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Pozytywna akredytacja dla Pedagogiki  
i Elektrotechniki  
 
PWSZ w Elblągu uzyskała dwie pozytywne oceny 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków: 
Pedagogika i Elektrotechnika. Pedagogika i Elektro-
technika to ostatnie kierunki oceniane przez Prezy-
dium Państwowej Komisji Akredytacyjnej. PWSZ w 
Elblągu posiada juŜ akredytacje dla wszystkich 
oferowanych kierunków a kaŜda kontrola Komisji 
zakończyła się wydaniem oceny pozytywnej.  

 
Kolejne „Oblicza Internetu” 
 
Znany jest juŜ termin kolejnej Interdyscyplinarnej 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Oblicza In-
ternetu”. Kolejna edycja, tym razem pod hasłem 
„Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i techno-
logiczne przestrzenie Internetu” odbędzie się  
w dniach 20-21 listopada br. 

 
Kierunek Budownictwo zatwierdzony 
 
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa PWSZ w El-
blągu uzyskała uprawnienia do prowadzenia stu-
diów pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo. 
Studia będą trwały 7 semestrów, a po ich ukończe-
niu absolwent otrzyma tytuł inŜyniera. 

 
Wykład otwarty otwarty o odbudowie el-
bląskiej Starówki 
 
27 marca br. miał miejsce wykład dr hab. Marii Lu-
bockiej-Hoffmann p.t. "Rewitalizacja zabytków Sta-
rego Miasta w Elblągu". M. Lubocka-Hoffmann jest 
kuratorem m.in. na zamku w Malborku. 

 
WyróŜnienie dla uczelnianego kabaretu 
 
Kabaret Ułomnego Humoru działający przy uczelni 
zdobył drugie miejsce na III Ogólnopolskim Prze-
glądzie Kabaretów Studenckich PWSZ w Gorzowie 
Wielkopolskim. 

 
Nowe propozycje w edukacji wobec pro-
blemów współczesnej szkoły” 
28 marca br. w Instytucie Pedagogiczno-
Językowym odbyła się Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa „Nowe propozycje w edukacji wobec pro-
blemów współczesnej szkoły”. Podczas konferencji 
prezentowano nowe rozwiązania i propozycje, zwią-
zane zarówno z funkcjami dydaktycznymi, jak  
i wychowawczymi szkoły; rozwiązania zarówno na 
poziomie teoretyczno-koncepcyjnym, jak teŜ prak-
tycznych wdroŜeń i konkretnych realizacji. 

 
„Nauka a sztuka – inspiracje Jana Pawła 
II dla współczesności”  
 

1 kwietnia br. w trzecią rocznicę śmierci Jana Pawła 
II WyŜsze Seminarium Duchowne Diecezji Elblą-
skiej, PWSZ w Elblągu, Elbląska Uczelnia Humani-
styczno-Ekonomiczna, Szkoła WyŜsza im. B. Jań-
skiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu zorganizo-
wały III Międzyuczelnianą konferencję naukową 
„Nauka a sztuka – inspiracje Jana Pawła II dla 
współczesności”.  

 
I Konkurs Mechatroniczny 
 
3 kwietnia br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Bartoszycach odbył się finał I Konkursu Me-
chatronicznego pod patronatem PWSZ w Elblągu. 

 
"Lotnictwo w Elblągu – przeszłość, teraź-
niejszość, perspektywy" 
 

4 kwietnia br. w uczelni odbyła się konferencja na-
ukowa z okazji 50-lecia Aeroklubu Elbląskiego  
"Lotnictwo w Elblągu – przeszłość, teraźniejszość, 
perspektywy". 

 
„Serenada” w wykonaniu Teatru Studenc-
kiego 
 
Studencki Teatr ABATON moŜe pochwalić się ko-
lejnym spektaklem. Zespół ABATONU tym razem 
sięgnął po twórczość Sławomira MroŜka i przygoto-
wał inscenizację komedii „Serenada”. 

 
Idź do diabła! – wykład otwarty 
 
8 maja br. miał miejsce wykład otwarty księdza dr 
Piotra Towarka pt. „Idź do diabła! – Egzorcyzmy 
dzisiaj”. Ksiądz dr P. Towarek swoją pracę doktor-
ską pisał na temat egzorcyzmów w aspekcie liturgii 
kościoła. 

 
Laureat Prymus Inter Pares 2008 
 
Student IV roku kierunku Informatyka – Marcin Kop-
czyński został drugim najlepszym studentem w 
województwie warmińsko-mazurskim w konkursie 
Primus Inter Pares 2008. 
 

 

 

. 



Biuletyn PWSZ w Elblągu 

 3 

 

PWSZ w Elblągu najlepszą uczelnią w województwie 
 

 
W tegorocznej edycji rankingu wyŜszych uczelni „Newsweeka” Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa 
w Elblągu zajęła I miejsce w województwie warmińsko-mazurskim.  
 
W Ogólnopolskim Rankingu WyŜszych Uczelni uplasowała się na 
29 miejscu spośród 120 uczelni z całej Polski. 12 maja br. Rektor 
PWSZ w Elblągu – prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska ode-
brała w Warszawie dyplom „Newsweeka”.  
W badaniu sprawdzono, jakie studia dają największą szansę na 
dobrą pracę. W tym celu przebadano ponad 300 firm, uznawanych 
za najbardziej znaczące, w których zatrudnia się co najmniej 50 
osób. Głównie brano pod uwagę pracowników do 34 roku Ŝycia, 
czyli tak zwane młode kadry. Później sprawdzono w GUS, ilu ab-
solwentów od 1996 roku opuściło daną uczelnię i policzono, jaki 
odsetek z nich znalazł zatrudnienie w ankietowanych firmach. Na 
tej podstawie została ustalona kolejność w rankingu.  
Ranking skierowany jest głównie do młodych ludzi, którym marzy 
się korporacyjna kariera w duŜej firmie i wybierają studia, kierując 
się tym, by po studiach znaleźć dobrze płatną, interesującą pracę  
i nie zabiegać o nią zbyt długo.                                                    BR 

                                                                                                                                  
Rektor prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska prezentuje dyplom „Newsweeka” 

 
 

Bałtycki Festiwal Nauki  
 

 
National Geografic, Discovery Science, Discovery Travel i Planete – w Elblągu. To sen kaŜdego zapa-
leńca – tropiciela zagadek natury. Ale nie tylko jego, bo zapewne i sceptyk, udając, Ŝe właściwie nie-
wiele go to obchodzi – dyskretnie stanąłby z boku, przyglądając się wszystkim przedziwnym doświad-
czeniom i stworom – on-line, stereo i w kolorze... 
Dlaczego szybowiec lata? Jak wygląda Ŝywy krab? Czy sinice są rzeczywiście sine? Jaki jest przepis 
na tęczę i jak wyprodukować kieszonkowy wulkan? Czy rzeczywiście podróŜ po wnętrzu metalu moŜe 
być tak fascynująca jak podróŜ w kosmosie? Jak zbudować ładowarkę do telefonu komórkowego? 
Czy samodzielne wybicie stempli i monet to trudne zajęcie? Jak zaprojektować trójwymiarowy model 
części maszyn? Czy magia i iluzja to jeszcze świat fizyki, czy czarów? Jak rozpoznać skały i minerały? 
Jak samodzielnie wykonać i oŜywić grafikę dwuwymiarową i trójwymiarową? Jak zaprzyjaźnić się z 
robotem? Ile jest wody w wodzie? Czy wiemy co płynie w naszych kranach? Czy Delcie Wisły, Elblą-
gowi i śuławom Elbląskim grozi powódź? Czy reguły optyki mają znaczenie w malarstwie? Co wiemy 
o sobie – kim jesteśmy i co decyduje o naszym zachowaniu? Co wiemy o historii lotnictwa w Elblągu? 
A moŜe nigdy nie siedzieliśmy za sterami szybowca? – była ku temu okazja!  
Namiastki świata wielkich eksploracji naukowo-badawczych i przyrodniczych elbląŜanie mogli dotknąć 
29 maja 2008 roku, w godzinach 10.00 – 15.00, przy ul. Grunwaldzkiej 137, przed budynkiem PWSZ 
w Elblągu.  

