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 W dniach 8-9 listopada 2010 r. odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

pt. „Współczesna rodzina wielowymiarowym środowiskiem wychowawczym dziecka”.  

Wydarzenia: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu znalazła się na ministerialnej 

liście rankingowej Uczelni, którym przyznano środki na 4 kierunki zamawiane      

w roku akademickim 2010/2011. Miesięczne stypendium w wysokości 1000 zł mają 

szansę dostać studenci Budownictwa, Mechaniki i Budowy Maszyn, Informatyki 

oraz Ochrony Środowiska. 

Studenci PWSZ w Elblągu nagrali LipDub, czyli teledysk, promujący Uczelnię                               

i przedstawiający radość studiowania w Elblągu. Premierowa projekcja, która odbyła się       

21 maja 2010 r., cieszyła się dużym zainteresowaniem studentów, nie zabrakło również władz 

Uczelni, jak i członków Zespołu „Kuśka Brothers”, do którego piosenki nagrano ów teledysk. 

 26 maja 2010 r. odbył się XI Festiwal Teatrzyków Dziecięcych, podczas którego 

uczestnicy wyruszyli we wspaniałą podróż, której hasłem przewodnim było „W 80 

minut dookoła świata”.  

Zapowiedzi: 

 27 maja 2010 r. odbył się Piknik Naukowy dla wszystkich mieszkańców Elbląga    

i okolic. Piknik zorganizowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu w 

ramach VIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki. 

29 kwietnia i 10 czerwca 2010 r. w PWSZ w Elblągu odbyły się konferencje: „Młodzież 

Polska w Unii Europejskiej” oraz „Europa –  Polska – Edukacja”, w ramach których  

wystąpił Ekspert Boloński przy MNiSW prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Prorektor 

ds. Rozwoju PWSZ w Elblągu. Współorganizatorem obydwu konferencji był Warmińsko-

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. 

W dniach 25-26 listopada 2010 r. odbędzie się VI Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa: Oblicza Internetu „(Re)definiowanie Sieci". Interdyscyplinarna z założenia konferencja 

adresowana jest do badaczy Internetu, teoretyków i praktyków Sieci. Organizatorem konferencji 

już po raz szósty będzie Instytut Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu. 

1 czerwca 2010 r. odbył się finał II edycji Konkursu Matematycznego organizowanego 

przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu i Warmińsko-Mazurski Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, w którym uczestniczyli uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego. 



 29 kwietnia 2010 r., podczas posiedzenia Senatu PWSZ w Elblągu, odbyło się 

uroczyste wręczenie Certyfikatu Jakości ISO 9001:2008. 

 System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 został wdrożony w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu już w maju 2007 roku. Natomiast w marcu 2010 

roku przeprowadzony został audyt odnowieniowy tego systemu, a jego wyniki umożli-

wiły podjęcie decyzji o odnowieniu certyfikacji PRS S.A. wg normy ISO 9001:2008 na 

kolejny trzyletni okres. 

Zakres certyfikacji obejmuje: 

- kształcenie studentów w ramach prowadzonych kierunków studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne i podyplomowe), 

- projektowanie i wykonywanie usług informatycznych, 

- prowadzenie badań naukowych i analiz regionalnych. 

System zarządzania obejmuje wszystkie procesy związane z procesem dydaktycznym, tj. proces projektowania przebiegu studiów, proces 

rekrutacji, proces kształcenia, czy proces pomocy materialnej dla studentów oraz proces działalności wychowawczej. Obejmuje on takie 

elementy jak ankietyzacja zajęć dydaktycznych, hospitacja zajęć, czy modyfikacja planów i programów kształcenia, pełniąc rolę wewnętrzne-

go systemu zapewnienia jakości kształcenia nieodzownego w bolońskiej koncepcji prowadzenia procesu kształcenia. 

Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością to przede wszystkim: 

- potwierdzenie i doskonalenie jakości świadczonych usług, 

- usprawnienie funkcjonowania Uczelni, 

- lepsze poznanie potrzeb klienta (studenta), 

- zwiększenie efektywności zarządzania Uczelnią, 

- zwiększenie zadowolenia i zaufania klienta (studenta). 

Otrzymany certyfikat obliguje do ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług. 
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Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 

Biuro Rektora 

 Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. dr 

hab. Halina Piekarek-Jankowska gościła w murach naszej Uczelni Jacka Protasa 

– Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Spotkanie w głównej 

mierze dotyczyło omówienia przyszłości i kierunków rozwoju wyższego szkol-

nictwa zawodowego w regionie warmińsko-mazurskim oraz roli jaką odgrywa 

PWSZ w Elblągu w kształceniu młodzieży akademickiej naszego województwa. 

Podczas wizyty rozmawiano również na temat strategii rozwoju społeczno-

gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, głównie w aspekcie 

zawartych w niej priorytetów dotyczących dostosowania systemu kształcenia 

do potrzeb rynku pracy. Na zakończenie spotkania zadeklarowano wzajemną 

współpracę Uczelni i władz samorządowych w zakresie dostosowywania no-

wych kierunków i specjalności kształcenia do oczekiwań rynku pracy, wynikają-

cych ze strategii rozwoju gospodarczego regionu. 

Wizyta Marszałka w PWSZ w Elblągu 

Biuro Rektora 
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Prace budowlane w PWSZ rozpoczęte 

14 kwietnia 2010 r. PWSZ w Elblągu podpisała kontrakt z przed-

siębiorstwem Mostostal Warszawa S.A., na podstawie którego, w ramach 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski, zostanie zrealizowana  inwestycja 

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyż-

szej Szkoły Zawodowej w Elblągu, służącej kształceniu kadr nowoczesnej 

gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie 

informatyczne." 

Inwestycja ma na celu powiększenie nowoczesnej bazy naukowo 

– dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Na drugi kwartał roku 2010 zaplanowano początek prac nad modernizacją 

oraz powiększeniem (o kolejne skrzydło) budynku dydaktycznego mieszczącego się przy ul. Grunwaldzkiej. 

Nowoczesna baza dydaktyczna dla Instytutu Politechnicznego i Ekonomicznego  

W budynku z lat 70. budynku położonym przy ul. Grunwaldzkiej przeprowadzona zostanie przebudowa sal dydaktycznych, termomo-

dernizacja całego budynku i podłączenie całego obiektu do  sieci szybkiego przesyłu danych. Modernizacja obejmie także m.in. dobudowanie 

podjazdów, dodatkowej klatki schodowej i windy, ułatwiających dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym. 

Planuje się również zagospodarowanie terenu wokoło budynku. Nastąpi także adaptacja pomieszczeń na laboratoria dla kierunku 

Budownictwo oraz rozbudowa biblioteki wraz z niezbędnym wyposażeniem. 

Główną częścią inwestycji przy ul. Grunwaldzkiej jest nowe skrzydło, w którym miejsce znajdą specjalistyczne laboratoria wraz  z sala-

mi audytoryjnymi, seminaryjnymi i wykładowymi. Powstanie 12 nowych laboratoriów skoncentrowanych w 3 zespołach: zespół laboratoriów 

monitoringu i ochrony środowiska, zespół laboratoriów elektrotechnicznych oraz zespół laboratoriów technologiczno-eksploatacyjnych oraz 9 

nowych sal audytoryjnych, wykładowych i seminaryjnych, w tym duża sala audytoryjna na 300 osób, z których korzystać będą mogl i wszyscy 

studenci PWSZ w Elblągu. 

Współpraca z CSB i CSE 

Biuro Rektora 

 27 kwietnia 2010 roku Rektor PWSZ w Elblągu – prof. dr hab. Halina Piekarek-

Jankowska podpisała z dyrektorem Centrum Sportowo-Biznesowego – Andrzejem Bugaj-

nym oraz z dyrektorem Centrum Spotkań Europejskich Światowid – Antonim Czyżykiem 

umowy o świadczeniu przez Uczelnię usługi dostępu do sieci PIONIER. Dzięki współpracy 

instytucje te będą korzystać z szerokopasmowej infostrady, jaką dysponuje PWSZ w Elblą-

gu, jako lokalny dystrybutor sieci PIONER. 

Zarówno CSE Światowid jak i CSB zostały podłączone do sieci PWSZ za pomocą jednomo-

dowych włókien światłowodowych w oparciu o technologię 1Gbps. CSE Światowid korzy-

sta z węzła pośredniego PWSZ zlokalizowanego w Domu Studenckim przy ulicy Zacisze, zaś CSB z węzła pośredniego PWSZ mieszczącego się 

przy ulicy Grunwaldzkiej, w budynku Instytutu Politechnicznego i Instytutu Ekonomicznego. Współpraca z Uczelnią pozwoli powyższym jednost-

kom rozwinąć aktualną infrastrukturę internetową, w szczególności uruchamiać wymagające dużych przepływności (prędkości transmisji) serwi-

sy multimedialne oraz przekazy strumieniowe „na żywo”. Dostęp do sieci PIONIER umożliwia także korzystanie z bibliotek cyfrowych – w tym 

także z systemu dLibra, serwerów obliczeniowych, telewizji wysokiej rozdzielczości, przekazów radiowych i wielu innych projektów realizowa-

nych w ramach sieci. 

Nie bez znaczenia jest także fakt, że dzięki podłączeniu do sieci szkieletowej PWSZ w Elblągu możliwa jest spektakularna prędkość       

transmisji między dołączonymi jednostkami, która dodatkowo w ramach inwestycji „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Pań-

stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, służącej kształceniu kadr nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowocze-

sne technologie informatyczne” zostanie wkrótce zwiększona do 10Gbps. 

Wizualizacja projektu opracowana przez mgr inż. arch. Małgorzatę Paszyn - 
LOCUM Spółka komandytowa. 
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Warto podkreślić, że na mocy umowy o dostępie do sieci PIONIER podpisanej z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ma możliwość podłączania także innych jednostek i organizacji działających w regionie. 

Listy intencyjne wyrażające chęć podłączenia złożyło na przełomie 2009 i 2010 roku już kilkanaście elbląskich instytucji, głównie szkół 

i bibliotek – informuje mgr inż. Miłowan Odya, kierownik Ośrodka Informatyki PWSZ w Elblągu – Obecnie trwa etap przygotowawczo-testowy 

podłączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych "Regent College". 

Oprócz dostępu do sieci PIONIER potencjalni beneficjenci zainteresowani są także usługami kolokacji i backupowania danych. Jest to 

możliwe dzięki bardzo dobrze wyposażonej serwerowni, jaką dysponuje Uczelnia oraz szybkiej światłowodowej łączności pomiędzy węzłami 

PWSZ i siedzibami podłączanych jednostek. 

Biuro Rektora 

 24 maja 2010 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego ogłosiło listy rankingowe w konkursie w ramach Poddziała-

nia 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym 

znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu znalazła się na ministerialnej liście rankingowej Uczelni, 

którym przyznano środki na kierunki zamawiane w roku akad. 2010/2011. Dofinansowanie dotyczy 4 kierunków zamawianych studiów stacjo-

narnych: 

INFORMATYKA, 

BUDOWNICTWO, 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, 

OCHRONA ŚRODOWISKA. 

 Spośród 197 złożonych wniosków 80 wniosków uzyskało ocenę pozytywną. Kwota przewidziana na dofinansowanie projektów         

w ramach konkursu wyniesie do 210 000 000 PLN. Biorąc pod uwagę alokację oraz budżety zaplanowane przez wnioskodawców, szansę na 

otrzymanie dofinansowania na dzień ogłoszenia mają projekty, które uplasowały się na pozycjach od 1 do 39 (włącznie). Projekty PWSZ w El-

blągu znalazły się na pozycjach 27 i 29 i opiewają łącznie na kwotę ponad 5 mln 300 tys. zł. Ostateczna liczba dofinansowanych wniosków 

może ulec zmianie w wyniku negocjacji oraz wyników rekrutacji w roku akademickim 2010/11.  

Warunkiem otrzymania środków przez Uczelnię jest zwiększenie liczby przyjmowanych studentów w porównaniu do roku 2008/2009 na kierun-

kach:  

-        Informatyka – o 8 studentów, 

-        Budownictwo – o 8 studentów, 

-        Mechanika i Budowa Maszyn – o 5 studentów, 

-        Ochrona Środowiska – o 8 studentów. 

Wybierając kierunek zamawiany w PWSZ w Elblągu kandydat: 

ma szansę na stypendium 1000 zł miesięcznie przez cały okres studiów. W pierwszym roku studiów o przyznaniu stypendium zadecydu-

ją wyniki maturalne uwzględnione w rekrutacji, a w kolejnych latach średnia ocen ze studiów. Stypendia otrzyma blisko 50% studentów 

na danym roku,  

może uczęszczać na darmowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki prowadzone w ramach projektu, 

może uczęszczać bezpłatnie na certyfikowane kursy w ramach Akademii Informatycznych Cisco i Microsoft, prowadzone w ramach pro-

jektu (dot. Informatyki), 

niezależnie może uzyskać stypendia naukowe i socjalne przyznawane przez Uczelnię. 

