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Prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska pozostanie 

w naszych sercach i pamięci na zawsze. 

 

Społeczność akademicka PWSZ w Elblągu 



 Profesor Halina Piekarek-Jankowska była absolwentką Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskie-

go. W 1979 r. na Uniwersytecie Gdańskim uzyskała stopień naukowy doktora. W 1995 r. habilitowała się na tej 

samej uczelni na podstawie rozprawy zatytułowanej "Zatoka Pucka jako obszar drenażu wód podziemnych". 

Tytuł profesorski (w zakresie nauk o Ziemi) otrzymała 15 maja 2002 r. Jej zainteresowania naukowe  obejmowa-

ły zagadnienia z zakresu hydrogeologii, geologii morza i ochrony środowiska morskiego, a wyniki swoich badań 

przedstawiła m.in. w ponad 80-ciu publikacjach naukowych. 

Pasję badacza łączyła z potrzebą realizowania się w obszarze działalności organizacyjnej i społecznej. Zajmo-

wała stanowisko wicedyrektora Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownika Zakładu Geolo-

gii Morza UG, prorektora ds. kształcenia tej uczelni oraz dziekana Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii.  

Pani Profesor była również Członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Oceanologia oraz Oceanological and 

Hydrobiological Studies.  

Dnia 26 maja 2011 roku odeszła od nas na zawsze  

Rektor Naszej Uczelni 

Prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska 
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Pomimo niezwykle intensywnej działalności organizacyjnej Pani Profesor wzorowo wywiązywała się ze swoich 

obowiązków nauczyciela akademickiego. Wypromowała trzech doktorów i kilkudziesięciu magistrów oceanogra-

fii i ochrony środowiska.  

Zasiadała w prezydium Komitetu Badań Morza Polskiej Akademii Nauk oraz była wiceprezesem Gdańskiego 

Towarzystwa Naukowego, a także członkinią Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Wykładała również          

w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie.  

W 2006 r. z ramienia Platformy Obywatelskiej została wybrana do Sejmiku Województwa Pomorskiego.            

W 2008 roku Prof. Halina Piekarek-Jankowska uruchomiła pierwsze w północnej Polsce uniwersyteckie studia 

geologiczne. Od 2010 r. pełniła funkcję prezesa Elbląskiego Towarzystwa Naukowego. 

Pani Profesor zdobyła wiele nagród i odznaczeń m.in..: 

Nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za pracę doktorską (1997) 

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1986, 1994) 

Złoty Krzyż Zasługi (1997) 

Medal Komisji Edukacji Narodowej (1998) 

 

O działalności Pani prof. Haliny Piekarek-Jankowskiej w PWSZ w Elblągu 

 Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową 

w Elblągu Pani Profesor była związana od 1998 roku, 

pełniąc najpierw funkcję prorektora ds. rozwoju a na-

stępnie, od 2007 roku, rektora PWSZ w Elblągu. Jed-

nocześnie Pani Profesor, jako nauczyciel akademicki, 

prowadziła w PWSZ w Elblągu zajęcia z takich 

przedmiotów jak: Geologia dla studentów kierunku 

budownictwo; Geologia, geomorfologia i gleboznaw-

stwo oraz Hydrologia i gospodarowanie wodą dla stu-

dentów kierunku ochrona środowiska. 

Podczas upływającej kadencji dzięki staraniom i zaan-

gażowaniu Pani Rektor Haliny Piekarek-Jankowskiej, PWSZ w Elblągu szybko rozwijała się realizując dużą 

inwestycję dla Instytutu Politechnicznego i Ekonomicznego, udoskonalając system kształcenia, wprowadzając 

nowe elementy takie jak Bałtycki Festiwal Nauki, Akademię Dziecięcą, e-learning i wiele innych.  

 

W pamięci pracowników PWSZ w Elblągu Pani Prof. Halina Piekarek-Jankowska pozostanie na zawsze wy-

bitnym fachowcem,  prawym wychowawcą wielu pokoleń młodzieży akademickiej, inicjatorem wielu nowator-

skich przedsięwzięć naukowych, ale przede wszystkim pełnym ciepła, życzliwości i optymizmu człowiekiem. 

 

Rodzinie Pani Profesor składamy wyrazy głębokiego współczucia. 
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 16 maja 2011 r. została zorganizowana III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Współczesna 

rodzina wielowymiarowym środowiskiem wychowawczym dziecka”. Celem konferencji była wymiana 

myśli i doświadczeń w zakresie badań nad rodziną oraz bezpośredniej z nią pracy. Wymiana 
poglądów przedstawicieli różnych specjalności (socjologów, pedagogów, psychologów, 

medioznawców, politologów, kulturoznawców czy przedstawicieli innych dziedzin nauki) pozwoliła 
ujrzeć pełniejszy obraz współczesnej rodziny, dostrzec wielowymiarowość środowiska 

wychowawczego dziecka. 

Wydarzenia: 27 stycznia 2011 r. miało miejsce sto dziewiąte posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu, które swoją obecnością zaszczycił Prezydent Miasta Elbląg Pan 

Grzegorz Nowaczyk. 

5 kwietnia 2011 r. w auli Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu 

odbył się wykład otwarty dr hab. Feliksa Tomaszewskiego pt. „Czesław Miłosz na 

Żuławach. Żuławy Czesława Miłosza”.  

18 maja 2011 r. miała miejsce VII  konferencja studencka „Integralia 2011” –  „Wymiary 

studenckiej humanistyki” zorganizowana przez Instytut Pedagogiczno-Językowy oraz 
Studenckie Koło Naukowe „Humanitas”. Celem konferencji było zintegrowanie wysiłków 

naukowo-dydaktycznych wszystkich specjalności IPJ PWSZ w Elblągu oraz innych uczelni i 
ukazanie ich wspólnego wymiaru, jakim jest szeroko rozumiana tradycja humanistyczna. 

27 maja 2011 r. PWSZ w Elblągu zorganizowała piknik naukowy dla wszystkich mieszkańców 
Elbląga, w ramach IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Na specjalnie przygotowanych stoiskach 

odwiedzający mieli możliwość uczestniczenia w atrakcyjnych pokazach, doświadczeniach, 
warsztatach i wykładach. 

12 maja 2011 r. był Dniem Kariery w PWSZ w Elblągu.  Studenci spotkali się                                   

z przedstawicielami firm takich jak Alstom Power Sp. z o.o., FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o.,  ING 

Bank Śląski, Betterware Poland, którzy opowiedzieli o swoich przedsiębiorstwach, możliwościach 
odbycia w nich praktyk i staży oraz o tym, jak przeprowadzany jest proces rekrutacyjny. 

Jednocześnie zainteresowani mogli porozmawiać z doradcami zawodowymi, przedstawicielami 
organizacji pozarządowych oraz instytucji wspierających otwieranie własnej działalności.   

 W dniach 14-19 maja 2011 r. trwały kolejne elbląskie „Juwenalia” zorganizowane 

przez PWSZ w Elblągu pod patronatem Prezydenta Miasta Elbląg – Grzegorza 

Nowaczyka. 

1 marca 2011 r. odbyła się VI Międzyuczelniana Konferencja Naukowa pt.: "Ekologia 

Świadomości" - Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności. Organizatorami konferencji 

są cztery elbląskie uczelnie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląska 
Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, 

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu. 
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 W sobotę 19 lutego odbyła się uroczysta Inaugura-

cja Akademii Dziecięcej PWSZ w Elblągu. Po raz pierwszy       

w akademickich ławach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-

wej w Elblągu zasiadło aż 51 żaków w wieku 5-6 lat. 

Podczas spotkania mali studenci złożyli uroczyste ślubowanie 

oraz otrzymali z rąk Prorektora ds. Kształcenia – dr hab. inż. 

Cezarego Orlikowskiego indeksy, potwierdzające ich przyna-

leżność do braci studenckiej. Inaugurację uświetnił swoją 

obecnością Prezydent Miasta Elbląg Pan Grzegorz Nowaczyk, 

który Akademię Dziecięcą objął patronatem honorowym. 

Inauguracja Akademii Dziecięcej 

Zarządzeniem Rektora nr 37/10 z dnia 03 listopada 2010 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodo-

wa w Elblągu powołała Akademię Dziecięcą. Celem zajęć w Akademii jest rozwijanie dziecię-

cej ciekawości oraz intelektualnego i twórczego potencjału najmłodszych, udostępnienie naj-

lepszych i najnowszych źródeł wiedzy oraz dostarczenie dzieciom rozrywki poprzez stosowa-

nie metod zabawowych. 

W programie pierwszych zajęć znalazł się wykład Pani dr Ewy 

Szymczak z Uniwersytetu Gdańskiego pt. ,,Jakie tajemnice 

kryje Ziemia” oraz zajęcia warsztatowe z zakresu geologii, 

muzyki oraz języka angielskiego. Dla rodziców przygotowano 

wykład na temat „Krew nie woda – o temperamentach            

i osobowości dziecka”, który poprowadziła Dyrektor Instytutu 

Pedagogiczno-Językowego dr Irena Sorokosz. 

Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Biuletyn PWSZ w Elblągu 



Nowa specjalność w Instytucie Ekonomicznym 

PWSZ w Elblągu 

mgr Irena Naguszewska,  
Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego  

 Studia na kierunku administracja o specjalności ad-

ministracja bezpieczeństwa publicznego pozwalają na zdoby-

cie interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu 

m.in.:  

znajomości i stosowania prawa w dziedzinie bezpie-

czeństwa, zgodnie z założeniami polityki bezpieczeń-

stwa i prawami człowieka, na poziomie lokalnym, regio-

nalnym, krajowym oraz Unii Europejskiej, 

znajomości zadań i mechanizmów funkcjonowania róż-

nych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

narodowe i międzynarodowe oraz współpracy między 

nimi, w tym służb samorządowych, sądowych, policyj-

nych, wojskowych, granicznych, transportowych oraz 

ochrony osób i mienia, a także znajomości i stosowania 

metod walki z przestępczością zorganizowaną i terrory-

zmem wykorzystywanych przez podmioty administracji 

publicznej w przestrzeni lokalnej, regionalnej, krajowej  

i międzynarodowej, 

komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i we-

wnątrz instytucji dbających o bezpieczeństwo i ład pu-

bliczny, z poszanowaniem przepisów o ochronie danych 

osobowych i informacji niejawnych, 

Studenci podczas szóstego semestru odbywają 15-

tygodniową praktykę w instytucjach i firmach działających na 

rzecz bezpieczeństwa publicznego i osobistego na stanowi-

skach związanych z kierunkiem studiów. Przykładowymi miej-

scami praktyk będą: Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, 

Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Wojskowa Komenda 

Uzupełnień, Straż Graniczna, Graniczna Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna, Izba Celna, Ochotnicza Straż Pożarna, 

Obrona Cywilna, Urząd Skarbowy, firmy zajmujące się ochro-

ną danych, osób i mienia. 

 Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy 

w instytucjach administracji publicznej w Polsce oraz innych 

podmiotów dbających o bezpieczeństwo publiczne. Dobór 

przedmiotów, treści programowych oraz nabyte umiejętności 

umożliwiają absolwentowi pracę w komórkach administracji 

publicznej, które są odpowiedzialne za kształtowanie bez-

piecznych przestrzeni funkcjonowania lokalnych i regional-

nych społeczności oraz pozyskiwanie środków z unijnych fun-

duszy strukturalnych na cele bezpieczeństwa. Znajomość 

współczesnych zagrożeń oraz umiejętności ich analizy i dobo-

ru metod zapobiegania im oraz utrzymywania bezpieczeń-

stwa jednostek i społeczności, przy zachowaniu pragmatyki    

i etyki oraz najwyższej staranności w pracy administracyjnej, 

pozwalają absolwentowi sprostać wyzwaniom przed jakimi 

stają polskie służby bezpieczeństwa i zrealizować osobiste 

aspiracje zawodowe. 

W Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu w roku akademickim       

2011/2012 zostanie uruchomiona nowa specjalność – administracja bez-

pieczeństwa publicznego na kierunku Administracja. W rekrutacji zapla-

nowano przyjęcie 60 studentów na studia stacjonarne i 40 na studia 

niestacjonarne. 
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PWSZ w Elblągu na „International 
Week” w Lizbonie 

 Na polskim stoisku portugalscy studenci otrzymali 

pełną informację dotyczącą możliwości studiowania w Elblą-

gu oraz zapoznawali się z tradycyjną polską żywnością. Naj-

większym zainteresowaniem cieszyły się techniczne kierunki 

studiów, w szczególności Mechanika i Budowa Maszyn oraz 

Informatyka.  

 16 listopada 2010 roku w Lizbonie odbyły się targi promocyjne pt. „International Week". 

Obok uczelni z Chin, Brazylii, Szwecji, Wenezueli, Szwajcarii, Hiszpanii, Czech, Francji, Chor-

wacji oraz Portugali ofertę studiów zaprezentowała również PWSZ w Elblągu.  

Nowe umowy współpracy z zagranicą  

W styczniu br. prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska, Rektor Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Elblągu podpisała dwie kolejne umowy bilateralne w ramach europej-

skiego Programu „Uczenie się przez całe życie” ERASMUS, tym razem z Uniwersytetem             

w Oviedo w Hiszpanii oraz Uniwersytetem w Luksemburgu.  

Pierwsza umowa dotyczy wymiany studentów oraz 

kadry dydaktycznej z Instytutu Politechnicznego PWSZ w El-

blągu. Natomiast druga umowa obejmuje wspólne projekty 

badawcze i edukacyjne oraz wymianę studentów i wykła-

dowców kierunków neofilologicznych PWSZ w Elblągu i Wy-

działu Nauk Filologicznych, Humanistycznych, Pedagogicz-

nych i Sztuki Uniwersytetu w Luksemburgu.  

Universidad de Oviedo 

Uniwersytet w Oviedo jest jednym z najstarszych uniwersyte-

tów w Hiszpanii, gdyż został założony już w 1608 roku. Na 

uczelni wykłada ponad 2150 nauczycieli dla ponad 27 000 

studentów. 

Uniwersytet w Oviedo jest jedyną uczelnią publiczną w re-

gionie Hiszpani – Asturii, a jej działalność rozciąga się na 

 Udział delegacji pracowników PWSZ w Elblągu         

w lizbońskim "International Week" zaowocował podpisaniem 

umowy bilateralnej o współpracy z Instituto Superior Técnico 

de Lisboa w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" 

Erasmus. Umowa przewiduje wymianę studentów i nauczy-

cieli obu Uczelni. Jest to już 14 umowa "erasmusowa" zawar-

ta przez PWSZ w Elblągu. 

 Od momentu powstania w 1911 roku, Instituto Su-

perior Técnico jest największą i najbardziej renomowaną 

uczelnią  techniczną  w Portugalii. Obecnie w Instytucie stu-

diuje ponad 10.200 studentów, z czego 40 % studentów to 

studenci II i III stopnia studiów (magisterskich i doktorskich). 

Według statystyk już 63% studentów IST podejmuje pracę   

w czasie studiów. Uczelnia należy do renomowanych między-

narodowych sieci uczelni technicznych, tj.: CLUSTER, EIT-KIC 

InnoEnergy, TIME, CESAER, MAGALHAES, ATHENS. 

Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Biuletyn PWSZ w Elblągu 
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cały obszar tego regionu. Uczelnia posiada swoje kampusy   

w Oviedo, Gijón i Mieres. 

Obecnie na Uniwersytecie funkcjonuje 31 wydziałów, które  

w ofercie posiadają ponad 150 kierunków studiów. 

Université du Luxembourg 

Założony w 2003 roku Université du Luxembourg jest najstar-

szą uczelnią akademicką w Luksemburgu, niewielkim pań-

stwie położonym między Francją, Niemcami i Belgią. Do mo-

mentu utworzenia uniwersytetu w stolicy kraju młodzi Luk-

semburczycy zmuszeni byli studiować za granicą – głównie 

we Francji i w Niemczech. Jako jeden z młodszych uniwersy-

tetów europejskich luksemburska uczelnia od początków 

swojego istnienia postawiła na boloński model kształcenia     

i oferuje trzystopniowe studia na około 20 kierunkach i spe-

cjalnościach. Uniwersytet w Luksemburgu jest wielojęzyczną 

uczelnią (zajęcia odbywają się tu w języku luksemburskim, 

francuskim i niemieckim) o wysokim stopniu internacjonaliza-

cji (wszyscy studenci studiów pierwszego stopnia są zobligo-

wani do odbycia przynajmniej jednego semestru studiów za 

granicą). Uniwersytet w Luksemburgu jest partnerem finanso-

wanego przez Unię Europejską projektu UGR zrzeszającego 

największe uczelnie akademickie w Księstwie Luksemburga, 

regionie Lotaryngii (Francja), Kraju Saary, Nadrenii-Palatynatu 

Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą 

 Porozumienie dotyczy współpracy akademickiej oraz 

wymiany technicznej, naukowej i kulturalnej pomiędzy uczel-

niami. Celami porozumienia są wymiana nauczycieli, studen-

tów i członków personelu techniczno-administracyjnego, na-

uczanie, badania naukowe i działania towarzyszące. 

 Uniwersytet Federalny w Rio de Janeiro jest jednym 

z największych uniwersytetów w Brazylii. Został założony      

7 września 1920 r. przez prezydenta Epitácio Pessoa poprzez 

połączenie kilku wcześniej samodzielnych publicznych szkół 

wyższych w mieście. Uniwersytet znajduje się w mieście Rio 

de Janeiro i składa się z trzech campusów oraz dwóch nieza-

leżnych budynków w centrum Rio. 

 Uczelnia posiada 161 kierunków kształcenia na stu-

diach I stopnia, 116 kierunków na studiach II stopnia oraz 75 

kierunków studiów doktoranckich (III stopnia). Uniwersytet 

zatrudnia 3613 nauczycieli, profesorów i naukowców oraz 

8428 pracowników administracyjno-technicznych. W Uczelni 

studiuje ponad 32000 studentów. Uniwersytet dysponuje 43 

bibliotekami. 

Umowa międzynarodowa pomiędzy PWSZ w Elblągu        

a Uniwersytetem Federalnym w Rio de Janeiro w Brazylii 

 Prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-

wej w Elblągu, podpisała pierwszą umowę o współpracy z Uczelnią spoza Europy – z Uniwersy-

tetem Federalnym w Rio de Janeiro w Brazylii.  

Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą 



Wybory władz PWSZ w Elblągu  

na kadencję 2011-2015 oraz wybory uzupełniające 

 Dnia 07 kwietnia 2011 roku Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dokonało 

wyboru prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka na funkcję Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na 

kadencję od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 30 osób. 

