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Dar Instytutu Goethego w Monachium 
 
Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 
2007/2008 Konsul Generalna Niemiec Ute Minke-
Koenig przekazała na ręce Pani Rektor Haliny Pie-
karek-Jankowskiej dar Instytutu Goethego w Mona-
chium – ksiąŜki dla biblioteki uczelnianej. Ten cenny 
dar to 395 woluminów ksiąŜek, wśród których zna-
lazły się leksykony, encyklopedie, słowniki oraz 
opracowania literackie.  

 
PAKA w IPJ 
 
W maju br. roku Zespół Oceniający Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej szczegółowo skontrolował 
jakość kształcenia na kierunku Filologia: angielska  
i germańska. Po zapoznaniu się z raportem z kon-
troli, Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
kierunek oceniło pozytywnie. W październiku nato-
miast wizytowana była Pedagogika. 

 
„Monitoring jakości wód Zalewu Wiślane-
go…” 
 
14 września br. w Sztutowie odbyły się jednodniowe 
warsztaty „Monitoring jakości wód Zalewu Wiślane-
go w oparciu o teledetekcję satelitarną”. Warsztaty 
miały na celu przybliŜyć temat wykorzystania satelit 
w ochronie wód. Językiem warsztatów był angielski.  

 
Wizyta gości z Niemiec  
 
JuŜ po raz drugi PWSZ w Elblągu gościła studentów 
informatyki z Walter-Eucken-Schule z Karlsruhe. 
Dziewiątka niemieckich studentów przyjechała do 
Elbląga, aby odbyć praktyki studenckie w ramach 
europejskiego programu Leonardo da Vinci. 

 
Golf – jak zdrowo i w dobrym towarzy-
stwie zarabiać pieniądze  
 
25 października br. odbył się wykład dr. Wojciecha 
Dziewulskiego pt. „Golf – jak zdrowo i w dobrym 
towarzystwie zarabiać pieniądze”. Dr W. Dziewulski 
jest ekonomistą i przyszłym administratorem po-
wstającego w Pasłęku pola golfowego „Sand Val-
ley”.

 
Najlepszy Student 2007/2008 
 
Akademickie Biuro Karier rozpoczęło akcję Najlep-
szy Student 2007/2008. Najlepsi studenci będą 

promowani na stronie Uczelni, gdzie zamieszczone 
zostanie ich elektroniczne portfolio.  

 
„Fundusze unijne a rozwój regionalny” 
 
26 października br. w Domu Studenckim Nr 2 
PWSZ w Elblągu przy ul. Wspólnej odbyła się kon-
ferencja naukowa pt. „Fundusze unijne a rozwój 
regionalny”. Była to czwarta konferencja związana z 
tematyką rozwoju regionalnego, organizowana 
przez Instytut Ekonomiczny. 

 
Szkolenia AIP 
 
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach 
dofinansowania z projektu „Wędka Przedsiębiorczo-
ści” prowadzi szkolenia studentów, którzy myślą  
o załoŜeniu własnej firmy. 

 
Euroislam. Islamizacja Europy czy europe-
izacja islamu? 
 

8 listopada br. w auli Instytutu Pedagogiczno-
Językowego odbył się wykład otwarty księdza dr. 
Adama Wąsa. Ks. dr A. Wąs juŜ po raz drugi od-
wiedził naszą Uczelnię, opowiadając o istocie isla-
mu oraz tolerancji religijnej. 

 
„Oblicza Internetu” po raz czwarty 
 
W dniach 22-23 listopada br. odbyła się kolejna 
konferencja poświęcona fenomenowi Internetu. 
Konferencja „Oblicza Internetu – Architektura ko-
munikacyjna Sieci" zorganizowana została po raz 
czwarty przez IIS. 

 
Wampiriada 
 
5 grudnia br. w Instytucie Ekonomicznym po raz 
kolejny przeprowadzona została „Wampiriada”. 
Celem akcji jest promowanie honorowego krwio-
dawstwa i zdrowego trybu Ŝycia wśród młodzieŜy. 
Akcja prowadzona jest przez Radę Studentów 
PWSZ oraz NiezaleŜne Zrzeszenie Studentów UMK 
w Toruniu. Studenci oddali prawie 16 litrów krwi. 

 
Nasi medaliści 
 
Studenci naszej Uczelni: Tomasz Kundicz trenujący 
karate i Maciej Tomczak – kickboxing, to tegoroczni 
brązowi medaliści Mistrzostw Polski Szkół WyŜ-
szych.  

 
Wyjazdy pracowników za granicę 
 
PWSZ ogłosiła nabór nauczycieli i pracowników na 
wyjazdy zagraniczne. Wyjazdy związane z prowa-
dzeniem zajęć przez wykładowców w Uczelni part-
nerskiej oraz wyjazdy szkoleniowe realizowane 
będą do końca września 2008 roku.
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 28 września 2007r. w Sali Teatru Dramatycznego odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku 

Akademickiego 2007/2008 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.  
 
W obecności Rektora, Prorektorów, członków Senatu oraz znamienitych gości odbyła się Immatryku-
lacja kandydatów na I rok studiów. MłodzieŜ złoŜyła ślubowanie oraz odebrała indeksy.  
Tegoroczna Inauguracja była dla Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu wyjątkowa.  

Nowo wybrana Rektor Państwowej WyŜszej 
Szkoły Zawodowej w Elblągu Jej Magnificencja 
prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska 
ogłosiła początek obchodów Jubileuszu 10-
lecia Uczelni. W lipcu 2008 roku PWSZ  
w Elblągu skończy okrągłe 10 lat. Uroczystość 
swoją obecnością uświetniły takie osobistości 
jak: m.in. wojewoda warmińsko-mazurski – 
Anna Szyszka, która objęła patronat honorowy 
nad obchodami Jubileuszu oraz Konsul 
Republiki Federalnej Niemiec Ute Minke-
Koenig. Pani Konsul w imieniu Instytutu 
Goethego w Monachium przekazała naszej 
Uczelni blisko 400 woluminów ksiąŜek 
niemieckojęzycznych, które stanowią 

nieocenioną pomoc przede wszystkim w kształceniu specjalistów filologii germańskiej. Wyjątkowym 
zaskoczeniem był dla nas prezent przekazany przez Prezesa Elbląskiej Fundacji Akademickiej Wła-
dysława Mańkuta, senatora RP. Fundacja przekazała naszej Uczelni czek na 10 tysięcy złotych. 
Wśród gości znaleźli się równieŜ: poseł Witold Gintowt-Dziewałtowski, senator RP Sławomir Sadow-
ski, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego – Piotr śuchowski, wiceprezydent Miasta 
Elbląga – Andrzej Zieliński, rektor Uniwersytetu Gdańskiego profesor Andrzej Ceynowa, prodziekan 
ds. nauki Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej profesor Janusz Cieśliński, reprezentujący 
rektora Politechniki Gdańskiej. Goście, jak równieŜ współpracownicy 
oraz serdeczni przyjaciele Uczelni składali gratulacje oraz Ŝyczenia 
wszelkiej pomyślności, a takŜe podziękowania za długoletni wkład 
pracy dla uprzedniego rektora PWSZ w Elblągu, załoŜyciela Uczelni 
prof. dr hab. inŜ. Zbigniewa Walczyka. Wykład inauguracyjny pt.: 
„Wyzwania stojące przed kształceniem zawodowym w Polsce wobec 
członkostwa w Unii Europejskiej” wygłosił senator RP, prof. dr hab. 
inŜ. Edmund Wittbrodt. Po wykładzie wystąpił z koncertem 
Akademicki Chór. Rok Akademicki 2007/2008 zainaugurowało około 
4000 studentów, w tym ponad 1000 na pierwszym roku studiów. 
Studenci rozpoczęli naukę na kierunkach: Informatyka, Mechanika i 
Budowa Maszyn, Elektrotechnika, Filologia Polska, Filologia 
(germańska i angielska), Pedagogika, Ochrona Środowiska, 
Ekonomia oraz Administracja.  
(Na zdjęciu u góry: senator RP prof. dr hab. inŜ. E. Wittbrodt, Rektor UG – prof. A. 
Ceynowa, Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. H. Piekarek-Jankowska, prorektor ds. 
rozwoju PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inŜ. Z. Walczyk i prorektor ds. kształcenia – dr 
hab. inŜ. Cezary Orlikowski, poniŜej: Konsul Ute Minke-Koenig z tłumaczką 
                                                                                                                                 BR 
 

PRZEMÓWIENIE JM REKTOR PWSZ W ELBLĄGU 
 
Dostojni Go ście! Wysoki Senacie! Szanowni Pracownicy! Drodzy St udenci! 
 