Atrakcyjne stypendia w PWSZ w Elblągu 

Biuro Rektora 



W dniach 4-5 czerwca 2010 roku Rektor PWSZ w Elblągu – prof. dr hab. Halina 

Piekarek-Jankowska wzięła udział w międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji 

„Rosyjska praktyka oraz doświadczenie zagraniczne reformy samorządu terytorialnego: 

główne problemy, tendencje, perspektywy”, która odbyła się w Swietłogorsku w Obwodzie 

Kaliningradzkim. 

 Konferencja przeprowadzana była przez Filię Północno-Zachodniej Akademii Służ-

by Państwowej w Kaliningradzie przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju Municypalnego Ob-

wodu Kaliningradzkiego i Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningra-

dzie. 

Wybór tematów konferencji uwarunkowany był problemami, z którymi spotyka się realiza-

cja reformy administracyjnej przeprowadzanej w Federacji Rosyjskiej, a także możliwością analizy naukowej oraz porównania skuteczności funk-

cjonowania systemu terytorialnych organów władzy Rosji z modelem polskim i litewskim terytorialnej organizacji samorządu terytorialnego. 

Udział w konferencji wzięli wybitni polscy naukowcy i praktycy, większość z których stała przy początkach kardynalnej reformy  samorządu tery-

torialnego, uznanej za najbardziej skuteczną w postsocjalistycznej Polsce. Wśród gości byli twórcy polskiej reformy administracji samorządowej - 

prof. E. Regulski, prof. P. Kulesza. Władze miasta Elbląga reprezentował sekretarz Rady Miasta Elbląga – Jarosław Lango.  

 

 Podczas Konferencji Rektor PWSZ w Elblągu prof. Halina Piekarek-Jankowska przedstawiła 

referat zatytułowany „Współpraca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z samorządem 

lokalnym”. Została również podpisana umowa o współpracy pomiędzy naszą Uczelnią a Filią Północno

-Zachodniej Akademii Służby Państwowej w m. Kaliningradzie. Celem tej umowy jest m. in. wspieranie 

rozwoju partnerskich stosunków między Kaliningradem i Elblągiem oraz wymiana wiedzy, kompetencji 

i doświadczeń. 

 

 

Strony uzgodniły, że będą ściśle współpracować w  takich dziedzinach jak: 

opracowanie i realizacja wspólnych dwustronnych i wielostronnych projektów edukacyjnych, korzystając ze środków Unii Europejskiej,        

a także środków krajów członkowskich Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej (Norwegia, Szwajcaria, Lichtenstein), organizowanie wspól-

nych konferencji, seminariów i spotkań; 

wymiana doświadczeń dotyczących kształcenia kadr dla administracji samorządowej; 

organizacja wymiany studentów i słuchaczy w celu zapoznania ich ze strukturą i właściwościami (strukturą) organizacji pracy organów wła-

dzy państwowej i samorządowej obu miast;  

wymiana specjalistów i organizacja seminariów; 

prowadzenia na podstawie wzajemnych uzgodnień innych przedsięwzięć dwustronnej współpracy. 
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Wizyta Rektora PWSZ w Elblągu w Kaliningradzie  

Biuro Rektora 

 W czwartek 27 maja 2010 r. odbył się Piknik Naukowy dla wszystkich mieszkańców Elbląga i okolic. 

Piknik został zorganizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu w ramach VIII Bałtyckiego 

Festiwalu Nauki. 

Bałtycki Festiwal Nauki jest imprezą popularno-naukową organizowaną od 2003 roku przez wyższe uczelnie regio-

nu pomorskiego oraz instytucje naukowe. Festiwal jest adresowany do szerokiego grona społeczeństwa niezależnie 

od wykształcenia, począwszy od szkół podstawowych. Celem Festiwalu jest upowszechnienie tematyki i osiągnięć 

prowadzonych badań naukowych oraz przybliżenie ich społeczeństwu w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, 

rozwinięcie ciekawości świata i radości z jego poznawania. 

Wzorem lat ubiegłych, tegoroczne imprezy festiwalowe odbyły się na placu przed budynkiem i w salach wykładowych PWSZ w Elblągu przy ul. 

Grunwaldzkiej 137, w godzinach 10.00-15.00. Na specjalnie przygotowanych stoiskach odwiedzający mogli uczestniczyć w atrakcyjnych poka-

zach, doświadczeniach, warsztatach i wykładach.  

VIII Bałtycki Festiwal Nauki  
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W ramach programu odbyły się m.in.: pokazy niezwykłych reakcji chemicznych oraz magiczne doświadczenia z fizyki. Bardziej wnikliwi mogli 

poznać serce automatyki oraz własnoręcznie wybić medal okolicznościowy. Dla uczestników przygotowano niezapomnianą wycieczkę przedsta-

wiającą piękne (mało znane) zakątki Ziemi Elbląskiej, natomiast dla miłośników informatyki przygotowano m.in.: warsztaty grafiki komputerowej 

i multimediów, cyfrową obróbkę zdjęć oraz turniej gry w sieci (z nagrodami). A to wszystko to tylko kilka z pośród wielu atrakcji, wśród których  

z całą pewnością każdy mógł z łatwością znaleźć dla siebie coś interesującego. 

Tytuły stoisk: Frycek z Szafarni i jego muzyka; Matematyka od przedszkola do Oxfordu; Epoka wiktoriańska bez tajemnic; Strefa sportu i rekre-

acji; Rok 2010 rokiem Afryki; Zróżnicowanie turystyczne Polski; Warsztaty z grafiki i multimediów; Robotyka mobilna; Turniej gry w sieci; Cyfro-

wa obróbka zdjęć; Z wody zrobimy energię; Sterownik PLC - serce automatyki; Domowa fabryka kosmetyków; Dbaj o środowisko, w którym 

żyjesz; Jak powstaje prognoza pogody?; Przyrodnicze, produkcyjne i ochronne funkcje okrywy glebowej; Pomiar wysokości budynku; Przyroda, 

historia i walory kulturowe Żuław Wiślanych; Elektryczność - energia naszych czasów; Kolorowy świat chrząszczy; Okrzemki jak pudełeczka; 

Ryby pod lupą; Bicie medali; Magia fizyki; Dziwny rower; Karetka DRM z ratownikiem medycznym; Pierwsza pomoc; Promocja zdrowia; Mały 

Festiwal Nauki. 

Biuro Rektora 

 Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska podpisała kolejną umowę bilate-

ralną, tym razem z  Universität Würzburg w Niemczech. Umowa dotyczy wymiany studentów oraz kadry dydaktycznej z Instytutu Pedagogiczno-

Językowego PWSZ w Elblągu.  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu od 2005 roku posiada Kartę Erasmusa przyznaną przez Komisję Europejską, która upoważnia 

do wnioskowania o fundusze europejskie na studia i praktyki zawodowe studentów oraz wyjazdy pracowników w ramach Programu „Uczenie 

się przez całe życie” Erasmus.  

Uczelnia może się poszczycić realną współpracą z partnerami międzynarodowymi. 

Współpraca ta została wypracowana poprzez przygotowywanie Uczelni i całego procesu dydaktycznego do procedury walidacyjnej, która umoż-

liwiła rozszerzenie i zacieśnienie międzynarodowych kontaktów Uczelni. 

Władze PWSZ w Elblągu bardzo cenią sobie współpracę międzynarodową, dlatego w podejmowanych działaniach kładą szczególny nacisk na 

podtrzymywanie istniejących kontaktów zagranicznych i pozyskiwanie nowych relacji z partnerami zagranicznymi.  

Podstawą uczestnictwa PWSZ w Elblągu w Programie Erasmus są umowy bilateralne  podpisywane na każdy rok akademicki z europejskimi 

uczelniami partnerskimi, z którymi prowadzona  jest wymiana studentów, kadry dydaktycznej oraz pracowników administracji. Umowy te precy-

zują zarówno liczbę studentów i pracowników biorących udział w wymianie oraz czasokres ich pobytu za granicą.  

Obecnie w ramach Programu Erasmus PWSZ w Elblągu posiada 12 umów partnerskich.  

PWSZ w Elblągu nadal planuje pozyskiwanie nowych partnerów zagranicznych i podpisywanie nowych umów bilateralnych, dzięki którym stu-

denci będą mogli kształcić się i zdobywać doświadczenie na innych uczelniach o europejskim poziomie.  

W roku akademickim 2010/2011 w Elblągu będą studiować: student z Uniwersytetu Św. Cyryla i Metodego w Trnavie ze Słowacji na kierunku 

Informatyka (w semestrze zimowym) i 6 studentów z Universidad de Castilla-La Mancha z Hiszpanii na kierunkach: budownictwo, mechanika     

i budowa maszyn, elektrotechnika (2 semestry).  

Swoje wykłady poprowadzą również wykładowcy z Węgier i Łotwy.  

Umowa partnerska PWSZ w Elblągu  

z niemieckim Uniwersytetem w Wurzburgu 

Biuletyn PWSZ w Elblągu 

Biuro Rektora 
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II Elbląskie Biennale Lotnicze  

 Już po raz drugi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu wraz z Aeroklubem 

Elbląskim zorganizowała konferencję poświęconą lotnictwu. Pierwsze prace przygotowawcze tego-

rocznej konferencji rozpoczęto w listopadzie 2009 roku. Na początek sprecyzowano główny temat 

obrad: Lotnictwo, przeszłość, teraźniejszość, perspektywy – nowe rozwiązania. Kolejną decyzją 

było ustalenie terminu – wybrano datę 16 kwietnia 2010 roku. Bardzo szybko do organizatorów 

dotarły zgłoszenia od osób, które chciały wygłosić przygotowywane przez siebie referaty. Po do-

świadczeniach poprzedniej konferencji wiadomym było, że najważniejszym problemem będzie 

zapewnienie różnorodności wystąpień, bowiem w różnorodności tkwi siła takiego spotkania. Już pierwsze zgłoszenia, ich tematyka oraz nazwi-

ska autorów były bardzo budujące i dawały przedsmak tego, co będzie nas czekało podczas kwietniowego spotkania. 

Wśród autorów znalazły się osoby reprezentujące wiele liczących się ośrodków naukowych w Polsce. Uczestnicy wywodzili się z Krakowa, War-

szawy, Gdańska, Olsztyna, Poznania i Elbląga. Tematyka prac była niezwykle atrakcyjna, od zagadnień prawnych, przez historię, tematykę zwią-

zaną z ochroną przeciwpowodziową po podróżowanie tanimi liniami lotniczymi. Ustalono, że wszelkie wystąpienia zostaną zebrane i opubliko-

wane w kolejnym Zeszycie „Rozpraw Naukowych i Zawodowych PWSZ w Elblągu”. 

 Data 10 kwietnia i związane z nią tragiczne wydarzenia lotnicze w Smoleńsku zmusiły organizatorów do zmiany terminu konferenc ji. 

Ostatecznie po bardzo szybkich konsultacjach, ustalono nowy termin spotkania. Tym razem wybrano datę 7 maja 2010 roku.  

 Konferencję otworzył  konferencji – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk –  Prorektor ds. Rozwoju, i w imieniu honorowego przewod-

niczącego konferencji Rektora PWSZ w Elblągu – prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej, przekazał życzenia pomyślnych obrad. Podczas kon-

ferencji udało się zaprezentować następujące referaty: 

dr hab. inż. Tadeusz Liziński – Znaczenie lotnictwa w ograniczeniu ryzyka powodziowego na Żuławach delty Wisły 
mgr inż. arch. Tomasz Płocke – Perspektywy rozwojowe lotniska w Elblągu 

mgr Henryka Szumna – Transport lotniczy koni na imprezy sportowe 

dr Bara Ndiaye – Transport lotniczy w Afryce Zachodniej – zarys problematyki 
dr Agnieszka Cieślik – Początki pasażerskiej komunikacji lotniczej w niepodległej Polsce 

mgr Anna Kolmas – Międzynarodowy przewóz lotniczy w przeszłości i obecnie na podstawie Konwencji Warszawskiej oraz obecnych                  
i projektowanych regulacji prawnych 
dr  inż. Henryk Olszewski – Bezzałogowe środki latające /BSL/ w układzie czterowirnikowego helikoptera 

doc. dr inż. Witold Kurski – Analiza sił prędkości podczas startu szybowca za wyciągarką 

dr Edward J. Jaremczuk – Pierwszy dzień II wojny światowej, główne zadanie niemieckich samolotów bojowych startujących z lotniska      
w Elblągu 
mgr Jarosław Dobrzyński – Od Junkersa F-13 do Embraera 175 samoloty PLL LOT  
mgr inż. Tomasz Stężała – Lotnisko w Elblągu na tle przebiegu walk o miasto w 1945 roku 

Szczególnym wydarzeniem, cieszącym się ogromnym zainteresowaniem podczas konferencji, był pokaz modeli BSL, które zaprezentował dr inż. 