Obecnych podczas głosowania było 29 osób. Wynik głosowania przedstawiał się następująco: ważnie oddanych głosów 28, 

w tym 27 głosów oddano "za" kandydatem na rektora, głosów wstrzymujących – 1, głosów przeciwnych – 0.  

 Tydzień później, tj. 14 kwietnia 2011 roku, Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w El-

blągu zebrało się ponownie, by tym razem dokonać wyboru dwóch Prorektorów. Prorektorem ds. Kształcenia pozostał       

dr hab. inż. Cezary Orlikowski, prof. PWSZ, natomiast Prorektorem ds. Rozwoju została wybrana dr Irena Sorokosz.         

Na posiedzeniu Kolegium obecnych było 21 z 30 uprawnionych do głosowania osób.  

Wynik głosowania przedstawiał się następująco:  

dr hab. inż. Cezary Orlikowski, prof. PWSZ – kandydat na Prorektora ds. Kształcenia uzyskał 21 głosów za, gło-

sów przeciwnych i wstrzymujących nie było,  

dr Irena Sorokosz – kandydat na Prorektora ds. Rozwoju uzyskała 20 głosów za, 1 głos wstrzymujący, głosów prze-

ciwnych nie było. 

Wybory uzupełniające 

 
 Dokładnie w 2 miesiące po wyborach władz Uczelni na kadencję 2011-2015, w dniu 7 czerwca br. odbyły się wy-

bory uzupełniające w związku ze śmiercią dotychczasowego Rektora - prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej.  

Kolegium Elektorów PWSZ w Elblągu wybrało prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka na funkcję Rektora PWSZ w El-

blągu na kadencję uzupełniającą na okres do końca obecnej kadencji tj. od dnia 7 czerwca 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r.  
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Rektor 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk 

Prorektor ds. Kształcenia 

dr hab. inż. Cezary Orlikowski, prof. PWSZ dr Irena Sorokosz 

Prorektor ds. Rozwoju 



tutaj, dowiedzieć się więcej o polskiej kulturze, obyczajach      

i życiu codziennym. 

A mój angielski? 

 Myślę, że najlepszym sposobem uczenia się języków 

obcych jest życie za granicą, poznawanie nowych ludzi, za-

wieranie przyjaźni i ciągłe mówienie, mówienie i jeszcze raz 

mówienie. W pierwszej chwili jest to trochę przerażające, ale 

później komunikowanie staje się łatwiejsze i zaczynamy rozu-

mieć coraz więcej. Czuję, że jesteśmy coraz lepsi w posługi-

waniu się językiem angielskim (oraz językiem polskim oczywi-

ście). 

 Program Erasmus to nie tylko nauka – można podró-

żować, poznawać świat, nowych przyjaciół i zdobywać nowe 

doświadczenia, które pozwolą odnosić większe sukcesy          

w życiu.  Osobiście uważam, że Program Erasmus 

jest wielką szansą na poznanie świata i doskonale-

nie znajomości języków obcych. Dopiero co przybyli-

śmy do Polski, a mamy już wielu polskich przyjaciół, 

organizujemy razem imprezy i wycieczki oraz dowia-

dujemy się coraz więcej o sobie i kulturze naszych 

krajów. 

 Podsumowując, polecam wziąć udział              

w Programie Erasmus! Nie warto tracić takiej możli-

wości – to niezapomniane doświadczenie w życiu 

człowieka. 

 Jestem Gabriella, jedna z grupy węgierskich studen-

tów, którzy przyjechali w ramach Programu Erasmus do PWSZ 

w Elblągu. Ja i moi węgierscy przyjaciele spędzamy jeden 

semestr od lutego do czerwca br. w tym pięknym kraju. Jest 

to nasza pierwsza wizyta w Polsce. W programie studiów 

mamy wiele ciekawych przedmiotów z dziedziny ekonomii   

w języku angielskim oraz zajęcia z języka polskiego. Nasi na-

uczyciele są bardzo mili i pomocni. Prezentowane na zaję-

ciach zagadnienia są bardzo dobrze objaśniane i dzięki temu 

możemy się wiele nauczyć. 

 Jednym z naszych ulubionych przedmiotów jest język 

polski. Oprócz tego, że znajomość tego języka jest przydatna, 

to wymawianie nowych dla nas słów w nowym języku jest 

bardzo interesujące. Mieszkanie w Elblągu jest dla nas bardzo 

ciekawym doświadczeniem. Bardzo dobrze się tu czujemy,        

a Elbląg ma dla nas magiczną atmosferę. Spotykamy się tu    

z bardzo przyjaznymi ludźmi. Mieszkamy w Elblągu dopiero 

miesiąc, ale już wiem, że będzie mi smutno, kiedy będziemy 

się żegnać z Polską pod koniec semestru. 

Dlaczego zgłosiłam się do programu Erasmus? 

 Długo się wahałam, zanim wysłałam moje zgłosze-

nie do Erasmusa, ponieważ bałam się odległości oraz rozsta-

nia z moją rodziną i przyjaciółmi. Jednak teraz czuję, że wy-

jazd do Polski to była dobra decyzja. 

Dlaczego Polska? 

 Wybrałam Polskę, bo nigdy tu nie byłam,  a słysza-

łam dużo o wspaniałych miastach, górach, zabytkach i go-

ścinności Polaków. Chciałam sama odkryć Polskę, pomieszkać 

Gabriella Bánfi , 

studentka z Károly Róbert Főiskola Győngyos 
(Węgry) 

Odkryj świat z Programem Erasmus!  

Nasza Uczelnia oczami studenta-obcokrajowca 
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Przygoda życia z Programem Erasmus 

 Studia, praktyki, zwiedzanie – w dwóch słowach 

„przygoda życia”. Skorzystałam z programu Erasmus i wyje-

chałam na Węgry – na studia i praktyki. Obecnie kończę 

studia w PWSZ w Elblągu, ale to nie przeszkadza mi          

w udzielaniu się i pomaganiu kolegom, których poznałam 

na węgierskiej uczelni, a którzy obecnie przebywają w PWSZ 

w Elblągu, również w ramach programu Erasmus. 

 Przyjechali w lutym br. i spędzą w Elblągu 4 miesią-

ce. Zajęcia, w których uczestniczą są prowadzone w języku 

angielskim. Nie tylko się uczą – co pomaga im podnieść po-

ziom znajomości języka i uzupełnić wiedzę z wybranych za-

gadnień, ale także zwiedzają i poznają polską kulturę.  

 Węgierscy studenci odwiedzili m.in. takie miejsco-

wości jak: Malbork, Sztutowo i Frombork. Zamierzają wybrać 

się jeszcze do kilku miejsc w Polsce jak i za granicę. Nasz kraj 

bardzo im się podoba i są niezwykle zadowoleni z tej wymia-

ny. Daje im ona możliwość podniesienia poziomu umiejętno-

ści posługiwania się językiem angielskim, poznania nowej 

kultury i podstaw języka polskiego. Ze studentami z naszej 

uczelni oraz z „erasmusowcami” z innych krajów Węgrzy inte-

grują się na różnych spotkaniach organizowanych przez 

uczelnię – jak „Dni Erasmusa” ale również poprzez wspólne 

wyjścia i wycieczki.  

 Studenci z Węgier są bardzo zadowoleni ze swojego 

pobytu w Polsce i tak jak ja zachęcają, by inni studenci, którzy 

mają możliwość skorzystania z tego programu zrobili to bez 

wahania.   

 Wymiana studencka jest niepowtarzalną okazją 

przeżycia niezapomnianych przygód, doskonalenia języka 

obcego oraz zdobycia cennych doświadczeń zawodowych, co 

osobiście mogę potwierdzić. 

Ewelina Bilska,  
studentka Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu 

Wyróżnienie dla sekcji Koła Naukowego IIS - Future 3D 

 W dniach 6-8 maja 2011 r. członkowie sekcji Future 3D oraz grupy .NET Koła Naukowego 

Instytutu Informatyki Stosowanej: Jakub Hiszczyński oraz Paweł Radulski, wzięli udział w XI Mię-

dzynarodowym Seminarium Kół Naukowych „KOŁA NAUKOWE SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA”.  

 Sekcja Future 3D, reprezentowana przez jej przewodniczącego Pawła Radulskiego, uzy-

skała jedno z dwóch przyznanych wyróżnień w panelu matematyczno-informatycznym seminarium, gdzie zaprezentowała referat 

pt.: „Sztuka w grafice komputerowej na przykładzie Photoshop’a”. Celem badań realizowanych w ramach tej pracy było udowod-

nienie, że praca z aplikacjami graficznymi może być twórczą zabawą dostępną dla każdego użytkownika. Opracowano i zaprezen-

towano szereg wytycznych dotyczących pracy z aplikacją graficzną, spełniających rolę przewodnika po nowych metodach wdraża-

nia narzędzi informatycznych w procesie twórczym. W referacie zaprezentowane zostały: cele działalności sekcji, definicje pojęcia 

sztuki, przeszkody występujące w procesie twórczym. Przedstawione zagadnienia zobrazowano licznymi przykładami prac graficz-

nych zrealizowanych w ramach koła naukowego metodami tradycyjnymi oraz cyfrowymi.  

mgr Aleksandra Thiede 
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 Celem projektu jest poprawa komunikacji społecznej 

i współpracy międzyregionalnej oraz transgranicznej poprzez 

nawiązanie kontaktów i wypracowanie wspólnej strategii       

w kierunku transferu wiedzy w ramach dobrych praktyk po-

między PWSZ w Elblągu a Ministerstwem ds. Rozwoju Teryto-

riów i Współpracy z organami Lokalnego Samorządu obwodu 

Kaliningradzkiego, Akademią Administracji w Kaliningradzie    

i samorządu miasta Elbląg. 

