oto bowiem powracamy do korzeni średniowiecznego 
modelu uniwersytetu jako wspólnoty tych, którzy nauczają i tych, którzy 
zgłębiają tajemnice rzeczywistości, wspólnie poszukując istoty prawdy 
i wyrażając jej piękno w różnych postaciach. W naszym uniwersytecie 
scalamy te dziedziny aktywności intelektualnej i artystycznej, które 
w XIX w., w modelu szkoły wyższej zaproponowanym przez Humboldta,
zostały rozdzielone . Życzę nam wszystkim, aby ziściły się marzenia
twórców naszego uniwersytetu o funkcjonowaniu uczelni, w której zatrud
nieni są wybitni badacze, wspaniali nauczyciele, są twórczy studenci, 
kompetentni pracownicy administracji i obsługi, życzę, aby absolwenci szkół 
średnich chcieli rozwijać swoje zdolności i kompetencje zawodowe właśnie 
w naszej uczelni, aby wszyscy pracownicy, studenci i przyszli absolwenci 
Uniwersytetu W armińsko-Mazurskiego w Olsztynie dumni byli z przynależ
ności do tej właśnie wspólnoty akademickiej”.

— W skład Senatu weszli: prof, dr hab. Ryszard J. Górecki; prof, nadzw. dr hab. 
Józef Górniewicz, prof, nadzw. dr hab. Stanisław Achremczyk, prof, dr hab. 
Gabriel Fordoński, prof, dr hab. Jan Jankowski, prof, nadzw. dr hab. Janusz 
Piechocki, prof, dr hab. Albert Bartoszewicz (WSP), prof, dr hab. M aria 
Biolik (WSP), prof, nadzw. dr hab. Andrzej Blinowski (WSP), prof, nadzw. 
dr hab. Szczepan Brym (WSP), prof, dr hab. Wojciech Budzyński (ART), 
Rafał Capiga (ART), dr inż. Wacław Ciania (ART), prof, nadzw. dr hab. 
Wiesław Ciczkowski (WSP), Jerzy Ciechanowski (ART), dr inż. Wojciech 
Cymerman (ART), inż. M arek Dzieniakowski (WSP), prof, dr hab. Jerzy 
Dziuba (ART), prof, nadzw. dr hab. Tadeusz Filipkowski (WSP), Lucyna 
<jórnikiewicz (ART), prof, dr hab. Stefan Grzegorczyk (ART), ks. dr Jan 
Guzowski (WIT), prof. Adolf Gwozdek (WSP), prof, nadzw. dr hab. Czesław 
Hołdyński (ART), mgr Ewa Hopfer (ART), prof, dr hab. Zbigniew 
Jabłonowski (WSP), prof, dr hab. Tomasz Janowski (ART), dr Elżbieta 
Januszkiewicz (ART), dr Krzysztof Kabziński (WSP), Bartosz Kamiński 
(ART), Aneta Kasprowicz (ART), prof, dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym 
(WSP), prof, dr hab. Stanisław Kawula (WSP), prof, nadzw. dr hab. Roman 
Kisiel (ART), Szymon Kliczkowski (ART), dr inż. Jan Kłobukowski (ART), 
dr D anuta Konieczna (WSP), dr Zbigniew Korejwo (ART), Wojciech 
Korsak (ART), prof, nadzw. dr hab. Czesław Kosakowski (WSP), prof, 
nadzw. dr hab. Elżbieta Kostyra (WSP), dr inż. Jacek Kozłowski (ART), 
prof, nadzw. dr hab. Mirosław Krzemieniewski (ART), prof, dr hab. Jan 
Kucharski (ART), Mariusz Kwas (WSP), prof, nadzw. dr hab. Henryk 
Lelusz (ART), prof, dr hab. Manfred Oskar Lorek (ART), prof, nadzw. dr 
hab. Eugeniusz Łapiński (WSP), Wiesław Makowski (ART), prof, dr hab. 
Eugenia Malewska (ART), prof, nadzw. dr hab. M arek Markowski (ART), 
prof. Lucjan Marzewski (WSP), Zofia Narkowicz (WSP), ks. prof, nadzw. dr 
hab. Władysław Nowak (WIT), prof, dr hab. Janusz Nowicki (ART), ad. 
Piotr Obarek (WSP), prof, dr hab. Roman Orłowicz (ART), mgr Grażyna 
Pietrzak (WSP), dr inż. Stanisław Pilarski (ART), prof, dr hab. Jadwiga 
Przała (ART), Krzysztof Przybylski (WSP), dr Józef Puchajda (WSP), 
Renata Radzka (WSP), inż. Dariusz Raubo (WSP), prof, nadzw. dr hab.
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Andrzej Rutkowski (WSP), dr inż. Jerzy Sajko (ART), dr Waldemar 
Sienkiewicz (ART), mgr Anna Sobota (ART), dr inż. Anna Sośnierz- 
-Ogrodzińska (ART), dr hab. Grzegorz Sowiński (ART), dr inż. Jan Stabryła 
(ART), mgr Zbigniew Stachurski (ART), prof, dr hab. Andrzej Staniszewski 
(WSP), prof, dr hab. Jerzy Strzeżek (ART), mgr Irena Suchta (ART), mgr 
Grażyna Supeł (WSP), dr inż. Bożena Szafrańska (ART), dr Andrzej Szmyt 
(WSP), ks. prof, dr hab. Alojzy Szorc (WIT), ks. prof, dr hab. Ryszard 
Sztychmiler (WSP), dr inż. Stanisław Szumera (ART), prof, nadzw. dr hab. 
Wojciech Szweda (ART), prof, dr hab. Zbigniew Śmietana (ART), prof, dr 
hab. Ryszard Tomczyński (ART), prof. Stanisław Trzeszczkowski (WSP), 
M arcin Warmiński (ART), prof, dr hab. Kazimierz Wierzbicki (ART), prof, 
nadzw. dr hab. arch. Walerian Wierzchowski (ART), dr hab. Irena 
Wojnowska-Baryła (ART), prof, dr hab. Stefan Ziajka (ART), Jolanta Zych 
(WSP), ęrof. nadzw. dr hab. Ryszard Źróbek (ART), prof, nadzw. dr hab. 
Sabina Zróbek (ART).

— Senat zaaprobował skład senackich komisji problemowych. Przewodniczyli 
im: prof, dr hab. Janusz Nowicki (Komisja ds. Rozwoju, Budżetu i Majątku), 
prof, dr nadzw. dr hab. Mirosław Krzemieniewski (Komisja ds. Kadr), prof, 
nadzw. dr hab. Czesław Kosakowski (Komisja ds. Dydaktycznych), prof, 
nadzw. dr hab. Czesław Hołdyński (Komisja ds. Nauki), prof, dr hab. 
Mirosław Łuczyński (Komisja ds. Współpracy z Zagranicą) i prof, dr hab. 
Tadeusz Stachowski (Komisja Statutowa). Przewodniczącą Kolegium Reda
kcyjnego Wydawnictwa UWM została prof, dr hab. Barbara Grudniewska.

— „Za zaangażowanie i ogromny wkład pracy w tworzeniu uniwersytetu” 
listami kurtuazyjnymi uhonorowani zostali: wiceminister edukacji narodo
wej prof, dr hab. Jerzy Zdrada, wojewoda warmińsko-mazurski Zbigniew 
Babalski, prezes Olsztyńskiego Forum  Naukowego prof, dr hab. Tadeusz 
Krzymowski, ks. dr Jan Guzowski (rektor Wyższego Seminarium Duchow
nego M etropolii Warmińskiej „Hosianum ”), prof, dr hab. Stefan Smoczyń
ski (w kadencji 1996— 1999 rektor ART), oraz prof, dr hab. Andrzej 
Staniszewski (w kadencjach 1993— 1999 rektor WSP).

— Senat przyjął uniwersyteckie godło (stylizowany orzeł z dwunastoma gwiaz
dami symbolizującymi początkową liczbę wydziałów), barwy (granat i biel) 
oraz logo. Logo, autorstwa artysty plastyka Piotra Obarka, adiunkta na 
Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego, przedstawia otwartą 
księgę ze stylizowanym skrótem UWM.

— Powołano Kapitułę Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” [dobrze 
zasłużonemu naszemu uniwersytetowi]. Jej przewodniczącym został prof, dr 
hab. Lubomir W. Baran. Autorem projektu medalu (wykonanego w po
złacanym brązie) był artysta rzeźbiarz Jerzy Stankiewicz.

4 września, sobota. Weszła w życie ustawa z 9 lipca 1999 r. o utworzeniu 
Uniwersytetu W armińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jego strukturę tworzy
ło dwanaście wydziałów, z których połowa miała uprawnienia do nadawania 
stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego:
Bioinżynierii Zwierząt, poprzednio w strukturach ART — dziekan: prof, dr 
hab. M anfred Oskar Lorek. Wydział miał uprawnienia do nadawania stopni
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naukowych w dziedzinie nauk rolniczych w zakresie zootechniki. W skład 
wydziału wchodziły: 1 instytut, 10 katedr i 2 samodzielne zakłady; 
Biologii, powstał z połączenia Wydziału Biologii ART z Instytutem Biologii 
i Ochrony Środowiska WSP — dziekan: prof, dr hab. Jadwiga Przała. 
Wydział miał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 
w dziedzinie nauk biologicznych. W skład wydziału wchodziło 8 katedr 
i 4 zakłady;
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej wywodzący się z ART — dziekan: prof, 
nadzw. dr hab. Ryszard Źróbek. Wydział miał uprawnienia do nadawania 
stopni naukowych w dziedzinie nauk technicznych w zakresie geodezji
1 kartografii. W skład wydziału wchodziły 3 instytuty (w tym Instytut 
Matematyki i Fizyki z WSP) i 1 katedra.
Humanistyczny, poprzednio w strukturach WSP — dziekan: prof, dr hab. 
Andrzej Staniszewski. Wydział miał uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w trzech dyscy
plinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo i historia. W skład wydziału 
wchodziły 4 instytuty, 2 katedry kierunkowe i 1 samodzielny zakład; 
Medycyny Weterynaryjnej, poprzednio w strukturach ART — dziekan: prof, 
dr hab. Tomasz Janowski. Wydział miał uprawnienia do nadawania stopni 
naukowych w dziedzinie nauk weterynaryjnych. W skład wydziału wchodziło
14 katedr i 3 samodzielne zakłady;
Nauk Technicznych, powstał z połączenia Wydziału Mechanicznego i In
żynierii Rolniczej oraz Wydziału Budownictwa Lądowego ART z Instytutem 
Wychowania Technicznego WSP — dziekan: prof, dr hab. Kazimierz 
Wierzbicki. Wydział miał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora w dziedzinie nauk rolniczych z zakresu inżynierii rolniczej. W skład 
wydziału wchodziły 3 instytuty, 4 katedry kierunkowe;
Nauki o Żywności, poprzednio w strukturach ART — dziekan: prof, dr hab. 
Zbigniew Śmietana. Wydział miał uprawnienia do nadawania stopni nauko
wych w dziedzinie nauk rolniczych z zakresu technologii żywności i żywienia. 
W skład wydziału wchodziły 4 instytuty, 5 katedr kierunkowych i 1 samo
dzielny zakład;
Ochrony Środowiska i Rybactwa, poprzednio w strukturach ART — dzie
kan: dr hab. Irena Wojnowska-Baryła. Wydział miał uprawnienia do 
nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie 
rybactwo. W skład wydziału wchodziło 5 katedr;
Pedagogiki i Wychowania Artystycznego, powstał z połączenia Wydziału 
Pedagogicznego WSP, Wydziału Wychowania Artystycznego WSP z In 
stytutem Nauk o Wychowaniu ART — dziekan: prof, nadzw. dr hab. 
Eugeniusz Łapiński. W skład wydziału wchodziły 3 instytuty, 1 katedra,
2 samodzielne zakłady;
Rolnictwa i Kształtowania Środowiska, wywodził się z ART — dziekan: prof, 
dr hab. Jan Kucharski. Wydział miał uprawnienia do nadawania stopni 
naukowych w dziedzinie nauk rolniczych w zakresie agronomii oraz stopnia 
doktora w zakresie kształtowania środowiska. W strukturach wydziału było
15 katedr i 2 samodzielne zakłady;
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Teologii, powstał z przekształcenia Warmińskiego Instytutu Teologicznego
— dziekan: ks. prof, dr hab. Alojzy Szorc. W strukturach wydziału było 14 
katedr i 3 samodzielne zakłady;
Zarządzania i Administracji, powstał z połączenia Wydziału Zarządzania 
ART z Instytutem Prawa i Administracji WSP — dziekan: prof, nadzw. dr 
hab. Henryk Lelusz. W skład wydziału wchodziły: 1 instytut, 7 katedr, 
3 samodzielne zakłady oraz studium.

— W obrębie 12 wydziałów znalazło się 240 różnych jednostek dydaktyczno- 
-badawczych: 20 instytutów z 25 katedrami i 81 zakładami, 86 katedr 
samodzielnych, 21 zakładów samodzielnych i 7 innego rodzaju wyodręb
nionych jednostek.

— Studium Języków Obcych (z zespołami języków: angielskiego, francuskiego, 
niemieckiego i rosyjskiego) kierowała mgr Anna Sobota.