Henryk Olszewski. Jeszcze długo po pokazie dyskutowano na temat możliwości wykorzystania tego typu urządzeń w życiu codziennym, technice 

oraz w zastosowaniach militarnych. 

 Konferencja była bardzo udana i pokazała nam, organizatorom, iż istnieje spore zapotrzebowanie na tego typu spotkania, na których 

można przedstawić swoje dokonania i podyskutować na ich temat z osobami z branży. W podsumowaniu, dr hab. inż. Cezary Orlikowski – 

Prorektor ds. Kształcenia, mocno podkreślił wysoki poziom prezentowanych referatów, wynikające z nich wnioski i już teraz zaprosił uczestników 

na następne spotkanie, które planowane jest na rok 2012, przy okazji obchodów 100-lecia lotnictwa w Elblągu. 
dr Edward J. Jaremczuk, IE  

Międzyuczelniana Konferencja Naukowa 

 25 marca 2010 roku w PWSZ w Elblągu odbyła się konferencja naukowa pod tytułem „Po co nam pań-

stwo?”. Konferencja ma już kilkuletnią tradycję, odbywa się od 2005 roku, jej tematyka nawiązuje do myśli Jana 

Pawła II. Spotkania naukowe mają charakter międzyuczelniany. W tym roku organizatorem rozważań naukowych 

była nasza Uczelnia. Zapowiedziano, iż wszelkie wystąpienia ukażą się w czasopiśmie naukowym „Studia Elbląskie” 

wydawanym, przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej.  

Wśród prelegentów znalazły się osoby ze wszystkich elbląskich uczelni. Temat był niezwykle ważny,         

a referaty obejmowały różne obszary działalności państwa. Konferencję otworzyła prof. dr hab. Halina Piekarek-

Jankowska – Rektor PWSZ w Elblągu. Na początku dr Piotr Uziębło odniósł się do istoty demokratycznego państwa 
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prawa. Dr Krzysztof Sidorkiewicz przedstawił współczesne ujęcie funkcji państwa. Pierwszą część konfe-

rencji zamykał referat ks. dra hab. Jerzego Koperka (KUL) na temat myśli kardynała Stefana Wyszyńskie-

go i Jana Pawła II w kontekście państwa i narodu. Po wystąpieniach odbyła się dyskusja prowadzona 

przez ks. dra Stefana Ewertowskiego (WSD, UWM).  Po przerwie odczytany został referat prof. dra hab. 

Piotra Jaroszyńskiego (KUL) na temat państwa jako kategorii cywilizacyjnej. Kolejny referat prof. dra 

hab. Jana Talara (EUH-E), dra Jacka Norkowskiego (EUH-E), dr Małgorzaty Łukowicz (EUH-E) odnosił się 

do elementów prawa medycznego w kontekście państwa. Na zakończenie dr Grzegorz Szczodrowski 

(SW im. B. Jańskiego) omówił zagadnienie podatku docho-

dowego od osób fizycznych odnosząc to do zasad klasycz-

nych. Drugą część prowadził ks. dr hab. Jacek Neumann 

(WSD, SW im. B. Jańskiego).  

Referaty były bardzo ciekawe i miały wymiar interdyscyplinarny. Tematyka państwa została przedsta-

wiona w wymiarze prawnym, ekonomicznym, politologicznym, filozoficznym, czy medycznym. Bo 

właśnie taki charakter ma państwo.  

dr Krzysztof Sidorkiewicz, IE 

Proces Boloński w pigułce 

 Wszystkie uczelnie polskie (stanowiące Polski Obszar Szkolnictwa Wyższego –  

POSW) wdrażają od wielu lat ideę zbudowania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyż-

szego (EOSW), celem zwiększenia konkurencyjności gospodarki europejskiej wobec szybko 

rozwijających się gospodarek pozaeuropejskich rejonów świata. Osiągnięcie tego celu jest 

możliwe poprzez podniesienie poziomu wykształcenia społeczności krajów należących do 

EOSW, zwiększenie mobilności zawodowej jej obywateli w połączeniu z wysokim stop-

niem ich zatrudnialności. Wobec tego proces kształcenia na uczelniach powinien gwaran-

tować osiąganie przez studentów odpowiednich kompetencji, postaw i nawyków. Całość 

przedsięwzięć podejmowanych tutaj nazwano Procesem Bolońskim (PB) (pierwsze ważne 

porozumienia międzynarodowe podpisano w rocznicę załażenia pierwszego uniwersytetu europejskiego, którym był Uniwersytet w Bolonii). 

 Mówiąc inaczej i patrząc z punktu widzenia studenta celem Procesu Bolońskiego jest przygotowanie go do odgrywania aktywnej         

i pozytywnej roli w demokratycznym społeczeństwie oraz przygotować go do jego przyszłej kariery i osobistego rozwoju poprzez możliwość 

odnajdywania się na rynku pracy oraz umiejętności ciągłego dalszego kształcenia się, kreowania i utrzymywania nowoczesnej szerokiej bazy 

wiedzy oraz umiejętności stymulowania badań i innowacyjności. 

 Celem Procesu Bolońskiego nie jest unifikacja krajowych systemów szkolnictwa wyższego, jest nim natomiast harmonizacja tych syste-

mów rozumiana jako uzgodnienie wspólnie uznawanych wartości oraz wspólne przyjęcie zasad dotyczących procesu kształcenia z uwzględnie-

niem wszystkich odrębności systemowych i kulturowych oraz różnic w obyczajach akademickich. 

Nie należy utożsamiać idei Procesu Bolońskiego, które mogą być urzeczywistniane poprzez osiąganie kolejnych jego celów, z „narzędziami”  

służącymi do osiągania tych celów. 

CELE  PROCESU BOLOŃSKIEGO: 

przygotowywanie kadr dla rynku pracy – zatrudnialność 

harmonizacja Krajowych OSW w jeden EOSW – rozpoznawalność, porównywalność, uznawalność kwalifikacji (dyplomów) 
przygotowywanie do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym społeczeństwie  

rozwój i podtrzymywanie kompetencji własnych oraz rozwój osobowy (społeczeństwo i gospodarka wiedzy)  

realizacja idei Life Long Learning (LLL) – uczenie się przez całe życie 

mobilność obywateli (studentów, nauczycieli akademickich, pracowników) 

NARZĘDZIA  PROCESU BOLOŃSKIEGO: 

wielostopniowość studiów (I, II i III stopień oraz studia jednolite) 

proces kształcenia oparty na efektach uczenia się (kompetencjach) 

system punktów zaliczeniowych i akumulacji oraz suplement do dyplomu (ECTS + DS.) 

Europejskie (ERK), Bolońskie (RK EOSW) i Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK) 

systemy zapewnienia jakości kształcenia  

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk – Ekspert Boloński w  

MNiSW 

dr Krzysztof Sidorkiewicz 



dr inż. Henryk Olszewski. IIS 

Wdrażanie PB to przejście od „nauczanie” do „uczenie się”; od „treści programowych” do „efektów uczenia się” i „kompetencji” oraz od  

„zawodowości” do „zatrudnialności”.  

KRÓTKO O SYSTEMIE PUNKTOWYM  ECTS: 

punkty odzwierciedlają kompetencje i nakład pracy studenta na ich uzyskanie  

punkty (zaliczeniowe i/lub transferowe) powiązane są z efektami uczenia się przypisanymi całemu programo-

wi studiów lub jego komponentom (przedmiotom, modułom) 

system ma naturalną elastyczności ograniczoną jedynie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi uczelni 

rozliczanie studentów odbywa się na podstawie liczby zgromadzonych (zakumulowanych) punktów zalicze-

niowych (wpisywania na semestry, dyplom) 

 Nakład pracy studenta określa czas niezbędny przeciętnemu studentowi aby zaliczyć wszystkie zajęcia 

przewidziane programem (wykłady, seminaria, ćwiczenia, projekty, prace przejściowe, opracowania, ćwiczenia, 

laboratoria, samodzielna nauka, egzaminy lub inne zajęcia dydaktyczne, praktyki zawodowe) i uzyskać przewidzia-

ne programem efekty uczenia się lub kompetencje. 

KRÓTKO O RAMACH KWALIFIKACJI: 

Każdy europejczyk musi mieć możliwość usytuowania (i odpowiedniego porównania) swojego dyplomu, tytułu, 

stopnia i efektów wykształcenia w ogólnej strukturze („mapie”) edukacji EOSW. 

Ta niezbywalna własność EOSW ma być rozwiązana przez wprowadzenie ERK, KRK. („harmonizacja”, 

„mapowanie”). 

W Polsce, dla KRK przyjęto zapis deskryptorów efektów uczenia się (kompetencji): wiedza, umiejętności, postawy. 
 Posiadanie wiedzy to za mało – trzeba ją rozumieć, to nie zwalnia od myślenia, czyli umiejętności wykorzystania 

(zastosowania) wiedzy i wreszcie wiedza i umiejętności muszą być odpowiednio wykorzystywane (postawy). 

 Wszystkie publiczne wyższe szkoły zawodowe wdrażają PB. Odbywają się w nich Seminaria Bolońskie,  pro-

wadzone przez Ekspertów Bolońskich, na których dyskutuje się najważniejsze aspekty PB. W tym roku miałem przyjemność prowadzić takie 

seminaria w naszych siostrzanych szkołach w Zamościu, Chełmie, Gnieźnie, Kaliszu i Suwałkach oraz dwukrotnie         w Elblągu (przy współor-

ganizacji z Warmińsko Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli) dla młodzieży i dyrektorów szkół pogimnazjalnych.  
 

Experymentarium 

Na początku bieżącego roku w Centrum Sportowo Biznesowym     

w Elblągu miało miejsce uroczyste otwarcie „Experymentarium”, 

obejmując 3 pracownie: fizyki, przyrody i informatyki. Experymen-

tarium zostało zorganizowane w taki sposób, aby korzystać z niego 

mogli uczniowie na każdym poziomie nauczania. Poprzez badanie, 

obserwację i eksperymentowanie uczniowie poznawać mogą zja-

wiska zachodzące np. w optyce, termodynamice czy mechanice.  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu miała znaczący 

wkład w tworzeniu Experimentarium. 

Pracownia fizyki – koncepcję funkcjonowania, scenariusze zajęć, 

program autorski nauczania 

dla szkół podstawowych        

i gimnazjalnych oraz zestawy 

eksperymentalne do prowa-

dzenia badań zjawisk wystę-

pujących w fizyce przygoto-

Biuro Rektora 

wał dr inż. Stanisław Kwitnewski – Zasępca Dyrektora ds. kształcenia 

Instytutu Politechnicznego. Podczas otwarcia zaprezentował on tylko 

kilka z wielu możliwych do przeprowadzenia tam fascynujących ekspery-

mentów. Pracownia fizyki stanowi niezwykłą innowację dydaktyczną, 

wpisując się tym samym w realizację jednego z głównych celów Strategii 

Lizbońskiej – podwyższania jakości kształcenia. 

Pracownia informatyki – w jej projektowaniu udział wziął dr inż. Henryk 

Olszewski – wykładowca w Instytucie Informatyki Stosowanej. W sekcji 

informatyki znalazły się między innymi interaktywne roboty, które są 

programowane przez odwiedzających pracownię, aktualnie są to między 

innymi pająk, pies, a nawet humanoid – wszystkie roboty reagują na 

światło i dźwięk. Zajęcia z zakresu robotyki prowadzić będzie absolwent 

kierunku informatyka PWSZ w Elblągu –  inż. Marek Szypulewski. 
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Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Prorektor ds. Rozwoju  PWSZ w Elblągu 

„Pamiętaj, że nie 
można zrozumieć 

procesu przez 
zatrzymanie go, 

trzeba się do niego 
włączyć i płynąć 
razem z nim. 

Najlepszym sposobem 
przewidywania 

przyszłości jest jej 
tworzenie.” 

 

prof. dr hab. inż.  

Zbigniew Walczyk 

dr inż. Stanisław Kwitnewski, Zastępca Dyrektora IP 
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Pierwszy elbląski LipDub jest już gotowy, a nakręcili go studenci Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu. 

LipDub to forma teledysku, w którym studenci śpiewają piosenkę odtwarzaną z playbacku, 

wzbogacając ją o własną choreografię.  

Najważniejszą zasadą realizacji LipDub’a jest to, że musi być on nagrywany jednym, nieprze-
rwanym ujęciem, czyli po prostu nie wolno robić cięć. Podczas głównego nagrania wszystko 
było kręcone nawet 7– krotnie, gdyż zdarzało się, że ktoś w danym momencie się pomylił         

i wszystko trzeba było zaczynać od początku – mówi Robert Turlej, koordynator projektu. 