 W pierwszym dniu wizyty odbyło się spotkanie kali-

ningradzkiej delegacji z Rektorem PWSZ w Elblągu prof. Hali-

ną Piekarek-Jankowską. Dyrektor Instytutu Ekonomicznego, 

prof. nadzw. Krystyna Gomółka, przedstawiła program kształ-

cenia na kierunku administracja oraz zaprosiła zagranicznych 

gości do udziału w wykładach związanych z tematyką samo-

rządu terytorialnego. W ramach pobytu zaplanowano rów-

nież spotkanie z władzami Miasta Elbląga, zwiedzanie Cen-

trum Sportowo-Biznesowego i Miejskiego Inkubatora Przed-

siębiorczości, wizytę w Bibliotece Elbląskiej imienia Cypriana 

Norwida oraz zwiedzanie Elbląskiego i Gdańskiego Parku 

Technologicznego. 

 Współpraca pomiędzy uczelniami polega  na wymia-

nie doświadczeń akademickich pomiędzy pracownikami         

i studentami z praktycznym zaangażowaniem samorządu. 

Nawiązanie wzajemnych kontaktów i poznanie swoich po-

trzeb pozwoli docelowo na podniesienie kwalifikacji kadr 

dydaktycznych, przygotowanie przyszłych pracowników sa-

morządu Euroregionu Bałtyk oraz wypracowanie przyjaznego 

procesu dydaktycznego w dalszym okresie współpracy. 

 Opracowanie powstałe w wyniku projektu będzie 

materiałem wyjściowym i zarazem edukacyjnym do dalszych 

działań w ramach podjętej współpracy pomiędzy partnerami 

biorącymi udział w projekcie a przyszłymi partnerami włączo-

nymi w działania w ramach wypracowanych programów pro-

jektu. 

 Projekt pozwoli na wypracowanie partnerstwa oraz 

na wzmocnienie współpracy na poziomie lokalnym i regional-

nym w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społeczne-

go, rozbudowanie mechanizmów łączących elementy integra-

cji społecznej, edukacji i rozwoju gospodarczego, które po-

mogą w rozwoju lokalnej społeczności, promowanie najlep-

szych praktyk, transferu wiedzy pomiędzy regionami oraz 

rozwój programów edukacyjnych. 

Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą 

W ramach projektu pt. „Transfer wiedzy i najlepszych praktyk sposobem na nawiązanie trwa-

łej współpracy pomiędzy uczelniami a samorządami na przykładzie Elbląga i Obwodu Kalinin-

gradzkiego” nasza Uczelnia na początku roku gościła pracowników Północno-Zachodniej Aka-

demii Administracji Publicznej z Kaliningradu wraz z przedstawicielami gmin z obwodu kalinin-

gradzkiego. 

Współpraca w zakresie Euroregionu Bałtyk  



Str. 15 

Biuletyn PWSZ w Elblągu 

 Projekt realizowany będzie w latach 2011 – 2014       

i obejmie swoimi działaniami studentów IPJ studiujących na   

4 specjalnościach nauczycielskich oraz nauczycieli-opiekunów 

praktyk pedagogicznych z elbląskich placówek oświatowych. 

 Celem projektu jest wypracowanie nowych jakościo-

wo rozwiązań organizacyjnych praktyk pedagogicznych oraz 

podniesienie kompetencji metodycznych i merytorycznych 

studentów i nauczycieli-opiekunów praktyk poprzez przygoto-

wanie ich do wdrażania innowacyjnych programów i metod 

nauczania, w tym zastosowania TI na lekcjach z różnych 

przedmiotów.  

 Studenci i nauczyciele, w ramach szkoleń przygoto-

wujących ich do nowych zadań, wezmą udział w szkoleniach 

obejmujących m.in.  

radzenie sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych;  

wykorzystywanie technologi i  informacyjnej 

(zastosowanie tablic interaktywnych i WebQuestu jako 

metody pracy);  

zastosowanie teorii L. Wygotskiego i programu „Klucz 

do Uczenia się” jako narzędzia pracy w szkole;  

poznawanie, w ramach zajęć z TOC (Theory of Constra-

ins), uniwersalnych narzędzi myślowych pomagających 

dzieciom określać problemy i znajdować ich logiczne 

rozwiązania.  

 Mamy nadzieję, że wykorzystanie zdobytych pod-

czas szkoleń przez studentów i nauczycieli umiejętności po-

 1 stycznia 2011r. w Instytucie Pedagogiczno-Językowym  rozpoczęto realizację projek-

tu pt. „Innowacyjny nauczyciel w szkole XXI wieku”. 

W listopadzie 2010r. został pozytywnie rozpatrzony wniosek o dofinansowanie projektu 

„Innowacyjny nauczyciel w szkole XXI wieku”, złożonego przez IPJ w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej na konkurs nr 6/POKL/3.3.2/09 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013. Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie: 3.3. Poprawa jakości 

kształcenia.  Poddziałanie: 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli. 

mgr Teresa Kubryń,  
Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiczno-Językowego 

zwoli wprowadzić nową jakość w proces przygotowania stu-

dentów do pracy, a także znacząco ułatwi wypracowanie mo-

delowego systemu realizacji praktyk.  

Szczegółowe informacje nt. projektu można znaleźć pod adre-

sem: 

http://www.pwsz.elblag.pl/projektpraktyki 

Nowa jakość zawodowych praktyk pedagogicznych              

w Instytucie Pedagogiczno-Językowym 
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Spotkanie otwarte ze Stanisławem Blezieniem, instruktorem 
spadochronowym Aeroklubu Elbląskiego 

Wykład otwarty prof. dr hab. Henryka Strońskiego 

W dniu 24 marca br. w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu miał miej-

sce wykład otwarty prof. Henryka Strońskiego pod tytułem: „W cieniu Rosji. Stan obecny sto-

sunków polsko-ukraińskich w dziedzinie gospodarki”. 

 Marzenia człowieka o bezpiecznym unoszeniu się    

w powietrzu są bardzo, a bardzo stare. Doskonale o tym 

świadczą liczne legendy i mity pochodzące nierzadko z odle-

głych czasów. Jednym z najbardziej znanych lotniczych mitów 

jest historia o Dedalu i Ikarze. To właśnie Ikar wraz ze swym 

ojcem Dedalem, więzieni na Krecie przez okrutnego króla 

Minosa, zbudowali – na wzór ptasich – skrzydła, używając 

których wydostali się, a właściwie wylecieli, z niewoli. Dalej 

było już zdecydowanie gorzej bowiem mit opowiada, jak Ikar 

nie przestrzegając wskazówek ojca, wzbił się za wysoko, zbyt 

blisko słońca, które roztopiło sklejone woskiem pióra skrzydeł 

i nieposłuszny lotnik runął w dół, a po zderzeniu się z ziemią 

poniósł śmierć. Pierwszym legendarnym skoczkiem spado-

chronowym, albo jak chcą inni, spadochroniarzem, zgodnie    

z podaniami chińskimi, był żyjący w latach 2258 do 2208 

p.n.e. cesarz Shun. Wykonał swój pierwszy skok z wysokiej, 

płonącej stodoły, trzymając w rękach dwa szerokie kapelusze, 

co w efekcie osłabiło siłę upadku. 

  Wykład poświęcony był stosunkom gospodar-

czym i politycznym pomiędzy Polską a Ukrainą na przestrzeni 

ostatnich lat, a także zmianie akcentów w tychże stosunkach 

po wyborach prezydenckich na Ukrainie i w Polsce. Uczestni-

cy wykładu dowiedzieli się o roli Rosji w relacjach polsko-

ukraińskich a także o perspektywach na przyszłość. 

 Pan Profesor bardzo dokładnie omówił proces 

rejestracji firmy na Ukrainie. Wielkim zaskoczeniem dla 

wszystkich słuchaczy wykładu była informacja o ilości po-

trzebnych do takiej rejestracji dokumentów. W kontekście 

podobnego procesu rejestracyjnego w Polsce nasze systemy 

wyglądają niezwykle imponująco i są przyjazne dla biznesme-

nów, którzy dopiero zaczynają swoją działalność.  

 Ponadto prof. Stroński bardzo mocno akcentował  

doświadczenia Polski, które mogą być pomocne dla Ukrainy –  

przykładowo przywołał tworzenie klimatu inwestycyjnego 

(granty finansowe, ferie podatkowe, tworzenie klastrów, in-

nowacje, specjalne wolne strefy gospodarcze.) 

  Cały wykład trwał ponad godzinę i zakończył się 

pytaniami, które zadawali studenci obecni na sali. Intereso-

wało ich głównie to, czy wspólna organizacja Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej przez Polskę i Ukrainę uda się i czy 

okaże się sukcesem obu państw. 

