
LISTY DO REDAKCJI 
^ ^ ^ ^ Zamieszkali 
^ v ^ w Olsztynie 

^ ^ i ^ J i okolicy absol
wenci UWM 

(d.WSR-ART i WSP) powołali 
Klub Regionalny „Ziemia 
Warmińska" Stowarzyszenia 
Absolwentów Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie. Główny cel dzia
łalności klubu stanowi chęć 
integracji absolwentów za
mieszkałych na Warmii, 
w tym szczególnie z mieszkań
cami miasta i macierzystą 
uczelnią. 
Absolwenci z uznaniem przy
jęli informację zarządu stowa
rzyszenia o ustanowieniu Dni 
Absolwenta (24 i 25 wrześ
nia) połączonych z Targami 
Natury „Kortowska Jesień", 
a także informację dr. Janusza 
Lorenza (przewodniczącego 
społecznego komitetu) o upa
miętnieniu „Organizatorów 
Oświaty i Szkolnictwa na War
mii i Mazurach oraz UWM 
w Olsztynie w latach 1945-
1999-2010" na postumencie 
Kolumny Orła Białego na 

placu Konsulatu Polskiego. 
Ponadto członkowie Stowa
rzyszenia Absolwentów są za
interesowani podjęciem sta
rań o postawienie w mieście 
pomnika — postaci profe
sora w todze siedzącego na 
ławce jako jednego z symboli 
podkreślającego, że Olsztyn 
jest miastem uniwersytec
kim. W czasie spotkania wy
kład o wymowie patriotycz
nej dotyczącej naszego 
Olsztyna wygłosił prof. Stani
sław Achremczyk. 
Z okazji powołania absolwen-
ckiego Klubu „Ziemia War
mińska" zarząd Stowarzysze
nia Absolwentów UWM przy 
wsparciu finansowym Urzędu 
Miasta i życzliwości dyrekcji 
muzeum zorganizował w za
mku olsztyńskim otwarty dla 
mieszkańców miasta koncert 
włoskiej wokalistki Marcelli 
Foranny (zdjęcie). W ten spo
sób stowarzyszenie wzboga
ciło muzyczną ofertę Olsztyń
skiego Lata Artystycznego. 
Przy wypełnionej sali artystka 
zaprezentowała przeboje mu

sicalowe, m.in. Gershwina, El-
lingtona, Manciniego w aran
żacji jazzowej. Występ artystki 
słuchacze przyjmowali entuz
jastycznie, a po wykonaniu 
(w języku polskim) pieśni „Ży
czenie" Chopina owacjami na 
stojąco. Śpiewaczka swym 
niezwykłym głosem i wdzię
kiem, świetnymi interpreta

cjami utworów jazzowych za
służyła na wyjątkowe uzna
nie, także według znawców 
musicali i jazzu. Artystce to
warzyszył olsztyńsko-war-
szawski zespół muzyczny 
w składzie: Mariusz Obijalski, 
fortepian, Tomasz Waldów-
ski, perkusja, i Maciej Maty
siak, kontrabas. 

Marcella Foranna występo
wała w najbardziej prestiżo
wych teatrach we Włoszech 
i za granicą, a także przez 
dłuższy okres we włoskiej te
lewizji. Na co dzień współpra
cuje ze znanymi reżyserami 
i muzykami włoskimi, 
prof. Andrzej Faruga 
Stowarzyszenie Absolwentów UWM 

H Uczniowie Ze
społu Szkół Eko-
nomjczno-Hand-
I owych 

w Olsztynie przez ostatni se
mestr korzystali z Wirtualnych 
Laboratoriów Logistyczno 
Spedycyjnych i Magazyno
wych. Dzięki ćwiczeniom przy
gotowanym w oparciu 
o oprogramowanie bizne
sowe mogli przekonać się, jak 
w praktyce wygląda praca 
w ich wymarzonym zawodzie. 
Nowoczesne metody kształce
nia są bardziej efektywne, 
zwiększają zainteresowanie 
młodych ludzi nauką i kładą 
nacisk na praktyczne wyko
rzystanie zdobywanej wiedzy 
- przynajmniej tak wynika 
z opinii uczniów. 
Wirtualne Laboratoria Logis-
tyczno-Spedycyjne i Magazy
nowe (WLLSiM) są częścią 
projektu „Wirtualne laborato
ria — sukces innowacji", 
który jest realizowany przez 

jarosław Sadowski z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlo-
wych W Olsztynie Fot. Archiwum szkoły 

