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Sprawozdanie ze współpracy Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu z Zespołem 

Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Elblągu w roku akademickim 2011/2012 

 

 
1. Wykłady otwarte 

W ramach współpracy w okresie od października do czerwca w roku akademickim 2011/2012 

odbyły się wykłady otwarte przeprowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu 

Ekonomicznego dla klas Ia, IIa, IIb, w których realizowane są innowacje pedagogiczne  

z zakresu: 

 

1. Podstaw makroekonomii - dr Sławomir Grabowski 

2. Prawo ochrony środowiska - dr Andrzej Majewski 

3. Przedsiębiorczości - dr Henryk Gawroński 

4. Wizualizacji informacji w biznesie - dr inż. Jacek Rak 

Uczniowie uczestniczyli również w wykładzie: prof. dr. rer. pol. Patricka Moorea, pt. „Project 

Finance and Problems in todays economies” oraz prof. dr. Ralfa Martensa pt. „Continuity 

creates Success – Employee recruitment: Employee motivation: Employee retention” 

Młodzież uczestniczyła w konferencji: "Bezpieczeństwo publiczne w wymiarze lokalnym - 

wyzwania XXI wieku", której organizatorem był IE PWSZ. Dzięki udziałowi  

w wykładach otwartych młodzież miała możliwość rozwijania zdolności ogólnych, tj. 

spostrzegania, myślenia, zdolności obserwacji, wyciągania wniosków, kształcenia wyobraźni, 

twórczego działania i samodzielności.  

 

2. Zadania sportowo-rekreacyjne  

Klub Uczelniany Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu uczestniczył we 

współpracy Instytutu Ekonomicznego PWSZ z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Elblągu  

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Uczniowie mogli uczestniczyć zarówno  

w zajęciach sekcji AZS jak i proponowanych turniejach i zawodach.  

W ramach współpracy został rozegrany Towarzyski Mecz w Piłkę Siatkową Mężczyzn, 

Futsal. Wzięli udział w XIII Otwartych Mistrzostwach PWSZ w Elblągu w Marszach na 

Orientację, zajęciach Sekcji Tańca Towarzyskiego oraz Sekcji Jeździeckiej. 

W grudniu 2011 roku odbył się mecz piłki siatkowej mężczyzn pomiędzy zespołami obu 

szkół. Spotkanie wygrali akademicy pokonując 3-0 drużynę ZSE. 

W dniu 26.05.2012 roku w Bażantarni zebrali się uczestnicy XIII Otwartych Mistrzostw 

PWSZ w Elblągu w Marszach Na Orientację. Zawody odbyły się w trzech kategoriach: 

żeńskiej, mieszanej i męskiej. Każdy zespół składał się z dwóch osób. Zespoły liczniejsze lub 

jednoosobowe startowały poza konkurencją. We wspólnej turystycznej imprezie wzięli udział 

„turyści” z ZSE w Elblągu. Prawdziwa rywalizacja miała miejsce w dwóch kategoriach - 



2 

 

męskiej (MM) i mieszanej (KM). W tym roku trasy były długie. Męska miała ponad 5100 

metrów a mieszana 3900m. W obu kategoriach triumfowali starzy wyjadacze. Po raz trzeci  

w kategorii męskiej wygrał "Haribo" i Piotrek, po zażartej walce z "Czakim" i Jackiem oraz 

"Julkiem" i "GPS". W kategorii mieszanej bezbłędnie pobiegły dwa zespoły, ale jeden z nich 

miał lepszy czas. Zwyciężyli "Ciepnięta" z Patrykiem. Zawody odbyły się przy słonecznej 

pogodzie, która do lasu ściągnęła nie tylko uczestników Mistrzostw, ale również grupy 

"kijko-łazów". Od 21 maja do 10 czerwca 2012 roku trwały eliminacje do Akademickich 

Mistrzostw PWSZ Elbląg w Futsalu. Zawody odbywały się w hali sportowej IV LO  

w Elblągu. W turnieju wzięło udział  8 drużyn składających się ze studentów PWSZ. 

Mistrzostwa rozgrywane były metodą "każdy z każdym" według przepisów obowiązujących 

w Futsalu. Mecz finałowy o Mistrzostwo PWSZ odbył się 11 czerwca 2012r. Pierwsze 

miejsce i tytuł Mistrza PWSZ zdobyła drużyna „Remiksów”. Mistrzowie PWSZ w dniu 13 

czerwca 2012r. rozegrali mecz towarzyski z reprezentacją ZSE. Po zaciętej walce 

doświadczone i zaprawione w boju „Remiksy” pokonały reprezentację ZSE 3 :2.  

Uczniowie ZSE (8 osób) brali udział w zajęciach Sekcji Tańca Towarzyskiego w trakcie, 

których mieli możliwość nauczyć się poprawnej postawy tanecznej, charakterystyki tańców 

standardowych i latynoamerykańskich, wykonywania poszczególnych kroków i figur 

tanecznych. Studenci PWSZ wspierali swych młodszych kolegów w podnoszeniu ich 

umiejętności tanecznych. Już dziś, wytrwali i systematyczni, potrafią pokazać kroki walca 

angielskiego, wiedeńskiego, cha cha, samby i jive. Uczniowie ZSE zostali zaproszeni do 

wzięcia udziału w zajęciach Sekcji Jeździeckiej. W zajęciach nauki i doskonalenia jazdy 

konnej wzięły udział dwie uczennice ZSE. Poznały teoretyczne i praktyczne podstawy jazdy 

konnej oraz „małą weterynarię”.  

 

3. Współpraca Koła naukowego Seneka z Kołem Europejskim 

 

Realizując postanowienia porozumienia zawartego w 25 marca 2009 roku między Kołem 

naukowym „Seneka”, a Kołem Europejskim działającym przy ZSE w Elblągu 

przeprowadzone zostały następujące inicjatywy: 

1) listopad 2011 r. mecz piłki siatkowej SENEKA-KLUB EUROPEJSKI 

Członkowie Koła zorganizowali mecz towarzyski piłki statkowej w ramach współpracy  

z Klubem Europejskim działającym przy Zespole Szkół Ekonomicznych.  

2) luty 2012 r. WAMPIRIADA 

W budynku PWSZ przy ulicy Grunwaldzkiej z inicjatywy członków Koła odbyła się zbiórka 

krwi wśród studentów, czyli Wampiriada. Do udziału w akcji zostali zaproszeni członkowie 

Klubu Here and There. 

3) kwiecień 2012 r. KONFERENCJA 
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Członkowie Seneki zaprosili młodszych kolegów na konferencję „Bezpieczeństwo publiczne 

w wymiarze lokalnym – wyzwania XXI wieku.” 

4) maj 2012 r. DNI EUROPY 

Członkowie Klubu „Seneka” zostali zaproszeni na Dni Europy zorganizowane przez Klub 

Europejski „Here and There” w Zespole Szkół Ekonomicznych.  

5) maj 2012 r. BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI 

Klub Europejski wziął, podobnie jak w poprzednich latach, udział w X Bałtyckim Festiwalu 

Nauki organizowanym przez PWSZ w dniu 24 maja 2011 r. Współpracując z Kołem Seneka 

brali udział w pracach organizacyjnych na pikniku. Wystawili także stanowisko promujące 

ZSE i Klub Europejski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


