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Wydarzenia: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu uzyskała certyfikat "Uczelnia 

Liderów" w I edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych, organizo-

wanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję 

Public Relations Przemysław Ruta Communication. Gala wręczania nagród 

odbyła się 1 czerwca 2011 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

2 czerwca 2011 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu wraz  

z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, 

zorganizowała III edycję konkursu matematycznego dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego. Konkurs został 

przygotowany w celu podniesienia umiejętności matematycznych wśród uczniów 

szkół, a także zwiększenia zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach 

technicznych. 

27 października 2011 roku, zgodnie z tradycją, Rada Studentów PWSZ w Elblągu 

zorganizowała imprezę „otrzęsinową” dla pierwszoroczniaków. W tym roku 

studenci bawili się w dwóch miejscach jednocześnie – w klubach: Epoca CLUB  

i Epoca VIP. 

Zapowiedzi: 

W dniach 12-13 października 2011 roku w gmachu Uniwersytetu Uppsala  

w Szwecji odbyła się trzecia Konferencja Rektorów BUP (Baltic University 

Programme), podczas której świętowano dwudziestą rocznicę powstania sieci 

uniwersytetów regionu Morza Bałtyckiego. Naszą Uczelnię reprezentowali: 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Cezary Orlikowski i dr Agata Rychter. 

W maju 2012 roku odbędzie się konferencja organizowana przez Państwową 

Wyższą Szkołę Zawodową oraz Aeroklub Elbląski pt. „III Elbląskie Biennale 

Lotnicze. 100-lecie lotnictwa w Elblągu.” Patronat honorowy nad imprezą 

obejmie Prezydent Elbląga – Pan Grzegorz Nowaczyk. 
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Biuletyn PWSZ w Elblągu 

Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 

29 września 2011 roku odbyła się Uroczysta Inauguracja 
Roku Akademickiego 2011/2012 w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Elblągu. W sali kinowej Centrum Spo-
tkań Europejskich ŚWIATOWID zebrały się władze Uczelni, 
Senat, zaproszeni goście oraz studenci pierwszego roku.  

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwo-
wych, kościelnych i samorządowych, powitano również 
przedstawicieli instytucji naukowych, państwowych jednostek 
budżetowych, biznesu oraz mediów. Jak co roku, w tym dniu 
odznaczono zasłużonych pracowników naukowo-dydak-
tycznych Medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz wrę-
czono pracownikom Uczelni Nagrody Rektorskie za osią-
gnięcia dydaktyczne i organizacyjne. Tradycją już stało się 
nagradzanie podczas Uroczystej Inauguracji najlepszych 
absolwentów PWSZ roku minionego. W tym roku z rąk Rek-
tora, prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Walczyka, gratulacje oraz 
życzenia dalszych sukcesów odebrali: 

 
 

Instytut Ekonomiczny 
Donata Behrendt – kier. Administracja  
Joanna Mazurkiewicz – kier. Ekonomia  
 

Instytut Politechniczny 
Przemysław Urbanowski - kier. Mechanika i budowa maszyn 
 

Instytut Pedagogiczno-Językowy 
Szymon Braun – kier. Filologia Angielska 
Michał Orłowski – kier. Filologia germańska 
Agata Staszewska – kier. Filologia polska 
Monika Zboch – kier. Pedagogika 
 

Instytut Informatyki Stosowanej 
Cezary Koperski – kier. Informatyka 

 

Immatrykulacja nowo przyjętych na studia  

 
Najważniejszym punktem każdej Inauguracji jest Imma-

trykulacja nowo przyjętych na studia kandydatów. Jest to 
chwila, w której podczas ślubowania kandydat staje się peł-
noprawnym studentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Elblągu. Po złożeniu uroczystego ślubowania, odby-
ła się symboliczna ceremonia pasowania na studenta. Na 
zakończenie tej części Inauguracji, zebrani wysłuchali Gau-
deamus Igitur w wykonaniu Chóru PWSZ w Elblągu pod 
dyrekcją Anny Grodziewicz-Cernuto. 

 

Tegoroczny wykład inauguracyjny, traktujący o zmianach 
procesów zarządzania polską policją w latach 2002 – 2008, 
wygłosił nadinspektor Krzysztof Starańczak. 

 

 

Nadinspektor Krzysztof Starańczak - wykład inauguracyjny 

 

Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą 



 

Przemówienie inauguracyjne Rektora PWSZ w Elblągu  
prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Walczyka 

Uczelnia nasza – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Elblągu, ma już, a zarazem ma dopiero 13 lat. Dzisiaj  
inaugurujemy czternasty rok akademicki, zbliżamy się więc 
do okrągłej rocznicy 15-lecia. 

Najlepszą oceną przeszłości są uzyskane wyniki, owoce 
naszej pracy, a o przyszłości może świadczyć jakość wyzna-
czonych celów i determinacja w dążeniu do ich osiągnięcia.  

Od chwili założenia Uczelni wydano 6099 dyplomów,  
w tym 1567 dyplomów inżynierskich i 4532 licencjackich,  
a także 1281 dyplomów studiów podyplomowych. Jest to 
najlepsze świadectwo działalności Uczelni i pożytku jaki 
przynosi ona Elblągowi i jego regionowi. Jeżeli do tego doda-

my wysokie miejsca naszej Uczelni w rankingach krajowych, 
w grupie ponad trzydziestu siostrzanych „pewueszetek”, to 
chyba nie będzie przesadą stwierdzenie, że nie zawiedliśmy 
Elblążan, a wśród nich tych, którzy zabiegali o powołanie 
naszej Uczelni. 

Niebawem osiągniemy ważny cel strategiczny, którym 
jest nowoczesna infrastruktura dydaktyczna. Obecnie koń-
czymy inwestycję wartą ponad 25 mln zł, stanowiącą bazę 
dydaktyczną z wieloma kosztownymi laboratoriami, głównie 
dla kierunków technicznych, ale również z audytoriami i sala-
mi wykładowymi dla innych kierunków, w szczególności dla 
administracji i ekonomii. 

Dostojni Goście, Szanowni Państwo, Droga Młodzieży. 
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Kierunki kształcenia proponowane przez naszą Uczelnię 
są dobrze dopasowane do potrzeb lokalnego rynku pracy – 
nie kształcimy bezrobotnych. Poprzez dostarczanie specjali-
stów informatyków zaczynamy czynnie oddziaływać na rynek 
pracy w Elblągu, powodując wyraźny wzrost liczby miejsc 
pracy dla informatyków (Centrum IT w Alstom’ie, migracyjna 
księga wieczysta i inne). 

W ostatnim czasie uruchomiliśmy kierunek studiów bardzo 
potrzebny regionowi, którym jest budownictwo. Jest on od 
początku oblegany przez kandydatów. Wprowadziliśmy rów-
nież cztery nowe specjalności i cztery nowe studia podyplo-
mowe. Wszystko to odbywa się elastycznie, bez zwiększania 
kadry, czyli przy niepowiększających się kosztach.  

Od dłuższego czasu zatrudniamy nauczycieli akademic-
kich na 200 etatach oraz pracowników administracji i obsługi 
na 100 etatach. Wśród nauczycieli akademickich mamy około 
50 profesorów i doktorów habilitowanych, około 80 doktorów. 
Uważam, że jest to poprawna struktura organizacyjna kadry 
dydaktycznej w uczelni naszego typu.  

Tegoroczna rekrutacja wykazała wzrost liczbowy kandyda-
tów o 10% w stosunku do ubiegłego roku i o ponad 20% niż 2 
lata temu. 
Na nowy rok akademicki przyjęto 1 312 kandydatów, co prak-
tycznie pozwala na uruchomienie wszystkich przygotowanych 
kierunków i specjalności. 
W roku akademickim 2011/2012 w PWSZ w Elblągu będzie 
studiowało 3 538 polskich studentów. Obok nich studiować 
będą również obcokrajowcy, gdyż podobnie jak w roku ubie-
głym, ponownie mamy studentów zagranicznych w ramach 
programu ERASMUS. 