Rozpoczynając swoje wystąpienie chciałabym na wstępie przedstawić się, szczególnie tym  
z Państwa, z którymi mam przyjemność spotkać się po raz pierwszy. Od września br. jestem rektorem 
PWSZ w Elblągu, wybranym przez społeczność akademicką Szkoły.  
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Z wykształcenia jestem geologiem, zajmuję się badaniami geologicznymi dna morza i ochroną 
brzegów morskich przed abrazją. Swoją dotychczasową karierę naukową realizowałam w Uniwersyte-
cie Gdańskim na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii w Instytucie Oceanografii. 

Z Państwową WyŜszą Szkołą Zawodową w Elblągu jestem związana od samego początku jej 
istnienia. Uczestniczyłam w tworzeniu pierwszego programu studiów na kierunku ochrona środowiska, 
byłam wykładowcą przedmiotów geologicznych, byłam członkiem Konwentu i w ubiegłym roku, kiedy 
po krótkiej przerwie znów podjęłam pracę w PWSZ, powierzono mi funkcję Prorektora ds. Rozwoju. 
Mam nadzieję, Ŝe moje dotychczasowa znajomość Szkoły i jej problemów pomoŜe mi naleŜycie wy-
pełniać obowiązki rektorskie.  

Moim zamierzeniem jest pełnienie funkcji słuŜebnej w stosunku do całej społeczności akade-
mickiej. Wiem, Ŝe tą samą ideą oŜywieni są wybrani wraz ze mną Prorektorzy, których chciałabym 
przedstawić: 

• Pan profesor Zbigniew Walczyk – Prorektor ds. Rozwoju 
• Pan profesor Cezary Orlikowski – Prorektor ds. Kształcenia 
Jako rektor PWSZ w Elblągu będę starała się współpracować z władzami samorządowymi lokal-

nymi i regionalnymi, z elbląskimi firmami, ze szkołami oraz ze wszystkimi instytucjami i osobami, któ-
rym leŜy na sercu kształcenie młodzieŜy i budowanie nowoczesnego społeczeństwa wiedzy. śywię 
nadzieję, Ŝe wszyscy tu obecni, przyjaciele naszej Szkoły, będą, tak jak dotychczas wspierać mnie  
w działaniach słuŜących naszemu wspólnemu dobru.  

Pragnę w tym miejscu złoŜyć podziękowania i wyrazy głębokiego uznania, mojemu poprzedni-
kowi, pierwszemu rektorowi PWSZ w Elblągu – Panu profesorowi dr hab. inŜ. Zbigniewowi Walczyko-
wi, który przez 9 lat pełnił funkcję rektora. Dziękuję za ogromne zaangaŜowanie w powstanie Uczelni, 
za nieoceniony wkład pracy w jej rozwój i osiągnięcie tak wysokiej pozycji, jaką obecnie zajmuje wśród 
wyŜszych szkół zawodowych w Polsce.  
 
Dostojni Go ście, Szanowni Zebrani!  

Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego jest zawsze wielkim świętem i bardzo 
waŜnym wydarzeniem dla Uczelni. Skłania do refleksji nad tym, gdzie jesteśmy? dokąd zmierzamy? 
jak minął poprzedni rok? 

W minionym roku akademickim w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu kształci-
liśmy studentów na 9 kierunkach studiów, takich jak: Ekonomia, Administracja, Pedagogika, Filologie: 
polska, angielska i niemiecka, Informatyka, Mechanika i budowa maszyn, Elektrotechnika, Ochrona 
środowiska. Siedem z nich posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a pozostałe dwa 
kierunki: pedagogika i elektrotechnika oczekuje na zapowiedzianą wizytację tej Komisji. Łącznie na 
wszystkich kierunkach studiów, w ubiegłym roku akademickim, naukę pobierało około 5000 studentów 
pod opieką 200 nauczycieli akademickich, w tym 45 profesorów.  

Specyfiką studiów w wyŜszych szkołach zawodowych jest ukierunkowanie procesu dydak-
tycznego na praktyczny wymiar kształcenia. Chlubimy się tym, ze połowę kierunków studiów prowa-
dzonych w naszej Uczelni stanowią kierunki techniczne o specjalnościach poszukiwanych przez pra-
codawców. Nasz oferta kształcenia dobrze wpisuje się w aktualną politykę edukacyjną państwa i za-
potrzebowanie rynku pracy. Zapewniamy wysoki poziom usług dydaktycznych. W bieŜącym roku 
PWSZ w Elblągu uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 2000.  

MłodzieŜ, która zdecyduje się na studia u nas, nie zawiedzie się, damy jej wiedzę na dobrym 
poziomie oraz umiejętności, które pozwolą na dobre wykonywanie zawodu lub na kontynuację studiów 
nawet na najlepszych uczelniach krajowych lub zagranicznych. 

Władze naszej Uczelni i wszyscy nauczyciele akademiccy dokładają starań, aby studenci mieli 
moŜliwość zdobywania doświadczenia zawodowego. W zeszłym roku akademickim, kilkunastu stu-
dentów PWSZ w Elblągu uczestniczyło w europejskich programach edukacyjnych: Sokrates/Erasmus i 
Leonardo da Vinci i odbyło praktyki oraz staŜe w renomowanych firmach niemieckich oraz w Łotew-
skiej Akademii Pedagogicznej w Liepaji. Pozostali mieli moŜliwość odbywania praktyk zawodowych w 
wysokowyspecjalizowanych firmach elbląskich oraz w najlepszych szkołach i instytucjach wychowaw-
czych w Elblągu. Uczestniczyli równieŜ w międzynarodowych warsztatach ekologicznych zorganizo-
wanych na Mierzei Wiślanej przez panią dr Agatę Rychter z Instytutu Politechnicznego w ramach Uni-
wersytetu Bałtyckiego. 

Nasi studenci mogą poszczycić się sukcesami odniesionymi na międzynarodowych i krajo-
wych konkursach informatycznych. Laureatami takich konkursów rozstrzygniętych w 2007 roku byli m. 
in. Tomasz Kobyliński, Dawid Labuda, Tomasz Sikora i Agnieszka Wójcik.  

Cieszy nas takŜe to, Ŝe studenci i absolwenci naszej Uczelni załoŜyli juŜ 7 firm informatycz-
nych w Elbląskim Inkubatorze Nowoczesnych Technologii i z powodzeniem stawiają pierwsze kroki w 
biznesie. Chcemy traktować to jako iskierkę nadziei, Ŝe moŜe uda się powstrzymać masową emigra-
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cję ekonomiczną najzdolniejszej i bardzo dobrze wykształconej polskiej młodzieŜy i dać tej młodzieŜy 
moŜliwość realizacji swoich ambicji i planów Ŝyciowych we własnym kraju. 

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu jest miejscem, w którym nie tylko moŜna 
zdobywać wiedzę, ale takŜe przeŜywać przygody artystyczne i sportowe. Taką moŜliwość stwarza 
Uczelnia wszystkim pracownikom, studentom i sympatykom, oferując moŜliwość uczestnictwa w cie-
kawych konferencjach naukowych (takich jak np. cykliczna konferencja „Oblicza Internetu”), w wykła-
dach otwartych (takich jak np. wykład księdza dr Adama Wąsa – o islamie), w koncertach chóru, spek-
taklach teatru studenckiego, wieczorach autorskich i wystawach oraz w zajęciach siedmiu sekcji spor-
towych Klubu AZS. 

 
Szanowni Pa ństwo! 