Studenci PWSZ w Elblągu jako pierwsi w Polsce nagrali LipDub’a do polskiej piosenki. Wybrali do tego utwór „Poniedziałek” znanego z Juwena-

liowych występów zespołu „Kuśka Brothers”.  

To właśnie wyróżnia nasz klip na tle innych polskich Uczelni. Dzięki temu, że utwór jest śpiewany po 
polsku łatwo nam było dostosować poszczególne scenki do słów piosenki. Dobrym przykładem może być 
scenka z parą młodą dopasowana do fragmentu „zakochana młoda para” – dodaje koordynator. 

Oficjalna premiera LipDub’a PWSZ w Elblągu odbyła się 27 maja w klubie Odzieżowa 12. Na premierze, 

oprócz licznie zgromadzonych studentów, spotkać można było władze Uczelni, a także członków zespołu 

„Kuśka Brothers”. Elbląski LipDub został gromkimi brawami przyjęty przez zgromadzone osoby.  

Bardzo mi się podobało, to świetna promocja naszej Uczelni. Myślę, że „jest doskonale” nawet w czwar-

LipDub PWSZ w Elblągu nagrany 

 Za nami fanał światowego konkursu Imagine Cup 2010. Jak pokazują wyni-

ki punktacji, studenci Informatyki PWSZ w Elblągu zdobyli 1188 punktów plasując się 

tym samym na 8 miejscu w rankingu uczelni startujących. Jest to świetny wynik, po-

nieważ poza nami w konkursie tym nie starowały inne Państwowe Wyższe Szkoły 

Zawodowe, zaś wyprzedziły nas tylko takie uczelnie, gdzie studiuje o wiele więcej 

osób, co pozwoliło na zdobycie większej liczby punktów.  

Na czym polega ten konkurs? 

Jest to światowej sławy konkurs technologiczny, dający studentom niepowtarzalną okazję na rozwój wyobraźni, kreatywności oraz  pasji w za-
kresie nowoczesnych technologii. Tegorocznym tematem przewodnim Imagine Cup 2010 jest: „Wyobraź sobie świat, w którym technologia 
pozwala rozwiązywać najtrudniejsze problemy. Jednogłośnie postanowiliśmy przystąpić do konkursu, w którym studenci tworzą projekty poma-
gające pokonać problemy, z jakimi boryka się świat w XXI wieku – mówi Kamila Formela, studentka Informatyki PWSZ w Elblągu oraz liderka 

informatycznego koła naukowego – dzięki Imagine Cup mamy szansę, aby poprzez naszą wiedzę oraz możliwości jakie daje nam turniej zrobić 
coś naprawdę ważnego i pożytecznego. 

W Imagine Cup 2010 zespoły walczyły w kilku kategoriach, nasi studenci wzięli udział w czterech: 

I. Projektowanie oprogramowania (2 drużyny) 

II. Projektowanie gier (1 drużyna) 

III. Media cyfrowe (2 drużyny) 

IV. Technologie informatyczne (około 20 osób) 

Uczestnicy konkursu dostają szansę nadania swoim pomysłom światowego rozgłosu, nawiązania znajomości z ludźmi z całego globu,  

mogą też wygrać nagrody o łącznej sumie 200.000$. Aktualnie w konkursie bierze udział 25 polskich uczelni. 

Imagine Cup to nie tylko zawody i współzawodnictwo, ale także droga do przyszłego sukcesu uczestników. Udział w tej jedynej        
w swoim rodzaju rywalizacji pozwala realizować ciekawe pomysły, zaistnieć w branży technologicznej, wyzwolić swój talent i kreatywność. 
Bardzo cieszę się, że coraz więcej studentów z Polski startuje w Imagine Cup –  powiedział Dariusz Piotrowski, dyrektor działu Developer          

& Platform Group w polskim oddziale Microsoft. 

 

Sukces studentów Informatyki PWSZ w Elblągu na Imagine Cup 

Kamila Formela,  Przewodnicząca SKN IIS 



Robert Turlej, Biuro Rektora 
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 W dniach 25-28 

marca 2010 roku Rada Stu-

dentów PWSZ w Elblągu była 

organizatorem XV Forum 

Samorządów Studenckich 

Państwowych Wyższych Szkół 

Zawodowych.  

W Forum wzięło udział 62 

przedstawicieli Samorządów 

Studenckich z 18 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z całej 

Polski. Gościliśmy delegatów z Białej Podlaski, Chełma, Gniezna, Go-

rzowa Wielkopolskiego, Jarosławia, Konina, Legnicy, Łomży, Nowego 

Sącza, Piły, Płocka, Raciborza, Skierniewic, Tarnowa, Wałbrzycha, 

Włocławka i Zamościa.  

Delegaci przyjechali w czwartek po południu i zostali zakwaterowani 

w Domu Studenckim „Na Wspólnej”. Wieczorem, po wspólnej kolacji, 

wszyscy wzięli udział w imprezie integracyjnej. Zabawę zorganizował 

klub Odzieżowa12, który na tę okazję przygotował „Imprezę Kujo-

nów”.  

W piątek 26 marca, w sali konferencyjnej Delegatury Urzędu Woje-

wódzkiego w Elblągu  odbyło się uroczyste obrady przybyłych przed-

stawicieli Samorządów Studenckich. 

Gości przywitał Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Cezary Orlikow-

ski. Przybliżył on historię i cel powstania Państwowych Wyższych 

Szkół Zawodowych. Nie obyło się również bez okolicznościowego 

tortu.  

 

 

 

 

 

 

 

Podczas obrad Przewodniczący 

Komisji Państwowych Wyższych 

Szkół Zawodowych Parlamentu 

Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 

– Mateusz Różański z PWSZ          

w Legnicy, przedstawił sprawozda-

nie z rocznej działalności Komisji. 

Następnie udzielono Absolutorium 

ustępującemu składowi Komisji. 

Kolejnym punktem obrad było wyłonienie w drodze głosowania 

nowego składu Komisji na kolejną kadencję 2010/2011.  

Przewodniczącym został mgr lic. Jacek Łukasik z PWSZ w Nowym 

Sączu. Jego Zastępcą –  Paweł Grabowski z naszej uczelni, a Sekre-

tarzem – Grzegorz Sokołowski z PWSZ w Tarnowie.  

Skład Komisji razem z trzyosobowym Prezydium uzupełnia jeszcze 

czterech członków, wśród których znalazł się również nasz student – 

Przemysław Okoniewicz oraz Łukasz Duczmal z PWSZ w Chełmie, 

Beata Małecka z PWSZ w Płocku i Maciej Jeziorowski z PWSZ           

w Raciborzu. 

  Po obiedzie uczestnicy Forum zwiedzili nasze miasto: za-

trzymali się pod Bramą Targową, zobaczyli Piekarczyka, Bulwar Zyg-

munta Augusta, Katedrę oraz centrum miasta. 

W sobotę mimo deszczowej pogody, wszyscy pojechali na wyciecz-

kę do Gdyni i Helu, gdzie zwiedzili Akwarium Gdyńskie, statek-

muzeum „Dar Pomorza” oraz Stację Morską Uniwersytetu Gdańskie-

go i Fokarium. 

W niedzielę po śniadaniu wszyscy rozjechali się do domów. 

  XV Forum uważamy za bardzo owocne. Udało się nam 

zrealizować w całości założony program. Goście wyjechali bardzo 

zadowoleni i mają nadzieję, że taką konferencję niebawem zorgani-

zujemy ponownie. 

XV Forum Samorządów Studenckich  

Maciej Dyck, Przewodniczący Rady Studentów 

tek – parafrazowała słowa piosenki „Poniedziałek” prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska, Rektor PWSZ w Elblągu. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również wykładowcy PWSZ w Elblągu, którzy wystąpili w nagraniu. Swoimi wrażeniami z projekcji po-

dzielił się również dr hab. inż. Cezary Orlikowski, Prorektor ds. kształcenia PWSZ w Elblągu: 

Teraz już wiem, jak trudna jest praca aktora. Byłem tam przez pięć godzin, a występowałem w teledysku przez 5 sekund – powiedział z uśmie-

chem. 

Elbląski LipDub znajduje się już w sieci Internet i jest mile odbierany przez oglądające go osoby. Mamy nadzieję, że jest to początek nowych 

ciekawych studenckich inicjatyw i wkrótce znowu będzie głośno o studentach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.  



Biuletyn PWSZ w Elblągu 
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Juwenalia 2010 PWSZ w Elblągu  

W dniach 20 – 21 maja 2010 miała miejsce największa studencka impreza               

w Elblągu – Juwenalia 2010. Była to już 12– ta taka impreza organizowana przez Radę Stu-

dentów PWSZ w Elblągu. Juwenalia tradycyjnie rozpoczął barwny pochód studentów główny-

mi ulicami miasta, w którym wzięło udział około 500 elbląskich żaków. Po oficjalnych przemó-

wieniach Pani Rektor – prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej i wice prezydenta miasta 

Elbląga – Artura Zielińskiego, otrzymaliśmy symboliczne klucze do bram miasta i mogliśmy na 

dobre rozpocząć zabawę. Zaczęło się od rozstrzygnięcia konkursu na najlepsze przebranie, w których studenci szli podczas pochodu. Następnie 

najsilniejsi spośród nas wzięli udział w II edycji konkursu STRONG STUDENT. Zabawę przygotowali i poprowadzili znani strongmani Jarosław 

Dymek i Sławomir Toczek. Po wyczynach sportowych przyszedł czas na zabawę przy dobrej muzyce. Na juwenaliowym koncercie zagrały takie 

zespoły jak AWR, ANANAKOFANA, ŚWINKA HALINKA, SKAMBOMAMBO oraz jako gwiazda wieczoru CAŁA GÓRA BARWINKÓW.  

Na drugi dzień, w piątek wspólnie z Parlamentem Studentów Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej i elbląskim klubem 

Odzieżowa12 zorganizowaliśmy imprezę pod nazwą  „Integralia”, która była zwieńczeniem i podsumowaniem tegorocznych Juwenaliów. 

 Za wsparcie i pomoc przy organizacji Juwenaliów 2010 należą się szczególne podziękowania naszym sponsorom: ALSTOM Power, 

Elbląskiej Fundacji Akademickiej, OPEGIEKA, ALLIANZ, Odzieżowa12, Zakładowi Ogólnobudowlanemu Tomasz Klecha, EL-HURT, Nauka Jazdy 

ADAM oraz TATOO Pizza, bez których ta impreza nie mogłaby się odbyć. 

Maciej Dyck, Przewodniczący Rady Studentów 
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Konkurs oratorski w IPJ 

 16 kwietnia 2010 roku w Instytucie Pegagogiczno-Językowym odbył się finał 

konkursu oratorskiego Sztuka prezentacji czyli „…Aby język giętki powiedział wszystko, 
co pomyśli głowa”, adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs był 

wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ, Warmińsko-

Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu i I Liceum Ogólnokształcące-

go w Elblągu, zorganizowanym z okazji przypadającej w 2009 roku 200. rocznicy uro-

dzin i śmierci wielkiego romantyka – Juliusza Słowackiego. 

Gościem honorowym imprezy był Witold Gintowt-Dziewałtowski, poseł Ziemi Elbląskiej, 

który objął patronat nad konkursem i był jednym z fundatorów nagród. 

W finale 22 uczniów elbląskich liceów prezentowało – zgodnie ze sztuką retoryki – swoje 

oracje. Komisja  konkursowa w składzie: Małgorzata Sowicka – konsultant języka polskie-

go w W-MODN, Zofia Ostrówka – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Elblągu   

i Teresa Kubryń – wicedyrektor IPJ PWSZ w Elblągu, miała bardzo trudne zadanie wyło-

nienia tych najlepszych, ponieważ wszyscy uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom 

merytoryczny i wykazali się niespotykanym kunsztem oratorskim. Najlepszym okazał się 

uczeń II LO w Elblągu – Patryk Haber, którego wystąpienie nosiło tytuł „Miłość – rani 

duszę i niszczy sumienie, a może uszlachetnia?”. II miejsce zajął Bartosz Borowski z I LO 

w Elblągu, a III – Adrianna Wysocka z III LO w Elblągu. Nagrodą dla dwóch najlepszych mówców i ich opiekunów jest kilkudniowa wycieczka 

do Brukseli.  

IPJ 

INTEGRALIA 2010 – Wymiary studenckiej humanistyki  

 W dniu 12 maja 2010 roku, w auli Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ    

w Elblągu, odbyła się już VI studencka konferencja naukowa „Integralia 2010 – Wymiary 

studenckiej humanistyki”. Organizatorami konferencyjnego spotkania studentów, jak co 

roku, byli: Studenckie Koło Naukowe „Humanitas” i Instytut Pedagogiczno-Językowy PWSZ, 

a uroczystego otwarcia konferencji dokonała Rektor PWSZ w Elblągu, prof. dr hab. Halina 

Piekarek-Jankowska, która, witając wszystkich uczestników, podkreśliła bardzo cenną inicja-

tywę studentów ze Studenckiego Koła Naukowego „Humanitas”.  

