
KULTURA – DR HAB. KRZYSZTOF SZATRAWSKI, PROF. UWM

Człowiek renesansu – poeta, pisarz, publicysta, krytyk muzyczny i nauczyciel muzyki, teoretyk i

animator kultury, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, informatyk. Pewnie

nie wymieniliśmy wszystkich profesji naszego laureata...

W swoich utworach literackich łączy estetyczne i filozoficzne dociekania nad kondycją człowieka.

W pracach badawczych skupia się z kolei na dociekaniach dotyczących kultury w perspektywie

teoretycznej  i  historycznej.  Od  2015  r.  pracuje  na  Wydziale  Sztuki  UWM.  Jego  działalność

naukowa  obejmuje  szerokie  spektrum  zagadnień  humanistycznych  i  społecznych  –  prowadzi

interdyscyplinarne badania kulturoznawcze, literaturoznawcze i muzykologiczne.

Twórczość literacka profesora obejmuje poezję, prozę, eseistykę oraz przekłady. W 2011 r. za teksty

piosenek do płyty Krzysztofa Krawczyka „Warto żyć” otrzymał złotą płytę. W dorobku ma liczne

nagrody i odznaczenia, m.in. Zasłużony Działacz Kultury czy ,,Belfer Roku” na Wydziale Nauk

Społecznych UWM.

NAUKA – PROF. DR HAB. RYSZARD GÓRECKI

Naukowiec, profesor nauk rolniczych, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

członek i  wiceprezes Polskiej  Akademii Nauk, senator VI, VII i  VIII kadencji.  Człowiek, który

może  o  sobie  metaforycznie  powiedzieć  „UWM to  ja”,  bo  chyba  właśnie  powstanie  i  rozwój

olsztyńskiej uczelni to prawdziwe „opus magnum” profesora.

W 1993 r. otrzymał tytuł naukowy profesora, obejmując stanowisko profesora zwyczajnego. Od

1999 do 2008 r. był rektorem UWM, pierwszym po powstaniu tej uczelni w wyniku połączenia

Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie oraz Warmińskiego

Instytutu  Teologicznego.  W  2012  r.  został  ponownie  wybrany  na  stanowisko  rektora  UWM.

Reelekcję na kolejną czteroletnią kadencję uzyskał również w 2016 r. W pracy naukowej zajmuje

się  agrotechniką  i  biotechnologią  roślin.  Autor  około  100  prac  naukowych,  współautor  kilku

podręczników akademickich. W dorobku ma liczne nagrody i odznaczenia, m.in. Krzyż Kawalerski

Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

SPORT – MATEUSZ KAMIŃSKI

Utytułowany kajakarz i kanadyjkarz, medalista mistrzostw świata (w 2015 r.) i Europy (w 2016 r.)

oraz Letniej Uniwersjady (w 2013 r.), olimpijczyk z Rio de Janeiro (w 2016 r.). Jest zawodnikiem

Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych.  Jego największym sukcesem w karierze seniorskiej  są

brązowe medale mistrzostw świata w konkurencji C-1 na dystansie 5000 m w 2015 i 2017 r. oraz

brązowe medale mistrzostw Europy w 2016 i 2017 r. w konkurencji C-1 na dystansie 5000 m. W

2014 r. zdobył mistrzostwo Polski w konkurencji C-2 na 500 m i C-2 na 1000 m (w obu startach z



Tomaszem Barniakiem), w 2016 i 2017 r. w konkurencji C-2 na 200 m, C-2 na 500 m i C-2 na 1000

m, w 2018 r. w konkurencji C-2 na 1000 m (również z Tomaszem Barniakiem). W minionym roku

osiągnął  cenne  wyniki  m.in.  na  igrzyskach  europejskich  w  białoruskim  Mińsku  oraz  na

mistrzostwach świata w Segedyn (Węgry).