W rozpoczynającym się nowym roku akademickim podejmie u nas naukę nieco ponad 1000 
nowoprzyjętych studentów. Jest to liczba osób przyjętych na I rok studiów nieco mniejsza niŜ w roku 
ubiegłym, co wynika zapewne z pogłębiającego się niŜu demograficznego.  

Martwi nas jednak to, Ŝe jednocześnie zmniejsza się zainteresowanie studiami na kierunkach 
technicznych. Główną tego przyczyną jest niski poziom nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach 
średnich, przede wszystkim matematyki.  

Dlatego teŜ z zadowoleniem postrzegamy wszelkie działania zmierzające do podniesienia po-
ziomu kształcenia matematycznego. Cenna jest dla nas inicjatywa Prezydenta Miasta Elbląga – pana 
Henryka Słoniny dotycząca wsparcia finansowego tych szkół średnich, które podejmują się realizacji 
przedmiotu matematyka w zwiększonym wymiarze godzinowym. PWSZ ze swej strony deklaruje chęć 
współpracy merytorycznej z elbląskimi gimnazjami i szkołami średnimi w celu tworzenia wspólnych, 
innowacyjnych programów nauczania matematyki i fizyki. Mamy juŜ pierwsze tego typu pozytywne 
doświadczenia wynikające ze współpracy z Zespołem Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego i krajowego rynku pracy, zamierzamy w przy-
szłym roku akademickim 2008/2009 uruchomić nowy kierunek studiów – Budownictwo. Mamy pod-
stawy sądzić, Ŝe kierunek ten będzie się cieszył duŜym zainteresowaniem. 

W bieŜącym roku akademickim rozpoczniemy natomiast wdraŜanie, zmodyfikowanych pro-
gramów studiów. Programy te w pełni dostosowaliśmy do nowych standardów kształcenia w Polsce  
i wymogów UE, czyli do tzw. Procesu bolońskiego. Wprowadzamy system akumulacji punktów kredy-
towych, uzyskiwanych za kaŜdy egzamin i zaliczenie.  

Kształcenie w systemie bolońskim będzie dobrze słuŜyło mobilności studentów, umoŜliwi im 
kontynuowanie studiów II stopnia (magisterskich) na dowolnych uczelniach w Polsce i w krajach UE. 
Pozwoli równieŜ na rozszerzenie zakresu wymiany zagranicznej studentów w ramach europejskich 
programów edukacyjnych. 

Kolejnym naszym zamierzeniem jest rozpoczęcie budowy nowych obiektów dydaktycznych fi-
nansowanych ze środków UE w wysokości około 25 mln zł. Inwestycja ta będzie przeznaczona na 
potrzeby dydaktyczne Instytutów: Politechnicznego i Ekonomicznego oraz Biblioteki.  

 
Szanowni Pa ństwo!  

Rozpoczynający się dziś nowy rok akademicki 2007/2008 będzie dla społeczności akademic-
kiej PWSZ w Elblągu rokiem szczególnym. Będzie to bowiem rok jubileuszowy, w którym będziemy 
obchodzić 10-lecie powstania naszej Uczelni. Jubileusz ten będziemy obchodzić pod patronatem ho-
norowym Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

W imieniu pracowników i studentów PWSZ w Elblągu oraz własnym – bardzo dziękuję, Pani 
Wojewodo, za wyświadczony nam zaszczyt i objęcie patronatem naszego Jubileuszu.  

W ramach obchodów Jubileuszowych planujemy kilka konferencji naukowych, huczniejsze niŜ 
zwykle Juwenalia, koncerty naszego chóru, występy teatru studenckiego i wydawnictwa okoliczno-
ściowe. Centralną uroczystość Jubileuszową planujemy na koniec czerwca 2008 roku.  

I choć szczegóły obchodów jeszcze nie są znane, to juŜ dziś z największą przyjemnością za-
praszam Państwa do uczestniczenia w naszym świętowaniu i zapowiadam nadejście zaproszenia  
w odpowiednim czasie. 
 
Szanowni Pa ństwo! 

Jednym z najwaŜniejszych punktów inauguracji kaŜdego roku akademickiego jest przyjęcie 
nowych studentów do społeczności akademickiej. Dlatego teŜ zwracam się teraz do Was - drodzy 
młodzi przyjaciele, którzy za chwilę złoŜycie ślubowanie i poddacie się immatrykulacji, czyli uroczy-
stemu przyjęciu w poczet studentów. Chciałabym, powiedzieć Wam, Ŝe studiowanie na wyŜszej 
Uczelni nie powinno i nie moŜe ograniczać się tylko do zaliczania kolejnych przedmiotów. Studiowanie 
to coś więcej niŜ tylko zdobywanie wiedzy, to takŜe kształtowanie osobowości. WyŜsza Uczelnia jest 
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przecieŜ miejscem wielości światopoglądów, swobodnego rozwijania myśli i prawa do ich głoszenia  
w atmosferze wzajemnego szacunku.  

W kształtowaniu osobowości ogromną rolę odgrywa działanie z innymi i na rzecz innych, 
umiejętność współpracy i porozumienia dla wspólnego celu lub wspólnego dobra. Tutaj teŜ będziecie 
mogli rozwijać Wasze indywidualne zainteresowania i pasje Ŝyciowe w róŜnego typu organizacjach 
studenckich: kulturalnych, sportowych, naukowych. Powinnością naszą – Waszych nauczycieli aka-
demickich - jest stworzenie Wam jak najlepszych warunków i atmosfery do tego rozwoju. Będziemy  
o Was dbać, bo Wy jesteście naszą przyszłością. śyczę Wam satysfakcji z nauki, spotkania cieka-
wych ludzi, nawiązania przyjaźni i wiele radości związanych z tym niezapomnianym okresem studenc-
kiego Ŝycia.  

Kończąc, chciałabym podziękować wszystkim pracownikom – kadrze dydaktycznej i admini-
stracji oraz studentom naszej Uczelni za trud i zaangaŜowanie w kształtowanie dobrego wizerunku 
naszej Uczelni.  

Składam Państwu najserdeczniejsze Ŝyczenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w pracy zawo-
dowej oraz w Ŝyciu osobistym. Składam równieŜ podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, 
które okazywały nam pomoc oraz Ŝyczliwość i wyraŜam nadzieję na dalszą dobrą współpracę. 

 

 
 

„Wisła – ekologia, kultura, środowisko” – I Naukowe Warsztaty  
w Sztutowie (10 – 16 września br.) 

 
Południowe wybrzeŜe Morza Bałtyckiego jest obszarem atrakcyjnym turystycznie. Wody Wisły 

mające swoje ujście w tym obszarze, wywierają ogromny wpływ na jakość wód nie tylko w południo-
wym basenie Bałtyku, ale równieŜ w całym jego akwenie. Nadmierny dopływ soli odŜywczych powo-
duje zachwianie równowagi ekologicznej w całym Bałtyku, a przede wszystkim w wodach przybrzeŜ-
nych, co obniŜa atrakcyjność turystyczną i utrudnia zrównowaŜony rozwój regionu Morza Bałtyckiego.  

Pragnąc podkreślić istotny wpływ wód największej polskiej rzeki, jak równieŜ pozostałych rzek 
basenu Morza Bałtyckiego na jego stan ekologiczny, Instytut Politechniczny Państwowej WyŜszej 
Szkoły Zawodowej w Elblągu zorganizował międzynarodowe spotkanie studentów z uczelni regionu 
Morza Bałtyckiego.  