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu, z inicjatywy Rektora pani prof. dr hab. Haliny Pieka-
rek-Jankowskiej, przyłączyła się w tym roku do grona współorganizatorów VI Bałtyckiego Festiwalu 
Nauki. KaŜdy z Instytutów Uczelni przygotował stoiska dydaktyczno-badawcze, w ramach których 
moŜna było z bliska zaobserwować rozmaite przedziwne doświadczenia i zjawiska przyrodniczo-
fizyczno-chemiczne, no i oczywiście uzyskać odpowiedź na postawione wyŜej pytania. Do dyspozycji 
elbląŜan przygotowano 18 stoisk, w ramach których dzieci, młodzieŜ i dorośli mieli niepowtarzalną 
moŜliwość uczestniczenia w atrakcyjnych pokazach, doświadczeniach, warsztatach i wykładach. Bał-
tycki Festiwal Nauki jest imprezą popularno-naukową organizowaną od 2003 roku przez wyŜsze 
uczelnie regionu pomorskiego, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty branŜowe oraz 
związane z nauką środowiska pozauczelniane. Idea Festiwalu zakłada dotarcie do szerokiego grona 
społeczeństwa WybrzeŜa i regionu niezaleŜnie od wykształcenia, począwszy od szkół podstawowych. 
Celem Festiwalu jest promowanie rezultatów badań naukowych oraz przybliŜenie ich odbiorcom w 
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moŜliwie przystępnej, interesującej formie, w niewymuszonej, swobodnej atmosferze. Ze wstępnych 
danych wynika, Ŝe jedno stoisko średnio przyciągnęło uwagę blisko 200 osób, co w sumie zaowoco-
wało 3600 interakcjami. Ilość grup, które wstępnie zgłosiły się na listę zainteresowanych to blisko 700 
osób, ale z relacji organizatorów – opiekunów stoisk wiadomo, Ŝe pojawiały się teŜ dodatkowe grupy i 
osoby.  

Elbląscy organizatorzy – Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu – z radością stwierdzają, 
Ŝe VI Bałtycki Festiwal Nauki zainteresował elbląŜan i przerodził się w rodzaj naukowego pikniku, 
gdzie w klimacie zabawy moŜna było zadać naukowe, powaŜne pytania, zaś wiedza i jej poznawanie 
stało się przyjemnością. 

                                                                                        Koordynator Bałtyckiego Festiwalu Nauki w Elbl ągu –  
Katarzyna Jarosi ńska-Buriak 

FOTOREPORTAś z festiwalu 
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„Nowe propozycje w edukacji wobec problemów współczesnej      
szkoły”  

 
28 marca br. w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ zorganizowana została Ogólno-

polska Konferencja Naukowa p.t. „Nowe propozycje w edukacji wobec problemów współczesnej szko-
ły”. Celem organizatorów było stworzenie moŜliwości do dyskusji o problemach współczesnej szkoły 
oraz prezentacji nowych rozwiązań i propozycji, związanych z funkcjami dydaktycznymi 
 i wychowawczymi szkoły oraz poszukiwania rozwiązań zarówno na poziomie teoretyczno-
koncepcyjnym, jak i praktycznych wdroŜeń i konkretnych realizacji. Szybkie i trudne do przewidzenia 
zmiany cywilizacyjne, społeczne, obyczajowe i moralne sprawiają, Ŝe współczesna szkoła staje coraz 
częściej przed wyzwaniami, zmuszającymi do poszukiwań rozwiązań, zwiększających jej efektywność 
zarówno wychowawczą, jak i dydaktyczną. Realizacja tych funkcji to wyzwanie wobec dynamiki zmie-
niającej się rzeczywistości. Wymaga to niejednokrotnie od nauczycieli tworzenia innowacyjnych autor-
skich programów nauczania i zmusza do poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań metodycz-
nych. MoŜliwość dyskusji na ten temat w ramach konferencji podjęli, oprócz przedstawicieli Państwo-
wej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu, takŜe pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii 
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, PWSZ w Ciechanowie, Oddziału Doskonalenia Nauczycieli 
MODEN w Gdańsku, Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej oraz Szkoły Podstawowej Nr 
12 w Elblągu. 

Konferencję w imieniu władz Uczelni otworzył prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Cezary 
Orlikowski. Obrady toczyły się w dwóch obszarach tematycznych. Pierwszy z nich dotyczył takich 
problemów, jak: kompetencje nauczyciela-wychowawcy, pedagoga i psychologa szkolnego a skutecz-
ność pomocy w rozwiązywaniu problemów ucznia, róŜne oblicza mobbingu w szkole – sposoby prze-
ciwdziałania, agresja w szkole, autorskie programy profilaktyczne oraz współpraca szkoły z rodzicami. 
Drugi obszar obejmował takie zagadnienia, jak: autorskie programy nauczania, nowatorskie rozwiąza-
nia metodyczne, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wśród zaprezentowanych 
referatów na szczególną uwagę zasługują wystąpienia prof. dr hab. Bronisława Rocławskiego nt. Edu-
kacja początkowa jako nowy kierunek studiów nauczycielskich, prof. dr hab. Ewy Szatan p.t. Muzyka 
w kształceniu i dokształcaniu zawodowym pedagogów oraz prof. dr hab. Mirosława Patalona nt. Edu-
kacji religijnej wobec wyzwań współczesności. Nad organizacyjną stroną pieczę sprawowała sekretarz 
konferencji, dr Iwona Kijowska.  
 

 

9 lat AZS PWSZ w Elblągu 
 

Jubileusz dziesięciolecia Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej to doskonała okazja do ma-
łego podsumowania sportu w naszej Uczelni. W kaŜdej nowoczesnej szkole wyŜszej musi być miejsce 

na sport i rekreację. Nie inaczej jest w elbląskiej PWSZ.  
W drugim roku funkcjonowania Uczelni, decyzją 

zarządu głównego AZS w Warszawie, został powołany 
Klub Uczelniany AZS przy Państwowej WyŜszej Szkole 
Zawodowej w Elblągu. Pamiętam nasz pierwszy jubileusz, 
obchodziliśmy go pod hasłem „ 5 medali na pięciolecie AZS 
w Elblągu”. Obecnie, pod koniec dziewiątego roku 
funkcjonowania jedynego klubu akademickiego w Elblągu, 
nasi studenci zdobyli juŜ 19 medali na Mistrzostwach Polski 
Szkół WyŜszych. Oczywiście zdobyte medale to nie jeden i 
nie najwaŜniejszy wyznacznik działalności klubu takiego jak 
nasz. NajwaŜniejszy jest udział i zaznaczenie naszej 

obecności w zawodach akademickich. Istniejemy po to by stworzyć warunki do kontynuowania spor-
towych pasji naszych studentów, promujemy sport i rekreację, zachęcamy naszych studentów i pra-
cowników by przez uprawianie sportu podnosili poziom swojego Ŝycia, potrafili czerpać z tego satys-
fakcję. Ale sport to równieŜ doskonały sposób na promocję Uczelni.  
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Przez minione 9 lat przez nasz klub przewinęły się setki studentów i studentek.  
Z wieloma juŜ absolwentami mamy ciągły kontakt. Wzięliśmy udział w niezliczonej liczbie zawodów 
sportowych, meczy z udziałem innych uczelni, mistrzostw Polski, mistrzostw elbląskiej PWSZ, obozów 
letnich i zimowych, rejsów Ŝeglarskich, sama sekcja turystyczna zorganizowała w ostatnim czasie 
swoją 150 imprezę. Proszę pamiętać o godzinach spędzonych w salach sportowych, na przygotowa-
niach do tych wszystkich startów. I co jest w tym wszystkim najwaŜniejsze? My to robimy, bo chcemy 
to robić, chcemy dawać przykład innym studentom jak moŜna wspaniale spędzić czas, poznawać 
nowych ludzi a uśmiech nigdy nie schodzi z naszych twarzy. 