Wiele naszych przedsięwzięć weszło na stałe do termina-
rza naszej działalności. Rokrocznie urządzamy Festiwal Na-
uki, rekrutujemy maluszków do Akademii Dziecięcej, rozwija-
my e-learning jako wspomożenie kontaktowej formy kształce-
nia. Organizujemy wiele konferencji naukowych i wykładów 
otwartych, wśród których należy wymienić znaną już w środo-
wisku konferencję informatyczną „Oblicza Internetu” oraz lotni-
czą konferencję biennalową. Wiele z tych pozycji zostało wy-
pracowanych w ubiegłej kadencji, co jest bezsprzeczną zasłu-
gą ś.p. rektora, prof. dr. hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej.  
Należy również odnotować sukcesywny rozwój Wydawnictwa 
PWSZ w Elblągu, zdobywającego coraz większe uznanie. 
 
Co planujemy na bliższą i dalszą przyszłość? 
 Strategia naszej Uczelni wymaga stałego uaktywniania 
głównie z powodu chęci i przeświadczenia o konieczności 
współpracy z samorządem lokalnym i biznesem. Swego czasu 
tego typu cele legły u podstaw koncepcji powołania w Polsce 
wyższych szkół zawodowych. Świadomość ich roli w mniej-
szych aglomeracjach uchroniła je w ostatnim czasie przed 
utratą autonomii, co miałoby miejsce gdyby organizacyjnie 
zostały one wyprowadzone z resortu szkolnictwa wyższego  

i finansowane ze źródeł spoza budżetu centralnego. Ostatnio, 
między innymi po wielu interwencjach Konferencji Publicznych 
Wyższych Szkół Zawodowych KRePSZ, w MNiSW zdecydo-
wanie przeważył pogląd, że należy dążyć do efektów synergii 
„pewueszetek” i samorządów lokalnych, co w przypadku doj-
ścia do podporządkowania tego typu uczelni samorządom, 
mogłoby się nie udawać. Współpraca uczelni i samorządu 
powinna być czymś więcej niż czystą sumą działań tych 
dwóch partnerów – powinny pojawić się rezultaty niemożliwe 
do osiągnięcia przez każdego z partnerów oddzielnie. 
 Jesteśmy po wstępnych rozmowach z Panem Prezyden-
tem Elbląga i jego zastępcami – wiceprezydentami. Na spo-
tkaniach poruszyliśmy problemy naszej współpracy z Elblą-
skim Parkiem Technologicznym i Miejskim Inkubatorem 
Przedsiębiorczości. Zaczęliśmy już nawiązywać kontakty  
z uczestnikami EPT – najbardziej zaawansowane są rozmowy 
o współpracy z elbląskim klastrem meblowym. Zaowocowało 
to darem w postaci 400 aplikacji dydaktycznych nowoczesne-
go CAD-owskiego systemu komputerowego dla naszej Uczel-
ni oraz do indywidualnego użytkowania przez naszych studen-
tów. Dziękuję serdecznie Panu Prezesowi Macijewiczowi za 
ten dar. Reszta rozmów przed nami, jednak jestem przekona-
ny, że doprowadzą one do dobrych rozwiązań, gdyż wszyscy 
zainteresowani mają dobrą wolę współpracy. 

Przyspieszyliśmy nasze działania mające na celu upo-
wszechnianie dostępu do szerokopasmowej akademickiej 
ogólnopolskiej sieci informatycznej PIONIER, której w Elblągu 
jesteśmy jedynym dystrybutorem, a która dla wielu podmiotów 
może być udostępniana za darmo, po kosztach serwisu i ob-
sługi, a dla strefy komercji po niskich stawkach. Pragniemy 
również włączyć się do elbląskiej inicjatywy „Uniwersytet III 
Wieku”, występując z ofertą „podziału ról” wśród elbląskich 
instytucji szkolnictwa, nauki i kultury w taki sposób, aby oferta 
dydaktyczna była jeszcze bardziej urozmaicona i atrakcyjna. 

Przed nami również nierozwiązany do tej pory problem 
własnej kadry nauczycieli akademickich. Jest to przedsięwzię-
cie niezwykle trudne i kosztowne o czym świadczy fakt, że jak 
dotąd przedsięwzięcie to nie zostało zrealizowane przez żad-
ną z istniejących 36 polskich publicznych wyższych szkół za-
wodowych (pwsz). Bez specjalnych działań, z udziałem wielu 
sił, najprawdopodobniej nie uda się go rozwiązać. Jednocze-
śnie jednak uważam, że łączenie tego problemu z pomysłem 
„rozbudowywania” pwsz w akademię lub uniwersytet jest błę-
dem, gdyż już osiągnięcie łatwiejszego celu, jakim jest wyższa 
szkoła zawodowa z własną kadrą okazuje się cały czas zada-
niem zbyt trudnym. Może się ono stać jeszcze trudniejszym 
zadaniem, gdyby doszło do retorsji uczelni akademickich, 
które do tej pory udzielają nam kadry firmującej nasze kierunki 
studiów. Nie czas rozwijać w tej chwili ten wątek, jednak zwra-
cam uwagę, że problem jest niezwykle delikatny. 
 Obecnie wchodzimy w głęboki niż demograficzny, dlatego 
wszystkie siły powinniśmy skupić na zabezpieczeniu odpowie- 
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dniej liczby kandydatów do naszej Uczelni, gdyż mechani-
zmy, które obecnie zapewniają nam spory wzrost tej liczby 
mogą niewystarczyć do pokonania gwałtowności niżu. Uwa-
żam, że wspomnianymi mechanizmami są: wzrost uznania 
dla naszej Uczelni oraz wyższa dzietność rodzin, z których 
pochodzą nasi studenci, kryzys ekonomiczny i ogólne ubo-
żenie rodzin.  
 Rozpoczęliśmy rozmowy z Urzędem Miejskim nad pomy-
słem utworzenia liceum akademickiego, które dla elbląskiej 
młodzieży mogłoby stanowić „przedsionek” między innymi do 
naszej Uczelni. O wspólnym rozwiązywaniu problemów el-
bląskich kadr akademickich rozmawiamy także z informa-
tyczną spółką OPeGieKa, która buduje w Elblągu Centrum 
Badawczo-Rozwojowe. Jest to kolejny wątek naszej współ-
pracy z tą spółką, współpracy trwającej bez przerwy od dzie-
sięciu lat, a której wynikiem jest coraz wyraźniejszy „złoty 
trójkąt” transformacji społeczności Elbląga ku technologiom 
opartym na wiedzy. Wierzchołkami tego trójkąta są: elbląski 
Urząd Miejski, elbląski biznes i PWSZ w Elblągu.  
 
Panie Prezydencie, Drodzy Elblążanie!  
 Misją naszej Uczelni jest służyć Elblągowi, gdyż z niego 
wyrastamy i dla niego zostaliśmy powołani. Nauczyciele aka-
demiccy oraz pracownicy administracji i obsługi Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu są z tego dumni. 
 
Droga młodzieży studencka, Drodzy pierwszoroczniacy! 
 Chcę wam pogratulować wyboru, którego dokonaliście. 
Pogratulować tego, że nadal chcecie się uczyć. Dzisiaj nikt 
nie ma wątpliwości, że najlepszą inwestycją jest inwestycja 
w rozwój człowieka. Najlepszą inwestycją państwa jest roz-
wijanie oświaty i studiów wyższych i jednocześnie najlepszą, 
bo najpewniejszą inwestycją pojedynczego człowieka jest 
zdobywanie przez niego wiedzy, zdobywanie zawodu po-
przez wykształcenie. Czeka was trudny okres wytężonej 
pracy, ale jednocześnie piękny okres życia, okres już w pełni 
świadomej młodości. Tutaj będą krzepły wasze charaktery, 
będą nawiązywały się przyjaźnie. 
Nadal będziemy dążyć do tego, aby w Elblągu rozwijało się 
środowisko studenckie, współpracując w tym celu z władza-
mi miasta, samorządami i innymi szkołami działającymi  
w Elblągu. 