— Studium Wychowania Fizycznego i Sportu kierował mgr Jan Michalski.
— Jednostki ogólnouczelniane tworzyły: Biblioteka Główna z Centrum D oku

mentacji Europejskiej — dyr. dr D anuta Konieczna, Wydawnictwo UWM
— dyr. mgr Zofia Gawinek oraz Archiwum Uniwersyteckie, Między
narodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej, Centrum Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego, 
Katedra Pedagogiki Szkoły Wyższej pod auspicjami UNESCO, Ośrodek 
Eksploatacji i Zarządzania Siecią Komputerową OLMAN.

6 września, poniedziałek. Zmarł prof, dr hab. Ireneusz Dynarowicz, kierownik 
Katedry Farmakologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

15 września, środa. Z tą datą ukazał się w nakładzie 500 egzemplarzy pierwszy 
numer uczelnianego biuletynu informacyjnego „Wiadomości Uniwersytec
kie”, redagowanego przez Biuro Informacji i Promocji UWM.

24 września, piątek. Senat ustanowił tytuł „Honorowy Profesor Uniwersytetu 
W armińsko-Mazurskiego” . Na wniosek Rady Wydziału Biologii tytuł ten, 
jako pierwszemu, przyznano dr. Cliffowi Hedley’owi z Norwich (Wielka 
Brytania).

— Nowe władze Fundacji Pomocy Studentom Uniwersytetu Warmińsko- 
-Mazurskiego „Żak” tworzyli: mgr inż. Wiesław Jastrzębski (prezes za
rządu), inż. Przemysław Sowul (wiceprezes), prof. Janusz Piechocki, dr inż. 
Aleksander Socha i mgr inż. Paweł Pykało. W skład Rady Fundacji wchodzili 
profesorowie: Ryszard J. Górecki, Józef Górniewicz, Jan Jankowski oraz 
studenci: Michał Chrapicki i Joanna Jarzynka. Nowa Fundacja Pomocy 
Studentom „Żak” powstała z połączenia wcześniej istniejących fundacji 
„Żak” (ART) i „Bratniak” (WSP). Fundacja zamierzała m.in. zbudować 
w Kortowie nowe osiedle studenckie — pięć domów studenckich, o łącznej 
powierzchni 9860 m kw., z 720 miejscami; budynek socjalno-kulturalny 
o powierzchni 1200 m kw., ze stołówką na 150 miejsc, oraz basen pływacki. 
Na przystani żeglarskiej planowała zorganizowanie Regionalnego Centrum 
Kajakowego.

27 września, poniedziałek. W prowadzono nowe stawki odpłatności „za nie
które usługi edukacyjne na studiach zaocznych”, odpłatność za powtarzanie 
przedmiotów na studiach dziennych oraz zasadę pobierania pełnej odpłatno
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ści na studiach podyplomowych i wszystkich kursach organizowanych przez 
UWM.
Za pierwszy semestr na zaocznych studiach magisterskich, inżynierskich, 
licencjackich oraz magisterskich uzupełniających stawki wynosiły: 900 zł 
(teologia), 950 zł (bibliotekoznawstwo, filologie, historia, pedagogika, 
politologia), 1000 zł (biologia, matematyka, wychowanie muzyczne, wy
chowanie plastyczne, wychowanie techniczne), 1110 zł (administracja, zoote
chnika), 1200 zł (budownictwo, mechanika i budowa maszyn, ochrona 
środowiska, ogrodnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności, 
zarządzanie i marketing), 1300 zł (rybactwo). Najwyższe stawki — 1350 zł za 
semestr — obowiązywały na kierunkach geodezja i kartografia oraz ochrona 
środowiska.
Odpłatność za powtarzanie przedmiotów na studiach dziennych, w zależno
ści od kierunku studiów, wynosiła od 6 do 18 zł za jedną godzinę 
dydaktyczną. Najniższe stawki obowiązywały na kierunkach humanistycz
nych, najwyższe zaś na: biotechnologii, inżynierii chemicznej i procesowej, 
mechanice i budowie maszyn, weterynarii oraz na zootechnice.

30 września, czwartek. Ukazała się „Gazeta Uniwersytecka” bezpłatny dodatek 
specjalny do „Gazety Olsztyńskiej” przygotowany na podstawie materiałów 
Biura Informacji i Promocji UMW , którego siedmioosobowym zespołem 
kierowała mgr D anuta Jamiołkowska.

— Do dyspozycji rozpoczynających studia na Uniwersytecie pozostawało 13 
akademików (w tym 10 byłej ART) dysponujących blisko 3700 miejscami 
oraz 10 klubów studenckich, wśród nich kortowskie: „Antałek”, „R akor”, 
„Argos”, „K ropka”, „U W alerka”, „Sumer”, „Azymut” oraz byłej WSP: 
„Kłobuki”, „Yum a” i „Luzak”.

— Na UWM działały następujące organizacje o zasięgu krajowym: Niezależne 
Zrzeszenie Studentów, Związek Harcerstwa Polskiego — Studencki Krąg 
Instruktorski „A rtuś”, Związek Młodzieży Wiejskiej, Zrzeszenie Studentów 
Polskich, Akademicki Związek Sportowy, Polski Czerwony Krzyż, Liga 
M orska, Zrzeszenie Studentów Nauk Społecznych, Białoruskie Zrzeszenie 
Studentów, Misja Studencka, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie, 
Akademickie Stowarzyszenie Katolickie „Soli Deo” .

— UWM dysponował 81 obiektami dydaktyczno-badawczymi o łącznej powie- 
■ rzchni 117 645 m kw. Większość z nich (66) zlokalizowanych było na terenie

Kortowa.
1 października, piątek. W Olsztynie odbyła się ogólnopolska inauguracja 

nowego roku akademickiego. W Uniwersytecie W armińsko-Mazurskim 
zabrzmiała po raz pierwszy pieśń Gaudeamus igitur, wykonana przez chór 
akademicki pod dyrekcją prof. Benedykta Błońskiego. Poprzedziła ją  msza 
św. odprawiona w olsztyńskiej katedrze pod wezwaniem św. Jakuba, 
koncelebrowana przez ks. abp. Edm unda Piszczą, metropolitę warmiń
skiego. W uroczystościach inauguracyjnych udział wzięli m.in.: premier RP 
Jerzy Buzek, minister edukacji narodowej Mirosław Handke, z ramienia 
Prezydenta RP minister Andrzej Śmietanko, wiceminister edukacji narodo
wej Jerzy Zdrada, wojewoda warmińsko-mazurski Zbigniew Babalski,
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ks. abp Edmund Piszcz, a także posłanki, posłowie, senatorowie, rektorzy 
wyższych szkół zawodowych i uczelni niepaństwowych, przedstawiciele 
Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Komitetu 
Badań Naukowych i innych instytucji naukowych i artystycznych, władz 
m iasta i instytucji współpracujących z uczelnią. Listę nadesłanych 49 życzeń 
otwierali Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, marszałek Sejmu Maciej 
Płażyński, marszałek Senatu Alicja Grześkowiak, przewodniczący Komitetu 
Badań Naukowych prof, dr hab. Andrzej Wiszniewski, prezes Polskiej 
Akademii Nauk prof, dr hab. Mirosław Mossakowski, przewodniczący 
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego prof, dr hab. Andrzej Pelczar, 
nuncjusz apostolski ks. abp Józef Kowalczyk, prymas Polski ks. kard. Józef 
Glemp.

—  Z okazji inauguracji roku akademickiego Prezydent RP przyznał liczne 
odznaczenia państwowe. Krzyże Komandorskie OOP otrzymali profesoro
wie: Lubomir W. Baran i Tadeusz Krzymowski; Krzyże Oficerskie OOP 
profesorowie: Zygmunt Drabent, Andrzej Faruga, M arian Kozłowski 
i Stanisław Szteyn; Krzyże Kawalerskie OOP profesorowie: Antoni Kruk, 
Zygmunt Kuleta, M anfred O. Lorek, Konstanty Lossow, Zbigniew Puchaj- 
da, Robert Rowiński, Stanisław Surowiec, Jan Tywończuk, Lucyna Zawart
ka oraz dr Mirosław Graliński. Ponadto przyznanych zostało czternaście 
złotych, siedemnaście srebrnych, i dwanaście brązowych Krzyży Zasługi. 
Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali profesorowie: Tadeusz 
Glazer, Ryszard J. Górecki, Józef Górniewicz, Tadeusz Kom iak, Stefan 
Smoczyński, Andrzej Staniszewski, Zbigniew Śmietana, Kazimierz Wierzbi
cki, a także ks. dr Jan Guzowski, wojewoda Zbigniew Babalski, posłowie 
i senatorowie: Paweł Abramski, Kazimierz Janiak, Grażyna Langowska, 
Janusz Lorenz.

—  Po raz pierwszy wręczone zostały medale „Benemerenti Universitati Nost- 
rae”. Otrzymali je: Mirosław Handke, minister edukacji narodowej; Kazi
mierz Janiak, sekretarz generalny Klubu Parlamentarnego AWS; ks. abp 
Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski; prof, dr hab. Tadeusz Krzymowski, 
prezes Olsztyńskiego Forum  Naukowego; prof, dr hab. Jerzy Zdrada, 
wiceminister edukacji narodowej.

—  Wykład inauguracyjny „Uniwersalność i kontrowersyjność Ignacego Krasic
kiego” wygłosiła prof, nadzw. dr hab. Krystyna Stasiewicz.

—  Uroczystości zakończyły się w godzinach wieczornych specjalnym koncertem 
orkiestry symfonicznej filharmonii olsztyńskiej.

—  Na UWM zatrudnionych było 2778 osób, z czego prawie 60% stanowili 
nauczyciele akademiccy (1637 osób, w tym 174 profesorów tytularnych i 211 
ze stopniem doktora habilitowanego).

—  Na pierwszy rok studiów przyjęto łącznie 8395 osób, z tego 4429 osób 
(52,7%) na studia dzienne. Na studia stacjonarne najwięcej kandydatów 
przyjęto na kierunki: pedagogika (477 studentów) administracja (404), 
zootechnika (299), zarządzanie i marketing (252), technologia żywności 
i żywienia człowieka (246), rolnictwo (248), historia (200). Najmniej studen
tów przyjęto na kierunki: filologia rosyjska (14 osób), filologia rosyjska
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z językiem niemieckim (14), filologia rosyjska z językiem angielskim (20), 
biotechnologia (23), inżynieria chemiczna i procesowa (30), wychowanie 
muzyczne (31), filologia wschodniosłowiańska (32), filologia angielska (32), 
informatyka (36), ogrodnictwo (36).

— Na Uniwersytecie prowadzonych było siedem rodzajów studiów: jednolite 
magisterskie, dwustopniowe (inżyniersko-magisterskie i licencjacko-magis- 
terskie), studia pierwszego stopnia (zawodowe — inżynierskie i licencjackie), 
magisterskie uzupełniające, magisterskie eksternistyczno-zaoczne, doktoran
ckie (dzienne i zaoczne) oraz studia podyplomowe. Na 33 kierunkach 
studiów stacjonarnych (w tym 29 magisterskich) oraz 25 niestacjonarnych (w 
tym 23 na poziomie magisterskim) studiowało łącznie 24682 studentów, 
w tym 30 obcokrajowców (20 stypendystów rządu RP) z siedemnastu państw, 
przede wszystkim zza wschodniej granicy Polski. Poza tym było ponad 3000 
słuchaczy studiów podyplomowych oraz blisko pięciuset na studiach dok
toranckich.

— Rozpoczęło działalność Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwen
tów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, zwane potocznie „Biurem 
Karier” .

— Prezesem Warmińskiej Studenckiej Spółdzielni Pracy pozostawał Ryszard 
Stanek.

— Zanotowane przez „Gazetę Warmii i M azur” wypowiedzi studentów na 
temat ich oczekiwań wobec swojej nowej uczelni: „Chciałbym, aby było 
więcej książek w bibliotece uczelni — to przede wszystkim. Ponadto sale 
wykładowe powinny być lepiej wyposażone. Jest za mało akademików oraz 
miejsc noclegowych, a także zbyt wysoka średnia ocen, jeżeli chodzi
0 przyznawanie stypendium” (Anna Szeligowska); „Powinno być więcej 
imprez, takich jak  Kortowiada czy Żakinada. Chciałbym, żeby lepiej
1 sprawniej działała administracja w dziekanacie i nie trzeba było tak długo 
czekać na załatwienie swoich spraw. Jest za mało akademików jak na tak 
wielki uniwersytet” (Roman Kukałowicz); „Ta uczelnia powinna być dla 
studentów, a nie dla wykładowców. Więcej uwagi powinno się poświęcać 
studentom. Są zbyt wysokie opłaty dla studentów zaocznych. Za mało czasu 
poświęca się na praktyki informatyczne i jest za mało godzin zajęć 
z komputerami” (Mariusz Milan); „Chciałybyśmy, aby ta uczelnia w przy
szłości przygotowała nas do życia i wykonywania zawodu. Po prostu 
chciałybyśmy mieć pracę po ukończeniu studiów. Oczekujemy poprawy 
standardu nauczania oraz gwarancji, że będziemy w czołówce najlepszych 
uniwersytetów w Polsce” (Halina Piotrowska i M ałgorzata Targońska).

— W nakładzie 500 egzemplarzy ukazał się „Kwadrans Akademicki. Miesięcz
nik Uniwersytetu W armińsko-Mazurskiego” — dotychczas „Pismo Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie” — z nową, wielobarwną okładką, pod tą  
samą redakcją Andrzeja Korytki [po ukazaniu się drugiego numeru wydawanie 
pisma przerwano].