GOSPODARKA – CORAB SP. Z.O.O

Jeden z symboli olsztyńskiego życia gospodarczego, wymieniany jednym tchem wśród najbardziej

prężnych przedsiębiorstw stolicy Warmii i Mazur. Firma z już blisko 30-letnim doświadczeniem na

rynku. Powstała w 1991 roku. Dzięki pasji i wiedzy w produkcji elementów ze stali i aluminium,

przedsiębiorstwo stało się jednym z liderów rozwiązań satelitarnych na świecie oraz największym

w  kraju  producentem  systemów  mocowań  paneli  fotowoltaicznych.  Obecnie  działa  w  trzech

branżach: fotowoltaicznej, satelitarnej oraz Hi-Fi. Dystrybuuje najlepsze rozwiązania sprawdzonych

marek. Ważne daty, kamienie milowe w historii firmy to:

1997 r. – produkcja pierwszej anteny satelitarnej

2005 r. – pierwsza wysyłka towaru za granicę

2006 r. – uruchomienie w pełni zautomatyzowanej linii do produkcyjnej

2009 r. – wyprodukowanie milionowej sztuki anteny satelitarnej

Kluczowy w rozwoju firmy jest jednak rok 2019, w którym ukończono sztandarową inwestycję,

jaką  była  budowa  nowoczesnego  centrum  logistyczno-magazynowo-produkcyjnego.  Jego

najważniejszymi  elementami  są  systemy  montażu  wolnostojących  i  dachowych  paneli

fotowoltaicznych.  Dzięki  tej  inwestycji  firma  została  autentycznym  potentatem  na  rynku

odnawialnych źródeł energii.

DZIAŁALNOŚĆ  POZARZĄDOWA  –  OLSZTYŃSKI  FESTIWAL  ROZWOJU  I

INSPIRACJI BABAFEST

Festiwal, który w tym roku będzie świętował jubileusz 10-lecia, w minionym roku odbyła się jego

9. edycja. W ramach dziewięciu festiwalowych weekendów do tej pory uzbierało się już dokładnie

355 (!)  zawsze interesujących warsztatów i  spotkań z najbardziej  ciekawymi osobowościami w

kraju.  Na  przestrzeni  lat  w  towarzyszącym  festiwalowi  konkursowi  do  tytułu  „BabaFest”

nominowano w sumie 42 kobiety udzielające się społecznie w Olsztynie i regionie.

Ideą  festiwalu  są  promocja  działalności  społecznej  i  integracja  środowisk  działających  w  tym

obszarze oraz ogólny i powszechny dostęp do rozwoju osobistego, umożliwianie poszukiwania i

znalezienia  inspiracji  wszystkim kobietom z  Olsztyna  i  regionu,  niezależnie  od  wieku,  statusu

zawodowego czy społecznego, wykształcenia czy zasobności portfela. Organizatorem festiwalu jest



Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych z Uśmiechem. To pięć wspaniałych kobiet z

Olsztyna, które robią fantastyczną robotę – społecznie.

SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA OLSZTYNA – ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „KORTOWO”

Reprezentacyjna grupa folklorystyczna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i jeden z najbardziej

znanych „produktów eksportowych” olsztyńskiej kultury. Historia zespołu sięga lat 60. ubiegłego

wieku, kiedy to grupa studentów postanowiła powołać grupę taneczną kultywującą polski folklor.

Od początku istnienia grupa działała przy uczelni, która wśród wielu instytucji popierających jej

działalność artystyczną, jest jej największym opiekunem i mecenasem. Obecnie w zespole tańczy i

śpiewa blisko 70 studentów i absolwentów UWM.

Zespół czerpie natchnienie z tradycji ludowej. Poprzez taniec i muzykę wiernie odtwarza polskie

tańce,  pieśni  i  obrzędy.  Tancerze  prezentują  program  w  oryginalnych  strojach  ludowych,

wzbudzając  zainteresowanie  i  fascynację  ich  pięknem  i  bogactwem.  Repertuar  jest  bogaty  i

zróżnicowany.  Zespół  przedstawia  tańce  narodowe:  poloneza,  mazura,  kujawiaka  i  oberka,

widowisko z regionu warmińskiego oraz pieśni i tańce ludowe z terenów niemalże całej Polski.

Zespół zjeździł przysłowiowe pół świata, jest laureatem festiwali folklorystycznych w kraju i za

granicą.