Klub Uczelniany AZS Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu to nie tylko klasycz-
ne, te najbardziej popularne gry zespołowe jak koszykówka, piłka noŜna czy siatkowa. To takŜe tury-
styka, jeździectwo, Ŝeglarstwo, sekcja muzyczno-ruchowa i od niedawna sekcja awiacyjna. Swoją 
sekcje sportową mają równieŜ pracownicy naszej Uczelni. Pomysłów i pracy przed nami bardzo wiele. 
Ale my azetesiacy właśnie to lubimy i na pewno nie spoczniemy. Sport nas zahartował.  

Prezes Klubu Uczelnianego AZS 
               mgr Aleksander Misiewicz  

 

 

 
 

„Lotnictwo w Elblągu: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”  
 
 
 Wszystko zaczęło się rok temu. Dokładnie 27 kwietnia 2007 r. – w rocznicę pierwszego spo-
tkania organizacyjnego, powołującego po wojnie w Elblągu do Ŝycia, Aeroklub Elbląski – Zarząd Klubu 
zorganizował konferencję prasową, podczas której społeczeństwo naszego miasta zostało poinfor-
mowane o zamierzeniach organizacyjnych, planowanym cyklem imprez mających na celu upamięt-
nienie 50 lat istnienia oraz funkcjonowania sportów lotniczych.  

Na początek (przełom kwietnia i maja) odbyły się zawody samolotowe. W kaŜdej startującej 
załodze występował przedstawiciel redakcji mającej swą siedzibę w Elblągu. śurnaliści starali się jak 
mogli, pomagali pilotom w odnajdowaniu sfotografowanych obiektów, szukali wyłoŜonych znaków. Po 
zakończeniu zawodów, wszyscy jak jeden mąŜ byli zachwyceni swym udziałem w tak obcej im na co 
dzień, działalności. 

Następnym wydarzeniem roku ubiegłego był lipcowy Festyn Lotniczy zorganizowany  
w rocznicę pierwszych (15 lipca 1957 r.) pokazów w wykonaniu lotnictwa cywilnego w powojennym 
Elblągu. Głównym akcentem tego spotkania była uro-
czystość odnowienia imienia samolotu An-2 
„śUŁAWY” z udziałem Marszałka Województwa War-
mińsko-Mazurskiego Jacka Protasa. Ponadto było 
wiele innych atrakcji, spotkań, wzruszeń. Tak wzru-
szeń, bowiem na to spotkanie przybyło wielu byłych 
pilotów i członków naszego aeroklubu. Było to spotka-
nie pokoleniowe. Byli ci jeszcze nieopierzeni i starzy 
„wyŜeracze”. Były uściski i łzy radości. 

Kolejne miesiące roku ubiegłego to jeden fe-
stiwal wydarzeń rocznicowych. TakŜe podczas do-
rocznych zawodów w lataniu nawigacyjnym, zawodów 
modelarskich, lotów szybowcowych czy najzwyklej-
szych skoków spadochronowych. Cały czas w aero-
klubie przewijały się akcenty 50 jubileuszu. Do klubu 
przychodzili byli członkowie, przynosili swoje stare 
zdjęcia, wspominali, wspominali. 

Jednocześnie cały czas trwało i trwa nadal szkolenie lotnicze nowych adeptów sportów lotni-
czych. Warto w tym miejscu przytoczyć opinię, którą moŜna znaleźć na stronach internetowych po-
święconych polskim aeroklubom. To właśnie tam moŜna odnaleźć informację, iŜ szkoleni w Elblągu 
piloci są doskonale przygotowani do egzaminów państwowych. Na Aeroklub Elbląski przypada naj-
mniejszy wskaźnik osób, które po szkoleniu podstawowym – w pierwszym podejściu – nie zdają tego 
egzaminu. Jest to chyba najlepszy prezent, jaki kadra instruktorska, mechanicy i cała społeczność 
lotnictwa sportowego w naszym mieście mogła sobie sprawić w roku swego jubileuszu. Panowie – tak 
trzymać. 

dr Edward Jaremczuk, Prezes Aeroklubu Elbląskiego  
– Zdzisław Janowski i mgr inŜ. Zbigniew Mączka 
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Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami obchody jubileuszu miały się zakończyć w kwietniu 
bieŜącego roku. Postanowiono przygotować stosowną uroczystość. Tym bardziej, Ŝe długoletni czło-
nek Aeroklubu Elbląskiego Edward Jaremczuk ukończył pisaną przez siebie ksiąŜkę poświęconą 
funkcjonowaniu klubu w latach 1957 – 2007. Bardzo szybko okazało się, Ŝe Państwowa WyŜsza 
Szkoła Zawodowa w Elblągu, która w roku 2008 obchodzi swoje 10 – lecie istnienia jest gotowa przy-
gotować konferencję naukową poświęconą lotnictwu.  

Konferencja p.t. „Lotnictwo w Elblągu: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” połączona zo-
stała z zakończeniem obchodów 50-lecia Aeroklubu Elbląskiego. Spotkanie prowadzili wspólnie prof. 
dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk – Prorektor PWSZ w Elblągu i Prezes Aeroklubu Elbląskiego – mgr inŜ. 
Zdzisław Janowski. W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści: Tadeusz Naguszewski (Poseł PO)  
i Stanisław Gorczyca (Senator PO), przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Jerzy Wcisła, studenci 
i pracownicy dydaktyczno-naukowi PWSZ oraz członkowie Aeroklubu Elbląskiego. 

W ramach programu konferencji zostały wygłoszone zostały bardzo ciekawe referaty:  
- dr Edward Jaremczuk  (PWSZ), Związki miasta i jego mieszkańców z lotnictwem na przestrzeni 
dziejów Elbląga 
- dr Marek Jagodzi ński  (Muzeum Elbląskie), Wykorzystanie fotografii lotniczej w badaniach arche-
ologicznych na przykładzie Osady Truso  
- inŜ. Tomasz Hillar  (EGP), Rozwiązywanie problemów związanych z wykonywaniem lotów paralotnią 
- budowa wyciągarki na bazie skutera 
- dr hab. in Ŝ. Cezary Orlikowski, prof. PWSZ i dr in Ŝ. Maciej Kahsin  (PWSZ), Współpraca PWSZ 
 i Aeroklubu Elbląskiego, moŜliwości i oczekiwania  
- mgr in Ŝ. Mariusz Miłek  (OPeGieKa, Elblag), Opracowywanie fotogrametryczne map dla potrzeb m. 
innymi lotnictwa 
- prof. dr hab. Andrzej Ruci ński  (9UG Gdańsk), Trójmiejski węzeł lotniskowy i jego wpływ na funk-
cjonowanie lotnictwa w Elblągu 
Głos zabrali takŜe mgr in Ŝ. Zbigniew M ączka  (ULC Warszawa) oraz mgr in Ŝ. Zdzisław Janowski 
(AE). 

Wszystkie tematy były bardzo atrakcyjnie i ciekawie prezentowane, zaś wystąpienie prof. An-
drzeja Rucińskiego i prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego – Zbigniewa Mączki szczególnie precyzyj-
nie pokazały sytuację małych lotnisk. Jednocześnie zostały wskazane zadania i obowiązki ciąŜące na 
samorządzie lokalnym, który powinien wykorzystywać wszystkie swoje moŜliwości do rozwoju podle-
głej mu infrastruktury. W tym miejscu moŜna jedynie Ŝałować, iŜ w spotkaniu nie uczestniczyli zapro-
szeni na konferencję przedstawiciele władz samorządowych Elbląga. Jest jednak nadzieja, Ŝe przed-
stawione podczas konferencji opinie dotrą do Prezydenta Miasta Elbląga, bowiem, po konferencji zo-
stanie przygotowana specjalna publikacja zawierająca wszystkie prezentowane wystąpienia.  
Na zakończenie konferencji prezes Aeroklubu Elbląskiego – Zdzisław Janowski w obecności prof. dr 
hab. inŜ. Zbigniewa Walczyka zaprosił wszystkich obecnych na okolicznościową lampkę szampana –  
i oficjalne ogłosił zakończenie roku obchodów 50 lat funkcjonowania Aeroklubu w mieście.  
 