Celem tegorocznej konferencji, podobnie jak poprzednich, było zaprezentowanie dorobku 

studentów specjalności humanistycznych, którzy w swoich wystąpieniach podejmowali re-

fleksje dotyczące m.in. literaturoznawstwa, językoznawstwa, dydaktyki, pedagogiki, transla-

toryki. Co roku spotkania te służą integracji wysiłków naukowych studentów wszystkich 

kierunków PWSZ oraz przedstawicieli innych uczelni i ukazaniu ich wspólnego wymiaru, 

jakim jest szeroko rozumiana tradycja humanistyczna. 

 W tegorocznej konferencji swoje referaty wygłosiło osiemnastu uczestników, a poruszane problemy i zagadnienia dotyczyły szeroko 

rozumianej wiedzy humanistycznej – począwszy od prezentacji krótkiej historii kariery aktora Macieja Stuhra, poprzez dwujęzyczność dziecięcą   

i obraz gangstera w powieści Mario Puzo, a skończywszy na dramacie erotycznym w wierszu Stanisława Grochowiaka.  

Nową, ciekawą inicjatywą „Integraliów 2010” była towarzysząca im wystawa prac plastycznych i pomocy dydaktycznych studentów pedagogi-
ki. W holu IPJ można było obejrzeć bardzo ciekawą ekspozycję różnorodnych prac studenckich, które dają pewne wyobrażenie o pracy nauczy-

ciela kształcenia zintegrowanego. 

Studenci pytani po konferencji o wrażenia podkreślali, że to niesamowite przeżycie nie tylko dla prelegentów, ale także dla słuchaczy, którzy 

mogli wysłuchać ciekawych prezentacji swoich rówieśników. Podkreślali także, że godne podziwu były wystąpienia licealistów z I LO, którzy 

zmierzyli się ze studentami i wypadli świetnie. Wszyscy wyrażali opinię, że idea „Integraliów” powinna być kontynuowana przez kolejne roczniki 

i szeroko promowana nie tylko w środowisku akademickim. 
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„Na szczególną uwagę zasłużyła Katarzyna Laskowska (była studentka PWSZ w Elblągu), której wystą-

pienie dotyczyło Dramatu erotycznego jednego wiersza – Stanisława Grochowiaka „Chloe”. Nasza 

koleżanka bardzo się denerwowała, co sama podkreśliła na początku swej wypowiedzi. Zupełnie bez 

powodu… Referat okazał się bardzo ciekawy, a używane przez Katarzynę Laskowską liczne kolokwiali-

zmy nadawały wystąpieniu niezwykle humorystyczne zabarwienie”.  

Topór, Dominika Kowzan - II FP 

 

„Naszym zdaniem na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie absolwenta filologii polskiej UG, Rafała 

Konefała, pt. Dziecko wobec świata. Inicjacja w „Imperium” Ryszarda Kapuścińskiego. Autor referatu 

przedstawił pińskie dzieciństwo Kapuścińskiego, kładąc nacisk na wojenne tło wkraczania w dorosłość 

znanego pisarza. Swoje wystąpienie autor poparł wieloma ciekawymi cytatami z Imperium. 

Warto także wspomnieć referat studentki I roku filologii angielskiej PWSZ w Elblągu, Barbary Kosiac-

kiej, pt. Agresja w szkole podstawowej. Refleksje rodzica. Autorka podzieliła się z odbiorcami własnymi 

doświadczeniami, ponieważ szkolna agresja dotknęła jej dziecka. Zauważalny był emocjonalny stosu-

nek do omawianego tematu, który sprawił, że wystąpienie zyskało na autentyczności. Z pracy wypły-

wały ważne wnioski, istotne dla przyszłych nauczycieli i wychowawców.  

Wartościowy był również ostatni referat wygłoszony przez studentkę I roku studiów uzupełniających 

UG, Katarzynę Laskowską, pt. Dramat erotyczny jednego wiersza - Stanisław Grochowiak „Chloe”. To 

jakże energiczne wystąpienie, wygłoszone barwnym językiem, otrzymało największe owacje słuchaczy. 

Studentka ukazała korespondencję sztuk, posługując się wieloma odwołaniami do malarstwa i poezji. 

Przedstawiła także pikantne dygresje dotyczące życia erotycznego Grochowiaka”. 

Kamila Ciesielska i Paulina Żuralska -– II FP 

 

„Szczególną uwagę zwróciłyśmy na wystąpienie Barbary Kosiackiej, której tematem referatu była Agre-
sja w szkole podstawowej. Refleksje rodzica. Referentka poruszyła problem z życia wzięty. Jej 13-letni 

syn doświadczył aktu agresji ze strony rówieśników. Był bity, zastraszany i obrażany. Kobieta, chcąc 

wyjaśnić przyczyny agresji wobec jej syna i innych dzieci, zaczęła szukać pomocy. Matka chłopca prze-

prowadziła anonimową ankietę w klasie syna. Dzieci, nie znając pojęcia „agresja”, dokładnie wymie-

niały jej fizyczne przejawy. Wstrząsnęła nami wypowiedź, że „To jest normalne, że go biją, nawet pani 

udaje, że nie widzi”.  

Paulina Kos, Ewelina Och, Magdalena Wasilewska – I FP 

 

„Konferencja studencka Integralia 2010 – Wymiary studenckiej humanistyki to niesamowite przeżycie 

dla studenta. Nie tylko dla tego, który staje przed salą pełną ludzi i przedstawia swoją pracę, ale też 

dla drugiej strony – słuchaczy. W tym dniu każdy student PWSZ, ale też i licealiści mieli okazję zetknąć 

się z osobami chcącymi podzielić się swoimi przemyśleniami na przeróżne tematy”.  

Małgorzata Miłek, Emilia Ostrowska, Karolina Łosińska – II FP 

 

„Integralia 2010 były wg nas naprawdę interesujące, ponieważ nie tylko mogłyśmy wysłuchać prezen-

tacji poruszających bardzo różne, czasami zaskakujące tematy, ale też dostrzegłyśmy, ile opanowania    

i umiejętności wymaga takie wystąpienie przed publicznością, jak trzeba umieć opanować stres, żeby 

wygłosić referat i przyciągnąć uwagę słuchaczy. Jesteśmy pewne, że w przyszłym roku na pewno nie 

przepuścimy tej konferencji.” 

Barbara Szafoni, Aleksandra Żurawska i Monika Marel – I FP 

 

„Wszyscy ci pasjonaci swoich dziedzin przedstawili referaty, których tematyka była rzeczywiście bardzo 

zróżnicowana. Ukazała szeroki wachlarz studenckich zainteresowań.  

Integralia 2010 w opinii studentów IPJ: 
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Spotkanie to niewątpliwie wzbogaciło nas o nowe informacje, ciekawostki, intrygujące detale. Każdy mógł znaleźć „coś” dla siebie, co szczegól-

nie przykuło jego uwagę. 

Przedsięwzięcia naukowe, jak te z 12 maja 2010r., są nie tylko ciekawe, ale i pożyteczne dla całej społeczności akademickiej. Oby było ich jak 

najwięcej.” 

Agata Staszewska – II FP    

„Gdy z perspektywy patrzymy na całość minionej imprezy, musimy stwierdzić, że konferencje takie jak ta mogą być świetnym impulsem do 

rozwoju zainteresowań różnymi dziedzinami nauki wśród braci studenckiej. Z całą pewnością na kolejną tego typu imprezę przyjdziemy już bez 

sceptycznego nastawienia i z nadzieją, że znów w przygotowanych referatach uda nam się znaleźć coś dla siebie.” 

Angelika Kopiczko, Sabrina Girtler, Tomasz Bil – I FP 

 Cztery majowe dni na niezapomnianej wycieczce edukacyjnej! 

5 maja bieżącego roku wyruszyłyśmy na wycieczkę po Ziemi Sandomierskiej. Każda 

z nas zapamięta ją inaczej, w pamięci każdej pozostaną inne wspomnienia. Jedno 

jest pewne – tę wyprawę można określić wieloma przymiotnikami: fantastyczna, 

ciekawa, niezapomniana, ale żaden nie odda tego, co przeżyłyśmy, bo zobrazowa-

nie jej jednym słowem jest po prostu niemożliwe. Działo się wiele i nawet towarzy-

szący nam bez przerwy deszcz nie był w stanie zepsuć humorów, ani przyćmić cieka-

wych miejsc, które oglądałyśmy.  

Pogoda nie sprzyjała nam od początku, bo już w Elblągu słońce ukryło się pod war-

stwą chmur i pojawiły się pierwsze krople majowego deszczu. Nic jednak nie było   

w stanie zepsuć nam nastrojów. Uzbrojone w parasole, dobry humor i aparaty zaczę-

łyśmy dokumentować naszą podróż w kierunku Ziemi Sandomierskiej.  

Długą jazdę autokarem umilały nam śpiewy, rozmowy, śmiech, zabawy… W końcu, po wielu godzinach męczącej, aczkolwiek przyjemne j po-

dróży, dotarłyśmy do Sandomierza – miasta Ojca Mateusza. I tu pogoda nie dopisywała, ale rynek miejski w strugach deszczu wyglądał uroczo. 

Zwiedzając z miłym panem przewodnikiem podziemia, poznałyśmy średniowieczną historię miasta, a potem zobaczyłyśmy cały Sandomierz         

z góry - to był niezapomniany widok z Bramy Opatowskiej. Oczywiście nie obeszło się bez wielu fantastycznych zdjęć. Sandomierz pozostanie   

w naszej pamięci jako piękne miasto z wieloletnią historią i pięknymi zabytkami. 

Następny etap naszej wyprawy, to Ujazd, gdzie zwiedziłyśmy zamek Krzyżtopór. Został on wzniesiony na wzór kalendarza. Posiadał tyle okien – 

ile dni w roku, tyle komnat - ile tygodni, tyle wielkich sal balowych –  ile miesięcy oraz tyle baszt –  ile pór roku. Tajemnicze, pełne zakamarków 

mury dawnego zamku, wiele skrytek i przejść – wszystko to przypomniało nam okres dzieciństwa. Krzyżto-

pór to pełna magii ruina, która pomimo zniszczeń wciąż zachwyca ludzkie oko i robi wrażenie, mimo 

iż czasy jej świetności dawno minęły.  

Kolejne dni były równie udane. Wprawdzie pogoda nie sprzyjała, ale w pewnym momencie przestały-

śmy to zauważać, za to nie umknęło naszej uwadze wiele cudów architektonicznych, które znalazły się 

w polu naszego widzenia. Jednym z nich był renesansowy pałac w Baranowie Sandomierskim, który   

z  uwagi na swoją architekturę nazywany jest „małym Wawelem”. Dodatkową atrakcją była możliwość 

podziwiania zabytkowych samochodów, które w tym czasie miały coroczny zlot u podnóża pałacu.      

Z kolei w bazylice ojców bernardynów w Leżajsku, prócz obejrzenia wielu malowideł ściennych, obra-

zów wykonanych przez zakonników, miałyśmy okazję wysłuchać krótkiego koncertu wykonanego na 

o r g a na c h uchodzących za najstarsze w Europie. W ciszy i skupieniu słuchałyśmy utworów Jana Sebastiana Bacha 

i innych sławnych kompozytorów. 

Ostatnią atrakcją na naszej trasie był pałac Zamoyskich w Kozłówce. Niepowtarzalna atmosfera i bogactwo wystroju wnętrz pałacowych zrobiło 

na nas duże wrażenie. Wnętrze jest w stanie zapaść na długo w pamięci. Oczywiście nie obeszło się bez wielu zdjęć, które niestety można było 

robić tylko na zewnątrz.  

Myślimy, że każdy, kto wziął udział w tej nadspodziewanie udanej wyprawie, zdecydowałby się pojechać tam jeszcze raz, a osoby, które nie 

pojechały, mogą tylko żałować….  

Druga taka okazja może się po prostu nie zdarzyć!  
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Natalia Dulęba, Aneta Kasjaniuk, Justyna Stellmach, studentki II roku  

Kształcenia Zintegrowanego 

Na Ziemi Sandomierskiej –  czyli wrażenia z wycieczki edukacyjnej 
studentek II roku kształcenia zintegrowanego 
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 Instytut Pedagogiczno-Językowy w ramach akcji promocyjnej, mającej zachęcić młodzież do studiowania w murach PWSZ, zorganizo-

wał w bieżącym roku akademickim kilka spotkań, w których uczestniczyli uczniowie ze szkół średnich gimnazjalnych Elbląga i okolic.  