Warsztaty, które odbyły się we 
wrześniu w Sztutowie zostały włączone do 
akcji letniej Baltic University Program (BUP), 
Uppsala, Szwecja. Uczestnicy warsztatów (na 
zdjęciu), studenci z Rosji, Niemiec, Łotwy, 
Białorusi, Ukrainy, Słowacji, Polski oraz 
uczniowie I LO Elblągu zaprezentowali naj-
waŜniejsze problemy związane ze stanem 
czystości rzek w ich krajach. Dodatkowo 
podczas warsztatów były prowadzone badania 
w Delcie Wisły dotyczące zanieczyszczeń 
obszarowych powstających na śuławach  
w warunkach polderowych. Opiekę 
merytoryczną nad tą częścią warsztatów obieli pracownicy naukowi Instytutu Melioracji i UŜytków 
Zielonych - dr Jerzy Terlikowski i Krystyna Terlikowska, dr BoŜena Graca z Uniwersytetu Gdańskiego 
oraz dr hab. Marek Kruk i dr Agata Rychter z PWSZ w Elblągu. Podczas warsztatów odbyła się tele-
konferencja z profesorem z Uniwersytetu w Uppsali (Szwecja) Lars’em Ryd÷n z zakresu ochrony wód 
w rzekach (River restoration). Studenci mieli równieŜ okazję zapoznać się z moŜliwościami wykorzy-
stania nowoczesnych technologii w monitoringu wód. Profesor Marek Kruk przedstawił wyniki badań 
prowadzonych w ramach projektu INNTERREG IIIa nad nowoczesną metodą monitoringu zanieczysz-
czeń przy wykorzystaniu obrazów satelitarnych (Monitoring the water quality on the basis of satellite 
remote sensing). Wizyta w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku przybliŜyła uczestnikom warsz-
tatów znaczenie rzeki Wisły w rozwoju społeczeństwa, państwa i regionu. Studenci zwiedzili najpięk-
niejsze miasta usytuowane w Delcie Wisły: Gdańsk, Sopot, Malbork i Elbląg. Nie zabrakło jednak cza-
su na odpoczynek, taniec, spacer nad morzem, dzięki czemu mogliśmy poznać się lepiej. 

 
dr Agata Rychter 

zastępca dyrektora Instytutu Politechnicznego 
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Zmiany i plany KU AZS PWSZ Elbląg 
 

śycie toczy się szybko. Zmiany dokonują się wszędzie. W końcu to jedyna stała rzecz w na-
szej rzeczywistości. Nie inaczej jest i u nas. W październiku dobiegła końca kolejna, juŜ czwarta ka-
dencja działalności zarządu uczelnianego klubu AZS. Przypomnę, Ŝe zgodnie ze statutem AZS trwa 
ona dwa lata. Z przyjemnością pragnę poinformować, iŜ po raz kolejny zostałem obdarzony zaufaniem 
członków naszego klubu obecnych na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Jest to dla mnie 
powód do satysfakcji, dowód, Ŝe coś dobrego dzieje się na naszej Uczelni i kolejny impuls, by w dal-
szym ciągu pracować na rzecz rozwoju sportu akademickiego w Elblągu.  

Ale jedna rzecz cieszy szczególnie. Naszym kandydatem na XXII Zjazd Akademickiego 
Związku Sportowego, który odbędzie się w grudniu br. w Poznaniu, wybieranym równieŜ w trakcie 
walnego zebrania, została studentka II roku IE Anna śuraw. 

Od nowego roku akademickiego na czele naszej Uczelni stoi JM Rektor prof. dr hab. Halina 
Piekarek-Jankowska. Były rektor, obecnie prorektor ds. rozwoju i w dalszym ciągu nasz mentor prof. 
dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk przedstawił na posiedzeniu Senatu PWSZ, dokument Główne kierunki 
rozwoju i działalności PWSZ w Elblągu – Strategia na lata 2007-2015. Nas „azetesiaków” najbardziej 
interesowała część dotycząca sportu akademickiego. Plany są naprawdę imponujące. MoŜna je po-
dzielić na cztery główne części: rozwój sportu akademickiego, aktywizacja środowiska studenckiego, 
rozwój infrastruktury oraz promocja Uczelni. W kaŜdej z nich jest sporo do zrobienia. NajwaŜniejszą 
sprawą jest stworzenie jak najszerszej w ramach KU AZS oferty do uprawiania sportu, zwiększenie 
kontaktów sportowych z innymi uczelniami elbląskimi, ale nie tylko – starty w Mistrzostwach Polski 
Szkół WyŜszych, kontakty międzynarodowe, organizacje cyklicznych imprez sportowych np. Bieg 
Uliczny o Puchar Rektora PWSZ w Elblągu, Otwarte Mistrzostwa PWSZ a moŜe Mistrzostwa Polski 
uczelni naszego typu w marszach i biegach na orientacje. Kto w Polsce ma taki las jak BaŜantarnia, 
nie wspominając o całej Wysoczyźnie Elbląskiej. Przy okazji… pozdrowienia dla wszystkich włóczybu-
tów! 

Nie zapominamy o planach tworzenia sekcji sportowych startujących w ligach krajowych oraz 
organizacji w Elblągu Mistrzostw Polski Szkół WyŜszych np. w siatkówce czy koszykówce. Oczywiście 
do tego potrzebni są zarówno sportowcy jak i osoby, które będą chciały zaangaŜować się w działal-
ność klubu uczelnianego. Dlatego gorąco wierzę, Ŝe wyjazd na zjazd AZS Ani śuraw będzie począt-
kiem większej aktywności studentów w pracach naszego klubu uczelnianego AZS. W planach na 
przyszłość jest równieŜ mowa o budowie własnego obiektu sportowego przy ul. Wspólnej. Rzecz jak 
najbardziej warta wsparcia i podtrzymania w kierunku pełnej realizacji. Akademickie Centrum Sportu 
Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Marzenia? Ale od tego się zaczyna. To nie 
wszystkie nasze pomysły, czekamy równieŜ i na Wasze. Zachęcam do większej aktywności sportowej 
zarówno młodzieŜ studiującą jak i pracowników. W przyszłym roku będziemy obchodzić Jubileusz 10-
lecia naszej Uczelni. Warto a nawet trzeba, by akcent sportowy uświetniający te obchody, był jak naj-
bardziej okazały.  

                                                                                         mgr  Aleksander Misiewicz 
Zakład Wychowania Fizycznego  

 
 

System biblioteczny SOWA 2 
 
Od października br. działalność biblioteki wspomagana jest zintegrowanym systemem 

SOWA2/MARC21. Program ten umożliwia automatyzację wielu procesów bibliotecznych – 

katalogowanie, wyszukiwanie informacji, tworzenie zestawień o posiadanych zbiorach, 

ewidencję oraz udostępnianie zbiorów.  
 
MARC21 to międzynarodowy standard opisu bibliograficznego. Format ten rozwijany przez 

Bibliotekę Kongresu stał się w pewnym sensie normą dla systemów bibliotecznych uŜytkowanych 
przez polskie biblioteki. Stosuje go m.in. Biblioteka Narodowa, duŜe biblioteki uczelniane – Biblioteka 
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Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kon-
sorcjum NUKAT. Uniwersalność formatu MARC21 oraz systemu SOWA2 pozwala na tworzenie kata-
logów obejmujących dowolne materiały biblioteczne. W ramach jednej biblioteki moŜna utrzymywać 
dowolną liczbę odrębnych katalogów.  

Oprogramowanie pracuje w technologii klient/serwer i umoŜliwia korzystanie ze wszystkich 
funkcji w obrębie sieci lokalnej i zdalnie przez Internet.  