Studentom pierwszego roku życzę, aby się spełnili w murach 
naszej Uczelni, aby wytrwali do końca. My ze swojej strony 
dołożymy wszelkich starań, abyście zdobyli wiedzę przydat-
ną do wykonywania zawodu – wiedzę, która pozwoli wam 
podjąć dalsze kształcenie w ciągu całego życia. 
 
W nowej kadencji w naszej Uczelni nastąpiły zmiany.  
I tak: 
• Prorektorem ds. Kształcenia pozostaje prof. dr hab. inż. 

Cezary Orlikowski, który jednocześnie jest moim pierw-
szym zastęcą, 

• Prorektorem ds. Rozwoju została dr Irena Sorokosz, do-
tychczasowa dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Języko-
wego, 

• Dyrektorem Instytutu Ekonomicznego został dr Mariusz 
Darabasz, który wygrał konkurs na tę funkcję, 

• Na stanowisko dyrektora Instytutu Pedagogiczno-Języko-
wego powróciła mgr Teresa Kubryń. 

 
Niestety, zły los spowodował, że kilku pracowników na-
szej Uczelni odeszło na zawsze. W tym roku zmarli: 

• Prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska – rektor naszej 
uczelni w minionej kadencji, 

• Prof. dr hab. inż. Stanisław Szwankowski – pracownik  
Instytutu Ekonomicznego, 

• Bernard Kłosowicz – pracownik obsługi, 

• mgr Andrzej Dulczewski – były pracownik Instytutu Peda-
gogiczno-Językowego, 

• Dr hab. Marek Stefaniuk – były profesor naszej Uczelni, 
pracownik Instytutu Ekonomicznego, 

• Dr hab. Dariusz Waldziński – były profesor naszej Uczelni, 
dyrektor Instytutu Ekonomicznego w latach 1998-2004  
i prorektor w latach 2001-2002. 

 
Uczcijmy ich pamięć chwilą zadumy. 
 
 

Rok akademicki 2011/2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu 
ogłaszam za otwarty 
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Inauguracja Akademii Dziecięcej 2011 

• Jerzy Wcisła, Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu, 
• Alicja Guła i Agata Urbańska z Warmińsko-Mazurskiego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 
• Mirella Nowińska z Elbląskiej Delegatury Kuratorium 

Oświaty w Olsztynie, 
• dr Irena Sorokosz, Prorektor ds. Organizacyjnych PWSZ  

w Elblągu, 
• dr hab. inż. Cezary Orlikowski, Prorektor ds. Kształcenia 

PWSZ w Elblągu, 

 

W sobotę, 22 października 2011 roku blisko 100 małych 
żaków rozpoczęło semestr zimowy w Akademii Dziecięcej 
PWSZ w Elblągu. Podczas spotkania nowo przyjęci studenci 
złożyli uroczyste ślubowanie oraz otrzymali indeksy potwier-
dzające ich przynależność do braci studenckiej. Z okazji 
inauguracji wykład pod tytułem „Matematyka jest wszędzie” 
poprowadził dr hab. inż. Cezary Orlikowski – Prorektor ds. 
Kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w El-
blągu. Swoją obecnością uroczystość uświetnili: 
 



 

Nowy rok akademicki – nowy cykl wykładów otwartych w PWSZ 

 Z tej okazji zaproszono znanego polskiego artystę –  
dr. Janusza Kapustę. Już po wykładzie okazało się, że decy-
zja o zaproszeniu artysty z wykładem, którego tematem były 
jego słynne K-drony, to przysłowiowy strzał w dziesiątkę.  
Dr Janusz Kapusta jest bowiem postacią niezwykłą. Archi-
tekt z wykształcenia, filozof – studiował na warszawskiej 
Akademii Teologii Katolickiej, początkowo poświęcił się 
głównie grafice prasowej, co jednak nie zaspokajało w pełni 
jego zainteresowań. Myślenie o nieskończoności sprowoko-
wało go do wykonania kilku rysunków, z których później, już 
po przybyciu do Nowego Jorku w 1981 roku, zrodził się nowy 
kształt zwany K-dronem – jedenastościenna bryła geome-
tryczna, której nazwa pochodzi od słowa dron (w jęz. grec-
kim – ściana) oraz litery k – jedenastej w łacińskim alfabecie.  

K-dron opracowany w 1985 roku, a opatentowany  
w 1987, to jak dotąd jego najbardziej znane dzieło. Sam Ka-
pusta twierdzi, że ów kształt już istniał na przecięciu linii 
przekątnych i tworzących siatki czterech, zestawionych ze 
sobą sześcianów, wystarczyło więc tylko go odkryć. Jak zwy-

kle bywa z genialnymi odkryciami, stało się to zupełnie przy-
padkowo w trakcie przygotowań do wystawy w jednej z gale-
rii Nowego Jorku. Po wydrukowaniu ulotek promujących wy-
stawę, w których zamieszczono wizerunek 2 kwadratów wpi-
sanych jeden w drugi, Janusz Kapusta wpadł na formę prze-
strzenną, na podstawie której wykonał model przestrzenny 
bryły.  

Jednak K-dron to nie tylko geometryczna bryła mieszczą-
ca się w ramach matematycznych obliczeń. To także ilustra-
cja idei, która już od dawna zaprzątała głowę autora, idei 
narysowania nieskończoności w formie jakby zmaterializo-
wanej przestrzeni odchodzącej od nas w głąb, perspekty-
wicznej i jednocześnie przeciwstawnie – zbliżającej się ku 
nam. To właśnie K-dron okazał się doskonałym odzwiercie-
dleniem tej teorii, stanowiąc jednocześnie formę zewnętrzną 
i wewnętrzną.  

Geometryczne fascynacje naszego rodaka zawiodły go 
do nowego rozpoznania zasad najważniejszej proporcji  
w historii cywilizacji, złotego podziału odcinka. J. Kapusta 

W piątek, 4 listopada 2011 roku w auli Państwowej Wyższej W piątek, 4 listopada 2011 roku w auli Państwowej Wyższej W piątek, 4 listopada 2011 roku w auli Państwowej Wyższej W piątek, 4 listopada 2011 roku w auli Państwowej Wyższej SSSSzkoły Zawodowej w Elblągu zkoły Zawodowej w Elblągu zkoły Zawodowej w Elblągu zkoły Zawodowej w Elblągu     
odbyła się inauguracja kolejnego cyklu wykładów otwartych.odbyła się inauguracja kolejnego cyklu wykładów otwartych.odbyła się inauguracja kolejnego cyklu wykładów otwartych.odbyła się inauguracja kolejnego cyklu wykładów otwartych.    
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• mgr Teresa Kubryń, Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-
Językowego PWSZ w Elblągu, 

• mgr inż. Dominika Iskra-Świercz, Zastępca Dyrektora  
Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu. 

W tym semestrze dzieci podczas zajęć z akademickimi wy-
kładowcami poznają nie tylko tajemnice królowej nauk – ma-
tematyki, ale także dowiedzą się skąd pochodzi bursztyn 
oraz co kryje ciało człowieka.  

Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą 
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jako jedyny autor nie będący matematykiem został zaproszo-
ny do napisania tekstu w specjalnym numerze prestiżowego 
japońskiego pisma „Forma”, w całości poświęconego złotej 
proporcji. Siłą Kapusty jest jego wyobraźnia. Jak często pod-
kreśla, nie urodził się z tym, lecz zdobył w wyniku specjalnie 
opracowanej metody. Jeszcze w czasie studiów filozoficz-
nych, pod koniec lat siedemdziesiątych stworzył własną 
technikę poszerzania wyobraźni. Kiedyś w klubie studenckim 
„Stodoła” w Warszawie zorganizował wystawę, na której 
zaprezentował 280 sposobów interpretacji zwykłej kropki. 
Choć pewnie niewielu z nas by to potrafiło, jak mówi Kapusta 
pierwsze sto było stosunkowo łatwo wymyślić. Prawdziwa 
praca poszerzania wyobraźni zaczęła się dopiero później. 
Efekty wysiłków dały szybko znać o sobie. 

Kapusta stał się jednym z najbardziej wyróżniających się 
artystów swojego pokolenia w Polsce. Znali go m.in. czytelni-
cy „Szpilek”, „Literatury”, „Forum”. Zaczął też zdobywać 
świat. Jego prace zamieszczały takie pisma, jak francuskie 
„Harakiri” i niemiecka „Pardon” oraz wiele najbardziej presti-
żowych gazet i magazynów na całym świecie. 

 

Bryła przestrzenna K-dron 
(źródło: Internet)  

 
Janusz Kapusta jest także pomysłodawcą nadania na-

zwy jednej z warszawskich ulic imieniem Johna Lenona, co 
było rezultatem jego współpracy z Wojciechem Mannem.  
 W październiku 1981 roku, w pięć dni po trzydziestych 
urodzinach, artysta znalazł się w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie zastał go stan wojenny. Pozostał więc za oceanem. 
Szybko poradził sobie z ogromną konkurencją w Nowym 
Jorku, zostając stałym współpracownikiem „New York  
Times”. Jest jedynym rysownikiem tej prestiżowej gazety, 
który posiada własną książkę ze swoimi pracami. Jego zbiór 
„Janusz Kapusta w New York Timesie” został uznany za 

najpiękniejszy album wydany w 1995 roku w Polsce. W tym 
samym roku ukazała się książka „K-dron, opatentowana 
nieskończoność”. Ponadto zaprojektował scenografię do 
opery „Carmen” w Teatrze Wielkim w Warszawie, a także do 
innych przedstawień, m.in. w Niemczech i na Litwie. 

 

Podczas wykładu dla studentów Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Elblągu artysta mówił o swych dokona-
niach, wskazując przy tym młodym ludziom, aby nie zatrzy-
mywali się na swej drodze – każdy z was powinien znaleźć 
sens swego życia. To czego szukacie już gdzieś istnieje, wy 
musicie tylko tam dotrzeć i to czego szukacie znaleźć, potem 
zaś pokazać to światu. Najlepszym przykładem tej filozofii 
jest sam Kapusta – chłopak z małej miejscowości Zalesie 
Małe, leżącej w powiecie kolskim, liczącej zaledwie stu 
mieszkańców, dotarł do Nowego Jorku i został uznany za 
wielkiego artystę. 

 
dr Edward Janusz Jaremczuk 

Instytut Ekonomiczny  

Dr Janusz Kapusta podczas wykładu 



 

W Instytucie Politechnicznym PWSZ w Elblągu odbyły 
się warsztaty dla nauczycieli przyrody i biologii elbląskich 
szkół. Tematem przewodnim zajęć terenowo-laboratoryjnych 
była biologiczna ocena jakości wód rzeki Kumieli na podsta-
wie metod bioindykacyjnych z wykorzystaniem fito- i zooben-
tosu. Warsztaty miały na celu zapoznanie nauczycieli biologii 
z metodyką poboru i utrwalania próbek wody zawierających 
materiał bentosowy, w tym okrzemkowy, a także poznanie 
składu jakościowego organizmów żyjących na dnie elbląskiej 
rzeki Kumieli. Zajęcia przeprowadziły dr Agata Rychter  
i mgr Lidia Nawrocka. 

Jedna z metod prezentowanych podczas warsztatów 
oparta jest na badaniach okrzemek, które od końca XIX wie-
ku uważane są za najlepsze biologiczne wskaźniki środowi-
ska wodnego, w tym i zanieczyszczeń. Ich obecność i rozwój 
zależą od wielu czynników, takich jak światło, temperatura, 
pH wody, zasolenie, stan trofii, saprobii itd. Analiza występo-
wania grup okrzemek, zarówno gatunków charakterystycz-
nych, jak i wskaźnikowych, preferujących ściśle określone 
cechy środowiska, pozwala na ocenę jakości i przypisanie jej  

 

dr Agata Rychter 
mgr Lidia Nawrocka 

Instytut Politechniczny  
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Zajęcia w terenie – pobór materiału 

Warsztaty dla elbląskich nauczycieli w Instytucie Politechnicznym 

Biologiczne metody oceny czystości wód opierają się na założeniu, że przejawy życia i warunki życia pozo-Biologiczne metody oceny czystości wód opierają się na założeniu, że przejawy życia i warunki życia pozo-Biologiczne metody oceny czystości wód opierają się na założeniu, że przejawy życia i warunki życia pozo-Biologiczne metody oceny czystości wód opierają się na założeniu, że przejawy życia i warunki życia pozo-
stają ze sobą w związku przyczynowostają ze sobą w związku przyczynowostają ze sobą w związku przyczynowostają ze sobą w związku przyczynowo----skutkowym. Jeśli zatem poznamy przejawy życia, to możemy rów-skutkowym. Jeśli zatem poznamy przejawy życia, to możemy rów-skutkowym. Jeśli zatem poznamy przejawy życia, to możemy rów-skutkowym. Jeśli zatem poznamy przejawy życia, to możemy rów-
nież wyciągać wnioski o przyczynach tych przejawów. Szczególną właściwością metod biologicznych oce-nież wyciągać wnioski o przyczynach tych przejawów. Szczególną właściwością metod biologicznych oce-nież wyciągać wnioski o przyczynach tych przejawów. Szczególną właściwością metod biologicznych oce-nież wyciągać wnioski o przyczynach tych przejawów. Szczególną właściwością metod biologicznych oce-
ny jakości wód jest to, że pozwalają określić nie tylko stan zanieczyszczenia istniejący w chwili pobrania ny jakości wód jest to, że pozwalają określić nie tylko stan zanieczyszczenia istniejący w chwili pobrania ny jakości wód jest to, że pozwalają określić nie tylko stan zanieczyszczenia istniejący w chwili pobrania ny jakości wód jest to, że pozwalają określić nie tylko stan zanieczyszczenia istniejący w chwili pobrania 
próbek wody, ale także stany, jakie istniały w pewnym okresie czasu przed badaniem.próbek wody, ale także stany, jakie istniały w pewnym okresie czasu przed badaniem.próbek wody, ale także stany, jakie istniały w pewnym okresie czasu przed badaniem.próbek wody, ale także stany, jakie istniały w pewnym okresie czasu przed badaniem.    

odpowiedniej klasy czystości. Dzięki obserwacji mikroskopo-
wej pobranych próbek okrzemkowych, uczestnicy warszta-
tów mogli ocenić, jaki był stan komórek glonów podczas ich 
poboru, określając procent  martwych okrzemek (bez chloro-
plastów) do żywych (z chloroplastami). Na podstawie klucza 
do oznaczania okrzemek starano się określić przynależność 
taksonomiczną obserwowanych okazów oraz, po analizie 
struktury dominacji fitobentosu, określić stan wód rzeki  
Kumieli. 

Udział w przeprowadzonych warsztatach z pewnością wzbo-
gacił nauczycieli o wiedzę i umiejętności, które mogą być 
wykorzystane w przyszłej pracy dydaktycznej, szczególnie  
z grupą uczniów zainteresowanych biologią i wiążących swo-
ją przyszłość z przyrodniczymi kierunkami studiów. 