                                                                                                                                                                      dr Edward Jaremczuk 

 
 

Uroczyste dyplomatorium   

 
9 maja br. w auli Instytutu Pedagogiczno-
Językowego przy ul. Czerniakowskiej miało 
miejsce uroczyste wręczenie dyplomów 
absolwentom PWSZ w Elblągu. Z rąk Pro-
rektora ds. Kształcenia – prof. Cezarego 
Orlikowskiego i dyrektorów Instytutów: prof. 
Krystyny Gomółki, mgr Teresy Kubryń, doc. 
dr inŜ. Jarosława Niedojadło oraz mgr inŜ. 
Krzysztofa Brzeskiego dyplomy odebrało 
ponad 20 absolwentów Instytutu Informatyki 
Stosowanej i Ekonomicznego. Podczas 
uroczystości zaprezentowany został film  
o uczelni, wystąpił Chór PWSZ w Elblągu,  
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a o dobry humor zadbał uczelniany Kabaret Ułomnego Humoru. Zrobiono takŜe pamiątkowe zdjęcie. 
W tak szczególnej atmosferze studenci rozstawali się z uczelnią po raz pierwszy. (Na zdjęciu dyrektorzy 
instytutów wraz z dyplomantami) 
 
 

 
 

Narodziny kierunku kształcenia Ochrona Środowiska 
 

Miałem zaszczyt i prawdziwą przyjemność uczestniczenia w tworzeniu programu kształcenia 
dla kierunku Ochrona Środowiska na nowo tworzonej Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w El-
blągu. Warto pamiętać, Ŝe nie istniało jeszcze wtedy "coś takiego" jak standardy kształcenia. Dla usta-
lenia tego programu zebrano bardzo zacne gremium, którego autor poniŜszych wspomnień był 
skromnym (ale nieskromnie dodam bardzo aktywnym) członkiem. Nie chcąc nikogo urazić pominię-
ciem, nie wymienię nazwisk. Byli jednak w nim przedstawiciele wielu wydziałów kilku wyŜszych uczel-
ni. Z braku oficjalnych wytycznych (obecne standardy kształcenia), kaŜdy z nas był przekonany, iŜ wie 
najlepiej, jak tworzony program winien wyglądać. Nie mniej, gdyby pozostawić tworzenie programów 
w gestii pojedynczych osób, efekt byłby taki, Ŝe chemik stworzyłby kolejny wydział chemiczny, biolog – 
kolejny wydział biologiczny, geograf – kolejny wydział geografii itp. itd. Szczęśliwie nikt nie był zaan-
gaŜowany w "walkę" o godziny pensum – sytuacja byłaby absolutnie nie do opanowania. A i tak wy-
dawało się, Ŝe programu nie ustalimy: zamiast finalizacji program rósł, rósł i rósł. Wydawało się, Ŝe 10 
lat studiów to za mało.  

I tu musi pojawić się mały pean na część dwóch osób, które odegrały bardzo znaczącą rolę w 
tworzeniu nie tylko programów studiów dla kierunku Ochrona Środowiska, ale w ogóle w tworzeniu 
PWSZ w Elblągu. Mowa tu jest o pierwszym Rektorze Szkoły, Profesorze Zbigniewie Walczyku oraz 
pierwszym Dyrektorze Wydziału Politechnicznego, Doktorze Jarosławie Niedojadło. Tylko i wyłącznie 
dzięki ich zaangaŜowaniu udało się to, co wydawało się niemoŜliwe. Poniekąd jako ludzie z zewnątrz 
(z zewnątrz w rozumieniu specjalności zawodowej), tłumacząc i przekonując, potrafili wszystkich po-
godzić i znaleźć jądro propozycji programowych. To, co w efekcie stworzono, oparło się ciśnieniu cza-
su. Oczywiście, jak wszystko w Ŝyciu, tak teŜ i te programy ewoluują. Warto jednak zwrócić uwagę, Ŝe 
wprowadzenie w późniejszych latach standardów kształcenia na róŜnych kierunkach i stopniach, w 
niewielkim tylko stopniu wymusiło zmiany programowe (w przeciwieństwie do wielu uczelni w kraju, 
gdzie naleŜało wprowadzać zmiany niemal rewolucyjne).  
                                                                                                                           dr hab. in Ŝ. Bernard Quant 

 
 

Studia na kierunku Elektrotechnika w PWSZ w Elblągu 
 

Historia studiów na kierunku Elektrotechnika w Elblągu jest o kilka lat dłuŜsza niŜ historia 
PWSZ. Kształcenie na kierunku Elektrotechnika rozpoczęło się w roku 1994 w Oddziale Politechniki 
Gdańskiej w Elblągu. Uruchomiono wówczas dzienne studia inŜynierskie. W Elblągu zajęcia odbywały 
się przez dwa pierwsze lata studiów. Po tym czasie studenci byli przenoszeni do Gdańska. Było to 
spowodowane głównie brakiem w Elblągu wyspecjalizowanych laboratoriów dydaktycznych z zakresu 
elektrotechniki. Dopiero w PWSZ rozpoczęły się studia inŜynierskie w pełnym cyklu. Początki nie były 
łatwe. NajwaŜniejsza była jednak wola utworzenia kierunków inŜynierskich, w tym kierunku Elektro-
technika, w PWSZ w Elblągu wyraŜana przez Rektora – załoŜyciela Szkoły – prof. dra hab. inŜ. Zbi-
gniewa Walczyka. Organizację kierunków politechnicznych, w ramach Instytutu Politechnicznego, 
powierzono dr. inŜ. Jarosławowi Niedojadło – prorektorowi i profesorowi PWSZ. Podstawowymi pro-
blemami, które naleŜało rozwiązać było pozyskanie nauczycieli akademickich oraz utworzenie pod-
stawowych laboratoriów. Pozyskanie nauczycieli z przedmiotów ogólnych nie stanowiło duŜego pro-
blemu.  

DuŜo większy problem stanowiło pozyskanie nauczycieli akademickich do grupy przedmiotów 
podstawowych oraz kierunkowych – stanowiących tzw. minimum kadrowe kierunku. NajbliŜszym miej-
scem, skąd moŜna było pozyskać tych nauczycieli akademickich była Politechnika Gdańska a zwłasz-
cza Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Z tego źródła teŜ skorzystano. Od początku z Politechniki 
Gdańskiej, na tzw. drugie miejsce pracy, wyraziło chęć zatrudnienia trzech samodzielnych pracowni-
ków naukowych (prof. K. Jakubiuk, prof. P. Zimny i dr hab. Z. Ulman) oraz kilku doktorów (m.in. dr H. 
Boryń i dr M. CzyŜak). W kolejnych latach, w miarę pojawiania się wyŜszych roczników studiów, za-
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trudniano następnych nauczycieli akademickich – w tym głównie z Wydziału Elektrotechniki i Automa-
tyki. Obecnie kierunek elektrotechnika obsługuje 7 samodzielnych pracowników naukowych – profeso-
rów PWSZ, 8 doktorów inŜynierów – wykładowców i 5 magistrów – asystentów i wykładowców.  

Przy tworzeniu laboratoriów przyjęto zasadę, Ŝe powinny być one uŜyteczne dla kilku przed-
miotów o moŜliwie duŜym wymiarze godzin dydaktycznych. W pierwszej kolejności utworzono Labora-
torium Elektrotechniki i Metrologii wykorzystywane do przedmiotów: Podstawy Elektrotechniki, Metro-
logia, Elektronika, Urządzenia Automatyki i Układy Cyfrowe. Aparaturę i sprzęt niezbędny do laborato-
rium w części kupiono a w części uzyskano z darowizn. Utworzono równieŜ laboratoria komputerowe, 
słuŜące dla wielu kierunków. W dalszym ciągu zaczęto budować Laboratorium Energoelektroniki oraz 
Maszyn i Napędów Elektrycznych. W przypadku laboratoriów specjalistycznych, jak np. laboratorium 
wysokich napięć, PWSZ korzysta z laboratoriów Wy-
działu Elektrotechniki i Automatyki w ramach umowy o 
współpracy podpisanej z Politechniką Gdańską.  