OPAC (On-line Public Access Catalogs / Katalog powszechnego dostępu) pozwala na prze-
szukiwanie baz danych zawierających wszystkie wydawnictwa dostępne w bibliotece w trybie on-line. 
Moduł pełni równieŜ rolę informacyjną dla czytelników na temat stanu ich kont. Katalog biblioteczny 
dostępny jest na stronie www naszej Uczelni lub pod adresem www.bu.pwsz.elblag.pl/sowa-www/ . 
Wyszukiwanie moŜna realizować poprzez indeksy lub przez specjalny język zapytań.  
Pełne wdroŜenie systemu w oddziale bibliotecznym przy ul. Czerniakowskiej umoŜliwi uruchomienie 
modułu rezerwacji i zamawiania ksiąŜek przez Internet.  

mgr Janina Szadkowska – dyrektor Biblioteki PWSZ 
 

 
 

Wystawa z okazji Święta Odzyskania Niepodległości  
 
8 listopada br. w Galerii Filar Sztuki odbyło się otwarcie wystawy poświęconej 89-tej rocz-

nicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  

Uroczystego otwarcia dokonała Pani Rektor PWSZ prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska. 
Swoją obecnością wystawę uświetnili goście: gen. 
dyw. Wiesław Michnowicz – dowódca 16 Pomorskiej 
Dywizji Zmechanizowanej, Zbigniew Tuszyński – 
rzecznik prasowy 16 PDZ, Jarosław Lango – sekre-
tarz Urzędu Miasta w Elblągu, ksiądz Piotr Bryk – 
Duszpasterz Akademicki Elbląga, jak równieŜ osoby 
emocjonalnie związane z tamtymi wydarzeniami i 
zafascynowani historią tamtego okresu: Zbigniew 
Zajchowski, Zofia i Wiesław Dmowscy, Beata Bizu-
nowicz, Waldemar JeŜ, Hanna Chęć. Wyjątkowym 
gościem i współtwórcą wystawy był Pan Sławibór 
Bronicki. To dzięki jego Ŝyczliwości oraz zaangaŜo-
waniu mogliśmy zaprezentować tak róŜnorodne i 
ciekawe eksponaty.  
Wśród nich znalazły się fotografie z okresu dwudziestolecia międzywojennego, ksiąŜki wydane w 
okresie II Rzeczpospolitej, jak równieŜ odznaczenia, ordery, dyplomy i dokumenty pochodzące ze 
zbiorów prywatnych kolekcjonerów.  
Wystawę wzbogacają takŜe strój replika ubioru Józefa Piłsudskiego oraz jego portret. Organizatorami 
wystawy byli: nauczyciele z Instytutu Ekonomicznego: mgr Olga Filaszkiewicz, mgr Katarzyna Ol-

szewska, mgr Krystyna Murawska, 
pracownicy biblioteki: mgr Dorota Janik, 
inŜ. Anna PoroŜyńska i lic. Krystyna 
Granacka oraz pracownicy Biura 
Rektora. 
 
 
 
 
(Na zdjęciu u góry: J. Lango – sekretarz Urzędu 
Miejskiego w Elblągu, Rektor PWSZ prof. dr hab. 
H. Piekarek-Jankowska, gen. dyw. W. Michnowicz, 
dyrektor IE – dr hab. K. Gomółka, prof. PWSZ, mgr 
K. Olszewska, poniŜej: honorowi goście oraz J. M. 
Rektor PWSZ, prorektorzy: prof. dr hab. inŜ. Z. 
Walczyk i dr hab. inŜ. C. Orlikowski).  

 
BR 
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„Fundusze unijne i rozwój regionalny” 

 
Po raz czwarty Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

był organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej ,,Fundusze unijne i rozwój regio-

nalny”.  
 

Konferencja odbyła się 26 października br.. Zaproszeni goście reprezentowali środowiska za-
równo naukowe, jak i praktyczne. Tematyka konferencji skłaniała do dyskusji nad bardzo aktualnym 
problemem, mianowicie wykorzystania środków unijnych. Wiele uwagi poświecono wspieraniu rozwoju 
zasobów ludzkich z Europejskiego Funduszu Społecznego w róŜnych regionach Polski. Europejski 
Fundusz Społeczny jest najstarszym funduszem strukturalnym Unii Europejskiej. Powołany został  
w 1957 r. jako element traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą. W tym kontek-
ście prezentowane referaty zawierały informacje dotyczące efektów pozyskiwania, wydatkowania, a 
takŜe wpływu na rozwój regionalny środków pochodzących z EFS.  

Na konferencji bardzo burzliwie dyskutowanym zagadnieniem była konkurencyjność regionu 
określana jako przewaga jego gospodarki 
nad gospodarką innych regionów. Dany 
region moŜna określić mianem konkuren-
cyjnego, jeŜeli stwarza przedsiębiorstwom 
zlokalizowanym na jego obszarze warunki 
umoŜliwiające im wygranie konkurencji i 
jest w stanie wygrać konkurencję z innymi 
regionami, w której stawką jest przecią-
gnięcie kapitału inwestycyjnego. Pomiędzy 
jednostkami pozyskującymi i wydatkują-
cymi środki z funduszy UE istnieje równieŜ 
rywalizacja. Przykładem rywalizacji po-
między gminami jest konkurencja bezpo-
średnia. Przejawia się ona we współza-
wodnictwie o dostęp do korzyści ze-
wnętrznych tj. pozyskiwanie zewnętrznych 
inwestycji prywatnych, utrzymywanie kapitału w granicach regionu, lokalizowanie w nim przedsię-
biorstw, organizacji gospodarczych, agend i instytucji rządowych oraz pozyskiwanie środków publicz-
nych w postaci róŜnych form wsparcia rządowego i międzynarodowego. 

Wykorzystanie środków publicznych pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej jest jednym  
z kluczowych punktów rywalizacji politycznej przy wyborach samorządowych. W gruncie rzeczy pozy-
skiwanie funduszy unijnych powinno odbywać się przy zaangaŜowaniu moŜliwie szerokiej grupy 
członków społeczności lokalnej. Pozwala to na integrację indywidualnych inicjatyw wokół ogólnie 
akceptowanego celu rozwoju regionu. 

RóŜnorodność wystąpień na konferencji i udział w niej gości z róŜnych regionów Polski ukaza-
ły bardzo duŜe potrzeby związane z badaniami nad wpływem środków UE na rozwój regionalny. Zor-
ganizowane prze Instytut Ekonomiczny spotkanie daje podstawę do przygotowania w przyszłym roku 
kolejnej konferencji, której problematyka będzie zbliŜona do tegorocznej. (Na zdjęciu: dyrektor Instytutu Eko-
nomicznego dr hab. Krystyna Gomółka, prof. PWSZ oraz uczestnicy konferencji). 

                                                                     dr in Ŝ. Tomasz Winnicki 
Instytut Ekonomiczny 

 

Nowe książki w uczelnianej bibliotece 
 

Celem biblioteki uczelnianej jest ułatwianie studentom dostępu do potrzebnych im źródeł, po-
moc w poszerzaniu wiedzy teoretycznej i rozwijaniu zainteresowań. Księgozbiór Biblioteki Uczelnianej 
PWSZ w Elblągu oprócz tego, Ŝe jest tematycznie dostosowany do kierunków i specjalności studiów 
posiada szereg pozycji z wielu innych dziedzin. Aby oderwać się od codziennych zmagań z nauką 
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polecamy studentom przewodniki turystyczne, a zwłaszcza popularną sieć przewodników wydawnic-
twa Pascal. Jednym z nich jest „Polska przewodnik ilustrowany”  – prowadzi do najciekawszych 
miejsc naszego kraju. Zawiera wszelkie potrzebne informacje o najciekawszych zabytkach i cudach 
przyrody, moŜliwościach aktywnego wypoczynku, hotelach, restauracjach, imprezach cyklicznych. 
Piękne zdjęcia prezentują urodę i róŜnorodność polskich krajobrazów. Inny przewodnik to „Tatry 
przewodnik ilustrowany” , opisano w nim 14 tras pieszych wycieczek górskich uwzględniając róŜne 
stopnie trudności: od krótkich kilkugodzinnych wędrówek wiodących zazwyczaj dolinami, przez typo-
we, całodniowe wycieczki dla bardziej zaawansowanych piechurów, po najdłuŜsze eskapady z duŜym 
nagromadzeniem trudności technicznych. Przejrzyste kolorowe mapy oraz panoramy umoŜliwiają 
poznanie opisywanych rejonów i zaplanowanie aktywnego wypoczynku. Ponadto przewodnik zawiera 
informacje dotyczące specyficznego klimatu Tatr, opisy przepięknej podhalańskiej przyrody, historię 
gór oraz mentalność górali.  
Opisane przewodniki Pascala to tylko niektóre spośród wielu. Są sprawdzonym przyjacielem turysty, 
w zajmujący sposób opowiadają o tym, co warto zobaczyć i poznać, prowadzą do miejsc, które na 
długo pozostają w sercach zwiedzających. Oprócz przewodników posiadamy takŜe album „Polskie 
góry” , w którym zebrano zdjęcia oddające charakter i klimat pasm górskich – od Sudetów poprzez 
Karpaty po Góry Świętokrzyskie. Na fotografiach uwieczniono przepiękne krajobrazy, malownicze 
przełomy rzek, dzikie ostępy leśne i rozległe doliny, wyniosłe wierzchołki, a takŜe panoramy roztacza-
jące się z widokowych polan, skalne rzeźby, górskie jeziora i najcenniejsze zabytki.  