Warsztaty zostały zorganizowane przez Warmińsko-
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Elbląskie 
Centrum Edukacji Ekologicznej, przy współpracy z Państwo-
wą Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu.  

Zajęcia laboratoryjne w PWSZ  
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Nowe laboratoria budowlane 

Z początkiem roku akademickiego 2011/2012 w Instytu-
cie Politechnicznym oddane zostały do użytku dwa nowe 
laboratoria dla kierunku budownictwo: laboratorium materia-
łów budowlanych i żelbetu oraz mechaniki gruntów. Zlo-
kalizowano je w pomieszczeniach powstałych na terenie 
byłej kotłowni, warsztatu i magazynów – w budynku przy  
ul. Grunwaldzkiej 137. Adaptacja pomieszczeń oraz ich  
wyposażenie zostały sfinansowane ze środków unijnych,  
w ramach prowadzonego przez uczelnię projektu 
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, służącej 
kształceniu kadr nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym 
nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne”. 

W laboratorium materiałów budowlanych i żelbetu utwo-
rzono siedem stanowisk dydaktycznych wyposażonych  
w nowoczesne oprzyrządowanie. Są to następujące stanowi-
ska:  

• badania właściwości materiałów budowlanych, 
• badania kruszyw budowlanych, 
• badania spoiw, 
• badania ceramiki budowlanej, 
• badania materiałów bitumicznych, 
• badania betonów, 
• badania konstrukcji żelbetowych. 
 
Na pierwszej fotografii przedstawiono widok ogólny wspo-
mnianej pracowni, na którym widoczna jest część wyposaże-
nia stanowisk, m.in. łaźnia wodna, wagi, suszarka (fot. 1a), 
prasa hydrauliczna do ściskania próbek, stoliki wibracyjne 
(fot. 1b).  

 W drugiej części tego laboratorium usytuowano pracow-
nię żelbetu, w której studenci samodzielnie przygotowują 
próbki żelbetowe i badają ich właściwości. W ramach ćwi-
czeń przewidziana jest samodzielna praca studentów, pole-
gająca na wiązaniu zbrojenia, przygotowaniu betonu według 
zaprojektowanego wcześniej składu i zalaniu formy. Właści-
wości wytrzymałościowe belek można zbadać na specjali-

Fot. 1. Pracownia materiałów budowlanych – widok ogólny Fot. 2. Automatyczna mieszarka do zapraw normowych 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 



 

stycznej maszynie wytrzymałościowej (fot. 3a i b). Na uwagę 
zasługuje przy tym fakt, że jest to unikalna konstrukcja opra-
cowana przez pracowników Instytutu Politechnicznego.  

W laboratorium mechaniki gruntów będą prowadzone 
przedmioty z zakresu geologii, gleboznawstwa, mechaniki 
gruntów oraz fundamentowania. W skład laboratorium wcho-
dzi 10 stanowisk: 
• do badań makroskopowych, 
• do badania składu granulometrycznego gruntu, 
• do badań cech fizycznych gruntu, 
• do badań granicy płynności, 
• do badań wilgotności optymalnej i gęstości objętościowej 

szkieletu gruntowego, 
• do badań parametrów wytrzymałościowych gruntu, 
• do badań ściśliwości gruntu, 
• do badań współczynnika filtracji, 
 

• wagowe, 
• zestawu do badań terenowych (wyposażenie do pobiera-

nia próbek gruntów). 
 
Nie wszystkie stanowiska są jeszcze w pełni uzbrojone, ak-
tualnie finalizowane są zakupy sprzętów. Na fotografii 4 
przedstawiono ogólny widok pracowni, a na kolejnej część 
specjalistycznego wyposażenia.  
 
 

 
dr inż. Jarosław Niedojadło 

Dyrektor Instytutu Politechnicznego  

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) 

   Fot. 4. Laboratorium mechaniki gruntów – widok ogólny  

Fot. 5. Wyposażenie specjalne: aparat bezpośredniego ścinania 
(po lewej) oraz edometry laboratoryjne (po prawej)  
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Fot. 3. Maszyna do badania wytrzymałości belek żelbetowych:  
a) na zginanie, b) na ścinanie  
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Katalog on-line Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Elblągu 

Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Elblągu od 2007 roku udostępnia w Internecie 
katalog, który obejmuje całość zbiorów Biblioteki, czyli placó-
wek przy ul. Grunwaldzkiej i Czerniakowskiej. 

Katalog rejestruje wydawnictwa zwarte (książki) oraz 
wydawnictwa ciągłe (czasopisma) – polskie i zagraniczne – 
w wersji drukowanej, a także normy, które są gromadzone  
i udostępniane w Czytelni. Katalog biblioteczny oferuje sze-
rokie możliwości wyszukiwawcze, jest dostępny w Internecie 
pod adresem www.bu.pwsz.elblag.pl. Aby sprawnie dotrzeć 
do znajdujących się w bibliotece materiałów, należy zapo-
znać się z obsługą katalogu komputerowego. 

Od października 2010 roku na uczelnianej platformie 
edukacyjnej MOODLE wprowadzone zostało Szkolenie  

biblioteczne on-line dla studentów I roku. Kurs ten zawiera 
materiały, które w przejrzysty sposób przedstawiają podsta-
wowe informacje dotyczące funkcjonowania BU PWSZ oraz 
dokładną instrukcję obsługi katalogu komputerowego. Każdy 
student, który chce założyć kartę biblioteczną powinien za-
poznać się z treścią szkolenia i zaliczyć test sprawdzający 
na 100% prawidłowych odpowiedzi. W przypadku niezalicze-
nia szkolenia, osoba ma możliwość ponownego przystąpie-
nia do testu i powtarzania go aż do skutku. 

W ubiegłym roku akademickim szkolenie dotyczyło głów-
nie studentów I roku korzystających z biblioteki przy ul. 
Grunwaldzkiej, natomiast w nowym roku akademickim 2011-
-2012 szkolenie będzie prowadzone również dla studentów 
Biblioteki przy ul. Czerniakowskiej. Z materiałów szkolenio-
wych umieszczonych i dostępnych na platformie edukacyjnej  
MOODLE mogą korzystać wszyscy studenci naszej uczelni, 
chcący dowiedzieć się jak funkcjonuje Biblioteka Uczelniana 
PWSZ i katalog komputerowy. 

Dokładna instrukcja korzystania z katalogu komputerowego 
znajduje się na stronie internetowej kursu w treści „Szkolenia 
bibliotecznego”, pod punktem Korzystanie z katalogu on-line. 
Instrukcja pokazuje możliwości katalogu bibliotecznego on-
line, uwzględniając opis logowania do konta czytelniczego, 
przeglądania jego zawartości, sposobów prowadzenia wy-
szukiwań, rezerwowania i zamawiania wybranych pozycji. 
W przypadku jakichkolwiek trudności, każdy zainteresowany 
może liczyć na pomoc pracowników wypożyczalni, którzy 
chętnie odpowiedzą na pytania związane z obsługą katalogu 
komputerowego. 

Z katalogu Biblioteki można korzystać na stanowiskach 
komputerowych w obu wypożyczalniach lub w każdym miej-
scu z dostępem do Internetu pod adresem: 
www.bu.pwsz.elblag.pl. 