Przy okazji jubileuszu 10-lecia kierunku 
Elektrotechnika w PWSZ w Elblągu, warto trochę 
miejsca poświęcić charakterystyce kierunku. W 
ostatnich kilkunastu latach profil kierunku 
Elektrotechnika, a więc i sylwetka absolwenta tego 
kierunku, ulega istotnym przeobraŜeniom. 
Elektrotechnika stała się kierunkiem nowoczesnym o 
duŜym nasyceniem elektroniką, energoelektroniką 
oraz informatyką zarówno w części hardwaru jak i 
softwaru. Problematyka klasyczna, chociaŜ nadal 
istotna, zajmuje mniej miejsca w procesie kształcenia. 
W obecnym etapie rozwoju elektrotechniki inŜynier elektryk powinien być specjalistą w zakresie ukła-
dów duŜej mocy jak i układów sterowania, automatyki oraz regulacji, które są najczęściej układami 
cyfrowymi. Uzasadnia to między innymi taki prosty fakt, Ŝe nawet proste urządzenia domowego uŜyt-
ku, takie jak pralka, zmywarka czy odkurzacz są wyposaŜone w mikroprocesory lub sterowniki pro-
gramowalne. W wyniku analizy rynku pracy została utworzona specjalność elektroenergetyka z infor-
matyką techniczną. Opracowano równieŜ program bardzo poszukiwanej na rynku pracy specjalności 
Elektroautomatyka. Na absolwentów kierunku Elektrotechnika z PWSZ w Elblągu czekają pracodaw-
cy. Ofert pracy jest więcej niŜ absolwentów. Studia na kierunku elektrotechnika są ciekawe dla tych, 
którzy pasjonują się nowoczesną technikę. Studia te są pracochłonne jak kaŜde studia na kierunku 
technicznym – ale nie trudne. Elektrotechnika naleŜy tradycyjnie do kierunków „męskich”, aczkolwiek 
nieliczne studentki dają sobie doskonale radę. Po ukończeniu studiów w PWSZ w Elblągu moŜna 
dalej podnosić kwalifikacje na kierunku Elektrotechnika na studiach drugiego stopnia (magisterskich) 
stacjonarnych lub niestacjonarnych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. 

Prof. dr hab. in Ŝ. Kazimierz Jakubiuk 

 

Historia Biblioteki Uczelni 
 

Powstała jednocześnie z tworzącą się Uczelnią. W siedzibie 
dawnego oddziału Politechniki Gdańskiej przy Al. Grunwaldzkiej 
działała biblioteka prowadzona przez Henryka Kubalę. W ówcze-
snym Instytucie Humanistycznym i Języków Obcych przy ul. 
Czerniakowskiej gromadzono i opracowywano księgozbiór po 
dawnym Kolegium Nauczycielskim i Kolegium Języków Obcych w 
Elblągu. Wakacje 1998 roku były czasem najbardziej wytęŜonej 
pracy dla trzyosobowego zespołu Biblioteki prowadzonego przez 
panią dyrektor ElŜbietę Matysiak. Dzięki ogromnemu wysiłkowi i 
entuzjazmowi osób zaangaŜowanych w tworzenie biblioteki 
uczelnianej pierwsi studenci PWSZ w Elblągu mieli juŜ  
w październiku 1998 r. do dyspozycji księgozbiór liczący około 
43000 voluminów. To był bardzo dobry początek. 

Uczelnia jest organizmem Ŝywym, zmieniającym się i rozwi-
jającym. Sukcesywnie poszerzano ofertę edukacyjną – w Instytucie 
Politechnicznym powstała nowa specjalność – Ochrona Środowiska, 
powstały nowe Instytuty – Ekonomiczny i Informatyki Stosowanej. W bieŜącym roku powołano do Ŝy-
cia nowy kierunek – Budownictwo. W ciągu dziesięciu lat nabór studentów zwiększył się blisko cztero-
krotnie. Biblioteka, jako jednostka słuŜąca społeczności akademickiej, podąŜa za tymi zmianami, aby 
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w jak najszerszym zakresie spełniać swoje podstawowe zadanie – udostępnianie zbiorów i informacja 
naukowa. 

Zmiany organizacyjne na Uczelni spowodowały połączenie bibliotek Instytutu Humanistyczne-
go i Instytutu Języków Obcych w jeden oddział biblioteczny, który zajmuje się głównie obsługą czytel-
ników utworzonego Instytutu Pedagogiczno-Językowego. Obecnie Bibliotekę Uczelnianą tworzą dwa 
oddziały – wyŜej wspomniany i drugi w siedzibie Instytutów Ekonomicznego i Politechnicznego, który 
gromadzi równieŜ literaturę dla studentów Instytutu Informatyki Stosowanej. Zbiory Biblioteki liczą 
około 62000 voluminów. Współpraca z Biblioteką Techniczną Elbląskiej Fundacji Akademickiej pozwa-
la na poszerzenie oferty w zakresie udostępniania zbiorów dla pracowników naukowych i studentów 
naszej Uczelni. W rezultacie czytelnicy dysponują księgozbiorem liczącym 82000 egzemplarzy.    

Jednocześnie zmiany następujące w polskim bibliotekarstwie związane z wprowadzeniem 
komputerowych systemów bibliotecznych i rozwojem Internetu spowodowały zmianę warsztatu i me-
tod pracy. WiąŜe się to z ciągłym podnoszeniem kwalifikacji bibliotekarzy, bo wiedza pracowników 
biblioteki przekłada się bezpośrednio na jej wizerunek i jakość pracy. Funkcję dyrektora Biblioteki peł-
nię od 2000 r. W tym czasie zmieniały się osoby pracujące i współpracujące z nami. Obecnie załoga 
Biblioteki to sześć osób – pięć z wykształceniem wyŜszym magisterskim bibliotekoznawczym i jedna  
z wykształceniem wyŜszym zawodowym inŜynierskim. 

Od 2000 r. opracowujemy księgozbiór biblioteczny w formacie US MARC i udostępniamy kata-
logi komputerowe w oddziałach bibliotecznych, a to dzięki współpracy z Biblioteką Główną Politechniki 
Gdańskiej – darczyńcą bibliotecznego systemu komputerowego APIS-ZB. Opracowanie zbiorów  
w międzynarodowym formacie pomogło w bezkolizyjnym przeniesieniu danych (latem 2007 r.) do no-
woczesnego zintegrowanego systemu obsługi biblioteki 
SOWA2/MARC21, który umoŜliwia działanie w sieci lokalnej 
i zdalnie poprzez Internet. 