 

 

Prof. dr hab. Henryk Stroński – absolwent Uniwersytetu Lwowskie-

go, kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych na UWM w 

Olsztynie, profesor wyższych uczelni w Tarnopolu, wieloletni prezes 

Polskiego Towarzystwa w Tarnopolu, założyciel i prezes Stowarzy-

szenia Uczonych Polskich Ukrainy w Kijowie. 

dr Edward Janusz Jaremczuk,  
Instytut Ekonomiczny 
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 Pierwszy „realny” projekt budowy spadochronu to 

już czasy znacznie nam bliższe. Stworzył go wielki myśliciel     

i wizjoner epoki odrodzenia Leonardo da Vinci, żyjący w la-

tach 1452 – 1519. On na podstawie swoich obserwacji i do-

świadczeń określił zasady konstrukcji spadochronu, które       

w przypadku tkz. spadochronu klasycznego, są aktualne po 

dziś dzień. Jego pomysł długo czekał na realizację z prozaicz-

nego powodu – braku możliwości wzniesienia się człowieka 

na niezbędną wysokość. Dopiero wzlot balonu braci Mongol-

fier w 1783 roku pozwolił na urzeczywistnienie marzeń ludzi o 

skoku spadochronowym. Jako pierwszy w dziejach ludzkości, 

22 października 1797 roku o godzinie 17:28, Francuz André 

Jacques Garnerin wykonał pierwszy skok spadochronowy. 

Pierwszy skok z samolotu, dnia 1 marca 1912 roku nad kosza-

rami Jeffersona w rejonie miasta Saint Louis wykonał kpt. Al-

bert Bery. To właśnie wtedy, tak naprawdę, wszystko co waż-

ne w spadochroniarstwie się zaczęło. 

 Instruktor Stanisław Blezień spotkał się ze studentami 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dnia         

7 kwietnia 2011 roku, aby zaproponować im inwestycję        

w siebie samych. Początkowo zdziwiony był faktem, że na 

spotkaniu, poza kilkoma mężczyznami, są same kobiety. Ten 

fakt zdecydował, że spadochroniarstwo przedstawił jako oka-

zję do uwolnienia adrenaliny, jako dziedzinę sportu ekstremal-

nego. Ponadto skupił się na udowodnieniu zebranym, że 

wbrew powszechnemu mniemaniu spadochroniarstwo to 

sport bardzo bezpieczny. Samo wystąpienie instruktora nie 

było specjalnie długie bowiem zaproponował zebranym, aby 

wspólnie obejrzeli filmy kręcone przez skoczków Aeroklubu 

Elbląskiego podczas wykonywania skoków z samolotu. Fak-

tycznie prezentowane filmy zapierały dech w piersiach oglą-

dających go dziewczyn, na twarzach których rysowały się 

emocje. Szczególne wrażenie zrobił film nakręcony podczas 

skoku tandemowego, wykonanego przez kobietę. Ten pokaz 

przełamał wszelkie bariery. Pojawiły się pytania ze strony 

słuchaczy. Obecni podczas spotkania mieli okazję zobaczyć 

spadochrony i wykorzystywany do skoków osprzęt, choćby 

kask skoczka, wysokościomierz, czy okulary. Jedna z uczestni-

czek nawet zdecydowała się przymierzyć spadochron. Po ta-

kim spotkaniu – kto wie, być może już w maju pojawi się ona 

na lotnisku Aeroklubu w Elblągu i zdecyduje się popróbować 

podniebnej przygody. 

 Jednak najważniejszą kwestią były koszty. Wiele 

pytań dotyczyło czasu szkolenia i tego, jak wiele razy trzeba 

wyskoczyć z samolotu, aby uzyskać stosowne uprawnienia. 

Tutaj okazało się, że jest to sprawa bardzo indywidualna. 

Jedni szybciej, a inni wolniej pokonują poszczególne progi 

szkoleniowe, ale aby uzyskać uprawnienia skoczka spado-

chronowego trzeba wykonać około 50 skoków ze spadochro-

nem. Koszt jednego skoku to około 100 zł, zatem łatwo poli-

czyć ile trzeba zainwestować w siebie, by stać się spełnionym 

skoczkiem spadochronowym. Jakby nie liczyć kwota jest spo-

ra i nie każdego będzie stać na to, aby wydać takie pieniądze 

na skakanie. Instruktor Blezień, wychodząc naprzeciw zapo-

trzebowaniu zaproponował negocjacje. Przykładowo – jeśli      

w jednej grupie na szkolenie w Aeroklubie Elbląskim zgłosi 

się kilka osób, to można by negocjować cenę kursu przygoto-

wawczego do pierwszego skoku. Tak na marginesie, ta cena 

wynosi 500 zł za kurs i jeden, pierwszy skok. Dodatkowo 

trzeba doliczyć koszt ubezpieczenia i stosownych badań lekar-

skich. Trudniej będzie z ceną pojedynczego skoku. Tu sprawa 

wygląda następująco; Samolot AN-2, z którego skaczą skocz-

kowie w Elblągu jest drogi w eksploatacji i stąd taka cena za 

pojedynczy skok od jednego skoczka. Tym bardziej, że trzeba 

również uwzględnić fakt, aby skoki doszły do skutku potrzeb-

nych jest co najmniej 10 skoczków na jeden wylot samolotu. 

Pocieszające jest, iż tak drogie są tylko pierwsze skoki. Opłata 

maleje wraz z ilością skoków każdego skaczącego. 

 Istotną, szczególnie dla studentów PWSZ, może być 

informacja, że nasza uczelnia podpisała w 2006 roku umowę 

patronacką z Aeroklubem Elbląskim i jeśli by tę umowę przy-

wołać, to myślę że można by uzyskać niewielkie wsparcie 

finansowe od uczelni. Jest to o tyle ważne, że już parę lat 

temu do życia została powołana sekcja sportów lotniczych 

przy uczelnianym AZS. Jednocześnie istnieje szerokie pole do 

popisu na pozyskiwanie środków europejskich na realizacje 

różnorakich projektów edukacyjnych. Skoro tak, to warto by 

było do starych pomysłów powrócić i kto wie, czy nad Elblą-

giem nie zaczną się wkrótce otwierać czasze spadochronów, 

pod którymi będą szybować studenci naszej uczelni.  

  

dr Edward Janusz Jaremczuk,  
Instytut Ekonomiczny 

Stanisław Blezień – skokami spadochronowymi zajmuje się od 

ponad 15 lat. Na swoim koncie ma ponad 1500 skoków. Posiada 

uprawnienia instruktora spadochronowego (polskie oraz USPA - 

USA) oraz technika sprzętu spadochronowego. Jest także pilotem 

samolotowym. Na co dzień pracuję dla dużej firmy lotniczej i zaj-

muje się planowaniem lotów. 
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Wykłady otwarte w IPJ  

Pierwsze wystąpienie niewątpliwie było cennym świa-

dectwem dla miłośników historii regionu Warmii. Podczas 

blisko godzinnego wystąpienia prelegent zaprezentował syl-

wetkę Hansa Grafa von Lehndorffa, autora autobiograficznej 

książki „Dziennik wschodniopruski. Wspomnienia lekarza z lat 
1945-47” (1961), będącej świadectwem przejmujących wo-

jennych i powojennych doświadczeń jej autora a zarazem 

obrazem dramatu, jaki dotknął region i ludność Warmii w tym 

czasie. Jednostkowa, osobista relacja odsłoniła perspektywę 

spojrzenia na opisywane wydarzenia w świetle wewnętrz-

nych, także duchowych doświadczeń Lehndorffa – narratora. 

Z niezwykłą sugestywnością profesor Sulikowski – autor pol-

skiego przekładu książki (2010) – odtworzył klimat tamtych 

dni i etapy przemian Hansa Lehndorffa oraz jego dystans do 

narastającego totalitaryzmu, czy to w wydaniu hitlerowskim, 

czy sowieckim.  

Drugi wykład stanowił żywą, interesującą narrację, 

odsłaniającą wielowarstwowy, bogaty obraz spotkań profe-

sora Andrzeja Sulikowskiego z księdzem Janem Twardow-

skim. Opowieść stanowiła interesujące świadectwo, ukazują-

ce osobę i twórczość księdza – poety „od kuchni”, z bardziej 

prywatnej perspektywy. Pełna zabawnych, czasem wzruszają-

cych anegdot gawęda wyraźnie zainteresowała młodych (i nie 

tylko młodych) słuchaczy. 

Intensywne oklaski wieńczące oba wykłady były wspa-

niałym podsumowaniem spotkania z prelegentem. 

dr Katarzyna Jarosińska-Buriak,  
Instytut Pedagogiczno-Językowy 

Pod kierunkiem Piotra Derlukiewicza – Redaktora 

Naczelnego Elbląskiej Gazety Internetowej PORTEL.PL – stu-

denci poznawali tajniki warsztatu prasowego, zapoznawali 

się ze specyfiką i rodzajami tekstów oraz elementami polemi-

ki prasowej. Ważną częścią kilkugodzinnego szkolenia była 

rozmowa o dziennikarskich kompetencjach i osobowościo-

wych predyspozycjach.  

Planowane są kolejne edycje warsztatów z myślą    

o studentach zainteresowanych budowaniem lub poszerza-

niem swoich kompetencji dziennikarskich oraz współtworze-

niem gazety studenckiej.  

dr Katarzyna Jarosińska-Buriak,  
Opiekun  sekcji dziennikarskiej Koła Naukowego „Humanitas”  

Warsztaty dziennikarskie SKN „HUMANITAS” 

W dniu 20 kwietnia 2011 roku w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu 

miały miejsce warsztaty dziennikarskie organizowane przez Sekcję Dziennikarską Koła Na-

ukowego „Humanitas”. Warsztaty otworzył Prorektor ds. rozwoju prof. dr hab. inż. Zbigniew 

Walczyk – inicjator spotkania.  

