
 

 
tel. 89 5233236 

e-mail: ack@uwm.edu.pl 

http://www.uwm.edu.pl/ack/ 

 

AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie animuje życie kulturalne olsztyńskich żaków. 

Zrzesza w swoich agendach studentów, którzy pragną podczas studiów rozwijać się nie tylko naukowo. Akademickie Centrum Kultury pomaga 

studentom odnaleźć formy samorealizacji i wypełniania wolnego czasu pomagając, w miarę swoich możliwości, w udostępnianiu sal do prób, 

instrumentów, sprzętu nagłaśniającego oraz organizowaniu imprez kulturalnych. Obecnie w ACK działają: 

 

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „KORTOWO” to reprezentacyjna grupa folklorystyczna UWM w Olsztynie, która w 2015 roku 

świętowała jubileusz 45-lecia działalności. Od początku istnienia Zespół działał przy swojej Uczelni, która, wśród wielu instytucji 

popierających działalność artystyczną "Kortowa", jest jego największym opiekunem i mecenasem. Zespół, poprzez taniec i 

muzykę, wiernie odtwarza polskie pieśni i obrzędy. Tancerze prezentują program w oryginalnych strojach ludowych, wzbudzając 

zainteresowanie i fascynację ich pięknem i bogactwem w Polsce i poza jej granicami. 

Szczegółowe informacje pod adresem: 
 http://www.uwm.edu.pl/kortowo/ 

 

CHÓR AKADEMICKI IM. PROF. WIKTORA WAWRZYCZKA – Przez ponad pół wieku nieprzerwanej działalności 

artystycznej chór wykonał ponad 1500 koncertów. W tym czasie w szeregach "Wawrzyczków" śpiewało niemal 1000 osób. Nie 

licząc publiczności radiowej i płytowej, lecz tylko tę, która uczestniczyła w „wawrzyczkowych" koncertach, to jest to liczba ponad 

200 000 osób. 

Szczegółowe informacje pod adresem: 

 http://www.uwm.edu.pl/choir/ 

 

STUDENCKA AGENCJA FOTOGRAFICZNA „JAMNIK” powstała w 1968 roku. Nazwa „Jamnik” ma charakteryzować 

dobrego fotoreportera, który tak jak jamnik potrafi się wszędzie wcisnąć, znaleźć lukę w tłumie i zrobić dobre zdjęcie. „Jamnik” 

pomaga młodym ludziom w rozwijaniu zainteresowań fotograficznych. Agencja oferuje zaplecze do pracy, profesjonalną poradę, 

kontakt z innymi fotografami, możliwość ekspozycji swoich prac, udział w plenerach, warsztatach,  konkursach czy pokazach 

slajdów. 

Szczegółowe informacje pod adresem: 

           http://www.uwm.edu.pl/jamnik/ 

 

TEATR STUDENCKI „CEZAR” to kolejna propozycja spędzenia wolnego czasu oraz okazja do realizacji zainteresowań 

kulturalnych, sprawdzenia możliwości scenicznych i doskonalenia umiejętności aktorskich. Duża uwagę zwraca na doskonalenie 

zespołu: ekspresję, poprawę kondycji fizycznej, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości teatralnej.  

Szczegółowe informacje pod adresem: 

 http://www.uwm.edu.pl/cezar/ 

 

AKADEMICKI KLUB PŁETWONURKÓW „SKORPENA” jest jednym z najlepszych klubów płetwonurków w Polsce. Jego 

członkowie odwiedzili prawie wszystkie zakątki naszego kraju i Europy. Dodatkowo prowadzą kursy i szkolenia na stopnie 

nurkowe. „Skorpena” to jednak nie tylko nauka i certyfikaty. Organizujemy niepowtarzalne nurkowe wyprawy krajowe i 

zagraniczne, a także wiele imprez związanych z nurkowaniem i tajemnicami podwodnego świata. Wiosną każdego roku Klub 

organizuje Skorpenowy Spływ Łyną, który jest największą imprezą środowiska nurkowego w Polsce otwierającą nowy sezon 