Pozycje te adresowane są do szerokiego grona czytelników zainteresowanych turystyką, topo-
grafią, przyrodą, budową geologiczną i dziejami gór od ich powstania do czasów obecnych.  

 
mgr Dorota Janik – pracownik Biblioteki 

*** 
Zasoby biblioteki na przełomie ostatnich paru lat wzbogaciły się o wiele interesujących woluminów. 
Studenci obecnie mogą znaleźć duŜo nowości wydawniczych z róŜnych dziedzin. Ostatnio nasze półki 
zostały zapełnione przez kilkaset nowych tytułów.Ochrona środowiska jest to jeden z działów tema-
tycznych w naszej bibliotece, którego zasoby są bardzo obszerne i bogate w najnowsze wydania.  

Interesującą nowością jest ksiąŜka Jana Górzyńskiego "Podstawy analizy środowiskowej wyrobów 
i obiektów"  poświęcona analizie energetyczno-ekologicznej wyrobów uwzględniających pełny cykl ich 
istnienia, czyli tzw. analizie LCA (Life Cycle Assessment). Jest to nowa technika zarządzania środowi-
skowego. Jednym z jej głównych załoŜeń jest dąŜenie do uwzględnienia wszystkich czynników mają-
cych potencjalny wpływ na środowisko związanych z danym produktem, którym moŜe być wyrób, cały 
proces produkcji czy uŜytkownika wyrobu, jak równieŜ usługa. Technika LCA została znormalizowana 
przez ISO. Jan Górzyński omawia problematykę wpływu wytwarzania, uŜytkowania i likwidacji wyro-
bów na środowisko naturalne, sposobu ilościowego opisu obciąŜeń środowiska. 
Przedstawiono równieŜ problematykę optymalizacji obiektów budowlanych, modernizacji, specyficzne 
zagadnienia projektowania i doskonalenia izolacji cieplnej na podstawie analizy LCA. KsiąŜka ta jest 
polecana studentom wydziałów: mechanicznych, energetycznych, budowlanych, chemicznych  
i inŜynierii środowiska wyŜszych uczelni technicznych. 
Inną godną uwagi jest ksiąŜka GraŜyny Jastrzębskiej "Odnawialne źródła  energii  
i pojazdy proekologiczne"  poświęcona wiatrowi, wodzie, Słońcu, ciepłu wnętrza Ziemi, biomasie, 
mającym wielkie znaczenie w bilansie energetycznym państw. Pokazano w niej ciekawe rozwiązania 
konstrukcyjne układów konwersji energii pozyskiwanej ze źródeł niekonwencjonalnych na energię 
elektryczną, wielkie inwestycje światowe oraz stan energetyki odnawialnej w Polsce. Jednym  
z tematów, któremu poświęcono wiele miejsca jest paliwo przyszłości, jakim jest wodór, jak równieŜ 
perspektywy problemów energetycznych w zakresie motoryzacji. Przedstawiono pojazdy proekolo-
giczne, głównie elektryczne i hybrydowe, które zainteresują wielu naszych czytelników, a w szczegól-
ności studentów kierunków ochrony środowiska, a takŜe energetyki, elektrotechniki samochodowej, 
napędów elektrycznych.  
KsiąŜki te znajdziecie Państwo w naszej bibliotece przy ul. Grunwaldzkiej, do której serdecznie zapra-
szamy. Poprzez naszą stronę internetową http://www.bu.pwsz.elblag.pl/sowa-www / moŜna dotrzeć 
do literatury z innych dziedzin tematycznych, którą gromadzimy w bibliotece uczelnianej. 

inŜ. Anna  Poro Ŝyńska –pracownik Biblioteki 
*** 

Biblioteka Uczelni stanowi warsztat naukowy i edukacyjny dla całej społeczności akademic-
kiej. Jest nie tylko miejscem gromadzenia i udostępniania ksiąŜek, ale teŜ spełnia wiele innych waŜ-
nych zadań społecznych: jest miejscem spotkań, miejscem uczenia się i nauczania. Oferuje spokój i 
komfort bezpłatnych usług. UmoŜliwia znalezienie potrzebnych publikacji i materiałów.  
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Czytelnia proponuje czasopisma z róŜnych dziedzin. Prenumerata obejmuje 108 tytułów 
czasopism krajowych i zagranicznych, których oferta dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań 
czytelników. Z bogatej prenumeraty polecamy kilka periodyków omawiających postępy w nauce i 
osiągnięcia polskiego środowiska naukowego: „Świat Nauki” , „Sprawy Nauki” , „Wiedza i śycie”  
oraz czasopisma informacyjne, ogólnopolskie: „Polityka” , „Forum” , „Newsweek Polska” . Zachę-
camy do zapoznania się z pismami lokalnymi: „Tydzie ń w Elbl ągu” i „Dziennik Elbl ąski” , które 
przedstawiają informacje bieŜące dotyczące Ŝycia codziennego w naszym mieście. Biblioteka prze-
chowuje roczniki prenumerowanych czasopism.  

lic. Krystyna  Granacka – pracownik Biblioteki 

 
 

Nowości w Zakładzie Lektoratów 
 
W związku z obowiązującymi od 1.10.2007r. nowymi standardami kształcenia, w których dokładnie 
określono poziom biegłości językowej absolwenta studiów I st. (B2 ESOKJRE), konieczne okazało się 
równieŜ zmodyfikowanie pracy Zakładu Lektoratów. 
Podstawowym zadaniem Zakładu Lektoratów jest prowadzenie lektoratów języków obcych dla studen-
tów PWSZ zgodnie ze standardami nauczania opracowanymi przez pracowników dydaktycznych Za-
kładu Lektoratów – osobno dla kaŜdego z funkcjonujących w PWSZ w Elblągu instytutów. 
Wspomniane standardy nauczania, wprowadzone od semestru zimowego 2007/2008, opracowane 
zostały zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
Rady Europy. Standardy te przyczyniają się do ujednolicenia wymagań określających konkretne po-
ziomy opanowania języka obcego, co umoŜliwi mniej skomplikowaną nostryfikację dyplomów i za-
świadczeń wydawanych przez róŜne uczelnie europejskie i w konsekwencji przyczyni się do zwięk-
szenia mobilności w europejskim obszarze edukacyjnym i na rynku pracy. 
Szczególny nacisk na zajęciach ma być kładziony na komponent interkulturowy, który pomoŜe przygo-
tować studentów do studiów i praktyk za granicą oraz moŜe być pomocny w przygotowaniu się do 
egzaminów międzynarodowych. Nowością będzie w niedalekiej przyszłości moŜliwość uzyskania w 
PWSZ w Elblągu certyfikatu językowego. 
We wrześniu 2007 roku PWSZ w Elblągu wystąpiła z wnioskiem o przyznanie licencji na przeprowa-
dzanie egzaminów z języka angielskiego i niemieckiego w ramach TELC (The European Language 
Certificates). Opracowane w oparciu o zalecenia ESOKJ przez organizację WBT (Weiterbildunngs – 
Testsysteme GmbH) we Frankfurcie nad Menem egzaminy TELC są rozpoznawane i uznawane w 
wielu krajach Unii Europejskiej. W Polsce zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
26 maja 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w słuŜbie cywilnej Dz. U. 
Nr 96, certyfikaty językowe TELC (poziomy B1 i B2 dla 8 języków) są oficjalnie uznawane przez admi-
nistrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka. Pracownicy Zakładu Lektora-
tów pracują aktualnie równieŜ nad przygotowaniem wniosku o przyznanie licencji na przeprowadzanie 
organizowanych przez LCCI (Londyńska Izba Przemysłowo-Handlowa) egzaminów z języka angiel-
skiego w zakresie Business English (min. Euroqualifications, English Language Skills Assessment, 
English for Commerce, Practical Business English, Further Certificate for Teachers of Business Eng-
lish). Certyfikaty LCCI, podobnie jak certyfikaty TELC, są rozpoznawane i uznawane przez wiele insty-
tucji i firm w Unii Europejskiej. 
Pracownicy Zakładu Lektoratów planują równieŜ uruchomienie działalności komercyjnej. Właśnie 
przygotowano ofertę kursów językowych, skierowaną do poszczególnych grup ludności. Przygotowy-
wana oferta ma obejmować: 

A. Odpłatne lektoraty drugiego języka obcego dla zainteresowanych studentów PWSZ  
w Elblągu. 

B. Odpłatne kursy językowe dla studentów PWSZ, którzy po ukończeniu przewidzianego pro-
gramem studiów lektoratu, będą chcieli kontynuować naukę języka na wyŜszym poziomie. 