— W uczelni realizowanych było łącznie 90 grantów (z tego 81 podjęto w ART).
6 października, środa. Odbyła się pierwsza obrona pracy doktorskiej na

Uniwersytecie — stopień doktora uzyskała Barbara Banaszkiewicz, asystent
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w Katedrze Meteorologii i Klimatologii Wydziału Rolnictwa i Kształ
towania Środowiska za pracę „Zmienność temperatury powietrza i opadów 
atmosferycznych w Polsce północnej i jej wpływ na produktywność rolniczą 
klim atu” (promotor: prof, dr hab. Bonifacy Łykowski, SGGW).

11 października, poniedziałek. Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki uczestniczył 
w Poznaniu w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, która 
wyrażając poparcie „dla idei zreformowania szkolnictwa wyższego w Polsce” 
i deklarując „wolę współdziałania i wspierania Ministra Edukacji Narodowej 
w dziele tworzenia nowego prawa o szkolnictwie wyższym” opowiedziała się 
„za taką formą realizacji art. 70 Konstytucji, by studia w uczelniach 
publicznych były bezpłatne w granicach ich finansowania przez państwo” .

13 października, środa. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręczył akty 
nominacji profesorskich Zofii Benedyckiej, Stefanowi Grzegorczykowi 
i Alojzemu Szorcowi.

— Pod hasłem „Studenci m iastu” w amfiteatrze przy olsztyńskim zamku odbyła 
się Akademicka Inauguracja Roku Kulturalnego 1999/2000.

14 października, czwartek. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręczył akty 
nominacji profesorskich Benedyktowi Błońskiemu, Konstantemu Lossowo- 
wi, Arturowi Milianowi, Danucie Murawie i Ryszardowi J. Sztychmilerowi.

18 października, poniedziałek. Zmarł ks. prof, dr hab. Edmund Przekop, 
nauczyciel akademicki na Wydziale Teologii.

25 października, poniedziałek. Zarządzeniem nr 10 rektora UWM wprowadzo
ny został nowy regulamin „przyznawania i ustalania wysokości świadczeń 
pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych” . Wymieniano sześć 
rodzajów tych świadczeń: stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełno
sprawnych, za wyniki w nauce, stypendia ministra za osiągnięcia w nauce, 
dopłaty do zakwaterowania, dopłaty do posiłków i zapomogi.

— Na Wydziale Nauki o Żywności odbyło się pierwsze na Uniwersytecie 
kolokwium habilitacyjne. Adiunkt w Katedrze Inżynierii Aparatury i Gos
podarki Energią dr inż. Ryszard Żywica przedstawił rozprawę „Wpływ 
elektrostymulacji wysokonapięciowej na przebieg zmian poubojowych mięsa 
wołowego charakteryzowanych wybranymi parametrami fizykochemicz
nymi” .

29 października, piątek. Senat przyjął „Stanowisko w sprawie rozwoju UW M ”, 
w którym uznano za priorytetowe dla przyszłości Uniwersytetu rozwój nauk 
humanistycznych (filozofia, historia, nauka o polityce, socjologia), pra
wnych (prawo, nauka o administracji), matematycznych (matematyka 
i informatyka) i nauk technicznych (inżynieria środowiska — sanitarna 
i wodna, inżynieria procesowa). W zakresie kształcenia za priorytety uznano: 
prawo, matematykę, filologię angielską, informatykę, architekturę krajo
brazu, filozofię i socjologię. Jednocześnie Senat przyznał prymat działaniom 
na rzecz utworzenia nowych wydziałów: prawa lub prawa i administracji oraz 
matematyki i informatyki.

— Senat postanowił ograniczyć zatrudnienie na stanowiskach asystentów 
(27,6% ogółu nauczycieli akademickich), a także zaproponować asystentom, 
z wyjątkiem tych, którzy do końca 2000 r. przystąpią do obrony pracy
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doktorskiej, przejście na dzienne studia doktoranckie [część asystentów 
z Wydziału Humanistycznego przyjął na swe studia doktoranckie Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu].

— Senat podjął uchwałę o przystąpieniu do Porozumienia Uniwersytetów 
Polskich na rzecz jakości kształcenia.

30 października, sobota. W odpowiedzi na ankietę redakcji „Gazety Warmii 
i M azur” „Dlaczego (nie) Olsztyn?”, Piotr Zaros (student I roku politologii 
UWM) napisał m.in.: „Urodziłem się i wychowałem w Olsztynie. Nigdy nie 
miałem wątpliwości, że stąd wyjadę. Sądziłem, że stanie się to zaraz po
maturze. Niestety, pomyliłem się. Olsztyn to miasto bez perspektyw na
zdobycie wykształcenia zapewniającego jako taką pracę. Pracę w mieś
cie dostają nie ci z dobrymi papierami, ale ci z »plecami«. Opinia ta jest dość
powszechna zarówno wśród olsztyńskich licealistów, jak i studentów .-------
Praca na Warmii i M azurach to rzecz zbyt cenna, aby dać ją  komuś obce
mu -------, potencjalnemu pracodawcy nie w głowie zatrudniać osobę nie dość,
że nieznajomą, to jeszcze nie dość przebojową, aby wyrwać się z miasta. 
Przebojową, to znaczy taką, której udało się dostać na studia do Warszawy, 
Gdańska czy Poznania. Nie oznacza to jednak, że w mieście studiują same 
nieuki. Prawdą jest natomiast, że w Olsztynie studiują ci, którzy nie byli na 
tyle dobrzy, żeby dostać się do silniejszych ośrodków i ci, dla których wyjazd 
z małych miasteczek i wsi województwa był wystarczającym osiągnięciem. Są
też tacy, których nie stać na utrzymanie się z dala od dom u. To właśnie
niemożność wyjechania z przyczyn ekonomicznych jest głównym powodem 
studiowania młodych olsztyniaków w ich rodzinnym mieście. Tanie studia 
przyciągają też do Olsztyna ludzi z całego województwa. Lecz nie tylko. 
Widząc szansę na zdobycie dyplomu, bądź co bądź uniwersytetu, do Olsztyna
przyjeżdżają ludzie także spoza województwa. Nasz region to według
samorządowców region wielkich szans. Wielu samorządowców szanse
rozwoju widzi m.in. w uniwersytecie. Olsztyńscy studenci zdają sobie jednak 
sprawę, że studiują na najmłodszym polskim uniwersytecie, a do elity brakuje 
im wiele”.

3 listopada, środa. Studentom wyjeżdżającym pociągami na Zaduszki konduk
torzy PKP kwestionowali prawo do przejazdów z biletami o 50% zniżce, 
bowiem stare legitymacje studenckie ART i WSP, mimo iż przestemplowane 
pieczęcią uniwersytecką, uznane zostały za nieważne. Studenci zmuszani byli 
do zapłacenia kary, jak  za jazdę bez właściwego biletu [kary nałożone na 
studentów zostały im zwrócone z kasy Uniwersytetu].

— Nowym rzecznildem prasowym UWM została mgr Wioletta Ustyjańczuk.
6 listopada, sobota. Na VI Krajowych Targach Książki Akademickiej Ate-

n a ’99 nagrodę specjalną Biura Marketingowego M EGARON za najlepiej 
wydaną książkę akademicką przyznano Wydawnictwu UWM za książkę 
Janusza A. M adeja i Tadeusza Rotkiewicza „Patologia ogólna zwierząt” .

11 listopada, czwartek. Zmarł dr inż. Jerzy Dudo, były nauczyciel akademicki 
ART.

12 listopada, piątek. Z wywiadu rektora prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego 
udzielonego dziennikarzowi „Gazety Olsztyńskiej” Lechowi Jance: „M yś
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limy poważnie o rozwoju sportu na uniwersytecie, a tym samym w Olsztynie. 
Nie wyobrażam sobie, aby w programie rozwoju uczelni zabrakło sportu 
i rekreacji. Chciałbym, żeby na początku przyszłego roku odbyło się 
posiedzenie Senatu poświęcone tym sprawom. Marzy mi się utworzenie 
w Kortowie akademickiego centrum szkolenia sportowego. Warunki, które 
posiadamy, nie m ają sobie równych w Polsce. Nieźle wyposażone akademiki, 
dobre stołówki, własne jezioro z przystanią, hala sportowa, stadion z tar- 
tanową bieżnią. Do tego wszystkiego czyste powietrze, świetny klimat,
wspaniała zieleń. Żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo i inne sporty
wodne muszą się stać specjalnością Warmii i Mazur. Nasz uniwersytet nie 
może stać na uboczu”. Na pytanie „Czy uczelnia wypracuje własny model 
finansowania sportu wyczynowego?”, rektor odpowiedział: „N a dzień 
dzisiejszy nie mamy na to recepty. Myślimy o zwróceniu się o pomoc do 
różnych fundacji działających na uczelni, na przykład imienia Oczapow
skiego, czy Żak. Myślę, że uczelnia powinna przekazać również własne 
pieniądze na rozwój sportu, który znakomicie może się przysłużyć promocji 
naszego uniwersytetu, tak jak  dla ART czyniła to dawniej siatkówka AZS. 
Bardzo chcemy, aby nasi siatkarze znów włączyli się do walki o miano 
najlepszego zespołu w kraju”.

— Walne Zgromadzenie Członków Akademickiego Związku Sportowego jed
nogłośnie wybrało na prezesa olsztyńskiego AZS Ryszarda J. Góreckiego. 
Do nowego zarządu weszli: Jerzy Strzeżek, Ryszard Tomczyński, Wiesław 
Jastrzębski, Ryszard Lemke, Andrzej Grygołowicz, Marek Rogulski, To
masz Jankowski i Jan Michalski. Walne Zebranie Delegatów Klubu 
Sportowego AZS Olsztyn podjęło decyzję o zmianie nazwy klubu na: Klub 
Sportowy AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

— Jako zespoły doradcze rektora, powołane zostały uczelniane komisje „re- 
ktorsko-związkowe” pod przewodnictwem prof. dr. hab. Gabriela Fordoń
skiego (komisja ds. pracy i płacy) oraz dr. inż. Wojciecha Cymermana 
(komisja mieszkaniowa).

14 listopada, niedziela. W Kortowie, z udziałem nuncjusza apostolskiego 
ks. abp. Józefa Kowalczyka, wmurowano kamień węgielny pod budowę 
kościoła akademickiego pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu. Świątynię 
zaprojektował arch. Janusz Dubowik. Kościół będzie jednonawowy 
„z kaplicą maryjną, wydzielonym prezbiterium, kruchtą i chórem. Od strony 
północnej będzie górować wieża pełniąca funkcję dzwonnicy i punktu 
widokowego. Wokół kościoła powstanie droga procesyjna”. Proboszczem 
pozostawał ks. Mirosław Hulecki.

15 listopada, poniedziałek. Upłynął termin składania wniosków o udzielenie 
kredytu studenckiego. Ze wstępnych obliczeń pracowników banków udziela
jących kredytów (PKO BP, BGŻ, Pekao S.A., Bank Zachodni, Kredyt Bank 
PB1, BOŚ) wynikało, iż w olsztyńskich oddziałach tych banków złożono 
około tysiąca wniosków. Preferencyjny kredyt mieli otrzymać jedynie 
najubożsi studenci, bowiem dolna granica dochodu na osobę w rodzinie 
studenckiej nie mogła przekraczać 550 zł. Miesięczna wysokość świad
czonych kredytów nie będzie przekraczała 400 zł.
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17 listopada, środa. W „Galerii Uniwersytetu” odbył się pierwszy wernisaż 
malarstwa Renaty Uzarskiej-Bielawskiej.

— Z sondy reporterskiej Anny Słabickiej z „Kwadransa Akademickiego” 
przeprowadzonej wśród studentów pierwszego roku: „Studiuje się przyjem
nie, miło spędza czas w akademiku i na uczelni. Plusem jest to, że wszystkie 
ważniejsze dla nas punkty uczelniane są zlokalizowane blisko siebie. Nie ma 
zbyt dużo zajęć, więc nie trzeba się aż tak przemęczać. M ożna liczyć na 
pomoc i wsparcie wykładowców. Trochę stresuje dezintegracja i bałagan na 
uczelni. Minusem jest też brak porządnego klubu” (student pedagogiki); 
„Jestem rozczarowany zachowaniem studentów, ich niskim poziomem 
kulturalnym, brakiem ambicji, biernością. Nie robią nic, aby poszerzyć swoją 
wiedzę, osiągnąć coś więcej w życiu. Razi mnie dezintegracja i bałagan na 
uczelni oraz zamieszanie, jakie panuje w Studium Języków Obcych. Prowa
dzący wykazują bardzo słabe zainteresowanie studentem, niechętnie służą 
pomocą i wsparciem w rozwiązywaniu problemów. Ogólnie spodziewałem 
się czegoś więcej po Uniwersytecie, lepszej organizacji, poszanowania praw 
studenckich” (student historii); „Ogólnie dobrze się czuję jako studentka. 
Mam wielu znajomych, odpowiada mi życie w akademiku. Przeraża mnie 
ogrom materiału, bałagan na uczelni, trudności w dostaniu pomocy material
nej. Odskocznią są kluby, w których można się pobawić, zawrzeć nowe 
znajomości” (studentka ochrony środowiska).

25 listopada, czwartek. Przewodniczącym Samorządu Studenckiego został 
Jarosław Dąbrowski (student V roku techniki rolniczej i leśnej), jego 
zastępcami — M ariusz Kwas i Andrzej Meller, rzecznikiem prasowym 
samorządu — M ałgorzata Adamkiewicz, doradcą rektora do spraw studenc
kich — Bartosz Kamiński.