 

2 grudnia 2009 roku w murach Instytutu Pedagogiczno-Językowego gościła grupa 40 gimnazjali-

stów z Gimnazjum im Jana Pawła II z Dzierzgonia. Uczniowie uczestniczyli w lekcji fonetyki prowa-

dzonej w laboratorium językowym. Specjalnie dla nich przygotował i poprowadził zajęcia mgr Piotr 

Kacała. Ponadto w sali audytoryjnej gimnazjaliści spotkali się z dyrektorem IPJ, dr Ireną Sorokosz, 

która w trakcie rozmowy podkreśliła m.in. znaczenie nauki w przyszłym życiu młodych ludzi  i zachę-

cała do rozwijania indywidualnych zainteresowań. Gimnazjaliści zwiedzili także bibliotekę IPJ 

oraz sale wykładowe. 11 stycznia 2010 roku w murach Instytutu Pedagogiczno-Językowego gościła 

grupa 27 uczennic I klasy Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka 

w Pasłęku. Licealistki uczestniczyły w wykła-

dzie i ćwiczeniach –  Pojęcia i systemy peda-
gogiczne prowadzonym przez dr hab. Jana Papieża, a także w ćwiczeniach – Metodyka 
środowiska społeczno-przyrodniczego, prowadzonych przez mgr Krystynę Bartkiewicz. 

Konwencja zajęć pozwoliła na aktywne włączenie uczennic w wykonywanie różnorod-

nych zadań. 

23 marca 2010 roku w auli Instytutu Pedagogiczno-Językowego odbył się wykład otwar-

ty dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu im. J. Słowackiego.  

Uczniowie klas drugich, w związku z obchodami „Roku Słowackiego”, uczestniczyli         

w wykładzie pt. „Juliusz Słowacki: on, ona i księżyc. Od miłości antycznej po miłość inter-

netową”, przygotowanym przez dr hab. Feliksa Tomaszewskiego.  

Natomiast 29 marca 2010 roku w auli Instytutu Pedagogiczno-Językowego gościliśmy tegorocznych maturzystów IV Liceum Ogólnokształcącego 

w Elblągu. Młodzi goście mieli okazję wysłuchać wykładu na temat poezji współczesnej pt. „Poezja współczesna – pokolenia i arcy-poeci”. Pro-

fesor PWSZ dr hab. Jerzy Szyłak, w ramach przedmaturalnej powtórki, przypomniał powojenne ugrupowania poetyckie i ich głównych twórców 

oraz tzw. arcy-poetów, czyli wybitną czwórkę polskich poetów: T. Różewicza, S. Grochowiaka, Z. Herberta i W. Szymborską.  

Promocja w Instytucie Pedagogiczno-Językowym 

IPJ 

 8 kwietnia 2010 r. gościem studentów IPJ był Krzysztof Hołowczyc, znany kierowca rajdowy, 

ale też propagator bezpiecznej jazdy na polskich drogach. 

Studenci mieli okazję uczestniczyć w prezentacji projektu społecznego „Przebacz mi”. Spotkanie zostało 

zorganizowane w ramach kampanii społecznej propagującej bezpieczną jazdę i adresowanej przede 

wszystkim do ludzi młodych, ponieważ tragiczne statystyki pokazują, iż w Polsce każdego roku na dro-

gach ginie bliski 5500 osób, a sprawcami tych wypadków są w przeważającej większości młodzi, niedo-

świadczeni kierowcy, często będący pod wpływem alkoholu. 

Pod tym względem Polska należy do jednego z najbardziej 

niebezpiecznych krajów w Unii Europejskiej. 

Cała kampania oparta jest na wynikach pilotażowych działań 

i badań naukowych, zrealizowanych przez Fundację Krzyszto-

fa Hołowczyca, pod kierunkiem dr Małgorzaty Przybysz-Zaremby. Organizatorem kampanii jest 

Fundacja Krzysztofa Hołowczyca KIEROWCA BEZPIECZNY, a patronuje jej Wicemarszałek Woje-

wództwa Warmińsko-Mazurskiego Grzegorz Nowaczyk. 

Uczestnicy spotkania mieli też okazję obejrzeć inscenizację teatralną, przygotowaną przez młodzież 

licealną z GOKiS PEGAZ w Pieckach. Spektakl ukazywał tragiczne skutki lekkomyślnych, podejmo-

wanych pod wpływem alkoholu decyzji, które mogą zmienić całe życie młodych ludzi.  

IPJ 

 Krzysztof  Hołowczyc gościem studentów IPJ 
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Krzysztof Hołowczyc 
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W dniach 21 i 22 stycznia 2010 roku odbyły się spotkania prof. 

Piotra Dominika – Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomii 

Politechniki Gdańskiej ze studentami ostatniego roku studiów 

Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu. 

W spotkaniu uczestniczyli także dr hab. Krystyna Gomółka, prof. 

nadzw., p.o. dyrektora Instytutu Ekonomicznego oraz prodziekan 

do spraw kształcenia dr Beata Krawczyk-Bryłka, prodziekan ds. 

kształcenia ustawicznego dr Justyna Kujawska oraz pełnomocnik 

Dziekana ds. promocji i rekrutacji dr Edyta Gołąb. 

 Celem spotkania było przedstawienie możliwości kontynuowania studiów przez studentów Insty-

tutu Ekonomicznego kierunków: Administracja i Ekonomia na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG od lutego 

2010 roku. 

W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zainteresowa-

nych studiami na PG. 

O Kole Naukowym Myśli Społecznej i Politycznej  ,,SENEKA” wię-

cej informacji można wyszukać na stronie www.pwsz.elblag.pl     
w dziale aktualności, zakładka SENEKA. 

Opiekunami Koła w roku akademickim2009/2010 są nauczyciele 

akademiccy: 

dr Edward Jaremczuk 

dr Krzysztof Sidorkiewicz 

mgr Marta Aniśkowicz 

Spotkanie w ramach współpracy z Politechniką Gdańską 

mgr Irena Naguszewska , IE 

 8 marca 2010 roku Instytut Ekonomiczny wspólnie z ZSE w Elblągu zorganizował I edycję Konkursu ,,Matematyka w ekonomii” skie-

rowanego do uczniów klas gimnazjalnych. Temat I edycji brzmiał ,,Czy opłaca się oszczędzać?”. Konkurs przyjął formę pracy pisemnej a jego 

celem było: 

   pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży problematyka ekonomiczno-społeczną, zagadnieniami z zakresu matematyki, 

   rozwijanie zainteresowań dot. funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej, 

   pogłębianie wiedzy ekonomicznej i matematycznej, 

   propagowanie zasad racjonalnego gospodarowania, dokonywania wyborów, upowszechniania zagadnień ekonomiczno-gospodarczych, 

   promowanie uzdolnionej młodzieży. 

Wyłonienie zwycięzców oraz wręczenie nagród odbyło się w kwietniu 2010 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Elblągu. 

Współpraca Instytutu Ekonomicznego z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. 
Oskara Langego w Elblągu 

mgr Teresa Pietrulewicz, IE 

Przyłącz się do „SENEKI” 

mgr Irena Naguszewska, IE  

W Kole czynny udział bierze 20 studentów a Zarząd Koła reprezentują 

studenci: 

Paweł Nowicki – przewodniczący IV rok AS i FP 

Radosław Łuczak – wiceprzewodniczący II rok PG 

Wojciech Tański – wiceprzewodniczący II rok PG 

Justyna Bieszke – sekretarz II rok PG                          
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 Instytut Ekonomiczny z ramienia PWSZ w Elblągu jest partnerem w realizacji Projektu – Ośrodek Wspierania 
Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu – finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem 

projektu jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu. 

 Uczelnia w okresie od kwietnia 2010 r. do marca 2011 r. będzie realizować zadanie nr 5 – Obserwatorium 
Ekonomii Społecznej. Jej zadaniem jest przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie badań dot. ekono-

mii społecznej wśród ok. 120 podmiotów w regionie elbląskim. Ponadto zostanie sporządzony raport z przeprowadzo-

nych badań, który będzie umieszczony w publikacji wydanej w ramach projektu. 

W projekt będą zaangażowani nauczyciele akademiccy z Instytutu Ekonomicznego oraz studenci studiów stacjonarnych 

kierunków Administracja i Ekonomia. 

mgr Irena Naguszewska, IE  

 W ramach współpracy PWSZ w Elblągu – Instytutu Ekonomicznego z Zespołem Szkół Ekonomicz-

nych w Elblągu, nauczyciele wychowania fizycznego wspólnie z KU AZS PWSZ przygotowali atrakcyjny plan 

działań i imprez na rok akademicki 2009/2010. 

W ramach wspólnych działań w dniu 14.12.2009 roku został rozegrany Akademicki Turniej Mikołajkowy 

Futsal’2009 – I m-ce zajął zespół AZS PWSZ, II m-ce zajęło I LO, III m-ce ZSE.  

W dniu 16.12.2009 roku Akademicki Turniej Mikołajkowy Siata’2009 – I m-ce AZS PWSZ, II m-ce I LO, III m-

ce ZSE.  

Dnia 15.03.2010 r. w hali sportowej CSE " Światowid" ponownie został rozegrany turniej zaprzyjaźnionych 

szkół w piłce siatkowej. W zawodach wzięły udział zespoły ZSE, I LO oraz dwa zespoły PWSZ żeński i męski.  

 

 

Wyniki: 

Mecze półfinałowe: 

AZS PWSZ (kobiety) – ZSE Elbląg 0:2 (12:25, 21:25) 

AZS PWSZ (mężczyźni) –  I LO Elbląg 2:0 (25:13, 25:20), 

Mecz o 3 miejsce 

AZS PWSZ Elbląg (kobiety) – LO Elbląg 0:2 (24:26,18:25), 

Mecz o 1 miejsce 

AZS PWSZ Elbląg (mężczyźni) – ZSE Elbląg 2:0 (25:18,25:10). 

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA 

1m. AZS PWSZ Elbląg (mężczyźni) 

2m. ZSE Elbląg 

3m. ILO Elbląg 

4m. AZS PWSZ Elbląg (kobiety) 

Rozegrane dotychczas mecze były bardzo udane i cieszyły się 

dużym zainteresowaniem, zarówno zawodników, jak i licznie przybyłych kibiców. 

  

Kolejne imprezy to: 

„Wiosenne marsze na orientację”  27.03.2010r.  

„Warsztaty taneczne”   15.04.2010r.  

„Żeglarskie opowieści”   23.04.2010r.  

„Piknik jeździecko-żeglarski” – termin w maju 

„Juwenalia”, które zakończyły serię spotkań turniejowych w piłkę nożną i siatkową  

Współpraca KU AZS PWSZ z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Elblągu 

Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu partnerem 
w projekcie OWIES 
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XI Mistrzostwa PWSZ w Marszach na Orientację w Parach 15-

.05.2010r  

 

 „Strefa Sportu i Rekreacji” stanowiła magiczne miejsce zaplanowane   

z myślą o dużych i małych uczestnikach VIII Bałtyckiego Festiwalu 

Nauki, który odbył się w dniu 27.05.2010 r. W „Strefie sportu i Rekre-

acji” można było sprawdzić się w grach i zabawach na wesoło, brać 

udział w warsztatach tanecznych, uczestniczyć w pokazach sztuk walki 

oraz pokazach kapuery, zwiedzić Mini ZOO (kozy, osioł, baranki ku-

cyk), spróbować przejażdżki na kucyku, uczestniczyć w zabawie na 

„Bajdocji”, obejrzeć  pokazy kowalstwa użytkowego Mistrza Podkuwa-

czy Józefa Antczaka oraz spróbować sił w STREETBALL – koszykówce 

ulicznej. 

Ciekawie zapowiada się „Piknik jeździecko-żeglarski”. Cała impreza 

odbędzie się w kasynach, ale zacznie się rejsem dwoma łódkami ze 

studentami i uczniami z Elbląga do Kadyn. Pozostała, przeważająca 

część uczestników tej imprezy przyjedzie autokarem na miejsce impre-

zy, gdzie na kadyńskiej plaży będzie oczekiwać naszych żeglarzy. Każdy 

z uczestników spróbuje trudnej sztuki żeglowania po Zalewie Wiśla-

nym, pod okiem wyspecjalizowanej kadry. Po wodnych atrakcjach 

przyjdzie czas przesiąść się na konie w przepięknej scenerii Gospodar-

stwa Agroturystycznego w Kadynach, w którym Mistrz Kowalstwa 

Józef Antczak pokaże jak kuje się konie i jak przygotowuje się podkowy 

mgr Henryka Szumna, AZS 

INŻYNIEROMANIA w PWSZ w Elblągu 

 Najbliższe dziesięciolecia należą do inżynierów. Perspektywy rozwo-

ju tej branży są bardzo dobre, dlatego warto planować swoją przyszłość           

z zawodem inżyniera. Bez wsparcia myślą techniczną nie byłoby rozwoju go-

spodarki, a obecnie przedsiębiorstwa mają coraz większe problemy z pozyska-

niem fachowców, którzy ukończyli studia techniczne. 