C. Odpłatne kursy językowe dla pracowników Uczelni i ich rodzin po cenach preferencyjnych. 
D. Odpłatne kursy językowe dla osób niezwiązanych z Uczelnią, w cenie niŜszej niŜ cena kur-

sów językowych oferowanych przez licznie działające w mieście szkoły języków obcych. 
E. Odpłatne specjalistyczne kursy językowe dla ludności – np. dla lekarzy, pielęgniarek, prawni-

ków, pracowników administracji publicznej i innych. 
F. Odpłatne kursy językowe przygotowujące do matury, certyfikatów i egzaminów międzynaro-

dowych. 
 mgr Jacek Iciaszek  – kierownik Zakładu Lektoratów 
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EUROPASS w PWSZ 
 
22 listopada br. w Instytucie Pedagogiczno-Językowym odbyła się konferencja 

„EUROPASS – większe szanse na rynku pracy”.  
 
Uczestnikami byli studenci trzeciego roku wszystkich kierunków i specjalności z IPJ oraz zaproszeni 
nauczyciele języków obcych z elbląskich szkół. Konferencja była wspólnym przedsięwzięciem Instytu-
tu Pedagogiczno-Językowego PWSZ, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Doskonalenia Nauczycieli 
i Krajowego Centrum EUROPASS, a uroczystego otwarcia dokonał prorektor ds. kształcenia – dr hab. 
inŜ. Cezary Orlikowski, prof. PWSZ (na zdjęciu). 

Uczestnicy mieli okazję zapoznać 
się z zestawem czterech doku-
mentów (CV, Paszport Językowy, 
Suplement do Dyplomu, Suple-
ment do Dyplomu Potwierdzają-
cego Kwalifikacje Zawodowe, 
Mobilność) obowiązujących na 
obszarze całej Europy i jednocze-
śnie umoŜliwiających lepsze   
prezentowanie swoich kompeten-
cji i kwalifikacji zawodowych. 
EUROPASS słuŜy zapewnieniu 
obywatelom wszystkich państw 
UE równych szans w przedsta-
wianiu kwalifikacji i doświadczenia 
zawodowego w sposób zrozumia-
ły nie tylko w kraju ojczystym, ale 
w całej Europie. 

IPJ 

 
 
Goście z Liepaji 
 
Na tegorocznej inauguracji roku akademickiego 
2007/2008 w PWSZ w Elblągu gościliśmy delega-
cję z Akademii Pedagogicznej z Liepaji. Swoją 
obecnością zaszczycił nas rektor Akademii Peda-
gogicznej prof. Oskars Zids oraz jego współpra-
cownicy – mgr Agita Auza, kierownik Biura Współ-
pracy Zagranicznej i mgr Meldra Kivlena, kierow-
nik Kontroli Systemu Jakości.  
W ciągu dwudniowej wizyty goście z Łotwy mieli 
okazję uczestniczyć w jubileuszowej inauguracji, 
a takŜe spotkać się z mgr Iwoną Dwojacką – kie-
rownikiem Biura Rektora i odbyć rozmowy doty-
czące wymiany studentów w ramach programu 
SOCRATES-ERASMUS. Nie zabrakło równieŜ 
okazji do spotkań z władzami PWSZ i dyrekcją Instytutu Pedagogiczno-Jezykowego. To właśnie stu-
denci z IPJ jeŜdŜą od kilku lat na Łotwę w ramach międzynarodowej wymiany i goszczą u siebie stu-
dentów z Liepaji. Goście z uznaniem oglądali bazę materialną naszej szkoły – budynki przy ul. Wojska 
Polskiego i Czerniakowskiej, zwiedzili Elbląg i odbyli krótką wycieczkę do Gdańska (na zdjęciu).  
 

IPJ 
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„Oblicza Internetu” 
 
22 listopada br. w Domu Studenckim nr 2 w sali 

teatru odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa „Oblicza Internetu”. Tym razem 

tematem przewodnim była „Architektura 

komunikacyjna sieci”.  
 
Uczestnikami konferencji byli profesorowie i pracownicy 
naukowi wielu polskich uczelni wyŜszych, wśród których znalazły się: Uniwersytet Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Gdański, Łódzki, Warmińsko-Mazurski, Zielonogórski, UMCS w 
Lublinie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Politechnika 
Gdańska oraz Politechnika Szczecińska. Ze swoimi referatami wystąpiły równieŜ studentki: Aldona 
Zdrodowska z Szkoły WyŜszej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Malwina Tkaczyk z Instytutu 

Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu. 
Prelegenci konferencji poruszali tematy związane 
z Internetem i jego wpływem na nasze obecne 
Ŝycie. Omawiane były kwestie wolności słowa w 
Internecie, wpływu Internetu na dziecko, uza-
leŜnienia od Internetu, temat usług elektronicznych 
czy serwisów społecznych. Konferencję zorgani-
zował Instytut Informatyki Stosowanej.  
 
 
(Na zdjęciach: Aldona Zdrodowska, studentka SWPS  
w Warszawie, prof. dr hab. Jacek Sobczak, Uniwersytet A. 
Mickiewicza w Poznaniu). 

BR 
 

 
 

Magisterskie dla absolwentów IE  
 

 27 listopada br. w budynku Instytutu Ekonomicznego 
przy ul. Grunwaldzkiej odbyło się spotkanie absolwentów 
kierunków Ekonomia i Administracja, którzy chcieliby 
kontynuować studia i obronić dyplom magistra na Poli-
technice Gdańskiej. Dla absolwentów PWSZ przewidzia-
no 100 miejsc na studiach stacjonarnych. Spotkanie in-
formacyjne poprowadził dr inŜ. Andrzej Szuwarzyński 
prodziekan ds. kształcenia Wydziału Zarządzania i Eko-
nomii Politechniki Gdańskiej (na zdjęciu z dyrektorem IE dr hab. 
Krystyną Go-
mółką, prof. 
PWSZ). W 
roku aka-

demickim 2006/2007 studia stacjonarne drugiego stop-
nia na tym wydziale podjęło 56 osób, niestacjonarne – 
11. W roku poprzednim stacjonarne – 83, niestacjonarne 
– 59 osób, natomiast w roku 2004/2005 odpowiednio 71 
osób i 64. 

BR 
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Nagrody literackie 2007  
 
Nobel 2007  
 
Nagroda Nobla uwaŜana jest za najbardziej prestiŜową międzynarodową nagrodą literacką na świe-
cie.  
Ustanowiona razem z czterema innymi nagrodami przez Alfreda Nobla w testamencie z 1895 r., przy-
znawana jest od 1901 r. 11 października 2007 r. literacką Nagrodę Nobla przyznano Doris Leasing (z 
domu Doris May Tayler, ur. 22 X 1919 w Kermanshah w Persji). Pisarka brytyjska Doris Lessing, która 
22 X 2007 r. skończy 88 lat jest najstarszą osobą z dotychczas nagrodzonych pisarzy. Dzieciństwo i 
młodość spędziła w Rodezji Południowej. W 1948 roku przeprowadziła się do Anglii. Znana jest z kry-
tycznych opinii o polityce wewnętrznej Republiki Południowej Afryki i tamtejszych imigrantach. 
Uznanie zdobyła dzięki ksiąŜkom psychologicznym i obyczajowym, poruszającym tematykę Ŝycia 
kobiet. Dzięki swej literaturze stała się Ŝywym symbolem marksizmu, feminizmu, antykolonializmu  
i anty-apartheidyzmu. Jest autorką ponad czterdziestu dzieł. Kilka z jej ksiąŜek naleŜy do gatunku 
science-fiction. 
Doris Lessing – zdobywczyni tegorocznej Nagrody Nobla - jest pisarką niezwykle płodną. I choć polski 
czytelnik nie miał zbyt wielu okazji, by zapoznać się szerzej z jej twórczością, to warto dziś przypo-
mnieć te ksiąŜki, które w ostatnich latach ukazały się na naszym rynku. 