— Zmarł prof. M arcin Pawlikowski, nauczyciel akademicki ART, organizator 
Wydziału Budownictwa Lądowego.

26 listopada, piątek. Na posiedzeniu Senatu podpisano listy intencyjne pomię
dzy rektorem UW M, marszałkiem sejmiku wojewódzkiego i prezydentem 
Olsztyna. Marszałek Andrzej Ryński zadeklarował pomoc w budowie 
Regionalnego Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego oraz ufundowanie 
stypendium za osiągnięcia w dziedzinie ekonomii. Chęć ufundowania 
stypendium dla wybitnych doktorantów oraz deklarację przekazania specjal
nych środków na budowę Biblioteki Środowiskowej zgłosił także prof. 
Tadeusz Krzymowski. Prezydent Olsztyna Janusz Cichoń zapewnił, iż 
miasto postara się zagwarantować kilka mieszkań dla kadry naukowej 
uczelni oraz będzie uczestniczyć w stworzeniu nowych linii komunikacji 
miejskiej prowadzących do Kortowa. Samorząd ze swej strony spodziewał 
się, iż Uniwersytet przyczyni się do spadku bezrobocia w regionie.

30 listopada, wtorek. Na uczelni trwała kampania wyborcza. Wybierano władze 
dziekańskie na sześciu wydziałach, które powstały w nowych składach po 
utworzeniu Uniwersytetu (wydziały: geodezji i gospodarki przestrzennej, 
zarządzania i administracji, biologii, nauk technicznych, pedagogiki i wy
chowania artystycznego oraz teologii); członków nowego Senatu, który 
rozpocznie działalność od 1 stycznia oraz dyrektorów instytutów, katedr,
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zakładów i ich zastępców na nową, pięcioletnią kadencję (do 31 grudnia 
2004 r.).

— W Uniwersytecie zatrudnionych było 2814 osób, w tym 59 (2%) niepełnoza- 
trudnionych. Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi (1155 
osób) stanowili 41 % ogółu zatrudnionych. Jedną trzecią tej grupy stanowili 
pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjni (395 osób, 34,2%), w zbliżo
nej proporcji pozostawali pracownicy administracyjni (328 osób, 28,4%).

— Nauczyciele akademiccy liczyli 1659 osób, w tym 20 (1,2%) niepełnozatrud- 
nionych. Samodzielni pracownicy, to 389 osób (172 profesorów, 214 
doktorów habilitowanych, 3 docentów — łącznie 23,4% ogółu nauczycieli 
akademickich). Nauczyciele ze stopniem doktora stanowili jedną trzecią 
ogółu nauczycieli (32,9%) i byli wśród nich najliczniejszą grupą (546 osób, 
przy czym 181 z nich legitymowało się stażem pracy powyżej 8 lat). Asystenci 
stanowili grupę 458 osób (27,6% nauczycieli), wykładowcy i starsi wy
kładowcy —  227 osób (13,7 %). Mianowani nauczyciele akademiccy 
zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy stanowili 95,8% ogółu nau
czycieli akademickich. Najwięcej pełnozatrudnionych nauczycieli akademic
kich było na wydziałach Humanistycznym (215 osób — 13,2%) oraz 
Pedagogiki i Wychowania Artystycznego (205 osób — 12,6%). Najmniej 
natomiast na  wydziałach: Teologii (46 osób — 2,8%), Ochrony Środowiska 
i Rybactwa (71 osób — 4,35%), Medycyny Weterynaryjnej (81 osób — 
4,9%), oraz Bioinżynierii Zwierząt (84 osoby — 5,15%). Średnia wieku 
zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego wynosiła 61 lat, średnia 
wieku doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego — 54, średnia wieku doktorów — 45 (ale spośród nich 152
— 27,8% —  było w wieku powyżej 50 lat), asystentów — 32 lata.

— Wskaźnik liczby studentów przypadających na jednego nauczyciela akade
mickiego dla całej uczelni wynosił 16,31 (przy skrajnych: na Wydziale 
Biologii — 8,21 i na Wydziale Zarządzania i Administracji — 22,84).

— Wskaźnik liczby studentów przypadających na jednego samodzielnego 
nauczyciela akademickiego dla całej uczelni wynosił 21,73 (przy skrajnych: 
na Wydziale Teologii — 4,25 i na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa
— 35,72).

— Średnie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli akademickich na poszczegól
nych stanowiskach kształtowało się następująco (w zł): profesor zwyczajny
— 3562, profesor nadzwyczajny ty tu larny— 2824, profesor nadzwyczajny — 
2244, docent — 2093, adiunkt ze stopniem dr. hab. — 2012, adiunkt ze 
stopniem dr. — 1601, asystent — 1275, asystent mianowany na rok — 1247, 
starszy wykładowca ze stopniem dr. — 1568, starszy wykładowca — 1401, 
wykładowca — 1285, lektor — 1210, instruktor — 1216. Wynagrodzenie 
osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na podstawie umowy o dzieło lub 
umowy—zlecenia za jedną godzinę wynosiło: profesorowie tytularni — 70 zł; 
dr. hab. —  60 zł, adiunkci ze stopniem doktora, starsi wykładowcy — 45 zł, 
asystenci, wykładowcy, lektorzy, instruktorzy — 35 zł.

1 grudnia, środa. W nowej szacie graficznej, jako numer pierwszy, ukazały się 
„Wiadomości Uniwersyteckie”. Zmieniono podtytuł pisma na „Dwutygo
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dnik Uniwersytetu W armińsko-Mazurskiego w Olsztynie”. Redakcję two
rzyli pracownicy Biura Informacji i Promocji UMW: Małgorzata Hołubow- 
ska, D anuta Kochańska, Jerzy Kozdroń, Janusz Pająk (zdjęcia), Bolesław 
Pilarek i W ioletta Ustyjańczuk (redaktor naczelny).

2 grudnia, czwartek. Ośrodek Kultury Studenckiej zorganizował imprezę 
„Najtrudniejszy pierwszy (k)rok”, podczas której zaprezentowały się działa
jące na Uniwersytecie: Chór Akademicki im. prof. W iktora Wawrzyczka, 
zespoły pieśni i tańca „K ortow o” oraz „Kłobuki”, Teatr Studencki „Cezar”, 
zespoły skupione w Studenckim Studium Piosenki „Ósemka”, kabaret 
„Rudy” reprezentujący Radę Studencką Klubów „Antałek” i „U W alerka”. 
Ponadto do aktywności w swoim gronie zapraszał Akademicki Klub 
Turystyki Kolarskiej „Tornado”, Akademicki Klub Turystyki Górskiej 
„Trops”, Studenckie Radio „K ortow o”, Akademicki Klub Sportowy „Szus” 
(narciarstwo), Akademicki Klub Płetwonurków „Skorpena”, Akademicka 
Agencja Fotograficzna „Jam nik”, Dyskusyjny Klub Filmowy „F art” .

3 grudnia, piątek. Senat zadecydował o utworzeniu w przyszłym roku akade
mickiego dwóch nowych kierunków studiów: prawo na Wydziale Za
rządzania i Administracji (pięcioletnie, na poziomie magisterskim) oraz 
architektura krajobrazu na Wydziale Rolnictwa i Kształtowania Środowiska 
(trzyipółletnie studia inżynierskie), a także o powołaniu Rady Patronackiej 
UWM, w której skład oprócz trzech reprezentantów Uniwersytetu wejdą 
„politycy, biznesmeni i znane osobistości naszego regionu”. Zadaniem Rady 
miało być wspieranie rozwoju uczelni.

10 grudnia, piątek. Z listu do redakcji „Gazety Olsztyńskiej”, podpisanego 
„Student UWM Przemysław Lewandowski”, a opublikowanego pod zna
miennym tytułem „Kulejący uniwersytet”: „Jestem studentem dawnej ART
 Miałem nadzieję, że po powstaniu uniwersytetu studiowanie będzie
przyjemniejsze. Stało się inaczej. Ponieważ zwiększono nabór studentów, nie 
otrzymałem miejsca w akademiku. Mieszkam »na waleta«. Zamiast po
prawić bazę lokalową, wymienia się płytki chodnikowe i zakłada parkingi.
 Źle został opracowany rozkład wykładów. Np. rano mam dwie godziny
w Kortowie, a następnie wykłady w budynku na ul. Głowackiego. Muszę się 
tam dostać w ciągu 15 minut. Powstanie uniwersytetu nie jest prostą 
wymianą szyldów. Od kierownictwa uczelni oczekujemy pracy na poziomie 
uniwersyteckim, a nie zasadniczej szkoły rolniczej” [niebawem okazało się, iż 
student o takim nazwisku w olsztyńskiej uczelni nie studiuje].

15 grudnia, wtorek. Tytuły profesorskie otrzymali: Jerzy Borowski, Elżbieta 
Kucka i Elżbieta Łuczak.

16 grudnia, środa. Ministerstwo Edukacji Narodowej zwiększyło o 1 332000 zł 
dotację dla UWM na dofinansowanie badań własnych w 1999 r. W sumie 
kwota dotacji wynosiła 7 275 000 zł.

— Instytut Wychowania Plastycznego UWM zorganizował III Międzynarodo
wy Konkurs Filmów Ekologicznych VIDEKO.

17 grudnia, czwartek. Senat podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do planu 
inwestycyjnego budowy Uniwersyteckiej Biblioteki Środowiskowej i Regio
nalnego Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego.
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— Ogólnouczelniany opłatek uniwersytecki [niezależnie od tego odbywały się 
spotkania opłatkowe członków Senatu, na poszczególnych wydziałach, w ze
społach studenckich, w gronie profesorów emerytów].

— Z inicjatywy dr Iwony Obłąkowskiej-Galanciak prowadzono akcję „Stu
denci Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie — Dzieciom”. Dla 
wychowanków Domu Dziecka w podolsztyńskich Gryźlinach zbierano 
odzież (w bardzo dobrym stanie), pieniądze z przeznaczeniem na zakup 
biletów do kina i teatru, przygotowywano paczki ze słodyczami, paczki 
z artykułami piśmienniczymi.

— Z okazji zbliżającego się święta Bożego Narodzenia rektor wystosował do 
społeczności akademickiej list okolicznościowy, w którym pisał m.in.: „Boże 
Narodzenie — to czas, gdy nasze serca łączą się w jedno bez względu na 
odległość, jaka nas dzieli. Pragnąłbym, by Święto to w szczególny sposób 
złączyło nas wszystkich: pracowników Uniwersytetu W armińsko-Mazur
skiego oraz jego studentów. Życzę Państwu spokoju ducha, oddechu od 
codzienności podczas świątecznego wypoczynku, a w nadchodzącym Jubi
leuszowym Roku wszelkiej pomyślności. Niech w każdym zakątku Waszego 
domu i w pracy zawsze rozbrzmiewa radość” .

20 grudnia, poniedziałek. Zmarła prof. Halina Bartnicka, nauczyciel akademi
cki ART.

24 grudnia, piątek. Po odpracowaniu w dwie soboty października i dwie 
listopada, do 2 stycznia 2000 r. zawieszono pracę w UWM w celu „obniżenia 
kosztów funkcjonowania uczelni poprzez zmniejszenie poboru nośników 
energii” . W tym czasie pełniły dyżury jedynie odpowiednie służby techniczne 
i niektóre jednostki organizacyjne administracji.

30 grudnia, czwartek. Z wywiadu prof. Ryszarda J. Góreckiego udzielonego 
Lechowi Kryształowieżowi. Na pytanie reportera „Gazety Olsztyńskiej”: 
„Jakie inwestycje planuje senat?” Rektor odpowiedział: „Mamy rozpisaną 
na 10 najbliższych lat strategię rozwoju infrastruktury. Przewiduje ona 
przeniesienie wszystkich obiektów z m iasta do Kortowa. Jeszcze w tym roku 
powinna ruszyć budowa Centrum Biologii. Pojawiła się szansa budowy 
biblioteki naukowej. Marszałek województwa Andrzej Ryński obiecał 
pomóc w zdobyciu środków z Unii Europejskiej. Chcemy budować centrum 
konferencyjno-szkoleniowe i rozbudować osiedle studenckie. Naszą ambicją 
jest też stworzenie akademickiego centrum sportowego. Wszystkie nowe 
obiekty budowane będą w Kortowie”.

31 grudnia, piątek. Ogółem liczba studentów wynosiła 24 671 osób,ztego 15012 
(60%) na studiach dziennych. Na studiach jednolitych magisterskich studio
wało 13 266 osób (53,8% ogółu studentów), na studiach zawodowych 
(licencjackich i inżynierskich) — 8135 (33%) i na magisterskich studiach 
uzupełniających — 3270 (13,2%).