Szczegółowe informacje pod adresem: 

           http://www.skorpena.olsztyn.pl/ 

 

AKADEMICKI KLUB TURYSTYCZNY „AKT” jest najstarszą tego typu organizacją w olsztyńskim środowisku 

akademickim, która w 2016 roku obchodziła jubileusz 55-lecia swojej działalności. Tradycją AKT są różnorakie wyprawy: piesze 

wędrówki, rajdy rowerowe, spływy kajakowe, wędrówki górskie, zawody autostopowe oraz imprezy plenerowe. Sztandarowe 

imprezy to organizowana corocznie od ponad 50-ciu lat WA-MA – Ogólnopolski Rajd Studencki po Warmii i Mazurach, 

Ogólnopolski Studencki Festiwal Podróży „Kormorany”, oraz Kortowskie Zawody Autostopowe. Jeśli masz żyłkę podróżnika – 

dołącz! 

Szczegółowe informacje pod adresem: 

             http://www.uwm.edu.pl/akt  

 

AKADEMICKI KLUB ŻEGLARSKI „SZKWAŁ” Uniwersytecki kampus posiada znakomite warunki do uprawiania sportów 

wodnych. „Szkwał” stara się uczestniczyć w jak największej liczbie imprez żeglarskich, takich jak rejsy, regaty, koncerty, rajdy 

itp. Załoga AKŻ jest wielokrotnym zdobywcą medalowych miejsc na mistrzostwach w klasie Standard oraz w klasie DZ.  

Szczegółowe informacje pod adresem: 

 http://www.uwm.edu.pl/ack/ 

 

ZESPÓŁ SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH „ARTEMIS” powstał w 2014 roku. Głównym celem zespołu jest propagowanie 

tradycji myśliwskich poprzez grę sygnałów oraz muzyki myśliwskiej. Aktualnie członkami ZSM „ARTEMIS” są studenci 

leśnictwa na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Studentów wszystkich wydziałów serdecznie zapraszamy w szeregi 

zespołu! 

Szczegółowe informacje pod adresem: 

 http://www.uwm.edu.pl/ack/  
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STUDENCKA GRUPA MOTOCYKLOWA „TABUN” powstała w 2004 roku. Dwa lata później została przyjęta w poczet 

Klubów Warmińsko-Mazurskiej Strefy Neutralnej. Klub zrzesza pasjonatów motocykli, którzy swoją działalnością starają się 

rozpowszechnić wśród społeczeństwa poprawny wizerunek motocyklisty i turystyki motocyklowej. Współpracuje z organizacjami, 

towarzystwami i innymi klubami miłośników motoryzacji, działającymi w kraju i za granicą. Każdego roku w okresie 

przedświątecznym Tabun organizuje kwestę „Motomikołaje” na rzecz chorych dzieci, natomiast wiosną otwiera sezon 

motocyklowym zlotem „Tabunada”. 

Szczegółowe informacje pod adresem: 

          http://www.tabun.olsztyn.pl/ 

 

Kloszart powstał we wrześniu 2006 roku. Ma za sobą wiele przedsięwzięć, jak m.in. wieczory poetyckie poświęcone Markowi 

Grechucie i Agnieszce Osieckiej, spektakle, warsztaty teatralne, czy produkcję pierwszej kortowskiej Peturny. Kloszart pracuje nie 

tylko nad warsztatem aktorskim. W 2016 rozszerzył swoją działalność o inne przestrzenie artystycznej realizacji. 

Szczegółowe informacje pod adresem: 

 http: http://www.uwm.edu.pl/ack/  

 

YACHT KLUB UWM jest organizacją zrzeszającą amatorów żeglarstwa, a swoją działalność prowadzi głównie w olsztyńskim 

środowisku akademickim. Zaprasza w swoje szeregi studentów, bez względu na wiek, doświadczenie żeglarskie bądź też jego 

brak. Organizuje rejsy śródlądowe i morskie, regaty żeglarskie, pokazy zdjęć i filmów, warsztaty szkoleniowe, wieczory szantowe. 