 „Piąte dziecko” PIW, 2005 r. – to powieść bardzo mroczna, opowiadająca histo-
rię na pozór normalnej rodziny. Mówi nam o granicach normalności, o strachu 
przed wykluczeniem z normalnego społeczeństwa, o tolerancji i kruchości 
szczęścia. 
 Wraz z przyjściem na świat Bena – odmieńca, tytułowego piątego dziecka, 
rodzinna sielanka zostaje zburzona. Matka od początku czuje, Ŝe jej syn nie jest 
dzieckiem zdrowym. Jako matka „innego” dziecka bywa napiętnowana przez 
znajomych, sąsiadów i całe otoczenie. 
Sama skarŜy się, Ŝe kiedy była jeszcze matką czwórki „udanych” dzieci, nikt 
tego nie doceniał. Teraz, kiedy pojawił się „inny”- Ben, który jest dzieckiem nie-
przyjemnym, wręcz agresywnym, o dzikim spojrzeniu, ona sama jest karana za 
jego przewinienia. Jej dotychczas szczęśliwa rodzina zaczyna się rozpadać. 

Fabuła ksiąŜki zmusza nas do refleksji nad miłością macierzyńską, granicami ludzkiej wolności,  
a takŜe do współczucia dla „innych-dziwnych”. 

 
„PodróŜ Bena” PIW 2005 r. – jest dopełnieniem wstrząsającego „Piątego dziec-
ka”.Bezwarunkowa miłość matki do syna, doprowadziła do rozpadu rodziny. 
Odmieniec-Ben dorasta, jest nieprzystosowany społecznie. Codziennie staje 
oko w oko z obcym światem. Jest samotny i oszołomiony. Z tęsknotą wpatruje 
się w twarze napotkanych ludzi, ale znajduje tam jedynie lęk i wrogość. Nigdzie 
nie znajduje zrozumienia. Losy rzucają go na południe Francji, później do Bra-
zylii, wreszcie w Andy, gdzie odkrywa skąd pochodzi. PodróŜ Bena” jest 
wstrząsającą opowieścią o poszukiwaniu własnego miejsca w społeczeństwie. 
Wcześniej w Polsce ukazały się jeszcze: „Lato przed zmierzchem” (1973, wyd. 
polskie 1976), „Pamiętnik przetrwania” (1975, 1980). 
 
Nike 2007 

Nike to nagroda dla najlepszej ksiąŜki roku wydanej w języku polskim, przyznana po raz pierwszy  
w 1997. Uznawana za najbardziej prestiŜową nagrodę literacką w Polsce. Jej dotychczasowymi laure-
atami są: Wiesław Myśliwski za „Widnokrąg”, Czesław Miłosz za „Pieska przydroŜnego”, Stanisław 
Barańczak za „Chirurgiczną precyzję”, Tadeusz RóŜewicz za „Matka odchodzi”, Jerzy Pilch za „Pod 
Mocnym Aniołem”, Joanna Kolczak-Ronikier za „W ogrodzie pamięci”, Jarosław Marek Rymkiewicz za 
„Zachód słońca w Milanówku”, Wojciech Kuczok za „Gnój”, Andrzej Stasiuk za „Jadąc do Babadag” 
oraz Dorota Masłowska za „Pawia królowej”. 
Powieść Wiesława Myśliwskiego „Traktat o łuskaniu fasoli” zdobyła, przyznaną po raz 11, nagrodę 
Nike. Wiesław Myśliwski (ur. 25 III 1932 r. w Dwikozach pod Sandomierzem), uwaŜany jest za mistrza 
nurtu chłopskiego w literaturze polskiej. W 1997 r., w pierwszej edycji nagrody Nike, Myśliwski dostał 
ją za powieść „Widnokrąg” (jest pierwszym autorem, który dwukrotnie otrzymał nagrodę Nike). Poza 
„Traktatem o łuskaniu fasoli” i „Widnokręgiem” napisał trzy powieści: „Nagi sad” (1967 r.), „Pałac” 
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(1970 r.) i „Kamień na kamieniu” (1984r.). Wydał teŜ dramaty: „Złodziej” (1974 
r.), „Klucznik” (1978 r.), „Drzewo” (1989 r.) oraz „Requiem dla gospodyni” (2000 
r.) 
„Traktat o łuskaniu fasoli” Znak 2007 – to wielka powieść metafizyczna. Narra-
tor w monologu skierowanym do tajemniczego przybysza dokonuje bilansu 
całego Ŝycia. W jakim stopniu sam wpłynął na swój los, a jak bardzo ukształto-
wały go traumatyczne doznania z dzieciństwa i zakręty polskiej historii? Po-
wieść Myśliwskiego to swoista medytacja nad rolą przeznaczenia i przypadku  
w ludzkim Ŝyciu. Piękna, mądra ksiąŜka, do której chce się powracać.  
”Traktat o łuskaniu fasoli” wzbudził szerokie zainteresowanie jeszcze przed 
premierą. „Wiesław Myśliwski jest zaprzeczeniem gwiazdora – nie udziela się w 

telewizji i nie zabawia tłumów. Po prostu myśli i tworzy piękne powieści” – pisał Dariusz Nowacki w 
„Newsweek’u” z 30 kwietnia 2006 r. 
KsiąŜki Doris Lessing – „Piąte dziecko”, „PodróŜ Bena” oraz „Traktat o łuskaniu fasoli” Wiesława My-
śliwskiego” są dostępne w Bibliotece PWSZ w Elblągu w oddziale przy ul. Czerniakowskiej 22. 
 

mgr Iwona Osmulska  –  pracownik Biblioteki 
 

 
 

Zimowa Wampiriada 
 
5 grudnia br. w Instytucie Ekonomicznym przy 

ul. Grunwaldzkiej 137 miała miejsce akcja 

honorowego oddawania krwi WAMPIRIADA. 

Akcja została zorganizowana przez Radę 

Studentów PWSZ, Instytut Ekonomiczny oraz 

Niezależne Zrzeszenie Studentów UMK  

w Toruniu.  
 
Chętnych było aŜ 50 osób, krew oddało 35.  
W rezultacie banki zyskały 15.750 ml. studenckiej 
krwi. KaŜdy honorowy dawca, na zregenerowanie 
sił, otrzymał czekoladę, wafelka i kubek czarnej 
mocnej kawy, a takŜe czerwono-krwistą smycz na 
pamiątkę. Nasza Uczelnia rok rocznie angaŜuje się 
w projekt WAMPIRIADA dołączając tym samym do grona akademickiej społeczności wspierającej 
honorowe krwiodawstwo. Dzięki współpracy władz oraz Samorządu naszej Uczelni akcje ta przebie-

gają sprawnie oraz przynoszą zamierzone efekty. 
Celem WAMPIRIADY jest promowanie honorowego 
krwiodawstwa i zdrowego trybu Ŝycia wśród 
młodzieŜy akademickiej. Akcja ta cieszy się duŜym 
zainteresowaniem w całym kraju mobilizując 
młodzieŜ akademicką do wspierania nie tylko tej idei 
a takŜe do aktywnego udziału w akcjach tego typu.  
 
 
 
(Na zdjęciach – u góry: jeden ze studentów ochoczo oddających 
krew i jedyny wykładowca biorący czynny udział  
w akcji – zastępca dyrektora IE – mgr Irena Naguszewska, na 
dole: przedstawicielki Rady Studentów: Karolina Wardo, Joanna 
Błaszkiewicz – przewodnicząca i Agnieszka Pietruszyńska-
Myśliwiec) 
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