— Pierwszy uniwersytecki bal sylwestrowy zorganizowany przez Klub „Bac- 
calarium”. Koszt wynosił 500 zł od pary. Chętnych było znacznie więcej niż 
miejsc.
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Rok 2000

3 stycznia, poniedziałek. Z listu rektora prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego 
do społeczności akademickiej: „Mamy za sobą cztery miesiące funkcjonowa
nia Uniwersytetu. Przez ten pierwszy, skomplikowany i trudny okres 
przeszliśmy bez wstrząsów. Możemy go odnotować jako czas dobrego 
budowania nowego ośrodka akademickiego, choć nie uniknęliśmy drobnych 
potyczek. Wspomnieć chociażby można utarczki z PKP dotyczące respek
towania praw studentów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy też 
z mediami w sprawie fałszywych informacji prasowych o tym, co w uczelni się
dzieje. Mieliśmy w swoich działaniach namacalne wsparcie finansowe
ze strony M inisterstwa Edukacji Narodowej i Komitetu Badań Naukowych. 
Mieliśmy tam swoje »pięć minut«, które wykorzystaliśmy dzięki dobrej 
atmosferze, jaka towarzyszyła naszym staraniom w tych centralnych in
stytucjach.  Rozwój infrastruktury uczelni — nowe inwestycje oraz
prace remontowe, modernizacyjne i adaptacyjne — stanowi podstawę 
rozwoju Uniwersytetu. Będziemy więc usilnie działać, aby zrealizować te 
najbliższe: tj. budowę Centrum Biologii, Środowiskowej Biblioteki N auko
wej oraz Regionalnego Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego, a także 
rozbudowę osiedla studenckiego czy też modernizację dużych sal dydaktycz
nych.  Z radością odnotowuję współpracę młodzieży studenckiej, gdzie
w największym stopniu zaawansowany jest proces zacierania różnic między 
przynależnością do kierunków studiów i wcześniejszego rodowodu, począt
ków nauki — wydziałów i uczelni. Wszystkim, którzy uczestniczyli w tworze
niu dobrego, pierwszego okresu funkcjonowania uniwersytetu składam
płynące z głębi serca podziękowania. W Nowym Roku stają przed nami
kolejne problemy do rozwiązania. Mam nadzieję, że nasz Uniwersytet będzie 
się dalej rozwijał i umacniał, czego najgoręcej Państwu i sobie życzę. Życzę 
również dużo dobrego w życiu zawodowym i osobistej pomyślności. 
Szczęśliwego Nowego Roku 2000!”

— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne uruchomiło nową, bezpośrednią 
linię autobusową („30”), łączącą dzielnicę Pieczewo z Kortowem.

4 stycznia, wtorek. Na spotkaniu w auli im. prof. Mieczysława K otera rektor 
wręczył akty nominacyjne 263 nowym kierownikom jednostek uniwersytec
kich. Nominacje otrzymali nowo wybrani dziekani i prodziekani sześciu 
wydziałów (Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Zarządzania i Administ
racji, Biologii, N auk Technicznych, Pedagogiki i Wychowania Artystycz
nego oraz Teologii) oraz dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr, za
kładów, klinik oraz ich zastępcy.

— Władze dziekańskie stanowili: Wydział Bioinżynierii Zwierząt: prof, dr hab. 
M anfred O. Lorek (dziekan), prof. Ewa Kaczmarczyk, prof. Janusz Klup- 
czyński, dr Władysław Kordan; Wydział Biologii: prof, dr hab. Jadwiga 
Przała (dziekan), prof, nadzw. dr hab. Czesław Hodyński, prof, nadzw. dr 
hab. Tadeusz Korniak, prof, nadzw. dr hab. Aleksander Świątecki; Wydział 
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej: prof, nadzw. dr hab. Ryszard Źróbek 
(dziekan), prof, nadzw. dr hab. Tomasz Bajerowski, doc. dr hab. Krzysztof
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Świątek, dr inż. W aldemar Kamiński, prof, nadzw. dr hab. Szczepan Brym; 
Wydział Humanistyczny: prof, dr hab. Andrzej Staniszewski (dziekan), prof, 
dr hab. Stanisław Gajewski, dr Iwona Obłąkowska-Galanciak, dr Danuta 
Ossowska; Wydział Medycyny Weterynaryjnej: prof, dr hab. Tomasz 
Janowski (dziekan), prof, nadzw. dr hab. Andrzej Koncicki, prof, nadzw. dr 
hab. Wojciech Szweda; Wydział Nauk Technicznych: prof, dr hab. Kazi
mierz Wierzbicki (dziekan), dr inż. M arzena Wilamowska-Korsak, prof, 
nadzw. dr hab. M arek Markowski, dr inż. Elżbieta Szafranko, prof, nadzw. 
dr hab. Walerian Wierzchowski; Wydział Nauki o Żywności: prof, dr hab. 
Zbigniew Śmietana (dziekan), prof, dr hab. Jerzy Borowski, prof, dr hab. 
Jerzy Dziuba, prof, dr hab. Zdzisław Żbikowski; Wydział Ochrony Środowi
ska i Rybactwa: dr hab. Irena Wojnowska-Baryła (dziekan), prof, nadzw. dr 
hab. Helena Gawrońska, prof, dr hab. Mirosław Łuczyński; Wydział 
Pedagogiki i Wychowania Artystycznego: prof, nadzw. dr hab. Eugeniusz 
Łapiński (dziekan), prof. Adolf Gwozdek, dr hab. Barbara Golińska, prof, dr 
hab. Zofia Kawczyńska-Butrym, dr hab. Alicja D. Kicowska; Wydział 
Rolnictwa i Kształtowania Środowiska: prof, dr hab. Jan Kucharski 
(dziekan), prof, dr hab. Zofia Benedycka, prof, dr hab. Zbigniew Szwejkow- 
ski, prof, dr hab. Józef Tworkowski; Wydział Teologii: ks. prof, dr hab. 
Alojzy Szorc (dziekan), ks. dr Jan Guzowski; Wydział Zarządzania i Ad
ministracji: prof, nadzw. dr hab. Henryk Lelusz (dziekan), prof, nadzw. dr 
hab. Tadeusz Sokołowski, prof, nadzw. dr hab. Anna Łapińska, prof, nadzw. 
dr hab. Rom an Kisiel, prof, nadzw. dr hab. Stanisław Pikulski.

— Ukazało się wydawnictwo albumowe Narodziny Uniwersytetu Warmińsko- 
-Mazurskiego przygotowane przez zespół w składzie: Dorota Januszko, Jerzy 
Kozdroń, Bolesław Pilarek, Mieczysław Romańczuk (opracowanie graficz
ne), ze zdjęciami Janusza Pająka i Jerzego Walugi.

— Uniwersytet W armińsko-Mazurski i Ośrodek Badań Naukowych im. Woj
ciecha Kętrzyńskiego wydali U źródeł uniwersytetu 1993— 1999. Materiały 
i dokumenty do powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
— wstęp, wybór i opracowanie Bohdana Łukaszewicza, z przedmową 
Stanisława Achremczyka.

6 stycznia, czwartek. Prof. dr hab. Aleksander Lewczuk, kierownik Katedry 
Doradztwa w Agrobiznesie na Wydziale Rolnictwa i Kształtowania Środo
wiska, został doktorem honoris causa Białoruskiej Akademii Rolniczej 
w Gorki.

13 stycznia, czwartek. Ukraińscy studenci z UWM zorganizowali zabawę, 
zwaną M ałanką. Gwiazdą wieczoru była grupa folkowa „Horpyna”, którą 
tworzyli studenci pochodzenia ukraińskiego.

15 stycznia, sobota. Olsztyńskie Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, z okazji 
przypadającej w grudniu 1999 r. trzydziestej rocznicy śmierci prof. Wik
tora Wawrzyczka, zorganizowało sesję poświęconą pamięci tego wybit
nego uczonego, pedagoga, współorganizatora Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Olsztynie, społecznika, „mistrza wielu pokoleń studentów i współpraco
wników” .

— Z inicjatywy prof. Ryszarda Źróbka odbyło się I Kolegium Dziekanów
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uczelni polskich kształcących geodetów. Tematem przewodnim były „Wizje 
przyszłości dydaktyki na wydziałach geodezji u progu XXI wieku” .

— Apel „rzecznika prasowego samorządu studenckiego” zamieszczony na 
łamach „Wiadomości Uniwersyteckich” : „Wszyscy znamy kolejki przy 
odbiorze stypendium, każdy narzeka, lecz jak temu przeciwdziałać? Zwięk
szenie ilości kas? Wydawałoby się dobrym pomysłem, lecz za tym idzie zaraz 
problem pomieszczeń, zatrudnienie kolejnych pracowników itd. Dlatego 
Samorząd Studencki występuje z apelem (nakazać nic nie możemy), aby 
wszyscy studenci założyli sobie konta w banku, powiadomili o tym przemiłe 
panie w Rektoracie i naprawdę problem kolejek przestanie istnieć”.

— Swój ramowy program  Radio „Kortow o”, kierowane przez mgr. Mirosława 
Hiszpańskiego, przedstawiało następująco: „Od poniedziałku do piątku 
przygotowujemy osiem godzin programu dziennie. Od 7.07 budzimy w pro
gramie »Radio Rano«, który trwa do 9.09. Od 16.16 znów jesteśmy z Wami. 
»Popołudniowy Informacyjny« rozpoczynamy o godzinie 18.00, od nas 
dowiecie się, co wydarzyło się w Kortowie, Olsztynie, w kraju i na świecie. 
Dwugodzinny blok programów autorskich rozpoczyna się o 20.00. Tu 
można posłuchać różnych gatunków muzycznych, dowiedzieć się, co nowego 
w kinie, teatrze, książce, prezentujemy ciekawe osobowości uniwersytetu 
itd”.

— Zakończyły się Mistrzostwa Lat Pierwszych w Halowej Piłce Nożnej 
o Puchar Rektora UM W. Imprezę zorganizowaną przez sekcję piłki nożnej 
KS AZS UW^M wygrał Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska 
przed wydziałami Zarządzania i Biologii. Najlepsi zawodnicy turnieju zostali 
włączeni do sekcji piłki nożnej przygotowującej się do Mistrzostw Polski 
Uniwersytetów.

— Fragment artykułu Katarzyny Zielińskiej „Polsko-polski słownik studencki” 
z „Wiadomości Uniwersyteckich” : „Interesujące jest słownictwo »szkolne«: 
regały to studenci bibliotekoznawstwa, młotki — studenci wychowania 
technicznego, zalka — semestralne zaliczenie przedmiotu, monodram — 
wykład monograficzny, chochlik — biała kartka na egzaminie, kampania 
wrześniowa — sesja poprawkowa we wrześniu, biegi przełajowe — dla 
studentów eks-WSP »spacerek« od ul. Głowackiego na ul. Żołnierską lub ul. 
Szrajbera, okienko — brak jednych zajęć w ciągu dnia pracy lub witryna — 
brak dwóch zajęć. Większość wyrazów związanych ze studenckim życiem 
towarzyskim tworzą mieszkańcy akademików, czyli deesów albo desów. Na 
przykład wspólspaczka to współlokatorka, gościować się to składać wizytę, 
iść na bro — na piwo, kupić ramkę — nabyć paczkę papierosów, zafiukać — 
zapalić, łoić — pić alkohol, mieć zajawkę — mieć ochotę na coś. Częste są 
określenia żartobliwe: przyczłapy — kapcie, dopieszczacz — studencki D on 
]\isin,ferby —  ktoś, kto się powtarza, narobić komuś trzody — ośmieszyć 
kogoś, skanalizować — zgnębić kogoś, odebrać fa x  lub warknąć w porcelankę 
— udać się do toalety. Pojawiają się także nazwy i wyrażenia bardzo ostre, 
a czasami wręcz obraźliwe. Taki wydźwięk mają słowa: lamer — głupek, 
beton — student zupełnie nie przygotowany do egzaminu, wazeliniarz — 
w najlepszym przypadku ktoś, kto się podlizuje, w najgorszym — donosiciel.
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Ostatnio wśród braci studenckiej zawrotną karierę robią sformułowania: 
mieć fa zę  — dawną głupawkę, z tą różnicą, że faza  to punkt kulminacyjny — 
i przeciwstawne mieć dola — nie mieć nastroju, mieć poważne kłopoty”.

19 stycznia, środa. Nowym dyrektorem AZS został Bogusław Cieciórski, który 
w wywiadzie dla „Gazety Olsztyńskiej” powiedział: „To, że wyszedłem 
z siatkarskiego środowiska, nie oznacza, że będę zajmował się jedną 
dyscypliną. Każda z sekcji cierpi na niedobór środków i każda powinna je 
gromadzić szukając sponsorów. Ja natomiast mam być gwarantem, że 
pieniądze zebrane przez lekkoatletów nie pójdą na przykład na siatkarzy.
I odw rotnie. Podpisując umowę postawiłem sprawę jasno: jeśli w ciągu
trzech miesięcy nie będę w stanie poprawić sytuacji, odejdę”.

21 stycznia, piątek. Z udziałem Akademickiego Chóru im. prof. W iktora 
Wawrzyczka oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Kortow o”, na scenie Teatru im. 
Stefana Jaracza odbył się spektakl „Hej, w dzień narodzenia”. Dochód 
z przedstawienia przeznaczono dla Domu Dziecka w Olsztynie.

24 stycznia, poniedziałek. W Państwowej Filharmonii im. Feliksa Nowowiej
skiego odbył się pierwszy koncert z planowanego cyklu „Koncerty Uniwer
syteckie”. W programie była muzyka Wolfganga Amadeusa M ozarta, 
Grażyny Bacewicz i Roberta Schumanna w wykonaniu austriackiego 
kwintetu „Arcus Ensemble Wien” . Koncert prowadziła Krystyna Kwahs. 
Przed częścią muzyczną prelekcję „Sztuki plastyczne a muzyka” wygłosiła dr 
M ałgorzata Pierkus-Prus.

28 stycznia, piątek. Senat, opracowując założenia do planu rzeczowo-fman- 
sowego działalności dydaktycznej na rok 2000, przyjął, iż przy wzroście 
zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty) o niespełna 2%, liczba studentów 
stacjonarnych zwiększy się o blisko 16%, zaocznych o ponad 6%, zaś 
o ponad 26% wzrośnie liczba studentów eksternistycznych. Podobnie 
o 20 % wzrośnie liczba doktorantów.