W tym miejscu chcę podkreślić, jak duŜe znaczenie 
dla rozwoju „młodej” biblioteki ma dobra współpraca z biblio-
tekami o ugruntowanej pozycji oraz entuzjazm bibliotekarzy i 
osób z nami współpracujących. Wszystkim składam podzię-
kowanie.  
 Wymagania czytelników wobec biblioteki wzrastają z 
roku na rok. Jest to bodziec do ciągłego doskonalenia siebie, 
rozwoju placówki, podnoszenia jakości pracy i usług. Trudno 
byłoby przecenić znaczenie stałego kontaktu i wymiany informacji między bibliotekarzem a czytelni-
kiem. Bez cennych wskazówek wykładowców i reagowania na potrzeby studentów nie zbudowaliby-
śmy dobrego księgozbioru naukowego. Bez wsparcia bibliotekarzy czytelnicy często czuliby się zagu-
bieni w powodzi informacji. WaŜny jest dobry klimat ułatwiający nawiązanie kontaktu z czytelnikami, 
sprzyjający wymianie opinii i poglądów. Pretekstem do lepszego poznawania się są wystawy pla-
styczne, które prezentujemy od 2001 r. w bibliotecznej galerii „Filar Sztuki” oraz spotkania autorskie 
organizowane w czytelni. 
 Biblioteka w przyszłości, a zmiany zachodzą w zawrotnym tempie, to multimedialne centrum 
informacji. Dobrze jest pamiętać o tym, Ŝe automatyzacja procesów biblioteczno-informacyjnych uła-
twia docieranie do wiedzy, komputery są tylko narzędziem a to, co zrobimy z całą resztą – specyficzną 
atmosferą panującą w bibliotekach – zaleŜy tylko od nas. 
Tworzenie biblioteki w kształtującym się, nowym środowisku naukowym wiąŜe się z duŜą odpowie-
dzialnością. Ideałem byłoby dobrze zacząć, wyznaczyć cel i nie popełniać błędów. Biblioteka skompu-
teryzowana, multimedialna, wyposaŜona w szybki dostęp do zasobów sieci Internet to jeszcze zbyt 
mało, aby jakość jej pracy ocenić dobrze. Od wieków biblioteki były miejscem spotkań, refleksji, po-
głębiania wiedzy i studiów. Pełniły rolę kulturotwórczą i edukacyjną. 
 Definicja jakości sformułowana przez Ewę Głowacką mówi o osiąganiu jej poprzez utrzymy-
wanie wysokiego poziomu zaspokajania obecnych i przewidywanych potrzeb uŜytkowników wszyst-
kich placówek biblioteczno-informacyjnych. 
 Zaspokajając i przewidując potrzeby czytelników zmierzamy do zbudowania biblioteki prze-
pełnionej informacją, literaturą, sztuką i czytelnikami, którzy będą chcieli w jej murach pogłębiać wie-
dzę i spędzać czas. (Na zdjęciu dyrektor – mgr Janina Szadkowska – w środku – oraz pracownicy biblioteki). 

mgr Janina Szadkowska – Dyrektor Biblioteki 
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Kilka słów o uczelnianym archiwum… 
 

Archiwa nabierają coraz większego znaczenia w naszym społeczeństwie. Panuje tendencja 
do uzyskania większej dostępności do materiałów archiwalnych dla tzw. „zwykłego” obywatela. 

Archiwum zakładowe Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu powstało w styczniu 
2002 roku. Działalność archiwum opiera się na instrukcji kancelaryjnej, rzeczowym wykazie akt  
i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego. 
Szkoły wyŜsze podlegają ciągłym przemianom, takŜe PWSZ w Elblągu. W związku z tym dokumenty 
dotyczące działalności Archiwum, podąŜając za zmianami, zostały znowelizowane w lutym 2008 roku  
i wprowadzone w Ŝycie na podstawie zarządzenia Rektora PWSZ w Elblągu. 
Archiwum zakładowe gromadzi, przechowuje, opracowuje, porządkuje i udostępnia dokumentację 
powstałą w toku działalności Uczelni. Do zakresu działania archiwum zakładowego naleŜą: 
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie postępowania z dokumentacją, 
- przejmowanie dokumentacji z poszczególnych jednostek PWSZ, 
- przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji, 
- udostępnianie dokumentacji osobom upowaŜnionym, 
- inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, udział w komisyjnym jej brakowaniu oraz prze-
kazywanie akt do zniszczenia. 
Na zasób archiwum składają się: akta osobowe pracowników, akta osobowe studentów, dokumenta-
cja ciągłości studiów, akta dziekanatów i instytutów oraz dokumentacja wytworzona  
w toku działalności administracyjnej Uczelni. Udostępnianie przechowywanej dokumentacji odbywa 
się w oparciu o przepisy instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum PWSZ w Elblągu. 
Prace dyplomowe absolwentów są udostępniane na miejscu – w czytelni, po uzyskaniu pisemnej zgo-
dy autora pracy . 

W latach 2000 – 2008 do archiwum zakładowego wpłynęło 2672 jednostek archiwalnych  
z wszystkich jednostek organizacyjnych PWSZ w Elblągu wykonujących prace kancelaryjne. Nadzór 
bezpośredni nad archiwum zakładowym sprawuje Dyrektor Biblioteki oraz Prorektor ds. Rozwoju 
PWSZ w Elblągu. Nadzór merytoryczny i archiwalny sprawuje Archiwum Państwowe  
w Elblągu z siedzibą w Malborku. 
                                                                                                                              mgr Monika Bara ńska – pracownik Biblioteki 

 
 

 
Kabaret Ułomnego Humoru  
 

Od maja 2007 roku działa w Instytucie Pedagogiczno-Językowym 
kabaret załoŜony przez czterech studentów Filologii Polskiej. Szkielet grupy 
tworzą: Piotr Kowal, Maciej Markowski, Damian Orzołek i Michał Zarzeczny. 
Kabaret, jak sama nazwa wskazuje, jest czysto studencki, więc teksty i ich 
tematyka oscyluje głównie w obszarze Ŝycia studenta na uczelni i poza jej 
murami. Ale oczywiście kabaret nie stroni teŜ od tematów często 
podsuwanych przez absurdalność codzienności. 
Sztandarowym osiągnięciem Kabaretu Ułomnego Humoru jest zajęcie 2-go  
miejsca podczas tegorocznego III Ogólnopolskiego Przeglądu Kabaretów 
Studenckich PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim. Swoimi występami kabaret 
ostatnio uświetnił takie imprezy uczelniane, jak Juwenalia i Dyplomatorium.   
 

Premiery Teatru Studenckiego ABATON 
 
 Teatr studencki Abaton działa juŜ od trzech lat. W roku akademickim 2007/2008 tworzy go 
grupa ośmiorga studentów z Instytutu Pedagogiczno-Językowego, którzy rozwijali swoje aktorskie 
umiejętności pod opieką pani mgr ElŜbiety Organowskiej. Przez dwa semestry grupa teatralna przygo-
towała dwie.  

Pierwszą z nich była, zrealizowana w formie teatrzyku kukiełkowego, bajka dla dzieci z elblą-
skiego domu dziecka. Opowiadała historię małego tygryska Piotrusia wyruszającego na poszukiwanie 
odwagi. Spektakl ten został wystawiony w Sali Teatralnej Domu Studenckiego Nr 2 przy ulicy Wspól-
nej i spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem maluchów.  



Biuletyn PWSZ w Elblągu 

 12 

Drugim spektaklem, którego przygotowanie 
pochłonęło wiele godzin wspólnej pracy, była Serenada 
– komedia Sławomira MroŜka (na zdjęciu). Historia o 
trzech kurach, kogucie i chytrym lisie, próbującym 
sprawić sobie przekąskę z ptactwa domowego. Praca 
nad spektaklem, w którym główną rolę odgrywa 
odpowiednia interpretacja dialogów i sprawna gra 
aktorska, wymagała od uczestników wielu poświęceń. 
Czasem trzeba było urwać się z zajęć, innym razem 
zjawić na próbie w nieprzewidzianym wcześniej terminie 
(np. podczas weekendu). Młodzi aktorzy musieli takŜe 
pokonać własne słabości, przezwycięŜyć strach i zdobyć 
się na odwagę. Tę, której tak bardzo brakowało tygryskowi Piotrusiowi - bohaterowi sztuki wystawianej 
dla dzieci. Serenada wystawiona została pięć razy. Premiera miała miejsce 28 kwietnia. Potem odbyły 
się trzy występy na początku maja i w końcu ten najwaŜniejszy, który zgromadził największą liczbę 
widzów - spektakl podczas Juwenaliów. Sztuka spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. Na kolej-
nych spektaklach pojawiało się coraz więcej widzów, a ekipa teatralna cieszyła się udanym efektem 
całorocznej pracy.  

Jako jedna z osób współtworzących teatr studencki śmiało mogę powiedzieć, Ŝe było warto. 
Dziesiątki (jeśli nie setki) godzin, poświęconych na „szlifowanie” warsztatu i doskonalenie dialogów, 
okazały się świetną nauką, ale teŜ niezłą zabawą. „Zabawa w teatr” to okazja do nawiązywania no-
wych znajomości – z kreatywnymi i chętnymi do wspólnej pracy osobami. Jest to teŜ świetna forma 
aktywnego spędzania wolnego czasu, ale przede wszystkim jest to okazja do wyraŜenia samego sie-
bie poprzez grę aktorską.                                                                    

                           Daniel K ędzierski, II rok filologii polskiej 

 
 

 
Studencka konferencja „Integralia 2008” już po raz czwarty! 
 