Jak zachęcić młodych ludzi do studiowania na trudnych kierunkach technicz-

nych? Jak zachęcić do studiowania w Instytucie Politechnicznym w PWSZ       

w Elblągu? Efektem stawiania sobie tych pytań stał się pomysł INŻYNIEROMA-

NII, która ma również pokazać młodym ludziom pasjonującą stronę zawodu 

inżyniera.  

Laboratoria, ćwiczenia i wykłady proponowane w ramach projektu skierowane 

są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia są prowadzone przez na-

uczycieli akademickich Instytutu Politechnicznego, w wielu przypadkach do-

świadczonych inżynierów związanych z przemysłem. 

Do tej pory w ramach INŻYNIEROMANII odbyło się dziewięć różnorodnych spotkań z zakresu kierunków kształcenia: mechanika i bu-

dowa maszyn, elektrotechnika i budownictwo. Najbliższe wykłady będą dotyczyły również spraw ochrony środowiska. Nauczycielami akademic-

kimi, którzy wzięli aktywny udział w promocji tych kierunków są: dr inż. Anna Rehmus-Forc, dr inż. Mieczysław Białas, mgr inż. Bogdan Brzo-

zowski, mgr inż. Dariusz Słomiński i mgr inż. Hanna Mierzejewska oraz student IV roku elektrotechniki Tomasz Piaścik. Zaplanowane są wykłady 

prof. Zbigniewa Endlera, dra inż. Czesława Czuchy, dra inż. Tomasza Samotyjaka. 

dr Agata Rychter, IP 

na gorąco. Ponieważ patrzenie to za mało, odważni będą mogli 

wykuć swoją podkowę i „pogadać” z koniem czy mu się podoba. 

Na zakończenie spotkania oczywiście kiełbaski, ognisko, żeglarskie  

i jeździeckie śpiewanie przy akompaniamencie gitar studentów         

i uczniów zaprzyjaźnionej szkoły. Zapowiada się przepyszna zaba-

wa. 
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Spotkania naukowe –  rozwój badacza i promocja Uczelni 

Istotnym doświadczeniem każdego, nie tylko początkującego badacza jest udział w różnego rodzaju spotkaniach naukowych. W trak-

cie konferencji, sympozjów, kursów czy warsztatów ma miejsce cenna wymiana poglądów, spostrzeżeń, wyników badań i doświadczeń. Spo-

tkania te kreują kierunki badań na przyszłość, a jednocześnie kształtują możliwość interdyscyplinarnego poznania problemu badawczego, ak-

tywny udział w nich biorą pracownicy Instytutu Politechnicznego. 

Lidia Nawrocka: W ubiegłym roku uczestniczyłam w kilku bardzo ciekawych i niezwykle kształcących meetingach na-

ukowych. Jednym z nich była XXVIII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego, którego 

jestem członkiem, zorganizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i PTF. 

„Bioróżnorodność glonów w ekosystemach obszarów prawnie chronionych” – pod tym tytułem ubiegłorocznej konfe-

rencji kryło się właśnie to, co jest szczególnie bliskie mojej pracy badawczej. Przygotowałam więc poster opisujący 

dynamikę fitoplanktonu w relacji do czynników środowiskowych Zalewu Wiślanego, który jest specjalnym obszarem 

ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000. W bieżącym roku również będę czynnym uczestnikiem ważnych konfe-

rencji naukowych. W maju 2010 zaprezentuję poster na XXIX Międzynarodowej Konferencji Fykologicznej, w czerwcu 

zaś uczestniczyć będę w dwóch kolejnych sympozjach naukowych. W Gdyni na VI Ogólnopolskiej Konferencji Hydromi-

krobiologicznej wygłoszony zostanie referat, którego jestem współautorem, zatytułowany: „Cyanobacteria in the lakes 
of Northern Poland and the Vistula Lagoon”, a następnie w Toruniu na XI Toruńskim Seminarium Ekologicznym przed-

stawię referat dotyczący wskaźników trofii w ocenie jakości wód Zalewu Wiślanego.  

Agata Rychter: W październiku 2009 roku brałam udział w międzynarodowej konferencji na temat zagrożeń środowi-

ska inwazją zawleczonych gatunków i funkcjonowania ekosystemów w tych zmienionych warunkach – World Confe-

rence on Biological Invasions and Ecosystem Functioning (BIOLIEF). To niezwykłe spotkanie zgromadziło w Porto 

(Portugalia) ponad czterystu naukowców z całego świata, badających ekosystemy lądowe i wodne. Prezentowane 

przeze mnie wyniki dotyczyły badań zmian biocenozy przydennej wód Zalewu Wiślanego. Wyniki z Zalewu Wiślanego 

były również prezentowane na warsztatach bentologicznych w Borach Tucholskich podczas zjazdu hydrobiologów      

w Lublinie oraz na konferencji organizowanej przez Rosyjską Akademię Nauk w Bałtyjsku. Badania moje podobnie jak 

badania naukowe Lidii Nawrockiej były realizowane w ramach projektu VISLA współfinansowanego przez Rząd Króle-

stwa Norwegii poprzez Norweski Mechanizm Finansowy. 

Zdobywana w czasie wyjazdów naukowych wiedza i umiejętności oraz ich promocja w Polsce i na świecie są ważnym elementem 

rozwoju naukowego badacza, a także promocją elbląskiej PWSZ i Instytutu Politechnicznego. 

Klasa Akademicka pod opieką Instytutu Politechnicznego 

mgr Lidia Nawrocka,  dr Agata Rychter 

Instytut Politechniczny od dwóch lat opiekuje się klasą z I Liceum 

Ogólnokształcącego w Elblągu. Inicjatorką tej współpracy była 

ówczesna Dyrektor Dorota Pawłowska. W ramach podpisanego 

porozumienia Klasa Akademicka brała udział zarówno w wydarze-

niach naukowych, jak i sportowych naszej uczelni.  

W roku szkolnym/akademickim 2008/2009 uczniowie uczestniczyli w uroczystej Inauguracji Roku Aka-

demickiego, zapoznawali się z działalnością Samorządu Studenckiego oraz zasobami biblioteki akade-

mickiej. Uczestniczyli również w rozgrywkach sportowych, współzawodnicząc ze studentami Akade-

mickiego Związku Sportowego PWSZ. Kolejny rok akademicki obfitował w zajęcia dydaktyczne, pod-

czas których w laboratorium fizycznym uczniowie wykonywali ćwiczenia laboratoryjne z zakresu me-

chaniki, optyki i termodynamiki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady otwarte z nauk technicznych. Uczniowie podjęli współpracę przy 

organizacji stanowisk naukowych i dydaktycznych podczas VIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki. 

Plany na rok szkolny i akademicki 2010/2011 to  przede wszystkim nawiązanie współpracy z kołem naukowym CREO w realizacji projektu tech-

nicznego oraz udział w zajęciach laboratoryjnych. 

Agata Jakubczyk, dr Agata Rychter, IP 
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Instytut Politechniczny z ofertą dla Maturzystów  

W tym roku po raz pierwszy od ćwierćwiecza każdy, kto chciał uzyskać świadectwo dojrzałości musiał poradzić sobie z matematyką. 

Obowiązkowa matura z matematyki podzieliła społeczeństwo. Pozwolę sobie w tym miejscu przytoczyć słowa polskiego matematyka, krzewią-

cego przez ponad 50 lat XX wieku wiedzę w zakresie przedmiotów ścisłych, Hugo Steinhausa, który twierdził, że kraj bez matematyki nie wy-

trzyma współzawodnictwa z tymi, którzy uprawiają matematykę. Jeśli zatem chcemy być konkurencyjni wobec innych narodów, musimy zwięk-

szyć znaczenie elementarnego wykształcenia matematycznego i to już od początku ścieżki edukacyjnej każdego młodego człowieka. Obowiązko-

wa matura z matematyki jest początkiem powrotu „królowej nauk”. „Królowej”, która pomaga zrozumieć i uporządkować otaczający nas świat, 

uczy logicznego, twórczego myślenia oraz ułatwia codzienność.  

Na maturze obowiązkowej z matematyki absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zmierzyli się z 25 pytaniami zamkniętymi oraz 9 zada-

niami otwartymi (w tym 6 zadań krótkiej odpowiedzi). Młodzież musiała wykazać się wszechstronną wiedzą poczynając od działań elementar-

nych, poprzez funkcje, równania, nierówności, prawdopodobieństwo i geometrię aż do zastosowania matematyki przy rozwiązywaniu zadań     

z treścią. Zadania obejmowały cały zakres matematyki, więc jeśli ktoś nie nauczył się wszystkiego i tak mógł rozwiązać część zadań. Do uzyska-

nia świadectwa maturalnego wystarczy uzyskanie 30% punktów. 

 Aby stres związany z obowiązkową maturą był mniejszy niektórzy uczniowie elbląskich szkół skorzystali z oferty Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Elblągu i już od października 2009 zaczęli uczęszczać na 66-godzinny kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego. 

Kurs odbywał się w dwóch grupach. Pierwsza realizowała materiał na poziomie podstawowym (matura obowiązkowa), a druga grupa uczniów 

przygotowywała się do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym. Materiał był powtarzany i utrwalany poprzez uporządkowanie i powtó-

rzenie wiadomości z każdego działu oraz rozwiązywanie zestawów maturalnych. Każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z  indywidu-

alnych konsultacji. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w miłej atmosferze, sprzyjającej nauce i zawieraniu nowych przyjaźni. Mam na-

dzieję, że trud włożony w naukę matematyki przyniesie wymierne korzyści w postaci dużej liczby punktów z egzaminu maturalnego zarówno na 

poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. 

Dorota Pawłowska, IP 

Projekty SKN CREO 

 Koło naukowe jest organizacją zrzeszającą studentów (choć nie tylko), działającą w obrębie szkoły wyższej, której celem jest działal-

ność naukowa i samokształceniowa jej członków. Bez wątpienia definicja ta znakomicie przystaje do Studenckiego Koła Naukowego CREO dzia-

łającego przy Instytucie Politechnicznym. 

Ostatni rok działalności CREO, to ogromny krok naprzód, nie tylko ze względu na pozyskanie nowych członków, ale również rozpoczę-

cie prac nad realizacją dwóch interesujących projektów: 

 

Bobry Wysoczyzny Elbląskiej. Mając na uwadze przyrodnicze zainteresowania części członków CREO, 

z pomysłem realizacji projektu wystąpił student ochrony środowiska Mateusz Sławiński. Celem realiza-

cji zadania jest przeprowadzenie inwentaryzacji gatunku bobra europejskiego (Castor fiber) na terenie 

Wysoczyzny Elbląskiej oraz monitorowanie rozwoju jego populacji i dokonywanych zmian w środowi-

sku. Tak samo jak budowa generatora wodorowego, zadanie to jest ambitne, warto chociażby wspo-

mnieć, że obszar działań to około 300km2. 

Studenci realizujący projekt bobrowy uzyskali dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach konkursu „Nasza Przyroda 2010”.  

 

Budowa ogniwa wodorowego. Pomysłodawcą 

projektu jest student elektrotechniki, Tomasz Piaścik, odbywający praktykę studencką w FH 

Stralsund. Działania związane z ogniwem wodorowym mają na celu rozwijanie zaintereso-

wań studentów w zakresie nowoczesnych technologii uzyskiwania „zielonej energii”. Wo-

dór uznawany jest za jedno z alternatywnych rozwiązań problemu szybko malejących zaso-

bów paliw kopalnych. Z tego powodu nasza uwaga ukierunkowana jest szczególnie na 

możliwości produkcji, dystrybucji i bezpiecznego przechowywania wodoru. 

Wespół ze studentami informatyki, mechaniki, elektrotechniki, ochrony środowiska, filologii 

angielskiej oraz uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu, chcemy zbudować 

pierwszy w naszym mieście generator wodoru. Doświadczenia zdobyte podczas prac nad 



Biuletyn PWSZ w Elblągu 

Str. 23 

Student Instytutu Politech-

nicznego Tomasz Piaścik 

jest jednym z 40 studen-

tów PWSZ w Elblągu, któ-

rzy w roku akademickim 

2009/10 wyjechali na 

zagraniczne studia lub na 

praktykę w ramach Euro-

pe j sk i eg o  P r og ramu 

„Uczenie się przez całe 

życie„ – Erasmus. Obecnie 

odbywa praktyki na Uczel-

ni Fachhochschule Stralsund – wraz ze studentami z innych krajów 

uczestniczy w międzynarodowym projekcie mającym na celu zaprojek-

towanie i zbudowanie pojazdu, który pokona największy dystans spa-

lając przy tym możliwie najmniejszą ilość energii i emitując jak najmniej 

spalin (0,1 litra S96 /100km).  