W dniu 7 marca 2011 roku w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu miały miej-

sce dwa wykłady otwarte prof. dra hab. Andrzeja Sulikowskiego z Instytutu Polonistyki i Kul-

turoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego: „Kim jest dla Warmii i Polaków Hans Graf von 

Lehndorff?” oraz „Ksiądz Jan Twardowski we wspomnieniach monografisty”. 
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Pierwsza Gala Sportu AZS PWSZ w Elblągu 

Gala zorganizowana została z inicjatywy Prezesa 

Klubu Uczelnianego mgr Henryki Szumnej pod patronatem 

Rektora PWSZ w Elblągu – prof. dr hab. Haliny Piekarek-

Jankowskiej. 

W Gali udział wzięli członkowie i działacze elbląskie-

go AZS-u, przedstawiciele władz Elbląga w osobach: wicepre-

zydent Tomasz Lewandowski, Naczelnik Wydziału Sportu 

Marek Burkhardt oraz inspektor ds. turystyki, rekreacji i wypo-

czynku Edyta Andruszkiewicz. Obecni byli również: członek 

Zarządu Głównego AZS Piotr Walczak, Sekretarz Organizacji 

Środowiskowej w Gdańsku Jan Sawicki, prezesi Klubów 

Uczelnianych Środowiska Gdańskiego oraz władze PWSZ       

w Elblągu. Gościem honorowym imprezy była Pani Helena 

Pilejczyk – polska łyżwiarka szybka, zdobywczyni brązowego 

medalu olimpijskiego w Squaw Valley w 1960. 

Gala rozpoczęła się od przedstawienia krótkiej histo-

rii Klubu Uczelnianego AZS w Elblągu oraz podsumowania 

wyników osiągniętych w roku akademickim 2009/2010. Tę 

część prezentacji przedstawił członek Zarządu Klubu – student 

I roku Instytutu Informatyki Stosowanej Grzegorz Żak. W dal-

szej części programu student III roku ekonomiki menedżer-

skiej Adrian Skoczylas przedstawił ciekawą prezentację na 

temat wolontariatu w sporcie.  Podczas spotkania nie zabra-

kło kwiatów, upominków oraz podziękowań  dla najbardziej 

zasłużonych osób. Uroczyście wyróżnieni zostali najlepsi za-

wodnicy odnoszący sukcesy w Akademickich Mistrzostwach 

Województwa, Polski, Europy i Świata oraz Pucharach ZG 

AZS. 

Na koniec przyszedł czas na pokazy taneczne. Jako 

pierwsi wystąpili Mistrzowie Świata Formacji Tanecznych –  

Katarzyna Czyżyk i Mateusz Papużyński (student I roku IIS),     

a zaraz po nich Edyta Kowalczyk 

(studentka I roku IE A), która zapre-

zentowała taniec hip-hop. 

Tak zakończyła się część oficjalna i rozpoczął się 

bankiet okolicznościowy, podczas którego można było sobie 

pozwolić na lampkę szampana i wspólne rozmowy. 

Galę prowadzili członkowie KU AZS PWSZ – Anna 

Żuraw, Emilia Ustjanowska, Aleksandra Jarmoła, Adrian Sko-

czylas oraz Grzegorz Żak. 

W trakcie imprezy zostali nagrodzeni i wyróżnieni za 

wyniki sportowe następujący studenci: 

Karate: Tomasz Kundzicz, Przemysław Studziński .  

Kickboxing: Adrian Durma, Maciej Tomczak, Cezary Tomczak. 

Piłka siatkowa: 

Kobiety: Bąkowska Beata, Syrowska Magdalena, Darowska 

Barbara, Borowska Michalina, Rogińska Ewelina, Ustjanow-

ska Emilia, Zagrobelna Patrycja, Bieniek Joanna, Mędrzycka 

Joanna, Piwońska Ada, Dumkiewicz Malwina, Żuraw Anna, 

Dworzyńska Ewelina. 

Mężczyźni: Malinowski Piotr, Guzowski Rafał, Chwała Paweł, 

Kazimierczak Paweł, Michałek Przemysław, Leszczyński Pa-

weł, Wawrocki Piotr, Sorkowicz Damian, Augustynowicz 

Krzysztof, Tomaszewski Michał.  

Piłka ręczna kobiet: Szlija Justyna, Szlija Agnieszka, Cekała 

Katarzyna, Stradomska Katarzyna, Sądej Hanna, Miecznikow-

ska Marta, Ziajka Karolina, Syrowska Magdalena, Lisowska 

Anna. 

Piłka nożna: Bianga Adam, Sambor Przemysław, Laskowski 

Łukasz, Głowacki Łukasz. 

mgr Henryka Szumna,  
Prezes KU AZS PWSZ w Elblągu 

W dniu 14 stycznia 2011 roku w Centrum Cateringowo-

Bankietowym ,,Koneser" odbyła się pierwsza w historii PWSZ w Elblągu 

Konferencja Środowiskowa Klubów AZS pod nazwą „I Gala Sportu Aka-

demickiego PWSZ w Elblągu”. 
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  Nasz Klub, zgodnie z założeniami, uczestniczy w rywalizacji sportowej w ramach sportu po-

wszechnego. Są to: rozgrywki międzyuczelniane organizowane przez Organizacje Środowiskowe AZS 

Gdańsk i Olsztyn, udział w Akademickich Mistrzostwach Warmii i Mazur, w eliminacjach do Akademic-

kich Mistrzostw Polski, Mistrzostwach Polski oraz w innych akademickich imprezach rangi krajowej i międzynarodowej. Członkowie 

Klubu AZS PWSZ w Elblągu niejednokrotnie zaznaczali swoje miejsce na Akademickich Mistrzostwach i Pucharach Polski, Akade-

mickich Mistrzostwach Europy i Świata. 

Piłka nożna / Futsal  

 W dniu 8 listopada 2010 r., w Gdańsku odbyły się mecze halowej piłki nożnej rozgrywane w ramach Ligi Międzyuczelnia-

nej. Podopieczni trenera Remigiusza Podhorodeckiego zaprezentowali wysoką formę, wygrywając trzy mecze. Ta sama drużyna na 

Akademickich Mistrzostwach Warmii i Mazur w Piłce Nożnej zajęła II miejsce, zdobywając tym samym tytuł Wicemistrza Warmii       

i Mazur, a w dniach 10-12 grudnia 2010 r. zawodnicy Sekcji Piłki Nożnej uczestniczyli w Ogólnopolskim Finale Igrzysk Studentów 

Pierwszego Roku rozgrywanych w Warszawie. Nasza drużyna zajęła 4 miejsce. W styczniu 2011 r. podopieczni trenera mgr Remi-

giusza Podhorodeckiego uczestniczyli w I etapie eliminacji środowiskowych do Akademickich Mistrzostw Polski, rozgrywanych         

w Olsztynie. Tam drużyna wywalczyła awans do II etapu eliminacji – półfinałów rozgrywanych w strefach. Nasza strefa rozgrywa-

na była w Warszawie, w dniach 31 stycznia – 2 luty 2011 r. To właśnie tam nasz zespół po zaciętej walce zdobył 5 miejsce.   

Piłka siatkowa  

 Zawodniczki drużyny piłki siatkowej w kwietniu 2010 r. zajęły III miejsce na Eliminacjach do Akademickich Mistrzostw 

Polski rozgrywanych w Olsztynie. Taki sam sukces odnotowała drużyna piłki siatkowej męskiej. 

W listopadzie 2010 r. odbyły się mecze piłki siatkowej kobiet rozgrywane w ramach Ligi Międzyuczelnianej Środowiska 

Gdańskiego, w której nie zabrakło naszych zawodniczek. Drużyna prowadzona przez Adama Jażdżyńskiego okazała się zdecydo-

wanie najlepszym zespołem, odnosząc zwycięstwa nad drużynami reprezentującymi gdańskie uczelnie, zajmując tym samym           

I miejsce w II Lidze. Dnia 06.03.2011 r. w Olsztynie odbyły się Eliminacje Akademickich Mistrzostw Polski w piłce siatkowej kobiet            

i mężczyzn. W zawodach eliminacyjnych uczestniczyły zespoły kobiet i mężczyzn KU AZS PWSZ Elbląg. Zawodniczki KU AZS PWSZ 

Elbląg zajęły I miejsce pokonując zespoły OSW Olsztyn oraz AZS UWM Olsztyn czym zapewniły sobie awans do dalszego etapu 

eliminacji. II etap eliminacji do Akademickich Mistrzostw Polski odbył się w dniach 7-10 kwietnia 2011 r. w Warszawie. Zespół 

AZS Elbląg zajął 7 miejsce. 

Piłka ręczna 

Rewelacyjnie spisała się drużyna nowo powstałej sekcji piłki ręcznej kobiet, która zajęła 4 miejsce na Akademickich Mistrzo-

stwach Polski, rozegranych w maju 2010 r. w Łodzi, gdzie startowały 22 mocne zespoły. Dużym uznaniem dla naszego Klubu było 

powołanie dwóch z naszych reprezentantek tej sekcji: Hanny Sądej i Marty Miecznikowskiej,  na co dzień w Elbląskim Klubie Spor-

towym EKS Start, do Akademickiej Kadry Polski na Akademickie Mistrzostwa Świata, które odbyły się w dniach 27 czerwca – 4 

lipca br. w Nyiregyhaza (Węgry). Polski zespół zajął wtedy 5 miejsce. W tym roku na nasze dziewczęta czekają eliminacje do Aka-

demickich Mistrzostw Polski, które zostaną rozegrane w dniach 5-8 maja 2011 r. w Warszawie. Mamy nadzieję, że nasze szczy-

piornistki awansują do finałów i w dniach 2-5 czerwiec 2011 r. w Łodzi rozegrają mecze finałowe. 