W czasie wakacji w Bibliotece przy ul. Czerniakowskiej 
przeprowadzono remont związany z jej modernizacją. 
Od października 2011 roku dotychczasowy wolny dostęp do 
półek, wybieranie pozycji z księgozbioru, a także własno-
ręczne wypisywanie rewersu, zostały zastąpione wypożycza-
niem książek poprzez dokonywanie rezerwacji za pomocą 
katalogu komputerowego, przy czym wypożyczalnia informu-
je czytelnika pocztą elektroniczną o dostępności zarezerwo-
wanej pozycji. Wolny dostęp do półek jest możliwy tylko dla 
korzystających z księgozbioru podręcznego. 
 Zmiany jakie zaszły po remoncie zapewniają wszystkim 
czytelnikom większy komfort korzystania z usług Biblioteki 
przy ul. Czerniakowskiej. Dotyczą one zarówno lepszych 
warunków lokalowych jak i dostępności zgromadzonych 
zbiorów. 
 

mgr Dorota Janik  

Bibliotekarz 
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Arkadiusz Sawuła – student kierunku mechanika i budo-
wa maszyn 

Moje trzymiesięczne praktyki w ramach programu  
ERASMUS odbyłem w niemieckim mieście Bremen, a do-
kładnie w Hochschule Bremen ― w tamtejszym instytucie 
politechnicznym. Zawsze będę bardzo miło je wspominał, 
ponieważ przeżyłem tam wiele niezapomnianych chwil. Taki 
pobyt wymaga dużego zaangażowania, lecz to niewiele  
w porównaniu do tego co można zyskać i przeżyć. W pierw-
szych dniach mojego pobytu zostałem oprowadzony po 
goszczącej mnie uczelni oraz pokazano mi główne atrakcje 
miasta, po czy mogłem już sam, bez ograniczeń, poznawać 
nowe terytoria, a więc wszelkie zakamarki Bremen, które 
okazały się przepiękne i naprawdę warte obejrzenia. Dzięki 
darmowym przejazdom zafundowanym przez uczelnię, mia-
łem możliwość zwiedzania sąsiednich miast – Hamburga  
i Bremerhaven, które są równie fascynujące i ciekawe! 

 
 Praktyka odbywała się w uczelnianych, przestrzennych 
laboratoriach, świetnie wyposażonych w aparaturę testową  
i pomiarową, do których studenci mają swobodny dostęp, 
przez co mogą rozwijać swoje zainteresowania. Praktyka ta 
bardzo poszerzyła moją wiedzę w zakresie mechaniki, zdo-
byłem nowe doświadczenia. Mogłem zapoznać się z tech-

nicznymi aspektami, do których wcześniej nie miałem nig-
dzie dostępu.  

W ciągu mojego pobytu poznałem wielu interesujących 
ludzi, zobaczyłem dużo ciekawych miejsc, zyskałem nowe 
doświadczenia w dziedzinach najbardziej mnie pasjonują-
cych, a ponadto w dużym stopniu podszkoliłem język obcy,  
a więc same pozytywy, maksimum zysku, zero strat! Pole-
cam!!! 

 

Lidia Kopaczewska – studentka kierunku budownictwo 
Od września bieżącego roku w ramach wymiany stu-

denckiej przebywam na Universidad de Castilla-La Mancha 
w Hiszpanii, w mieście Cuenca, które przywitało mnie cie-
płem – zarówno powietrza jak i ludzi. Bardzo odpowiada mi 
tutejszy klimat, pomimo że miasto położone jest na wysoko-
ści ponad 1000 m n.p.m. Hiszpanie są bardzo pogodni, życz-
liwi, żywiołowi, co chyba jest ich właściwością narodową. 
Czasem patrząc na nich mam wrażenie, że w ich żyłach 
zamiast krwi płynie wino. Bardzo lubią świętować. Miałam 
okazję uczestniczyć w obchodach najważniejszego święta  
w roku – 'Santa Mateo'. Zrobiło to na mnie ogromne wraże-
nie. Byki biegające ulicami starej części miasta, tłumy bawią-
ce się wspólnie przez cztery dni pod rząd. A wszystko bez 
bójek, agresji. Tu wychodząc późno w nocy nie ma się czego 
obawiać. Cuenca to wyjątkowo spokojne miasto. A poza tym, 
po prostu piękne. Studiuję budownictwo i dlatego bardzo się 
cieszę, że mogę z bliska oglądać mnóstwo ciekawych archi-

Studenci Instytutu Politechnicznego korzystają z Erasmusa 

W minionym roku akademickim siedmiu studentów Instytutu Politechnicznego w ramach programu W minionym roku akademickim siedmiu studentów Instytutu Politechnicznego w ramach programu W minionym roku akademickim siedmiu studentów Instytutu Politechnicznego w ramach programu W minionym roku akademickim siedmiu studentów Instytutu Politechnicznego w ramach programu     
Erasmus „Erasmus „Erasmus „Erasmus „ UUUUczenie się przez całe życie ”  ( The Lifelong Learning Programme )  wyjechało na praktyki czenie się przez całe życie ”  ( The Lifelong Learning Programme )  wyjechało na praktyki czenie się przez całe życie ”  ( The Lifelong Learning Programme )  wyjechało na praktyki czenie się przez całe życie ”  ( The Lifelong Learning Programme )  wyjechało na praktyki     
i studia do zagranicznych ośrodków naukowych i zakładów pracy. Oto relacje niektórych z nich. i studia do zagranicznych ośrodków naukowych i zakładów pracy. Oto relacje niektórych z nich. i studia do zagranicznych ośrodków naukowych i zakładów pracy. Oto relacje niektórych z nich. i studia do zagranicznych ośrodków naukowych i zakładów pracy. Oto relacje niektórych z nich.     

Fot. 1. Wyposażenie laboratorium HS Bremen – silnik spalinowy 
Mercedesa oraz cały osprzęt pomiarowy 

Fot. 2. Panorama Cuenca  
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tektonicznie budynków, w tym imponującą katedrę, czy  
wiszące nad przepaścią domy. Tutaj każdy znajdzie coś dla 
siebie. Miasto z pozoru spokojne w dzień, żyje nocą. Jestem 
bardzo zadowolona z tego, że zdecydowałam się tu przyje-
chać. Szybko zdobyłam nowych przyjaciół – studentów  
z całego świata. 

Mój pobyt dopiero się zaczął i powoli uczę się hiszpań-
skiego. Moim celem jest nauczenie się biegle tego języka do 
końca wymiany – mam jeszcze 7 miesięcy! 

Pozdrawiam PWSZ w Elblągu i szczerze zachęcam stu-
dentów do wyjazdów w ramach Erasmusa, gdyż w ten spo-
sób można tylko zyskać! 

 
Agnieszka Kieliszek, Kamila Borkowska – studentki kie-
runku ochrona środowiska 
Andrzej Kozłowski – student kierunku budownictwo 
 

Podroż do Gijon w Hiszpanii była męcząca, bo trwała 30 
godzin, ale już pierwsze dni zrekompensowały nam trudy 
podróży. Przepiękne okolice, cudowne słońce i miasto – tak 
inne od Elbląga. Kolejne tygodnie spędziliśmy na praktykach 
oddelegowani do różnych firm. Andrzej Kozłowski i Kamila 
Borkowska odbywali praktyki w IDESA – firmie zajmującej 
się projektowaniem, budową i kontrolą reaktorów, autokla-
wów i separatorów dla przemysłu rafineryjnego, petroche-
micznego i chemicznego. Firma ta znana jest w większości 
krajów Europy. W czasie praktyk głównym zajęciem było 
asystowanie przy projektowaniu. Z kolei moja firma, w której 
odbywałam praktykę – COGERSA, zajmuje się neutralizowa-
niem, składowaniem, sortowaniem i spalaniem większości 
odpadów. Podczas praktyk trwających 3 miesiące zdobyli-
śmy duże doświadczenie. Wolny czas spędzaliśmy głównie 
na plaży nad oceanem oraz na podróżach po okolicy z na-
szym hiszpańskim opiekunem – przesympatyczną panią 

Marią Jesus Lamela Rey. Duże wrażenie zrobiły na nas ma-
lownicze góry Picos de Europa oddalone o około 75 km od 
Gijon, leżące na terenie pierwszego Parku Narodowego  
w Hiszpanii, między Cantabrią, księstwem Asturii, a także 
historyczne miasto Covadonga – miasto częstych pielgrzy-
mek Chrześcijan, gdyż jako jedyne w całej Hiszpanii nie  
zostało nigdy podbite. 
Były to niesamowite przeżycia. 