29 stycznia, sobota. Arkadiusz Wiśniewski — kapitan drużyny siatkarzy AZS 
UWM zajął 10. miejsce w 39. Plebiscycie „Gazety Olsztyńskiej” na naj
popularniejszego sportowca roku województwa warmińsko-mazurskiego.

3 lutego, czwartek. Uniwersytet gościł ministra edukacji narodowej prof. 
Mirosława Handkego, który na spotkaniu ze społecznością akademicką 
przedstawił prace nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. Uczelniana 
„Solidarność” zapraszając na to spotkanie jednocześnie sugerowała: „Mile 
widziane jest przygotowanie pytań do Pana Ministra, które prosimy zgłosić
d o  sekretariatu K Z  NSZZ „»Solidarność«”  . Wprawdzie będzie
możliwe zgłaszanie pytań do Pana M inistra na sali, ale ich ilość będzie ze 
względów czasowych ograniczona”. Spotkanie lokalna prasa skwitowała 
zdawkową informacją, koncentrującą się na mało znaczącym epizodzie: 
kilkunastoosobowa grupka młodzieży rozwinęła na sali transparent z napi
sem wyrażającym sprzeciw wobec planowanej odpłatności za studia.

24 lutego, czwartek. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręczył akty 
nominacji profesorskich Stanisławowi Achremczykowi, Leszkowi Mieszkal- 
skiemu i Józefowi Śliwińskiemu.

25 lutego, piątek. Odbyło się posiedzenie Senatu poświęcone przede wszystkim
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„wstępnej analizie zatrudnienia administracji i obsługi ogólnej uniwersytetu 
oraz sprawom socjalno-bytowym studentów i studenckiej działalności na
uniw ersytecie.   Z uwagi na dużą liczbę studentów pochodzących
z terenów o wysokim stopniu bezrobocia oraz potrzebujących wsparcia 
finansowego ze strony uniwersytetu, senat za celowe uznał utworzenie 
Uczelnianego Funduszu Stypendialnego (z zysku i darowizn), przeznaczone
go na pomoc studentom, w tym studentom zagranicznym polskiego po
chodzenia” . Dotychczas stypendium socjalne wynoszące od 72,34 do 115 zł, 
otrzymywało 7% uprawnionych.

— Senat podjął decyzję o budowie wokół jeziora Stary Dwór osiedla domów 
studenckich. Inwestycja miała być sfinansowana przez Ministerstwo Eduka
cji Narodowej i Fundację „Żak”. Ponadto zdecydowano o utworzeniu 
w Łężanach Stacji Badawczo-Dydaktycznej oraz przejęciu od Archidiecezji 
Warmińskiej obiektów w Ornecie (zabudowania byłej jednostki wojskowej, 
na obszarze o powierzchni 6,66 ha).

— Rektor prof. Ryszard J. Górecki przekazał na rzecz dzieci specjalnej troski 
pozostających pod opieką Zakładu Pedagogiki Specjalnej dochód uzyskany 
z pierwszego uniwersyteckiego balu charytatywnego.

— W lutym pracownicy i studenci UWM włączyli się do akcji zbierania 
pieniędzy dla ofiar powodzi w Górowie Iławeckim.

6 marca, poniedziałek. Zmarł doc. dr hab. Tadeusz Wocławek, były nauczyciel 
akademicki na Wydziale Rolniczym ART.

9 marca, czwartek. Obradowała Uczelniana Komisja Akredytacyjna. „Wiele 
uwagi w dyskusji poświęcono doskonaleniu programu studiów i oceny 
jakości kształcenia oraz warunków, jakie należy spełnić, aby dostosować
wszystko do europejskich standardów obowiązujących w tym zakresie.-------
Aby absolwent uniwersytetu z Paryża, Londynu oraz Olsztyna znaczył to 
samo, procedurze akredytacyjnej musi być poddana w najbliższych latach 
większość kierunków studiów w naszej uczelni”.

10 marca, piątek. Odbyła się pierwsza obrona rozprawy doktorskiej na 
Wydziale Humanistycznym UWM — mgr. Mariusza Rutkowskiego na 
temat „M ikrotoponimia przestrzeni wspinaczkowej polskiego środowiska 
taternickiego”. Promotorem była prof, dr hab. M aria Biolik, zaś recenzen
tami prof, dr hab. Aleksandra Cieślikowa i dr hab. Jerzy Duma.

15 marca, środa. W ioletta Kryza z AZS-UWM, mistrzyni Polski w maratonie, 
wywalczyła w Chorzowie srebrny medal mistrzostw Polski w biegach 
przełajowych.

16 marca, czwartek. Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki ponownie wybrany został 
na rektora UWM (184 osoby „za”, 8 — „przeciw”, 4 — „wstrzymały się”). 
Prorektorami ponownie zostali profesorowie: Stanisław Achremczyk, G ab
riel Fordoński, Józef Górniewicz, Jan Jankowski i Janusz Piechocki.

20 marca, poniedziałek. UWM przedstawił swoją ofertę kształcenia na trzy
dniowych targach edukacyjnych, które odbyły się w Gdańsku.

— „Gazeta Warmii i M azur” doniosła, iż naukowcy, którzy przyjechali do 
Olsztyna z innych ośrodków akademickich, aby zasilić kadrę UWM, czują się 
zagrożeni z powodu niepewnej sytuacji mieszkaniowej. Administrujące
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mieszkaniami Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Mieszkaniowych za
proponowało dotychczasowym lokatorom wykupienie 37 mieszkań (o 
wartości około 5 min zł) zlokalizowanych na Nagórkach, Jarotach i Redykaj- 
nach. „Otrzymanie lokalu było jednym z warunków mojego przyjazdu do 
Olsztyna — mówi jeden z naukowców. Prosi o anonimowość. — Na jego 
wykupienie mnie nie stać”.

20 marca, poniedziałek. Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu przyznał trzy 
nagrody-statuetki „Osobowość Roku’99” osobom „najbardziej zaangażo
wanym w tworzenie olsztyńskiego uniwersytetu”: prof. Ryszardowi 
J. Góreckiemu, prof. Tadeuszowi Krzymowskiemu i Kazimierzowi Janiako
wi.

22 marca, środa. „Gazeta Warmii i M azur” pisała: „Opóźnienia w wypłatach 
i nieustanne zmiany sposobu naliczania pieniędzy dla najlepszych żaków to 
typowe dla Uniwersytetu Warmiński-Mazurskiego w Olsztynie. Studenci 
wolą czekać cierpliwie, wychodząc z założenia, że to, co im się należy, i tak nie
przepadnie. Niestety, nie mogą oni zweryfikować swoich przypuszczeń
u »źródła«, ponieważ pracownicy dziekanatów nic nie wiedzą na temat 
sposobu naliczania stypendiów ani o terminach ich wypłat”.

23 marca, czwartek. „Gazeta Olsztyńska” ogłosiła nazwiska zwycięzców kon
kursu „Złote Laury” — nagrody przyznawanej przez Kolegium Redakcyjne 
gazety. Jednym z nagrodzonych był prof, dr hab. Tadeusz Krzymowski — 
„za wieloletnie i skuteczne orędowanie za powołaniem Uniwersytetu War- 
mińsko-M azurskiego ”.

29 marca, środa. D r Grzegorz Igliński — adiunkt w Zakładzie Literatury 
Dawnej i X IX  wieku Instytutu Filologii Polskiej otrzymał za książkę „Pieśni 
wieczystej tęsknoty. Liryka Jana Kasprowicza w latach 1906— 1926” na
grodę Olsztyńskiego Forum  Naukowego.

31 marca, piątek. Obrady Senatu poświęcone były zwiększeniu intensywności 
współpracy z zagranicą oraz rozwojowi uczelnianej i miejskiej sieci kom
puterowych. Ponadto podjęto uchwały m.in.: o nadaniu tytułu doktora 
honoris causa prof. dr. hab. Janowi A. Szczerbowskiemu, ustanowieniu 
tytułu „Visiting Professor”, a 1 czerwca Świętem Uniwersytetu Warmińsko- 
-Mazurskiego.

2 kwietnia, niedziela. Na zakończonych w Krakowie Mistrzostwach Polski 
Uniwersytetów w Tenisie Stołowym po raz pierwszy wystartowała reprezen
tacja UWM. W klasyfikacji mężczyzn, jak i kobiet drużyny AZS-UWM 
zdobyły brązowe medale, zaś w turnieju indywidualnym Marcin Jarkowski 
zdobył srebrny medal.

6 kwietnia, czwartek. Na Wydziale Teologii w Katedrze Kultury Chrześcijań
skiej odbyło się sympozjum „Dialog kultur”.

— Uroczyste otwarcie po remoncie i rozbudowie gmachu Biblioteki Głównej 
UWM. Dzięki rozbudowie obiektu jego powierzchnia powiększyła się 
o 1923 m kw. i osiągnęła 8385 m kw. Powierzchnia magazynowa zwiększyła 
się o 673 m kw., a czytelń o 293 m kw. Liczba miejsc w czytelni wzrosła o 65 — 
do 611. N ajedno  miejsce w czytelni przypadało 46 użytkowników.

— Strukturę Biblioteki LTWM tworzyła Biblioteka Główna oraz jej filie —



biblioteki wydziałowe, 33 biblioteki instytutów i katedr oraz Centrum 
Dokumentacji Europejskiej, gromadzące dokumenty i wydawnictwa po
wstające w instytucjach Unii Europejskiej. Pracownicy i studenci mogli 
również korzystać ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchow
nego Metropolii Warmińskiej „Hosianum ”. Zasoby biblioteki UWM liczyły 
łącznie około 800 tys. woluminów. Biblioteka prenumerowała 1500 tytułów 
czasopism krajowych i zagranicznych oraz 30 bibliotecznych baz danych na 
CD-ROM .

7 kwietnia, piątek. M onika Bronicka — studentka Wydziału Zarządzania 
i Administracji zajęła trzecie miejsce w klasie EUROPA na rozegranych we 
Francji Akademickich Mistrzostwach Świata w Żeglarstwie.

9 kwietnia, niedziela. Odbył się Turniej Piłki Nożnej Organizacji Studenckich
0 Puchar Prezydenta M iasta Olsztyna Janusza Cichonia. W turnieju 
wystąpiło siedem drużyn. Zwyciężyła drużyna politologii.

10 kwietnia, poniedziałek. Uroczyste wręczenie 70 absolwentom świadectw 
ukończenia pierwszej edycji studiów podyplomowych z zakresu zarządzania 
przedsiębiorstwem. Studia prowadzone były w Katedrze Organizacji i Za
rządzania.

12 kwietnia, środa. Kilka tysięcy kandydatów na studia odwiedziło Kortowo 
w Dniu Otwartych Drzwi UWM, przebiegającym pod hasłem „Zostań 
naszym studentem”.

— Chór im. prof. W iktora Wawrzyczka zakończył w studiu Radia Olsztyn 
nagrywanie materiału dźwiękowego na płytę CD „Czasem”.

14 kwietnia, piątek. Obradowała Senacka Komisja ds. Nauki. „Po burzliwej 
dyskusji postanowiono, że przyznaną przez KBN dotację na badania własne 
w kwocie 4651 tys. zł (netto) należy rozdysponować następująco: 10% kwoty 
pozostawić w dyspozycji rektora na pokrycie kosztów nieprzewidzianych
1 ewentualnych strat; 20% wydzielić na rezerwę komisji z przeznaczeniem na 
fundusze: wspierania współpracy z zagranicą, celowe zakupy aparatury, 
finansowanie etatów badawczych, promocji nauki i współpracy z gospodar
ką oraz realizację grantów uczelnianych; pozostałą kwotę (ok. 3,34 min zł) 
rozdzielić na wszystkie wydziały przy uwzględnieniu — na wzór KBN — po 
połowie kwot wynikających z algorytmu uczelnianego dot. potencjału 
kadrowego jednostek podstawowych oraz wielkości ich dotacji w 1999 r. 
Taki sposób podziału, choć budzący zastrzeżenia, zyskał najwięcej zwolen
ników wśród uczestników debaty”.

15 kwietnia, czwartek. W artykule „Jak zabić wolny czas” zamieszczonym na 
łamach „Wiadomości Uniwersyteckich” pisano: „Nasi studenci, jak  wynika 
z badań, wolny czas najchętniej spędzają przed telewizorem (średnio ponad 
półtorej godziny dziennie). Największym zainteresowaniem cieszą się filmy 
z gatunku krwawych oraz rozrywka. Programy kulturalne, których w telewi
zji jest jak  na lekarstwo, ogląda nie więcej niż piętnaście procent an
kietowanych studentów”.

21 kwietnia, piątek. W ogłoszonym przez miesięcznik edukacyjny „Perspek
tywy” rankingu wyższych uczelni (państwowych i prywatnych) UWM 
w szeregu kilkudziesięciu wyższych uczelni zajmował dziewiętnaste miejsce,
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zaś wśród uniwersytetów uplasował się na dziewiątej pozycji, przed takimi 
uczelniami jak: Uniwersytet Białostocki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 
Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski czy 
Uniwersytet K ardynała Stefana Wyszyńskiego. Pod względem oferty kształ
cenia UWM zajmował drugie, po Uniwersytecie Warszawskim, miejsce 
w kraju. „G azeta Olsztyńska” podając tę informację opatrzyła ją na
stępującym komentarzem: „Zdaniem ekspertów ocena ta jest na wyrost. 
Powstała we wrześniu ubiegłego roku uczelnia nie zdążyła zapracować na 
prestiż. Prym wiedzie w kierunkach rolniczych i matematyczno-przyrod
niczych. W klasycznych uniwersyteckich nie ma zbyt wielkiego dorobku” .