Karate 

W ubiegłorocznych majowych Akademickich Mistrzostwach Polski w Karate WKF rozegranych we Wrocławiu Karatecy              

z Klubu KARATE SHOTOKAN, członkowie KU AZS PWSZ dali nam powód do dumy. Tomasz Kundzicz zdobył złoty medal i tytuł Aka-

demickiego Mistrza Polski, a jego młodszy kolega klubowy  –  Przemysław Studziński – brązowy medal i tytuł II Wicemistrza Polski. 

Obaj zawodnicy, w sierpniu 2010 r. wzięli udział w Mistrzostwach Świata w Karate Shotokan, na których zdobyli w walce druży-

nowej, jako drużyna Polski, brązowy medal.  W dniach 26-27 luty 2011 r. w Łodzi odbył się PUCHAR EUROPY HARASUTO – CEN-

TRAL KARATE LEAGUE. W Pucharze uczestniczyli zawodnicy i zawodniczki 63 klubów z 14 państw Europy. Tomasz Kundzicz  po-

Co piszczy w nowej kadencji Klubu 

Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu? 
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nownie stanął na podium, zdobywając srebrny medal w Kumite ind. /senior/ +84 kg.  

Szachy 

W dniu 30 listopada 2010 r., w Olsztynie zostały rozegrane Akademickie Mistrzostwa Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w  Szachach. Podczas tych zawodów studenci naszej Uczelni dwukrotnie stawali na podium. Złoty medal i tytuł mi-

strzowski w klasie „amator” zdobyła Kamila Witkowska – studentka I roku Instytutu Politechnicznego, członek KU AZS PWSZ. Miej-

sce na podium zajął również student Instytutu Informatyki Stosowanej – Jakub Hiszczyński, zdobywając brązowy medal. 

Tenis stołowy 

 27.11.2010 r. podczas Akademickich Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Tenisie Stołowym student          

I roku Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – Michał Link zajął 3 miejsce zdobywając tym sa-

mym brązowy medal. 

Pływanie 

Po raz pierwszy zawodnik KU AZS PWSZ Elbląg wystąpił w eliminacjach do Akademickich Mistrzostw Polski, które odbyły 

się w dniu 27 marca 2011 r. w Łodzi, na Pływalni Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego. Nasze bar-

wy reprezentował student I roku Instytutu Politechnicznego – Paweł Witkowski. W ogólnej klasyfikacji nasz zawodnik zajął 38 

miejsce w Polsce na 180 zawodników sklasyfikowanych. 

Lekka atletyka 

I tu też zaznaczymy swoje miejsce. Do wyjazdu na Akademickie Mistrzostwa Polski obecnie przygotowuje się czterech lek-

koatletów. 

Żeglarstwo 

 W dniach 30 kwietnia – 08 maja 2011 r. sekcja żeglarska 

AZS PWSZ zorganizowała rejs do dwóch krajów: Chorwacji i Czar-

nogóry. Rejs dał studentom możliwość odbycia stażu morskiego 

potrzebnego do zdobycia kolejnych stopni żeglarskich.  

 

W ramach działań promujących PWSZ w Elblągu poprzez 

sport, KU AZS współpracował z klasami akademickimi I Liceum 

Ogólnokształcącego i Liceum Ekonomicznym. Była to bardzo udana 

współpraca. Młodzież wzięła udział w licznych, bardzo ciekawych 

imprezach. Były to akademickie turnieje w piłkę nożną i siatkową – 

przeprowadzone przez sekcje piłki nożnej i siatkowej oraz imprezy 

sportowo-rekreacyjno-turystyczne, przygotowane przez sekcje: 

jeździecką, muzyczno-ruchową, turystyczną i żeglarską. Klub włączył się również do współorganizacji Bałtyckiego Festiwalu Nauki.  

By wzmocnić efekt promocji Uczelni poprzez sport, w roku akademickim 2009/2010 do elbląskich rozgrywek Pol-Plast Vol-

ley Liga organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu został zgłoszony zespół piłki siatkowej męskiej KU AZS 

PWSZ, który zajął I miejsce w II lidze. We wrześniu 2010 r. zostały już zgłoszone dwa zespoły, które grają z powodzeniem na po-

ziomie I i II Ligi.    

Od dwóch lat w styczniu każdego roku odbywa się Noworoczny Turniej O Puchar Prezesa KU AZS PWSZ. W turnieju uczest-

niczą zespoły naszego klubu oraz zespoły Pol-Plast Halex WMI Elbląg, Truso Elbląg i zespoły z Liceów Ogólnokształcących. 

 Nasze działania to także wspieranie członków Klubu w potrzebie. W ubiegłym roku akademickim dwóch członków AZS 

PWSZ, dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi instytucjami, otrzymało niezbędną pomoc rzeczową. 

Podsumowując działalność KU AZS PWSZ, trudno nie wspomnieć o trenerach prowadzących sekcje, bez których wiedzy,  

umiejętności i zaangażowania nie byłoby sukcesów oraz przyjaznej atmosfery, tak ważnej dla młodzieży przychodzącej do sekcji. 

 

 
mgr Henryka Szumna,  

Prezes KU AZS PWSZ w Elblągu 
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Z inicjatywy PWSZ w Ciechanowie w marcu 2011r. 

został zorganizowany I Ogólnopolski Konkurs języka niemiec-

kiego dla studentów wszystkich polskich PWSZ-etek. Konkurs 

adresowany był do słuchaczy wszystkich kierunków i rodza-

jów studiów, oprócz studentów kierunku Filologia germań-

ska. Reprezentujący naszą uczelnię studenci wyłonieni zostali 

21 stycznia 2011r. podczas eliminacji, które zorganizowane   

i przeprowadzone zostały przez Instytut Pedagogiczno-

Językowy. Po wyrównanych zmaganiach, z niemiecką grama-

tyką i słówkami, wyłonieni zostali laureaci – zwyciężyła 

studentka IE Monika Jakimowicz, na drugim miejscu 

uplasował się student IPJ Robert Portée, trzecie miej-

Drugie miejsce studentki PWSZ w Elblągu                   
w I Ogólnopolskim Konkursie języka 

niemieckiego dla studentów PWSZ 

sce zajęła studentka IE Marta Arendt. Laureaci dwóch pierw-

szych miejsc reprezentowali naszą uczelnię podczas ogólno-

polskiego finału, który odbył się 17 marca 2011r. w PWSZ      

w Ciechanowie. Przedstawicielka naszej uczelni wróciła                

z Ciechanowa z tarczą – w silnie obsadzonym finale Monika 

Jakimowicz, studentka 2 roku Administracji, w końcowej kla-

syfikacji zajęła drugie miejsce. Drugi z naszych 

reprezentantów, student filologii angielskiej Robert 

Portee, uplasował się na szóstym miejscu. Studentom 

– Monice i Robertowi serdecznie gratulujemy, a zaintere-

sowanych informujemy, że kolejna edycja konkursu planowa-

na jest za rok. 

Dnia 11 kwietnia 

2011 roku w murach 

Instytutu Pedago-

giczno-Językowego 

PWSZ w Elblągu 

gościliśmy młodych 

adeptów sztuki ora-

torskiej. Już drugi rok 

z rzędu uczniowie 

szkół ponadpodsta-

wowych ubiegali się o Laur Kazimierza Jagiellończyka w ra-

mach finału Międzyszkolnego Konkursu Kultury Języka Pol-

skiego, organizowanego przez Instytut Pedagogiczno-

Językowy PWSZ w Elblągu, Zespół Szkół  Ogólnokształcących 

nr 2 w Elblągu i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Elblągu, pod honorowym patronatem Prezy-

denta Miasta Elbląga – pana Grzegorza Nowaczyka. Gościem 

honorowym imprezy był Witold Gintowt-Dziewałtowski, po-

seł Ziemi Elbląskiej, który był jednym z fundatorów nagród. 

Tematyka tegorocznej edycji konkursu była związana 

z biografią, poezją i myślą Czesława Miłosza. Do oratorskiego 

finału zakwalifikowało się dziewiętnaścioro uczniów, wyło-

nionych w ramach pierwszego etapu konkursu. Najlepsi         

z najlepszych nie zawiedli jurorów i z wielkim zaangażowa-

niem i dużą samoświadomością prezentowali interesujące, 

dojrzałe popisy oratorskie. Ich wystąpienia zostały wysoko 

ocenione przez jury, w którym, obok przewodniczącej Małgo-

rzaty Sowickiej –  konsultanta do spraw języka polskiego WM

-ODN w Elblągu, Ireny Adamiak –  aktorki Teatru im. A. Sew-

ruka w Elblągu i Janiny Dziwniel-Stępki z MDK w Elblągu, 

zasiadali także wykładowcy IPJ PWSZ w Elblągu – wicedyrek-

tor IPJ PWSZ w Elblągu Teresa Kubryń i starszy wykładowca 

Katarzyna Jarosińska-Buriak.  