Fot. 3. Byki na ulicy w Cuenca  

Fot. 4. Picos de Europa – z koordynator Marią Jesus Lamela  

Fot. 5. Covadonga - świątynia w jaskini 
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Nowości Wydawnictwa PWSZ w Elblągu 

Wydawnictwo PWSZ w Elblągu wydało kolejne publikacje: 
• 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, 

• Czyny zabronione w sferze zbiorowego prawa pracy, autorstwa dr Joanny Unterschütz i dr. Krzysztofa Woźniaka, 

• Od Josepha Kasavubu do Josepha Kabili Kabange – prezydentury Demokratycznej Republiki Konga (1960-2010), autorstwa  
dr. Edwarda Jaremczuka,  

• Druga strona Komiksu, autorstwa dr. hab. Jerzego Szyłaka,  

• Organizacje pozarządowe a rozwój regionalny, pod redakcją naukową dr hab. Krystyny Gomółki, 

• Między demokracją a buntem. Działalność polityczna i samorządowa Polaków w Republice Litewskiej (1988-2011), autorstwa  
dr. Krzysztofa Sidorkiewicza. 

 

Niebawem ukażą się: 
• The Pilgrim of Eternity: The Figure of the Wandering Jew in the Romantic Literature of Britain and America, autorstwa dr. Piotra 

Kallasa, 

• Pierwszy tydzień ucznia w szkole, autorstwa mgr Stanisławy Szuksty, 

• Rodzina. Wybrane wymiary środowiska wychowawczego dziecka, pod redakcją naukową dr Iwony Marii Kijowskiej oraz  
dr Małgorzaty Przybysz-Zaremby,  

• Ocena jakości wyrobów hutniczych, drugie, uzupełnione wydanie, autorstwa dr. hab. inż. Jerzego Łabanowskiego. 
 

 Zainteresowanych kupnem naszych książek prosimy o kontakt z Wydawnictwem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Elblągu, mieszczącym się w pokoju 222 – gmach Uczelni przy ul. Wojska Polskiego 1, lub telefonicznie: 55 239 88 03. 
Wykaz wszystkich publikacji znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.pwsz.elblag.pl/publikacje.html 
 

mgr Aleksandra Thiede 
Wydawnictwo PWSZ w Elblągu 
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Kolejna cenna publikacja Wydawnictwa PWSZ w Elblągu 

Książka autorstwa nauczyciela Instytutu Ekonomicznego 
dr. Edwarda Janusza Jaremczuka to monografia poświęcona 
zagadnieniom współczesnej Afryki, a konkretnie prezydentu-
rom w Demokratycznej Republice Konga na przestrzeni 
ostatnich 50 lat. Publikacja w syntetyczny sposób przybliża 
problemy nurtujące kontynent afrykański, bowiem w sensie 
politycznym Afryka to najbardziej rozdrobniony i sztucznie 
podzielony kontynent świata. Z 54 jego państw 48 istnieje  
w granicach narzuconych arbitralnie przez mocarstwa Euro-
py podczas konferencji w Berlinie (1884-1885). W tak wy-
znaczonych granicach, Europejczycy „zamknęli” często setki 
odrębnych ludów i plemion. Stan ten wpływa na dzisiejszy 
rozwój Afryki. Zapewne będzie także miał swój wpływ na 
przyszłość tego kontynentu. Inną niezwykle charakterystycz-
ną cechą jest brak dostępu do morza aż 1/3 państw Czarne-
go Lądu, co stanowi jeden z najwyższych wskaźników na 
świecie. 

Duże różnice pod względem liczby ludności, powierzchni 
i wielkości gospodarek w poszczególnych krajach powodują, 
że pod nazwą ,,państwo afrykańskie” kryją się skrajnie od-
mienne rzeczywistości. Dekolonizacja Afryki, symbolizowana 
1960 rokiem, przyniosła niepodległość większości państw 
afrykańskich. Setki odmiennych ludów przystąpiło do tworze-
nia wspólnego życia i gospodarki w nowych granicach.  
W wielu przypadkach prowadziło to najpierw do napięć, póź-
niej konfliktów, przeradzających się z czasem w długotrwałe 
wojny domowe. Państwa afrykańskie, które uzyskiwały nie-
podległość, w większości na drodze pokojowego porozumie-
nia z dawnym mocarstwem kolonialnym, powstawały w at-
mosferze politycznej euforii. Po kolonialnych poprzednikach 
odziedziczyły działające systemy, które mimo ich ograniczeń 
w odniesieniu do wolności osobistej i zakorzenionej wśród 
Afrykanów pogardy dla cudzoziemskich rządów stworzyły 
ramy bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, praw-
ną i w miarę bezstronną administrację, zdrowe finanse, pod-
stawową gospodarczą infrastrukturę drogową, kolejową, 
pocztową oraz lotniczą, a także początki nowoczesnej 
oświaty, służby zdrowia oraz samorządu. Początkowo człon-
kom administracji wydawało się, że nowi przywódcy afrykań-
scy wnieśli istotny element politycznej legitymizacji przez 
zmobilizowanie imponującej liczby zwykłych obywateli do 
udzielania poparcia partiom politycznym zorganizowanym na 
wzór zachodnich demokracji. Przywódcy nowych państw byli 
tak pewni wewnętrznej spójności ich krajów, że główną uwa-
gę skupili na sprawach zagranicznych. Aby zabezpieczyć 
swoje granice, musieli nawiązać nowe stosunki z sąsiednimi 
państwami afrykańskimi, natomiast poza kontynentem ko-
nieczne było rozwijanie stosunków z innymi krajami uprze-

mysłowionymi, poza byłymi mocarstwami kolonialnymi, które 
mogły im pomóc jako partnerzy handlowi, źródło inwestycji  
i ofiarodawcy środków pomocowych na potrzeby w zakresie 
oświaty i inne. 

Bardzo podobną drogę jak inne państwa kontynentu afry-
kańskiego przebyło Kongo, a właściwie Demokratyczna  
Republika Konga. W DRK po uzyskaniu niepodległości na-
stał czas osobliwy. Państwo co prawda uzyskało niepodle-
głość, ale jednocześnie popadło w ogromne tarapaty. Apo-
geum tych wydarzeń stanowiło zabójstwo premiera Lumum-
by oraz zachowanie prezydenta Kasavubu. To wydarzenie 
stało się swoistą cezurą, która zapoczątkowała cały ciąg 
tragicznych wydarzeń oraz następujących po sobie prezy-
dentur. Nie jest moją intencją przedstawianie zawartości 
opracowania, ani jej streszczanie. Pragnę jedynie wskazać, 
jak cenna pozycja znalazła się w zasięgu ręki każdego stu-
denta. 

Obecnie, kiedy wszyscy zdajemy sobie sprawę z rosną-
cego znaczenia Afryki dla całego świata, jakże cennym po-
mysłem autora jest monografia o prezydentach Konga na 
przestrzeni lat 1960-2010. Należy zauważyć, że autor mono-
grafii – dr E. J. Jaremczuk, w PWSZ w Elblągu już od kilku 
lat prowadzi cykl wykładów poświęconych wybranym zagad-
nieniom krajów afrykańskich. Dla studentów jest to kolejna 
pozycja książkowa, z którą mogą zapoznać się i co najważ-
niejsze dyskutować, a nawet polemizować na temat zawar-
tych w niej treści z jej autorem. W studiowaniu najważniejszy 
jest bowiem kontakt z nauczycielem oraz z jego opracowa-
niami. 