Konferencja studencka „Integralia 2008” – „Wymiary studenckiej humanistyki”, zorganizowana 
przez Studenckie Koło Naukowe HUMANITAS, odbyła się 14 maja br. w auli Instytutu Pedagogiczno-
Językowego przy ul. Czerniakowskiej. 

JuŜ od rana tłum zainteresowanych studentów oczekiwał na rozpoczęcie obrad. Uroczystego 
otwarcia konferencji dokonali – Prorektor ds Rozwoju, prof. Zbigniew Walczyk i Prorektor ds Kształce-
nia, prof. Cezary Orlikowski.  

W konferencji brali udział nie tylko zainteresowani studenci elbląskich uczelni, ale takŜe m.in. 
goście z Uniwersytetu Gdańskiego, a nawet z PWSZ z Raciborza i PWSZ z Legnicy. Ilość wygłoszo-
nych referatów i ich rozpiętość tematyczna sprawiła, Ŝe kaŜdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
W I części – panelowej z zainteresowaniem wysłuchaliśmy ciekawie przygotowanego referatu na te-
mat „Neonazizmu jako zagroŜenia naszych czasów”, przygotowanego przez GraŜynę Gornowicz, 
studentkę II roku filologii angielskiej PWSZ w Elblągu. Równie ciekawe, choć dotyczące zupełnie innej 
tematyki, było wystąpienie Krzysztofa Keńskiego, studenta Filologicznego Studium Doktoranckiego 
UG. Zajął się on „Językowym obrazem pocałunku w poezji księdza Jana Twardowskiego”. Pierwszą 
część konferencji zamykał student IV roku filologii romańskiej UG, Mateusz Dzikowski, który rozbawił 
wszystkich swoim sposobem prezentacji referatu pt. „Nauka w obronie emotikonów”.  

Po przerwie obrady odbywały się w sekcjach, a liczni zainteresowani mieli naprawdę kłopot  
z wyborem, bo tematy referatów były przeróŜne, od powaŜnych po zabawne. DuŜym zainteresowa-
niem cieszyły się wystąpienia dotyczące nazw sportowych, np. Małgorzata Kacprzyk (II rok filologii 
polskiej, UG) mówiła o „Nazwach polskich klubów piłkarskich”, Tymoteusz Skiba i Bartosz Polak (II rok 
filologii polskiej, UG) w dowcipny sposób przedstawili „Przezwiska sportowców”, a Kamila Brodzik  
i Katarzyna Wirkowska (II rok filologii polskiej, UG) mówiły o „Przydomkach druŜyn piłkarskich”. Jed-
nak chyba najliczniejszą rzeszę słuchaczy zgromadziły referaty – Agnieszki Kutuzow (III rok filologii 
polskiej, UG) pt. „Nazewnictwo piwa na Pomorzu” i Ewy Anczakowskiej (II rok filologii polskiej, UG) pt. 
„Wstrząśnięty niezmieszany. RozwaŜania na temat nazw drinków”. 

Tegoroczna konferencja naleŜała do bardzo udanych i wzbudziła autentyczne zainteresowa-
nie słuchaczy-studentów naszej Uczelni. Cieszymy się, Ŝe na stałe wpisała się w kalendarz imprez 
IPJ.  
                         Joanna Janiszewska, Kinga Karaban, Alicja Kulla 
                                              II rok filologii polskiej 
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Tegoroczne Juwenalia, które odbywały się w dniach 

14 – 16 maja br. jak większość uczelnianych wydarzeń 
przebiegały w uroczystej jubileuszowej atmosferze 

 
Pierwszy dzień Juwenaliów – rozpoczął wieczór 

twórczości studenckiej. 14 maja br. w sali teatru w Domu 
Studenckim "Na Wspólnej" swoją twórczość prezentowali 
głównie studenci Instytutu Pedagogiczno-Językowego. Była 
wystawa prac, spektakl teatru Abaton oraz studenckiego 
Kabaretu Ułomnego Humoru. Juwenaliowe rozgrywki spor-
towe odbyły się we nieco wcześniej, bo we wtorek. Udział w 
turnieju piłki noŜnej wzięły 3 druŜyny: studenci i absolwenci 
PWSZ w Elblągu, studenci Szkoły WyŜszej im. Bogdana 
Jańskiego w Elblągu i Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.  

Tradycyjny przemarsz ulicami Elbląga rozpoczął się pod budynkiem Uczelni przy ul. Grun-
waldzkiej a przekazanie władzy studentom odbyło się na Podzamczu Muzeum przy Bulwarze Zyg-
munta Augusta. Tam teŜ miała miejsce właściwa zabawa, czyli konkursy, występy kabaretu, pokazy 
tancerzy ognia i koncert rockowy, której gwiazdą był zespół Akurat.  

 
FOTOREPORTAś  z tegorocznych Juwenaliów 
 

       
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przekazanie kluczy do miasta - Wiceprezydent Elbląga – 
Artur Zieliński, Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. 
Halina Piekarek-Jankowska, przewodnicząca Rady 
Studentów Agnieszka Pietruszyńska oraz prowadzący 
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Jubileusz 10-lecia PWSZ w Elblągu 
 

Choć obchody jubileuszu trwały cały rok akademicki, to główne uroczystości odbywały się  
w dniach 20-21 czerwca br. Patronat honorowy nad uroczystościami sprawował Marian Podziewski – 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski. 

 
Obchody 10-lecia Uczelni rozpoczęła Msza 

Św. celebrowana przez J.E. Ks. Biskupa dr. Jana 
Styrnę w Katedrze p.w. Św. Mikołaja. Po Mszy Św. 
miał miejsce pochód członków Senatu Uczelni  
i gości ulicami Starego Miasta. Uroczyste 
Posiedzenie Senatu PWSZ w Elblągu odbywało się 
natomiast w murach Biblioteki Elbląskiej. 
Rozpoczęło je przemówienie Rektora PWSZ  
w Elblągu prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej, 
która przybliŜyła historię Uczelni i jej osiągnięcia.  

Swoją obecnością to wyjątkowe w historii 
Uczelni spotkanie zaszczycili m.in. Rektor Politech-
niki Gdańskiej – prof. dr hab. Andrzej Ceynowa, 
Przewodniczący Rady Szkolnictwa Głównego – prof. 
Jerzy BłaŜejowski, Przewodniczący Konferencji 
Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych – prof. 
hab. inŜ. Andrzej Kolasa, Rektor PWSZ w Chełmie 
prof. dr hab. Józef Zając oraz Prorektor dr Beata 
Fałda, Rektor PWSZ w Skierniewicach – prof. 
Tadeusz Janusz, Prorektor PWSZ w Suwałkach – 
doc. dr inŜ. Izabela Wojewoda, Prorektor PWSZ  
w Kaliszu – dr Tatiana Monasterska oraz dziekan 
Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG – prof. Piotr 
Dominiak. Na uroczystym posiedzeniu Senatu byli 
takŜe goście z zaprzyjaźnionych szkół z Niemiec: 
Manfred Chychi – Dyrektor Walter-Eucken Schule w 
Karlsruhe i prof. Manfred Moore z Fachhoschule Stralsund, który wygłosił wykład "Business Ethics”. 
Nie zabrakło takŜe Senatora RP Władysława Mańkuta, Senatora Tadeusza Naguszewskiego, Dyrek-
tora firmy Alstom Power – Jakuba Radulskiego, Starosty Elbląskiego – Sławomira Jezierskiego oraz 
Sekretarza Miasta Elbląga – Jarosława Lango 

Jubileusz to idealna okazja, by podziękować i wyróŜnić tych, którzy mieli i mają istotny wkład 
w funkcjonowanie i rozwój Uczelni – dlatego właśnie na uroczystym posiedzeniu Senatu wręczono 
odznaczenia państwowe oraz okolicznościowe medale.  