Oto lista laureatów:  

I miejsce Patrycja Reich, IV LO (opiekun Anna Bazylczyk) 

II miejsce Paweł Zych ,II LO (opiekun Ewa Adamowicz) 

III miejsce Daria Nowak, II LO (opiekun Aneta Sosnow-

ska) 

wyróżnienie Igor Barnik, Zespół Szkół w Pasłęku 

(opiekun Agnieszka Leśniewicz) 

wyróżnienie Piotr Cieszkowski, I LO (opiekun Adrianna 

Adamek-Świechowska) 

wyróżnienie Mateusz Szadziul, Gimnazjum Nr 8 

(opiekun Ewelina Łomnicka) 

wyróżnienie Aleksandra Ziemnicka, II LO (opiekun Iwo-

na Studzińska)  

Nagrodą dla dwóch najlepszych mówców i ich opiekunów 

jest kilkudniowa wycieczka do Brukseli. 

Gratulujemy zwycięzcom i czekamy na kolejne edycje konkur-

su! 

 

Konkurs o „Laur Jagiellończyka”  

mgr Jacek Iciaszek,   
Kierownik Zakładu Lektoratów   

dr Katarzyna Jarosińska-Buriak,  
Instytut Pedagogiczno-Językowy 
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Pod koniec 2010 roku ukazał się kolejny, już 11. zeszyt 

pisma „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu”. Nu-

mer ten powstał w całości w oparciu o artykuły pracowników 

Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu.  

Różnorodność tekstów zamieszczonych w czasopiśmie 

koresponduje z charakterem oferty dydaktycznej Instytutu i ob-

szarami zainteresowań badawczych jego pracowników. 

 Pierwsza grupa tekstów jest zakorzeniona w refleksji 

filologiczno-kulturologicznej i reprezentatywna dla kręgu poszu-

kiwań szeroko rozumianych toposów kultury. 

Piotr Kallas w swoim tekście reaktywuje topikę homo 
viator – człowieka jako wędrowca, tułacza, pielgrzyma świata – 

niezwykle interesująco i wszechstronnie omawiając ją na przy-

kładzie obrazu Żyda Wiecznego Tułacza, ujawniającego się          

w tekstach literackich zarówno XXI wieku, jak i minionych epok. 

Z kolei w krąg kulturowego obrazu ogrodu i podróży 

wprowadza tekst Katarzyny Jarosińskiej-Buriak, która w swoich 

rozważaniach odwołuje się do liryki Marii Konopnickiej – ujaw-

niając zaskakująco oryginalny i nietypowy wymiar tej poezji. 

Nowy numer „Rozpraw Naukowych i Zawodowych PWSZ 
w Elblągu”  

Konkurs Krasomówczy „Mocni w słowie” 

 We wtorek, 22 marca 2011 r.  studenci Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – Paulina Szramowska       

(I rok pedagogiki) i Tomasz Bil (II rok filologii polskiej) wzięli 

udział w V Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym „Mocni       

w słowie” w kategorii dorosłych. Paulina Szramowska zdobyła 

wyróżnienie a Tomasz Bil został jednym z laureatów i zakwalifi-

kował się do finału konkursu.  

 Ostateczny etap eliminacji (który miał miejsce 29 

kwietnia 2011 roku) przyniósł naszemu studentowi pierwsze 

miejsce i nagrodę w postaci wyjazdu do Brukseli. Tomasz Bil       

w ramach swojej oracji rozwinął myśl Izaaka Newtona „Ludzie 

budują za dużo murów, a za mało mostów.”  

 Konkurs, organizowany pod patronatem Zespołu 

Szkół nr 1 w Elblągu i Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Dosko-

nalenia Nauczycieli w Elblągu, odbył się w małej sali kinowej 

CSE "Światowid". W tym roku konkurs zgromadził 74 oratorów 

w czterech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 

ponadgimnazjalnych i dorosłych. Jury oceniało m.in. zale-

ty merytoryczne przemówienia, jego kompozycję, wyko-

rzystaną argumentację,  wykorzystane środki stylistyczne  

i poprawność językową, kunszt oratorski, dykcję, mowę 

ciała i kontakt z widzami. Gratulujemy! 
 

 

Biuletyn PWSZ w Elblągu 

dr Katarzyna Jarosińska-Buriak,  
Instytut Pedagogiczno-Językowy 

Po absurdalną, kontrower-

syjną logikę narkotycznego transu – 

letargu sięga Jerzy Szyłak omawiając 

przedziwną surrealistyczną podróż 

bohaterów filmu Terry’ego Gilliama 

Las Vegas Parano. Estetyka obrazo-

burczości działań bohaterów para-

doksalnie demaskuje ich wewnętrz-

ne poszukiwanie duchowości i głód 

numinosum doświadczanego jako 

mysterium tremendum. 

O specyficznym języku duchowości jakim jest 

sakralna monodia średniowiecza traktuje artykuł Anny 

Grodziewicz-Cernuto. Autorka, odwołując się do szerokie-

go kontekstu badań z pogranicza duchowości, muzykolo-

gii i historii, buduje wielopoziomową refleksję nad antycz-

nymi korzeniami sakralnej monodii średniowiecza w per-

spektywie najnowszych ustaleń etnomuzykologicznych.  

Artykuł Edwarda Łuczyńskiego to obrazowa nar-



Nowości Wydawnictwa PWSZ w Elblągu 
 W minionym półroczu nakładem naszego wydaw-

nictwa ukazały się kolejne publikacje: 

Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu –

Zeszyt nr 10, pod redakcją naukową dr Edwarda         

J. Jaremczuka; 

Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu –

Zeszyt nr 11, pod redakcją naukową dr Katarzyny Jaro-

sińskiej-Buriak; 

Skrypt z historii literatury niemieckiej dla studentów 

filologii germańskiej pt. „Zur Geschichte der deutschen 

Literatur von den Anfangen bis zur Mitte des 19. Jahr-

hunderts”, autorstwa dr Anatola Michajłowa. 

Niebawem ukażą się:  

„Czyny zabronione w sferze zbiorowego prawa pracy” 

autorstwa dr Joanny Unterscheutz i dr Krzysztofa Woź-

niaka; 

monografia dr Edwarda Jaremczuka pt. „Od Josepha 

Kasavubu do Josepha Kabila Kabenge – prezydentu-

ry Demokratycznej Republiki Konga (1960-2010)”;  

„Druga strona Komiksu” autorstwa dr hab. Jerzego 

Szyłaka;  

II uzupełnione wydanie książki dr hab. inż. Jerzego 

Łabanowskiego pt. „Ocena jakości wyrobów hutni-

czych”; 

Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu –

Zeszyt nr 12, pod redakcją naukową dr Krzysztofa         

Sidorkiewicza; 

Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu –

Zeszyt nr 13, pod redakcją naukową dr Agaty         

Rychter. 

 Zainteresowanych kupnem naszych książek prosi-

my o kontakt z Wydawnictwem Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu, mieszczącym się w pokoju 222 gma-

chu Uczelni przy ulicy Wojska Polskiego 1 lub telefonicznie, 

pod numerem telefonu 55 239 88 03. 

Wykaz publikacji znajduje się na naszej stronie internetowej 

pod adresem: http://www.pwsz.elblag.pl/publikacje.html 

dr Katarzyna Jarosińska-Buriak,  
Redaktor Naukowy IPJ 

mgr Aleksandra Thiede 
Wydawnictwo PWSZ w Elblągu 
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racja o gramatyce jako naturalnym składniku ludzkiego języka 

oraz – wydawałoby się – elementarnym, ale wciąż  frapują-

cym i nieoczywistym zagadnieniu: czy rzeczywiście narzędnik 

występuje w roli narzędzia czynności?  

Druga część zeszytu „Rozpraw” to artykuły z zakresu 

pedagogiki i psychologii, w większości dotykające rozma-

itych, istotnych problemów młodzieży (zarówno nastolatków, 

jak i młodzieży studenckiej). 

 Alina Chyczewska, analizując specyficzną sytuację 

młodych ludzi w okresie adolescencji, zajęła się zagadnieniem 

potrzeby kształtowania w nich wartości związanych z posta-
wą (V. E. Frankl) jako tych, które gwarantują odkrycie poczu-

cia sensu życia a tym samym możliwość określenia swojej 

egzystencji jako dojrzałej i świadomej – nawet w sytuacjach 

kryzysowych.  

Z kolei dwie inne autorki podjęły trud przeprowadze-

nia wśród studentów IPJ PWSZ badań, dotyczących interesu-

jących, niezwykle aktualnych zagadnień z zakresu wewnętrz-

nego wymiaru etycznego studentów, ich systemu wartości, 

umiejętności zachowania się w sytuacjach stresowych i re-

akcji na wyzwania stawiane przez współczesność i – stu-

dencką rzeczywistość. Małgorzata Przybysz-Zaremba w swo-

im tekście przedstawiła rezultaty tychże eksploracji odnośnie 

do kwestii wartości, jakimi studenci kierują się w życiu oraz 

ich aspiracji zawodowych. Z kolei Irena Sorokosz w artykule 

omawiającym wyniki przeprowadzonych przez siebie badań 

przeanalizowała relację jaka istnieje między stresem związa-

nym ze studiowaniem a nieetycznymi zachowaniami stu-

dentów.  

Drugi artykuł Ireny Sorokosz dotyczył tak ważkiego 

i aktualnego problemu jakim są wielowymiarowe oblicza 

przemocy domowej. 

Bogactwo i różnorodność problematyki 11. zeszytu 

„Rozpraw” pozwala mieć nadzieję, że zawarte w nim treści 

będą atrakcyjne dla szerokiego grona odbiorców, zakorze-

nionych w szeroko rozumianej myśli i tradycji humanistycz-

nej. Zachęcamy do lektury! 


