
Sprawozdanie ze współpracy Instytutu Ekonomicznego PWSZ  

w Elblągu z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Elblągu  

w roku akademickim 2010/2011 

 

(koordynator - mgr Irena Naguszewska) 

 
1. Wykłady otwarte 

W ramach współpracy Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu z Zespołem Szkół 
Ekonomicznych im. Oskara Langego w Elblągu, w okresie od października do czerwca 
2010/2011 odbyły się wykłady otwarte przeprowadzone przez pracowników Instytutu 
Ekonomicznego PWSZ w Elblągu: 

• 18 października 2010r., pt. Teoria zachowania konsumenta,  

dr Sławomir Grabowski, 

• 25 października 2010r., pt. Zachowania i decyzje producenta,  

dr Sławomir Grabowski, 

•  listopad  2010r. pt. Zarządzanie MSP, - dr in Ŝ. Tomasz Winnicki, 
 

• 20 października 2010r. pt. Marketing usług finansowych, - dr in Ŝ. Andrzej Osiński, 

• marzec, kwiecień i czerwiec 2011r. pt. Makroekonomia zagadnienia ogólne 

dr Sławomir Grabowski, 

• marzec 2011r. pt. Przedsiębiorczość, oraz spotkanie z pracownikami Inkubatora 
Przedsiębiorczości – dr in Ŝ. Tomasz Winnicki,  

 
• 02.03.2011r. – udział klasy III a TE pt. Zarządzanie - dr Henryk Gawroński, 

 
• 13.05.2011r. Handel zagraniczny - dr in Ŝ. Izabela Borucińska-Dereszkiewicz. 

 
W wykładach uczestniczyła młodzieŜ z klas I -III, w których realizowana jest innowacja 

pedagogiczna. Dzięki udziałowi w wykładach otwartych  młodzieŜ ma moŜliwość rozwijania 
zdolności ogólnych, tj. spostrzegania myślenia, zdolności obserwacji, wyciągania wniosków, 
kształcenia wyobraźni, twórczego działania i samodzielności.  

 
2. Konkurs ,,Matematyka w ekonomii” 

 
W ramach współpracy przeprowadzona została II edycja konkursu "Matematyka  

w ekonomii", który adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych. Tematem II edycji 
był "Człowiek w świecie podatków". Celem konkursu jest pobudzanie i rozwijanie 
zainteresowań młodzieŜy problematyką ekonomiczną, społeczną. Organizatorem konkursu 
był Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Elblągu oraz Instytut Ekonomiczny 
PWSZ w Elblągu. 
 

odpowiedzialna mgr Teresa Pietrulewicz 



3. Zadania sportowo-rekreacyjne  

Współpraca Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu z Zespołem Szkół Ekonomicznych  
w Elblągu to nie tylko poznawanie lub poszerzanie wiedzy ekonomicznej, to równieŜ 
podnoszenie sprawności fizycznej w atmosferze dobrej zabawy. Biorąc pod uwagę 
ubiegłoroczne doświadczenia oraz sugestie nauczycieli wychowania fizycznego, które 
wynikły w trakcie realizacji bardzo atrakcyjnego lecz rozbudowanego i zbyt czasochłonnego 
dla licealistów programu współpracy Instytutu z ZSE w Elblągu  
w zakresie programu sportowo – rekreacyjnego, w roku akademickim 2010/2011 
zaproponowano tylko trzy imprezy. Były to turnieje piłki noŜnej, piłki siatkowej oraz zawody 
w marszu na orientację. 

W dniu 12 marca 2011 roku odbyły się Wiosenne Marsze na Orientację, których 
organizatorem była Sekcja Turystyczna. We wspólnej zabawie wzięło udział 12 uczniów                 
z  klasy autorskiej ZSE.  

W dniu 14 marca 2011 roku na sali sportowej CSE "Światowid" zostało rozegrane spotkanie 
towarzyskie w piłce siatkowej męskiej. Na boisku naprzeciw siebie stanęły do walki dwa zespoły 
podopieczni mgr Adama JaŜdŜyńskiego - Sekcja Piłki Siatkowej KU AZS PWSZ i podopieczni mgr. 
Piotra Sieńczaka - uczniowie ZSE z Elbląga. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem elbląskich 
studentów.  

W dniu 11 kwietnia 2011 r. na sali sportowej IV LO został rozegrany mini Turniej Piłki 
NoŜnej. W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje dwie reprezentacje KU AZS PWSZ oraz 
reprezentacja ZSE . Mecze zostały rozegrane systemem gier „kaŜdy z kaŜdym”. KaŜdy mecz 
trwał 2 x 10 min. W pierwszej kolejności grały zespoły PWSZ II z ZSE Elbląg, w drugiej 
kolejności grał zespół PWSZ I z ZSE Elbląg, trzeci mecz rozegrały zespoły PWSZ I z PWSZ 
II. Najlepszym zespołem okazał się zespół PWSZ I składający się z zawodników pierwszej 
druŜyny Sekcji Piłki NoŜnej KU AZS PWSZ Elbląg, drugie miejsce zajął zespół PWSZ II 
składający się ze studentów amatorów a trzecie miejsce zajęła druŜyna ZSE. Na mecze 
przybyła  liczna grupa kibiców – uczniów i studentów, która zagrzewała do walki swoich 
faworytów.  

                                                                                         odpowiedzialna mgr Henryka Szumna 

4.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) 20 października 2010 r. WOLONTARIAT ROZWIJA –studenci zaprosili uczniów ZSE na 
spotkanie z Panią Gabrielą Zimirowską - prezesem Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu.  
W wyniku spotkania studenci wraz z uczniami pomagali w organizacji dziewiętnastego finału WOŚP 
w Elblągu 11.01.2011 r.  

2) 20 lutego 2011 r. odbył się towarzyski mecz piłki siatkowej SENEKA kontra HERE AND THERE. 

3) 12 maja 2011 r. członkowie Klubu „Seneka” zostali zaproszeni na Dni Europy zorganizowane 
przez Klub Europejski „Here and There” w Zespole Szkół Ekonomicznych.  



4) Klub Europejski wziął, podobnie jak w poprzednim roku, udział w VIII Bałtyckim Festiwalu 
Nauki organizowanym przez PWSZ w dniu 27.05.2011 r., współpracując z Kołem Seneka brali udział 
w pracach organizacyjnych na pikniku, wystawili takŜe stanowisko promujące ZSE i Klub Europejski. 

                                                                                               odpowiedzialna mgr Marta Aniśkowicz 

 

 