27 kwietnia, czwartek. Przedstawiciel Wydawnictwa UWM uczestniczył w roz
poczynającej się w Rzymie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wydaw
ców Szkół Wyższych, wystawie polskiej książki naukowej.

28 kwietnia, piątek. Podpisano porozumienie o współpracy Uniwersytetu 
z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa.

29 kwietnia, sobota. W ogłoszonym przez tygodnik „Polityka” rankingu szkół 
wyższych prowadzących studia w zakresie ekonomii i zarządzania oraz szkół 
wyższych nauczających także ekonomii i zarządzania, w tej drugiej kategorii 
UWM zajmował szóste miejsce w kraju.

30 kwietnia, niedziela. Chór Żeński Instytutu Muzyki UWM pod kierunkiem 
mgr Katarzyny Bojaruniec zajął II miejsce w XVI Ogólnopolskim Festiwalu 
Pieśni o M orzu w Wejherowie.

5 maja, piątek. W Olsztynie rozpoczął się trzydniowy I Studencki Ogólnopol
ski Festiwal Teatralny „Theatrum Orbis Terrarum ”, podczas którego 
zaprezentowało się 12 grup teatralnych z całej Polski. [Dziennikarz ,,Gazety 
Warmii i M azur” pisząc o festiwalu stwierdził: „Przez te trzy dni w Olsztynie 
było kolorowo. I  chyba po raz pierwszy można było poczuć się tutaj naprawdę 
ja k  w mieście uniwersyteckim: takim, w którym widać młodzież myślącą, 
czytającą, obcującą ze sztuką i pragnącą samemu ją tworzyć”].

9 maja, wtorek. Rozpoczęło się dwudniowe XXIX Międzynarodowe Semina
rium Kół Naukowych wyższych uczelni, na którym Koło Naukowe Histo- 
ryków-Informatyków UWM zajęło pierwsze miejsce w Sekcji Nauk Humani
stycznych.

11 maja, czwartek. Obradowała Senacka Komisja ds. Dydaktycznych. Członko
wie komisji poparli zarządzenie rektora w sprawie odpłatności za niektóre 
usługi edukacyjne (w charakterze wolnego słuchacza i na studiach zaocznych) 
w roku akademickim 2000/2001. Zaplanowano przyjęcie na pierwszy rok 
studiów w nowym roku akademickim (studia dzienne i zaoczne) 11172 osoby.

14 maja, niedziela. We Wrocławiu zakończyły się Mistrzostwa Polski Uniwer
sytetów w piłce siatkowej mężczyzn i kobiet. Siatkarze AZS-UWM zajęli 
pierwsze, zaś siatkarki — 11 miejsce.

— Zakończyła się WA-MA, czyli Ogólnopolski Studencki Rajd po Warmii 
i M azurach. Była to najstarsza i największa impreza turystyczna naszego 
regionu, organizowana od ponad 40 lat przez Akademicki Klub Turystyczny.

— W ogłoszonym przez tygodnik „W prost” rankingu wyższych uczelni, 
w grupie 15 uniwersytetów, UWM znalazł się na 12 miejscu.
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15 maja, poniedziałek. Prezydium dwudziestoosobowej Rady Patronackiej 
UWM tworzyli: prof, dr hab. Jan A. Szczerbowski — przewodniczący, 
Kazimierz Kujawa (prezes „Polskiej Żywności” Olsztynek) — zastępca, prof, 
dr hab. Jadwiga Przała — sekretarz.

— Jacek Wilecki — student Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa 
Śródlądowego UW M, dotychczasowy członek Parlamentu Studentów RP, 
wchodził w skład Rady ds. Edukacji Europejskiej przy Ministrze Edukacji 
Narodowej.

18 maja, czwartek. Prof. dr hab. Lubomir W. Baran, wieloletni dziekan 
Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, otrzymał tytuł doktora 
honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

— Początek czterodniowych, pierwszych w dziejach UWM juwenaliów. Według 
opinii jednego z uczestników „były to po raz pierwszy tak długie juwenalia 
i ci, co chcieli — bawili się znakomicie” .

20 maja, sobota. „Gazeta Warmii i M azur” informowała: „Doktoranci Uniwer
sytetu W armińsko-Mazurskiego skarżą się na złe warunki pracy. W środę 
wysłali do Rzecznika Praw Obywatelskich pismo w tej sprawie. Młodzi 
pracownicy naukowi UWM zarzucają władzom uczelni naginanie prawa na 
swoją korzyść” . Zarzuty dotyczyły m.in. tego, iż muszą prowadzić zajęcia 
dydaktyczne w zbyt dużym wymiarze godzin oraz zmuszani są do prze
chodzenia z etatu asystenta na studia doktoranckie, co wiąże się z utratą 
przywilejów należnych pracownikom. „Władze uniwersyteckie zapewniają, 
że pismo doktorantów nie pozostanie bez echa”.

21 maja, niedziela. Na UWM zakończyły się dwudniowe Mistrzostwa Polski 
Szkół Wyższych w Taekwondo WTF. We wszystkich kategoriach pierwsze 
miejsca zajęli zawodnicy AZS-UWM.

24 maja, środa. Zmarł dr Żdzisław Jan Mirowski, były nauczyciel akademicki 
na Wydziale Rolniczym ART.

25 maja, czwartek. W murowano kamień węgielny pod budowę Centrum 
Biologii. W budynku o powierzchni użytkowej 4306 m kw. znajdą się m.in.: 
pomieszczenia dziekanatu, aula na około 320 miejsc, 3 sale po 140 m kw. 
(w jednej z nich przewidywano zlokalizowanie sali senatu), 5 sal semina
ryjnych, 14 laboratoriów, 35 pracowni i sal ćwiczeniowych, ponad 50 
gabinetów pracowniczych. Zakończenie budowy planowano na grudzień 
2001 r.

— W uniwersyteckich mistrzostwach Polski we Wrocławiu siatkarze AZS- 
UWM zdobyli złoty medal.

26 maja, piątek. Tematem głównym obrad Senatu był sport uniwersytecki. 
Senat poparł starania władz rektorskich zmierzających m.in. do zmiany 
organizacji działalności Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, prom o
wania zdrowia i aktywnego trybu życia oraz utworzenia Akademickiego 
Centrum Sportowego.

31 maja, środa. W auli Wydziału Teologii odbył się uroczysty koncert inauguru
jący Święto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Podczas koncertu m ia
ło miejsce prawykonanie hymnu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, do 
którego słowa i muzykę napisał Lucjan Marzewski oraz utworu „Czasem”,



kompozycji Andrzeja Borzyma. Wykonawcami byli: Chór im. prof. W. 
Wawrzyczka, kwintet smyczkowy oraz soliści. Dyrygował Benedykt Błoński.

1 czerwca, czwartek. Pierwsze obchody Święta UWM. W godzinach rannych, 
podczas posiedzenia Senatu, odbyły się uroczyste promocje: 53 osobom 
wręczono dyplomy doktora, 12 zaś doktora habilitowanego. Prof. dr hab. 
Jan A. Szczerbowski, ichtiolog, otrzymał tytuł doktora honoris causa UWM 
w Olsztynie. W godzinach popołudniowych na terenie miasteczka uniwer
syteckiego w Kortowie odbywały się koncerty i zawody sportowe.

2 czerwca, piątek. Piłkarze ręczni AZS-UWM zajęli drugie miejsce w Uniwer
syteckich Mistrzostwach Polski.

11 czerwca, niedziela. Opiekujący się Domem Dziecka w Gryźlinach studenci 
UWM przekazali wychowankom zabawki zakupione za pieniądze zebrane 
podczas juwenaliów.

12 czerwca, poniedziałek. Za realizację Projektu Kształcenia Menedżerskiego 
i Edukacji Ekonomicznej Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji 
UWM otrzymało dyplom Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Między
narodowego (U SAID) w Polsce.

14 czerwca, środa. Upłynął termin składania dokumentów dla kandydatów 
ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów dziennych na UWM 
w roku akademickim 2000/2001. Na 35 kierunków studiów o jedno miejsce 
ubiegało się średnio 3,22 kandydata. Najwięcej kandydatów było na 
informatykę i pedagogikę ze specjalnością pedagogika specjalna (oligo- 
frenopedagogika) — ponad 10 osób najedno miejsce. Dużym zainteresowa
niem cieszyły się również: filologia ze specjalnością filologia germańska — 8,5 
na 1 miejsce; historia — 7,7; gospodarka przestrzenna — 6,8; administracja
— 6,4; pedagogika, a zwłaszcza specjalności: animacja społeczno-kulturalna
— 7,1, edukacja administracyjno-menedżerska — 6,4, pedagogika opiekuń
cza — 6,2.

23 czerwca, piątek. W prowadzono nowe, nieco wyższe stawki za ponad
wymiarowe zajęcia dydaktyczne: profesorowie tytularni — 32 zł za godzinę 
dydaktyczną (dotychczasowa stawka — 30 zł), profesorowie uczelniani, 
adiunkci ze stopniem dr. hab. — 28 zł (poprzednio — 26 zł), adiunkci, starsi 
wykładowcy — 26 zł (poprzednio 24 zł), asystenci, wykładowcy, lektorzy — 
19 zł (poprzednio 16 zł).

25 czerwca, niedziela. Na zakończonym w Krakowie III Ogólnopolskim 
Konkursie Recytacji Poezji Rosyjskiej dla studentów rusycystyki dwie 
pierwsze nagrody i wyróżnienie otrzymali studenci Instytutu Słowiańszczyz
ny Wschodniej UWM: Paweł Lulewicz, Katarzyna Bolek i Natalia Safiamo- 
wicz.

28 czerwca, środa. Na Wydziale Nauk Technicznych rozpoczęła się trzydniowa 
III M iędzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Rozwój teorii 
i technologii w technicznej modernizacji rolnictwa”.

1 lipca, sobota. Pisząc na łamach „Wiadomości Uniwersyteckich” o różnego 
rodzaju pokusach przeszkadzających studentom w przygotowaniach do 
letniej sesji egzaminacyjnej, autor artykułu „No i jak tu się uczyć” (wg) 
stwierdzał: „Olsztyńskie Kortowo m a  więcej narzędzi tortur dla
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zdających letnią sesję żaków. Podobnie ma się rzecz z kandydatami na studia, 
którzy chcieliby wysilić swoje szare komórki tuż przed egzaminami. Taki 
kandydat bierze ze sobą książki, notatki, rozpakowuje się w akademiku i... 
nagle okazuje się, że jest w samym centrum wakacyjnej oazy. Dwa jeziora 
(Kortowskie i Stary Dwór), plaża, molo, przystań, kajaki, żaglówki, łąka 
i park — wszystko tonie w zieleni. Prawdziwy raj na ziemi. Enklawa 
oddalona od miasta, odgrodzona, bezpieczna. Zacienione alejki z dyskret
nymi ławkami bynajmniej nie służą do nauki. Do tego dochodzą obiekty 
sportowe. Nowy stadion z nawierzchnią tartanową, korty tenisowe położone 
nad samą wodą, hala sportowa, siłownia, ośrodek jeździecki. Kluby studenc
kie zapraszają swoimi ogródkami i muzyką. Nic nie sprzyja nauce, wszystko 
zachęca do zabawy i korzystania z pięknej pogody. Ci, którzy po raz pierwszy 
przyjeżdżają do Kortowa, są zachwyceni. Zgodnie twierdzą, że jest to 
najpiękniejsze miasteczko studenckie w Polsce. Zeby tu przetrwać i skończyć 
studia, trzeba mieć dużo samozaparcia i silnej woli” .

— Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego uzyskał uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora.

— W Kortowie zmieniono organizację ruchu komunikacyjnego wprowadzając 
strefy, do których wjazd mieli jedynie pracownicy Uniwersytetu, co miało 
usprawnić poruszanie się po terenie miasteczka uniwersyteckiego.

3 lipca, poniedziałek. W nowej siedzibie, w DS 11 przy ul. Żołnierskiej, 
rozpoczęło pracę Studio Telewizji Kasetowej, dokumentujące ważniejsze 
wydarzenia z życia uczelni.

4 lipca, wtorek. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręczył akty nomina
cji profesorskich Zbigniewowi Wiktorowi Endlerowi, Helenie Puchajdzie, 
Eugeniuszowi Ściborowi i Jerzemu Szpendowskiemu.

7 lipca, piątek. Posiedzenie Senatu poświęcone było kierunkom rozwoju 
uczelni. Ustalono, że „podtrzymany zostanie dalszy rozwój tradycyjnie 
mocnych dziedzin nauki decydujących o wysokiej pozycji naukowej najstar
szych wydziałów. Chodzi tu głównie o nauki rolnicze, techniczne i weteryna
ryjne. Jednak coraz większą rolę na uniwersytecie powinny odgrywać: 
biologia, prawo i administracja, matematyka z informatyką, nauki społecz
ne, historia, ekonomia i nauki o zarządzaniu, literaturoznawstwo i języko
znawstwo, kształtowanie środowiska oraz ekologiczna inżynieria środowis
ka, sztuki piękne i nauki o sz tu ce . Docelowo uniwersytet rozwijać
będzie trójpoziomowy system kształcenia: licencjacko-inżynierski, magister
ski i doktorski. Oferta kształcenia w pierwszej kolejności zostanie roz
szerzona o socjologię i stosunki m iędzynarodowe. Wszystkie formy
działalności naukowej i kształcenia uniwersyteckiego będą miały europejski
poziom akadem icki. Wśród inwestycji za priorytetowe uznano: budowę
akademickiej biblioteki środowiskowej, centrum nauk humanistyczno-społe- 
cznych, centrum konferencyjno-szkoleniowe, budowę domów akademic
kich, a w dalszej kolejności akademickiego centrum szkolenia sportowego”.