 
 

mgr Irena Naguszewska 
Instytut Ekonomiczny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edward Janusz Jaremczuk 
Od Josepha Kasavubu do Josepha 
Kabili Kabange, Prezydentury  
Demokratycznej Republiki Konga  
(1960-2010) 
Wydawnictwo PWSZ w Elblągu,  
s. 411. 
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 Z okazji setnej rocznicy urodzin Czesława Miłosza, trzy  
elbląskie instytucje – Biblioteka Elbląska, Państwowa  
Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu i Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – zorganizowały turniej 
wiedzy zatytułowany „Życie i twórczość Czesława Miłosza”. 
Turniej był adresowany do szkół ponadgimnazjalnych, dlate-
go też z myślą o gimnazjach przeprowadzono konkurs na 
najciekawszą, nietypową, artystyczną prezentację wybrane-
go wiersza Czesława Miłosza „Miłosz niekonwencjonalnie”. 
 26 października 2011 roku w Bibliotece Elbląskiej odbyło 
się finalne spotkanie drużyn turnieju wiedzy oraz uczestni-
ków prezentacji artystycznych. W zmaganiach wzięło udział  
9 zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych oraz 3 drużyny  
z gimnazjów.  
 Podstawowym celem i przesłaniem konkursu i turnieju 
była popularyzacja wśród młodzieży osoby i twórczości Cze-
sława Miłosza. Zgodnie z intencją organizatorów, dorobek 
polskiego Noblisty miał stanowić punkt wyjścia do samo-
dzielnych studiów na temat życia i dzieła Miłosza, jak rów-
nież inspirować do jego twórczej interpretacji, zmobilizować 
do intelektualnej aktywności oraz spjrzenia na dziedzictwo 
poetyckie Czesława Miłosza z perspektywy jego aktualnego 
charakteru.  
 Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie: mgr Mar-
lena Derlukiewicz – konsultant języka polskiego z Warmiń-
sko-Mazurskiego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli w Elblą-

gu, dr Katarzyna Jarosińska-Buriak z Instytutu Pedagogicz-
no-Językowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Elblągu, zaś głosem doradczym służyła Mira Stankiewicz  
z Polskiego Radia Olsztyn – prowadząca całość spotkania.  
 W ramach turnieju wiedzy o Czesławie Miłoszu, wzbu-
dzającego wielkie emocje, uczestniczyły dwuosobowe ze-
społy reprezentujące poszczególne szkoły ponadgimnazjal-
ne. Zespoły odpowiadały na pytania zamieszczone na slaj-
dach i (jednocześnie) kartach pracy. Zadania konkursowe 
miały różnoraki charakter: formę pytań zamkniętych (np. 
odpowiedzi wielokrotnego wyboru, odpowiedzi typu prawda 
– fałsz, polecenie uzupełnienia tabelki) i otwartych (np. zda-
nia do uzupełnienia, konieczność podania krótkich informa-
cji). Pytania dotyczyły znajomości treści, problematyki, cyta-
tów i/lub fragmentów wybranych tekstów Czesława Miłosza 
oraz odwołań do jego biografii, czy wspomnień o poecie. 
Pytano zarówno o najważniejsze daty z życia Miłosza, jak  
i o jego ulubione potrawy czy… słowa wypowiedziane po 
zdobyciu Nagrody Nobla. 
 Uczestnicy turnieju okazali się niezwykle ambitnymi, 
świetnie przygotowanymi zawodnikami, reprezentującymi 
niezwykle wyrównany poziom. 
 Z kolei zespoły zmagające się ze sobą w ramach niekon-
wencjonalnych prezentacji poezji Czesława Miłosza sięgali 
do melorecytacji, muzyki, elementów języka teatru, wyraźnie 
ukierunkowując uwagę widzów na a-schematyczność i nie-

powtarzalność wymowy literackiego pierwo-
wzoru. 
 Wyjątkowym momentem spotkania, a za-
razem wydarzeniem podsumowującym dzień 
spod znaku Noblisty, był wykład „Miłosz na 
Żuławach. Żuławy Miłosza” – przygotowany 
przez prof. Feliksa Tomaszewskiego (pracow-
nika Instytutu Pedagogiczno-Językowego 
PWSZ w Elblągu i Instytutu Filologii Polskiej 
Uniwersytetu Gdańskiego). 
 Pomysłodawcą idei była Biblioteka Elblą-
ska realizująca projekt „Potyczki z Miło-
szem” (w ramach obchodów Roku Miłosza), 
przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego 
w Elblągu. Warto wspomnieć, że Dyrekcja 
Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu 
ufundowała nagrody dla nauczycieli zwycię-
skich drużyn, zaś Społeczny Instytut Wydaw-
niczy Znak – dodatkowe nagrody książkowe. 

 
dr Katarzyna Jarosińska-Buriak 
Instytut Pedagogiczno-Językowy 

Zmagania konkursowe uczestników turnieju 

O Miłoszu – konkursowo i niekonwencjonalnie 
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Laureaci Turnieju Wiedzy  
Szkół Ponadgimnazjalnych  
pt. „Życie i twórczość Czesława Miłosza”  
 
I miejsce 
Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół Pijarów 
1. Jacek Gawliński 
2. Paweł Łukowicz 
Nauczyciel: Izabela Zwierzyńska 
 
I miejsce ex aequo  
V Liceum Ogólnokształcące 
1. Agnieszka Tomaszewska 
2. Karolina Wiśniewska 
Nauczyciel: Anna Piwowarska 
 
II miejsce - nie przyznano 
 

III miejsce 
I Liceum Ogólnokształcące 
1. Joanna Adamska 
2. Kinga Ludwińska 
Nauczyciel: Agnieszka Błaszczyk 
 
IV miejsce 
Zespół Szkół Ekonomicznych 
1. Katarzyna Musianek 
Nauczyciel: Alicja Maćkowiak 
 

II Liceum Ogólnokształcące 
1. Barbara Witt 
2. Daria Nowak 
Nauczyciele: Małgorzata Rydelek, Anetta Sosnowska 
 
Zespól Szkół Handlowych 
1. Ilona Bystrek 
2. Teresa Wasilewska 
Nauczyciel: Wiesława Parys 

Laureaci Konkursu Międzygimnazjalnego  
pt. "Miłosz niekonwencjonalnie" 
 

I miejsce 
Gimnazjum Zespołu Szkół Pijarów 
1. Krzysztof Rostowski 
2. Wojciech Lasmanowicz 
Nauczyciel: Izabela Zwierzyńska 
 

Wyróżnienia 
Gimnazjum nr 3 
1. Anna Janeczek 
Nauczyciel: Małgorzata Rydelek 
 

Gimnazjum nr 10 
1. Paulina Malinowska 
Nauczyciel: Katarzyna Andrearczyk 

Oczekiwany moment – uroczyste wręczanie dyplomów 



 

Rekrutacja 2011/2012 – podsumowanie 

Ogółem o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego 
stopnia w PWSZ w Elblągu na rok akademicki 2011/2012 
starało się 1780 kandydatów, spośród których, w drodze 
postępowania rekrutacyjnego, przyjęto 1030 osób. O miejsce 
na studiach niestacjonarnych natomiast ubiegało się 400 
osób, z czego status studenta otrzymało 249 kandydatów. 

Największą popularnością cieszyły się następujące kierunki: 
• Budownictwo 
• Informatyka 
• Ekonomika menadżerska 
• Administracja samorządowa i finanse publiczne 
• Administracja bezpieczeństwa publicznego. 

Liczba kandydatów i przyjętych na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych w PWSZ w Elblągu na rok akademicki 2011/2012  

Liczba kandydatów i przyjętych na poszczególne kierunki studiów niestacjonarnych  
w PWSZ w Elblagu na rok akademicki 2011/2012  

Informacje: Dział Kształcenia  
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