W ramach praktyki, przez 5 miesięcy Tomasz zajmował się budową 

systemu zasilania dla wodorowego pojazdu, by mógł wystartować      

w konkursie Shell Eco Marathon. Tegoroczna edycja zawodów odbyła 

się 6 maja na torze Eurospeedway Lausitz w Niemczech. Po raz pierw-

szy w międzynarodowych zawodach Shell Eco Marathon udział wziął 

jeden ze studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblą-

gu.  

A jakie było tego efekty? 

 TP Zawody Shell Eco Marathon w Niemczech zakończyły się dla nas 

sukcesem. Jako kierowca naszego pojazdu wywalczyłem nowy rekord 

FH Stralsund. Po raz pierwszy od kilku lat udało się ukończyć 8 wyma-

ganych okrążeń podczas zawodów. To pierwszy tak duży krok w dro-

dze do rekordów minimalnego spalania.  

Poza wspaniałym wyzwaniem akademickim i technicznym, Shell Eco-

marathon to wydarzenie, które pomaga promować wśród studentów 

takie wartości, jak praca zespołowa. Przygotowanie oraz zagwaranto-

wanie sobie startu wymaga dobrej organizacji, silnego ducha współ-

pracy oraz wspólnej odpowiedzialności wśród wszystkich członków 

zespołu. Pomysłowe projekty i nowatorskie technologie, które tworzą 

na potrzeby programu, być może zamienią się w rozwiązania, które 

wejdą w końcu na rynek. 

Student Instytutu Politechnicznego zwycięzcą Shell Eco Maraton 
w Niemczech 

projektem mamy nadzieję wykorzystać w przyszłości do budowy eco-pojazdu, który reprezentować będzie naszą uczelnię na Eco Shell Mara-

thon. 

 Zarówno projekt wodorowy, jak i bobrowy, mają charakter zadań długoterminowych, które wymagać będą dużego nakładu pracy. Są 

to jednocześnie przedsięwzięcia o skali i charakterze, które jeszcze nie były realizowane na naszej uczelni. Nie wątpimy, iż przyniesie to korzyści 

oraz pozwoli na osiągnięcie nowego poziomu kształcenia. 

Cieszy fakt dużego zainteresowania studentów uczestnictwem w mini-organizacji jaką jest koło naukowe. Zaangażowanie i kreatyw-

ność młodych ludzi powinno, w niedługim czasie, przynieść obfity plon w postaci interesujących i niebanalnych referatów, prac dyplomowych,  

a kto wie, może i znacznie poważniejszych publikacji. 
Mateusz Sławiński, SKN CREO 

Tomasz Piaścik, Aleksandra Thiede 

Współpraca z reprezentacją Tajlandii i kolejne wyzwanie 

TP Przede mną stoi nowe wyzwanie i kolejne doświadczenia – wy-

jazd na zawody Shell Eco Marathon Azja, które odbędą się w Male-

zji, Kuala Lumpur. W 2009 roku niemiecka reprezentacja Shell Eco 

startowała we współpracy z reprezentacją z Tajlandii. Korzystając    

z technologii udostępnionych przez FH Stralsund wspólnymi siłami 

zbudowano pojazd ThaiGer. W tym roku prace nad pojazdem odby-

wają się równolegle w Niemczech i Tajlandii. Tajlandzka drużyna 

zbudowała już konstrukcję pojazdu, niestety nie posiada wiedzy       

i technologii (ogniwa wodorowe) do startu w zawodach w Malezji. 

Moje zaangażowanie w budowę pojazdu Shell Eco w Niemczech 

oraz zdobyta wiedza (temat pracy dyplomowej: Projekt i budowa 

układu zasilania pojazdu Shell Eco w oparciu o ogniwo wodorowe 

Schunk FC-42) i umiejętności zostały docenione przez Dyrektora 

Instytutu Energii Odnawialnych Prof. Dr. Ing. Thomas’a Luschtinez. 

Profesor Luschitnetz zaproponował mi wyjazd do Tajlandii na Uczel-

nię Naresuan University w Phitsanulok, aby pomóc tamtejszej dru-

żynie w uruchomieniu systemu zasilania ogniwami wodorowymi     

i montażu instalacji elektronicznej ze sterownikiem mikroprocesoro-

wym.  

Tym razem, dzięki pomocy finansowej Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu oraz Elbląskiej Fundacji Akademickiej, będę 

wspierał reprezentację Tajlandii. Jeszcze przed wyjazdem planuję 

kilka zmian w systemie zasilania pojazdu, tak aby uzyskać jeszcze 

lepszy wynik. Dodatkowo będę odpowiadał za bezpieczeństwo 

instalacji wodorowej oraz sprawował nadzór techniczny nad pojaz-

dem podczas zawodów w Malezji. Celem mojego wyjazdu jest 

także przeszkolenie zespołu z zakresu budowy sterownika systemu 

zasilania ogniwami wodorowymi tak, aby w przyszłości mogli sa-

modzielnie zbudować pojazd. 

Udział w tego rodzaju przedsięwzięciu to możliwość poznania naj-

nowszych technologii, realizacji nowatorskich pomysłów oraz pracy 

z ciekawymi ludźmi. Projekt przynosi wiele korzyści zarówno dla 

studentów, jak i dla reprezentowanych uczelni. Chciałbym żeby       

w przyszłości na zawodach Shell Eco Marathon nie zabrakło druży-

ny z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. 

 



 Kolejny raz Biblioteka PWSZ została wyróżniona cennym da-

rem w postaci 307 woluminów, które w lutym 2010 roku trafiły do na-

szej placówki. Darczyńcą jest Pan Grzegorz Sowula, recenzent i publicy-

sta związany z gazetą „Rzeczpospolita”. Książki – egzemplarze recenzyj-

ne, które wcześniej opiniował, podarował nam bezinteresownie powo-

dowany pozytywną i życzliwą oceną Biblioteki. Należy w tym miejscu 

podkreślić, iż wpływ na pozyskanie tego daru miało zaangażowanie 

naszej bibliotekarki Pani mgr Iwony Osmulskiej, która też dodatkowo 

zorganizowała i zapewniła transport książek z Warszawy do Elbląga. 

Wartość przekazanego księgozbioru jest znacząca i wynosi aż 9145 zł, 

co stanowi niebagatelną część rocznego budżetu bibliotecznego.  

              Ofiarowane książki są wydawnictwami nowymi, pochodzącymi 

z 2008 i 2009 roku. W większości jest to literatura piękna polska i obca, 

co z pewnością podniesie atrakcyjność księgozbioru filologicznego tym 

bardziej, że w planowanych zakupach pozycje takie nie są uznawane za 

priorytetowe. Pozostała literatura to książki z zakresu religioznawstwa, 

socjologii, filozofii i historii, opublikowane przez takie oficyny jak 

„Rebis”, „Książnica”, „Znak”, „Czytelnik”, Wydawnictwo Literackie, Pró-

szyński i S-ka, W.A.B.                                                                

             Oto kilka tytułów zasługujących na szczególną uwagę. 

„Testament Odessy” B. Wołoszańskiego jest pasjonującą powieścią,       

w której wydarzenia rozgrywają się w okresie II wojny światowej. Walka 

o władzę, poszukiwanie nowej religii umacniającej tę władzę, odkrycie 

skarbu Świątyni Jerozolimskiej, który miał się stać symbolem nowej reli-

gii – wszystko to mistrzowsko powiązane wartką, pełną niespodzianek 

akcją. Książka dla miłośników sensacji w stylu D. Browna.  

              „Człowiek w poszukiwaniu sensu” V.E. Frankla jest jedną         

z najbardziej wpływowych książek w literaturze od czasów Z. Freuda. 

Viktor E. Frankl, więzień Auschwitz, jest w psychiatrii twórcą wiedeńskiej 

Dar „Rzeczpospolitej” dla Biblioteki PWSZ 

Stale poszerzająca się oferta książkowa 

Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu wzbogaciła się        

o kolejną godną polecenia publikację. Jest 

nią dwutomowa edycja „Języki metafory”, 

będąca próbą omówienia zagadnienia 

metafory z perspektywy interdyscyplinar-

nej. Ten sposób ujęcia stanowi niewątpli-

wą zaletę książki, umożliwiając czytelniko-

wi dotknięcie interesującego go zagadnienia przez pryzmat historii            

i teorii literatury, estetyki, filmu, refleksji językowej, czy też z punktu 

widzenia psychologii, pedagogiki lub dydaktyki. Ta wielorodność oglą-

dów jednego tematu była możliwa dzięki zaangażowaniu się autorów    

z rozmaitych ośrodków naukowo-badawczych i dydaktycznych. Zaczy-

nem książki były wystąpienia, prezentowane na konferencji „Metafora   

w kulturze”, która miała miejsce w Instytucie Pedagogiczno-Językowym 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu  w dniach 15-16 

marca 2006 roku. Jednak wstępny zestaw referatów znacząco rozbudo-

wał się o kolejne teksty, nadesłane przez osoby, zainspirowane prezen-

Języki metafory – recenzja towaną w publikacji problematyką.  W toku konfrontacji wszystkich 

tekstów z uwagami Recenzentów, którym należą się słowa szcze-

gólnego podziękowania za ich pracę i wnikliwą lekturę – wykrysta-

lizowała się formuła artykułów, rozbudowanych do finalnej, pre-

zentowanej w książce postaci. Niebagatelną rolę w stworzeniu 

przyjaznej atmosfery wymiany intelektualnej odegrały Władze 

Uczelni i Instytutu – życzliwie wspierające i patronujące całej inicja-

tywie. 

Dwutomowa publikacja (zawierająca ponad czterdzieści 

tekstów) uwzględnia wielość i różnorodność dyskursów o metafo-

rze, w znaczącym stopniu wsłuchując się w głos młodszego poko-

lenia badaczy. Zawarte w monografii teksty zostały podzielone na 

dwa tomy. Pierwszy zawiera publikacje z zakresu historii literatury 

polskiej i obcej, teorii literatury, filozofii, antropologii, kognitywisty-

ki i językoznawstwa oraz zagadnień praktyki translatorskiej. Tom 

drugi stanowi próbę przywołania metafory w kontekście problema-

tyki z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki, edukacji oraz jej 

obecności w sferze współczesnych mediów i kultury. 

Artykuły zainteresują zarówno pasjonatów i znawców zagadnienia, 

jak i osoby szukające interesujących, inspirujących rozwiązań po-

mocnych w pracy dydaktycznej.  

szkoły logoterapii, w myśl zasad której człowiek zawsze decyduje 

sam jak się zachować w sytuacjach ekstremalnych. Od niego zależy 

wybór ostateczny. „Człowiek w poszukiwaniu sensu” to medytacja 

o wolności sumienia, o humanizmie, za który każdy człowiek          

z osobna jest odpowiedzialny. 

               Czytelników interesujących się twórczością Güntera Gras-

sa zaciekawi publikacja N. Honszy „Günter Grass szaman literatury 

niemieckiej”. Honsza uczy na nowo odczytywać często kontrower-

syjne, zwłaszcza dla polskiego odbiorcy, pisarstwo Grassa. Autor 

zachęca do lektur utworów Grassa ponad podziałami i uprzedze-

niami. Obiecuje intelektualną przygodę z grassowskim finezyjnym 

poczuciem humoru i błyskotliwym językiem. Ponadto opracowanie 

to zawiera obszerną i cenną bibliografię o pisarzu i recepcji jego 

twórczości w Polsce. 

              Osoby często i chętnie czytające i korzystające z bibliotek 

na pewno zainteresuje pozycja Łukasza Gołębiewskiego „Śmierć 

książki = No future book”, w której autor analizuje kształt książki 

przyszłości. Czy będzie to cyfrowy plik wprowadzany bezpośrednio 

przez autora do sieci i odbierany bezpośrednio przez czytelnika? 

Według Gołębiewskiego należy się przygotować i oswoić z myślą, 

że ekspansja nowych technologii jest nieunikniona, a papierowe 

książki kupować, wypożyczać i czytać będą tylko kolekcjonerzy.  

             Księgozbiór otrzymany od Pana Grzegorza Sowuli, z uwagi 

na jego humanistyczny charakter, w całości trafił do oddziału bi-

bliotecznego BU2 w siedzibie Instytutu Pedagogiczno-Językowego, 

gdzie został wpisany do inwentarza, skatalogowany i aktualnie jest 

już udostępniany studentom i pracownikom PWSZ. Serdecznie 

zachęcamy i zapraszamy do lektury. 

  
mgr Małgorzata Bańska, Biblioteka PWSZ  

dr Katarzyna Jarosińska-Buriak, IPJ 