— Senat uchwalił Statut Uniwersytetu, zmiany w Regulaminie Studiów UW^M 
oraz w sprawie medali, odznaczeń i tytułów honorowych nadanych przez 
ART, WSP i Warmiński Instytut Teologiczny. Uchwalił także regulamin
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nadawania odznaki „Złoty Laur Uniwersytecki” Uniwersytetu Warmińsko- 
-Mazurskiego w Olsztynie i „Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmiń
sko-Mazurskiego w Olsztynie”.

11 lipca, wtorek. Zmarł prof. Zenon Kijak, wieloletni prodziekan Wydziału 
Zootechnicznego, wicedyrektor Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji 
Zwierzęcej oraz wicedyrektor ds. naukowych RRZD w Bęsi.

14 lipca, piątek. Akademicki Chór im. prof. W. Wawrzyczka, jako jedyny 
z Polski i jeden z trzech europejskich zespołów studenckich, uczestniczył 
w rozpoczynającym się I Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Puebla 
(Meksyk).

19 lipca, środa. W Kortowie zakończył się XXIII Kongres Europejskiego 
Stowarzyszenia Anatomów Weterynaryjnych. Wzięło w nim udział 140 
naukowców z 20 krajów świata. Organizatorem kongresu była Katedra 
Anatomii Zwierząt UWM.

26 lipca, środa. Rozpoczęły się I Letnie Spotkania Biur Karier — Olsztyn 2000. 
W konferencji, zorganizowanej przez Biuro Promocji Zawodowej Studentów 
i Absolwentów UW M , uczestniczyli przedstawiciele 12 biur karier z najwięk
szych ośrodków akademickich w kraju.

27 lipca, czwartek. Zespół Pieśni i Tańca „Kortow o” otrzymał z rąk prezydenta 
Olsztyna Janusza Cichonia nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne, zaś 
dyrektor zespołu —  Bogusław Woźniak, nagrodę ministra kultury i dziedzic
twa narodowego.

29 lipca, sobota. Piotr Raksimowicz — student III roku Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rybactwa UWM zdobył tytuł mistrza Polsld w wędkarstwie 
spławikowym.

5 sierpnia, sobota. Zmarł prof. Roman Krefft, kierownik Zakładu Statystyki 
i Ekonometrii na Wydziale Zarządzania i Administracji.

6 sierpnia, niedziela. W ośrodku „Perkoz” koło Olsztynka rozpoczęła się 
trzydniowa, współorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej, IV Mię
dzynarodowa Konferencja z cyklu „Między barokiem a oświeceniem”.

23 sierpnia, środa. Fragmenty artykułu „Magister bez pracy” z „Gazety Warmii 
i M azur”: „W  Powiatowym Urzędzie Pracy w Olsztynie osoby do 24 lat 
stanowią 26 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W Olsztynie liczba 
bezrobotnych po studiach wyższych zwiększyła się w stosunku do ubiegłego
roku o 67 p ro c . Największą liczbę bezrobotnych stanowią absolwenci
studiów pedagogicznych, inżynierowie rolnictwa i geodezji. Na liście bez
robotnych pojawiają się także lekarze weterynarii. Nigdy wcześniej nato
miast nie było wśród bezrobotnych ekonomistów oraz absolwentów kierun
ków administracyjno-prawnych. W tym roku po raz pierwszy zgłosili się do 
nas studenci, którzy ukończyli właśnie te studia— mówi Janina Migdalewicz 
z Powiatowego Urzędu Pracy w O lsztynie. Przeciętny okres pozo
stawania bez pracy absolwentów studiów wyższych wydłużył się czterokrot
nie: z sześciu do dwudziestu czterech miesięcy. Powyżej dwunastu miesięcy na 
zatrudnienie w ubiegłym roku czekało 99 osób z wyższym wykształceniem. 
W połowie tego roku było ich już 179. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy 
w Olsztynie na czele listy bezrobotnych z wyższym wykształceniem znaleźli

Kronika naukowa 139



140 Kronika naukowa

się absolwenci nauczania początkowego. Prawie dwustu z nich pozostaje bez 
pracy. Dla wielu szansą na znalezienie pracy jest przekwalifikowanie się” . 
M arek Falwowski ze Studenckiego Biura Karier w Olsztynie twierdził: 
„Obecnie jeden kierunek studiów to za mało. Dlatego studenci powinni już 
na drugim lub trzecim roku zainteresować się rynkiem pracy. Jego znajomość 
pozwoli podjąć dodatkowy fakultet, co zwiększy szanse studenta na znalezie
nie pracy. Trzeba także znać przynajmniej jeden język obcy, biegle ob
sługiwać kom puter”.

30 sierpnia, środa. „Gazeta Warmii i M azur” „biła na alarm”: „Kortowscy żacy 
narzekają na ograniczony dostęp do Internetu. Uczelnia zapewnia im 
bowiem [w okresie wakacji] tylko trzy ogólnodostępne stanowiska kom 
puterowe” .

31 sierpnia, czwartek. Rektor UWM prof. Ryszard J. Górecki i rektor 
komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie gen. 
bryg. Zenon Smutniak podpisali porozumienie o współpracy dotyczące: 
prowadzenia wspólnych badań naukowych, przeprowadzania przewodów 
doktorskich, habilitacyjnych oraz wniosków o tytuł naukowy profesora 
UWM (WSOSP nie posiadała uprawnień) oraz dążenia do utworzenia na 
UWM kierunku nawigacja.

1 września, piątek. Początek nowej kadencji władz uczelni. Podczas zor
ganizowanego z tej okazji spotkania z dziekanami i kierownikami biur, 
pierwszy zastępca rektora prof. Józef Górniewicz „omówił przebieg tegoro
cznej rekrutacji. Stwierdził, że w tym roku kandydowała na UWM rekor
dowa liczba 20 840 osób. Przyznał jednak, że problemem są osoby, które 
składają papiery i zdają jednocześnie na kilka uczelni lub kierunków. Nie 
potwierdzają później chęci studiowania i rekrutacja przedłuża się, gdyż listy 
odwołań rozpatrywane są wielokrotnie. Widać wyraźnie spadek zaintereso
wania studiami rolniczymi”.

4 września, poniedziałek. Zmarł prof. Leszek Mercik, wieloletni prodziekan 
Wydziału Zootechnicznego i kierownik Zakładu Hodowli i Technologii 
Produkcji Owiec ART.

7 września, czwartek. Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej rozpoczęła się 
dwudniowa ogólnopolska konferencja „Toksykologiczne i farmakologiczne 
aspekty działania ksenobiotyków”.

12 września, wtorek. Zmarł prof. Kazimierz Majkowski, wybitny specjalista 
z zakresu biologii i uprawy roślin rolniczych, emerytowany pracownik 
Wydziału Rolnictwa i Kształtowania Środowiska.

13 września, środa. Informacja z „Gazety Olsztyńskiej”: „Studenci zakwatero
wani w akademikach UWM zapłacą za miejsce w DS średnio o 40 zł 
miesięcznie więcej niż w roku ubiegłym. Ceny i tak mamy najniższe w Polsce 
— twierdzi Wiesław Jastrzębski, prezes zarządu fundacji »Żak«, która 
zarządza akademikami. — Podwyżka wynika z inflacji. Poza tym inwes
tujemy, żeby podnieść standard akademików. I tak ponosimy ryzyko, bo 
ceny ustalamy raz na rok z góry. Studenci płacą 25 proc. kosztów. Tyle samo 
dokłada fundacja, a reszta to dotacja Ministerstwa Edukacji” .

— Fundacja „Żak” administrowała trzynastoma domami akademickimi o łącz-



nej liczbie 4227 miejsc, w tym 1085 miejsc znajdowało się w trzech
akademikach zlokalizowanych w mieście. Odpłatność miesięczna za miejsce 
w domu studenckim wynosiła od 143 do 195 zł. Za pokój jednoosobowy 
student płacił o 50% więcej.

— Uniwersytet dysponował dwiema stołówkami, z których jedna znajdowała 
się w Kortowie, druga przy ul. Niepodległości. Każdego dnia były one 
w stanie wydać 1500 obiadów w cenie 4 zł. Dzięki dofinansowaniu przez 
Fundację „Żak” student ponosił jedynie koszty zakupu produktów. W godzi
nach od 16.00 do 16.30 wydawane były darmowe zupy.

15 września, piątek. Zakończyły się obchody jubileuszu pięćdziesięciolecia
Wydziału Bioinżynierii Zwierząt (dawnej Zootechniki).

— W Starym F olwarku w Tumianach zakończyła się dwudniowa ogólnopolska 
konferencja „Wyzwania pedagogiki medialnej — nowe perspektywy XXI 
wieku” zorganizowana przez Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycz
nego.

— W Galerii Sztuki Współczesnej BWA otwarto wystawę „Sztuka i edukacja”, 
prezentującą twórczość pracowników dydaktycznych, obchodzącego dzie
sięciolecie istnienia Instytutu Sztuk Pięknych.

— „Wiadomości Uniwersyteckie” swój tytuł rozszerzyły o skrót „UW M ”, w ten 
sposób od nr. 13/2000 ukazywały się jako „Wiadomości Uniwersyteckie 
UW M ” .

— Uruchomiona została nowa linia komunikacji miejskiej („41”) łącząca 
Kortowo z Redykajnami, gdzie usytuowany był Wydział Teologii.

18 września, poniedziałek. Rozpoczęło się trzydniowe ogólnopolskie semina
rium „Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce”, którego współorganizato
rem, oprócz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i WSP w Bydgoszczy, był 
Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego U W ^ .

27 września, środa. Zakończyła się rekrutacja na pierwszy rok studiów 
UWM. Przyjęci na kierunki, na których obowiązywał konkurs świadectw, 
legitymowali się następującymi średnimi ocenami: kierunki humanistyczne 
— od 3,25 do 5,00, techniczne — od 3,25 do 4,50, ekonomiczne — 
od 3,25 do 4,25, weterynaryjne — 5,06, artystyczne — 4,17, rolnicze — od 
3,00 do 4,56.

30 września, sobota. Adam Seroczyński — student Wydziału Geodezji i Gos
podarki Przestrzennej — na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney zdobył 
brązowy medal w kajakarstwie.

2 października, wtorek. W nowym roku akademickim ukazywać się będzie 
jedenaście uczelnianych czasopism naukowych i wydawnictw ciągłych: 
„Acta Neophilologica” (prof, dr hab. Andrzej Staniszewski), „Acta Polono- 
-Ruthenica” (prof, dr hab. Albert Bartoszewicz), „Biuletyn Magnezologicz- 
ny” (prof, dr hab. Teresa Wojnowska), „Biuletyn Naukowy UW M ” (prof, dr 
hab. Tadeusz Rotkiewicz), „Echa Przeszłości”, rocznik Instytutu Historii 
(prof, dr hab. Sławomir Kalembka), „Economic Sciences” (prof, dr hab. 
Tadeusz Stachowski), „Forum  Teologiczne” (ks. prof, dr hab. Władysław 
Nowak), „Hum anistyka i Przyrodoznawstwo” (przewodniczący zespołu 
redakcyjnego prof, dr hab. Zbigniew Hull), „Natural Sciences” (prof. dr hab.
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Jerzy Dziuba), „Prace Językoznawcze” (prof, dr hab. M aria Biolik) i „Tech
nical Sciences” (prof, dr hab. Kazimierz Wierzbicki).

3 października, wtorek. Mszą świętą celebrowaną przez ks. abp. Edmunda 
Piszczą, metropolitę warmińskiego, rozpoczęła się inauguracja roku akade
mickiego 2000/2001 na UWM. Wykład inauguracyjny „GPS techniką 
satelitarną przełomu wieków” wygłosił prof, dr hab. Lubomir W. Baran.

— W nowym roku akademickim na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
studiować będzie ogółem 28.760 osób (wzrost w stosunku do roku poprzed
niego o 16,5%), w tym na studiach dziennych — 18 050 (62,8%). Najwięcej, 
bo aż 4629 osób (16,1% ogółu studentów) na Wydziale Zarządzania 
i Administracji. Kolejne miejsca zajęły wydziały: Pedagogiki i Wychowania 
Artystycznego (4002 osoby — 13,9% ogółu studentów), Humanistyczny 
(3552 — 12,4%), Rolnictwa i Kształtowania Środowiska (3271 — 11,4%), 
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (2989 — 10,4%), Nauk Technicznych 
(2806 —  9,8%), Nauki o Żywności (1965 — 6,8%), Ochrony Środowiska 
i Rybactwa (1510 — 5,2%), Bioinżynierii Zwierząt (1444 — 5,0%), 
Medycyny Weterynaryjnej (976 — 3,4%), Biologii (957 — 3,3%) i Teologii 
(659 osób — 2,3% ogółu studentów). Na pierwszy rok studiów przyjęto 9415 
osób, z tego na studia stacjonarne 4729 (50,2%).
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