Zapewnia: dobra zabawę, możliwość poznania nowych ludzi oraz odkrywania nowych akwenów i lądów. 

Szczegółowe informacje pod adresem: 

 http://www.uwm.edu.pl/ack/ 

 

AKADEMICKA ORKIESTRA DĘTA istnieje od 2009 roku. Już w pierwszym roku istnienia, na V Festiwalu Chórów i Orkiestr 

Dętych „O Warmio moja miła” im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, zdobyła Grand Prix Olsztyn 2009 oraz nagrodę 

Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za najlepsze wykonanie hymnu warmińskiego Feliksa Nowowiejskiego w 

wersji instrumentalnej. Repertuar Orkiestry jest bogaty i zróżnicowany. Orkiestra ciągle pracuje nad doskonaleniem repertuaru i 

pozyskaniem muzyków. 

Szczegółowe informacje pod adresem: 

             http://www.uwm.edu.pl/ack 

 

AKADEMICKI KLUB MIŁOŚNIKÓW FANTASTYKI "OLIFANT” powstał w 2009 roku. Skupia ludzi zafascynowanych 

fenomenem światów nierzeczywistych, o których świadectwo dają jedynie słowo mówione lub pisane, albo bajeczne grafiki. 

Obecnie w Klubie wyróżnić można dwie wyraźne frakcje: sekcja gier bitewnych oraz sekcja gier fabularnych. Ponadto wśród 

członków Klubu znaleźć można miłośników literatury fantasy i science-fiction, gier karcianych oraz gier planszowych. „Olifant” 

zajmuje się również popularyzacją gier planszowych wśród mieszkańców Olsztyna, organizując konwenty gier towarzyskich 

„Gamegrinder”. 

Szczegółowe informacje pod adresem: 

            http://akmf.doom.vot.pl/ 

 

KORTOWSKI KLUB ŁUCZNIKÓW to jedna z najmłodszych agend działających przy ACK. Nie wymaga specjalnego stanu 

zdrowia, dysponuje własnym sprzętem dostosowanym do potrzeb początkujących łuczników, zapewnia opiekę doświadczonego 

instruktora oraz możliwość startów w zawodach.  

Szczegółowe informacje pod adresem: 

 http://www.uwm.edu.pl/ack/  

 

LIGA SZUWAROWA to stowarzyszenie zajmujące się debatami uniwersyteckimi. Wzorem szkół brytyjskich i amerykańskich - 

zrzesza studentów, którzy chcą rozwijać swoje zdolności retoryczne i dbać o kulturę słowa. Pracujemy przede wszystkim w 

formacie oksfordzkim. Mamy doświadczenie Mistrzostw Polski, turniejów regionalnych i dziesiątek standardowych debat.  

Szczegółowe informacje pod adresem: 

 http://www.uwm.edu.pl/ack/ 

 

UNIWERSYTECKA DRUŻYNA HONEYBADGERS 

została założona w 2017 r. Gramy w Quidditcha - grę znaną z książek J.K. Rowling o Harrym Potterze. Zmodyfikowaliśmy nieco 

tę dyscyplinę sportu, dostosowując jej zasady do naszego "niemagicznego" świata. Zakłada się, że Quidditch pojawił się w Polsce 

w 2015 r. Od tego czasu cieszy się rosnącym zainteresowaniem, a drużyny stają w szranki walcząc o tytuł mistrza Polski i Europy.  

Jesteśmy pionierami tej dyscypliny na Warmii i Mazurach. Jeśli tak jak my chcesz zaczerpnąć ruchu w nietypowy sposób - 

zapraszamy do nas. 

 Szczegółowe informacje pod adresem: 

            http://www.uwm.edu.pl/ack/ 
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