Po części oficjalnej przyszedł czas na symboliczny kieliszek szampana i jubileuszowy tort, po 
którym goście zaproszeni zostali na koncert w Galerii El "Missa pro Pace" Wojciecha Kilara w wyko-
naniu Chóru PWSZ w Elblągu i Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Mariusza Mroza. 
  Drugiego dnia 10-lecie Uczelni świętowano w sportowo-piknikowej atmosferze, odbył się tur-
niej Piłki Siatkowej o Puchar Rektora PWSZ w Elblągu, którego uczestnikami byli pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Elblągu, dziennikarze oraz pracownicy Uczelni, moŜna było wziąć udział w festynie aka-
demickim pod hasłem "Społeczność akademicka PWSZ w Elblągu mieszkańcom Elbląga", odbył się 
piknik jeździecko-turystyczny oraz festyn dla dzieci i młodzieŜy. Przygotowano takŜe pokaz modeli 
pływających na rzece Elbląg, a wieczorem wszyscy mogli bawić się na koncercie z okazji Dni Elbląga 
zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Henryka Słoninę, który dedykowany był właśnie Państwo-
wej WyŜszej Szkole Zawodowej.                                                                                                                      BR 
                                                                                                                                                                             
FOTOREPORTAś z uroczysto ści  
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PoniŜej prezentujemy kalendarium wydarzeń, które odbywały się w uczelni w roku 
jubileuszowym w poszczególnych instytutach. 
 

Instytut Ekonomiczny 
26 października 2007 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Fundusze unijne 
a rozwój regionalny” 
8 listopada 2007 – wystawa z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w Galerii Filar Sztuki 
4 kwietnia 2008 – jubileuszowa konferencja naukowa „Lotnictwo w Elblągu – przeszłość, teraźniej-
szość, perspektywy” organizowana wspólnie z Aeroklubem Elbląskim 
9 maja 2008 – udział studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków Ekonomia i Ad-
ministracja w jubileuszowym dyplomatorium  
29 maja 2008 – udział w VI Bałtyckim Festiwalu Nauki  
9 czerwca 2008  – „Być albo nie być… w Elblągu” – debata zorganizowana przez członków Studenc-
kiego Koła Naukowego Myśli Społecznej i Filozoficznej „Seneka” oraz MłodzieŜowy Dom Kultury  
w Elblągu 

 
Instytut Informatyki Stosowanej 
8 października 2007 – wyjazd 10. studentów na 15 tygodniową praktykę studencką do Karlsruhe  
w Niemczech  
22 listopada 2007 – IV Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza Internetu  
– Architektura komunikacyjna sieci” 
4 grudnia 2007 – konferencja „IT Academic Day” zorganizowana przez sekcję koła naukowego Gru-
pa.NET z udziałem przedstawicieli Microsoftu  
12 grudnia 2007 – otrzymanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego dla studenta IV 
roku kierunku Informatyka – Marcina Kopczyńskiego  
25 marca 2008 – zajęcie 14-tego miejsca przez studentów PWSZ w Elblągu wśród polskich uczelni  
w światowym konkursie informatycznym Imagine Cup. 
25 kwietnia 2008 – zajęcie 2-go miejsca przez studenta IV roku Informatyki – Marcina Kopczyńskiego  
w wojewódzkim konkursie Primus Inter Pares 2008 
9 maja 2008 – udział studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Informatyka  
w jubileuszowym dyplomatorium 
29 maja 2008 – udział w VI Bałtyckim Festiwalu Nauki  
6 czerwca 2008 –  rozstrzygnięcie IV Konkursu Grafiki Komputerowej i Artystycznej studentów PWSZ 
w Elblągu 
16 czerwca 2008 – rozpoczęcie działalności studenckiej firmy REWIZJA.NET w Akademickim Inkuba-
torze Przedsiębiorczości  
17 czerwca 2008 – uzyskanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego (348 
tys. zł) na realizację projektu pt. „Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół 
technicznych w Elblągu na kierunku Informatyka”. 
19 czerwca 2008 – powołanie przez Prezydenta m. Elbląga przedstawiciela PWSZ w Elblągu – mgra 
inŜ. Andrzeja Stojka do Miejskiego Zespołu ds. Opracowania programu budowy społeczeństwa infor-
macyjnego w Elblągu 
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Instytut Pedagogiczno-Językowy 
24-25 października 2007  – wizyta Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Pedagogika  
– ocena pozytywna 
22 listopada 2007  – spotkanie szkoleniowe studentów IPJ z przedstawicielami Krajowego Centrum 
Europass 
6 grudnia 2007  – wystawienie przez Studencki Teatr ABATON dla dzieci z elbląskiego Domu Dziecka 
spektaklu „Tygrysek Piotruś” 
28 stycznia 2008  – wydanie pierwszego numeru nowej gazety studenckiej „JeŜem po szosie”, przygo-
towanej przez studentów IPJ 
16 marca 2008  – zajęcie 2-go miejsca przez Kabaret Ułomnego Humoru tworzonego przez studentów 
filologii polskiej na Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretów Studenckich w Gorzowie Wielkopolskim 
28 marca 2008  – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe propozycje w edukacji wobec proble-
mów współczesnej szkoły” 
10 kwietnia 2008  – warsztaty metodyczne dla studentów filologii angielskiej zorganizowane wspólnie 
z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 
24 kwietnia 2008  – premiera przedstawienia „Serenada” S. MroŜka, przygotowana przez Studencki 
Teatr ABATON 
7 maja 2008  – warsztaty rytmiczno-ruchowe dla studentów Pedagogiki, przygotowane przez  
dr A. Galikowską-Gajewską 
14 maja 2008 – IV Ogólnopolska Konferencja Studencka „Integralia – wymiary studenckiej humani-
styki”, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe HUMANITAS 
26 maja 2008  – wydanie drugiego numeru gazety studenckiej „JeŜem po szosie”, przygotowanej 
przez studentów IPJ 
28 maja 2008 – IX Wiosenne Spotkania w Krainie Baśni, przygotowane przez studentów Pedagogiki  
i mgr S. Szukstę 
29 maja 2008 – udział w VI Bałtyckim Festiwalu Nauki  
21 czerwca 2008  – „Studenci PWSZ Mieszkańcom Elbląga” – festyn przygotowany przez studentów 
Pedagogiki 
 

Instytut Politechniczny 
25-26 października 2007 – wizyta Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Elektrotechnika – 
ocena pozytywna 
3 marca 2008  – decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego o utworzeniu nowego kierunku 
studiów – Budownictwo 
7 – 21 czerwca 2008  – szkolenie studentów Elektrotechniki przygotowujące do egzaminu w Stowa-
rzyszeniu Elektryków Polskich  
12 czerwca  2008 – seminarium Zespołu Środowiskowego Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Bu-
dowy Maszyn Państwowej Akademii Nauk 
17 czerwca 2008 – powołanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego prof. dr inŜ. Włodzi-
mierza Przybylskiego do Rady Nauki na drugą kadencję 
kwiecie ń-czerwiec 2008 – przeprowadzenie cyklu zajęć laboratoryjnych z fizyki dla młodzieŜy I Li-
ceum Ogólnokształcącego z Tczewa 
29 maja 2008 – udział w VI Bałtyckim Festiwalu Nauki  
30 maja 2008 – początek realizacji projektu „System informacji środowiskowo-przestrzennej jako pod-
stawa do zrównowaŜonego gospodarowania ekosystemem Zalewu Wiślanego (VISLA)” we współpra-
cy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 
 

Biblioteka 
1 listopada 2007  – wystawa z okazji 89-tej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 
15 stycznia 2008  – spotkanie z poetą Stefanem JaŜdŜewskim „...odlatują poeci, ich myśli pozostają  
i będą mieszkać w słowach jak ptaki w gniazdach...” 
kwiecie ń/maj 2008  – wystawa malarstwa Katarzyny Smeji-Skulimowskiej 
28 maja 2008  – spotkanie z dr. hab. Feliksem Tomaszewskim „Biografia, geografia – metafizyka. Mi-
chała Głowińskiego małe pisanie” 
czerwiec/wrzesie ń 2008 – wystawa „Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w fotografii” 
 