Wyższą Szkołę Logistyki 
w Poznaniu od czerwca ze
szłego roku. Na tym etapie 
biorą w nim udział uczniowie 
z 49 szkół z całej Polski — bli
sko 3000 osób. Zgodnie z za

łożeniami kontakt z syste
mami biznesowymi i uprak-
tycznienie zajęć ma zachęcić 
uczniów szkół ponadgimnaz
jalnym do ciągłego podno
szenia kwalifikacji, w tym 

przede wszystkim kontynuo
wania nauki na studiach. Jest 
to tym bardziej istotne, że 45 
proc. uczniów chce iść do 
pracy od razu po zdobyciu za
wodu, ponieważ uczenie się 
jest dla nich mało przyjemne. 
WLLSiM pozwalają udowod
nić, że nauka wcale nie musi 
być nudna i niepraktyczna. 
Widać to w wynikach badań 
ankietowych. Uczniowie, któ
rzy przez ostatni semestr pra
cowali z WLLSiM, wypełnili 
blisko 20 ooo ankiet na te
mat poszczególnych ćwiczeń 
w programie iScala. Uzys
kane w ten sposób wyniki 
pokazują, że 68 proc. chce po 
maturze kontynuować 
naukę. Większość ankietowa
nych jest świadoma tego, że 
udział w projekcie jest dodat
kowym atutem w rozmo
wach z przyszłym praco
dawcą. Absolwent 
technikum, który zna ob
sługę iScali jest przygoto

wany do wykonywania pracy 
praktycznie bez dodatko
wego szkolenia. 
Jak wyglądała nauka w ra
mach laboratorium logis- • 
tyczno-spedycyjnego i labora
torium magazynowego przed 
wdrożeniem WLLSiM? Tam, 
gdzie zajęcia odbywały się 
w laboratorium komputero
wym, ćwiczenia rozwiązy
wano w programie Excel. 
W pozostałych szkołach 
uczniowie rozwiązywali zada
nia przy pomocy kalkulatora 
i kartki papieru. 
Dla niedoinwestowanego 
szkolnictwa w Polsce rozwią
zania takie jak Wirtualne La
boratoria, które można przy
stosować do nauki na różnych 
przedmiotach zawodowych, 
są szansą na coraz lepsze 
przygotowanie młodzieży do 
pracy zawodowej. 
Monika Bogdał 
koordynator ds. upowszechniania 
informacji 

H „Na zdrowe 
płuca" to nowy 
program profi
laktyczny Samo

dzielnego Publicznego Ze
społu Gruźlicy i Chorób Płuc 
w Olsztynie, Miejskiego Szpi
tala nr 3 w Kaliningradzie 
oraz Poleskiego Centralnego 
Szpitala w Polesku. Gruźlica 
pozostaje nadal ważnym pro
blemem zdrowotnym na 
świecie. Szerzeniu się choroby 
sprzyja nasilona migracja, nę
dza, głód i niedożywienie, 
a także przeludnienie i bez
domność, narkomania i alko
holizm. — Celem projektu 
jest opracowanie wspólnej 
strategii działań oraz rozwój 
współpracy w dziedzinie edu

kacji, profilaktyki i zapobiega
nia wzrostowi zachorowalno
ści na gruźlicę na terenach 
przygranicznych — mówi 
Irena Petryna, dyrektorka 
szpitala pulmonologicznego. 
Projekt składa się z dwóch 
działań: przeprowadzenia ba
dań diagnostycznych oraz 
przeprowadzenia warsztatów 
analizujących otrzymane wy
niki badań wraz z opracowa
niem strategii działań zapo
biegawczych na przyszłość. 
Program zakończy się w stycz
niu 2012 roku. Projekt jest fi
nansowany przy udziale Nor
weskiego Mechanizmu 
Finansowego. 
Marta Kin-Malesza 
spec. ds. PR Spotkanie z partnerami z Rosji Fot. spzciChP 
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