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30 maja 2012 roku PWSZ rozpoczęła współpracę z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 

Naczelnej Organizacji Technicznej w Elblągu. Współpraca polegać będzie m.in. na organizacji szkoleń, 

seminariów i konferencji poświęconych zagadnieniom technicznym, prezentacji najnowszych technologii  

i metod badawczych, organizowania i doskonalenia studenckich praktyk zawodowych, wspierania autorów 

prac dyplomowych i badawczych.  

19 i 20 kwietnia 2012 roku w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu odbyła się ogólnopolska konfe-

rencja na temat: "Bezpieczeństwo publiczne w wymiarze lokalnym – wyzwania XXI wieku". Wśród znamie-

nitych gości znaleźli się m.in. poseł na Sejm RP Elżbieta Gelert, senator Witold Gintowt-Dziewałtowski, 

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Jan Maścianica, Prezydent Miasta Elbląg Grzegorz Nowaczyk, Wice-

starosta Powiatu Elbląskiego Maciej Romanowski oraz komendanci wojewódzcy z Gdańska i Olsztyna.  

16 maja 2012 roku  miała miejsce VIII Konferencja Studencka „Integralia 2012”, zorganizowana przez 

Studenckie Koło Naukowe „Humanitas” wraz z Instytutem Pedagogiczno-Językowym. Celem konferencji 

było zintegrowanie wysiłków naukowo-dydaktycznych wszystkich specjalności tego Instytutu oraz innych 

uczelni i ukazanie ich wspólnego wymiaru, jakim jest szeroko rozumiana tradycja humanistyczna.  

15 maja 2012 roku w Instytucie Pedagogiczno-Językowym odbyła się I Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa „Rodzina w wektorze przesuniętego czasu”. Celem konferencji była wymiana myśli i doświad-

czeń w zakresie funkcjonowania rodziny. Konferencję prowadzono w formie wykładów, dyskusji plenar-

nych oraz warsztatów metodycznych.  

26 maja 2012 roku w auli naszej uczelni odbyło się zakończenie II edycji Akademii Dziecięcej. Podczas 

ostatniego zjazdu mali studenci odebrali z rąk Prezydenta Elbląga Grzegorza Nowaczyka oraz Prorektora 

ds. Kształcenia PWSZ w Elblągu dr. hab. inż. Cezarego Orlikowskiego dyplomy wraz z gratulacjami 

ukończenia nauki.  

22 marca 2012 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu objęła patronatem naukowym 

Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Umowę o współpracy podpisali: Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr 

hab. inż. Zbigniew Walczyk, Prorektor ds. Organizacyjnych dr Irena Sorokosz, Prezes PUTW Adam 

Bobrowicz oraz Przewodnicząca Rady Programowej PUTW Ewa Skalij.  

9 lutego 2012 roku odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne dla uczniów klas maturalnych, mające 

na celu promocję kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Do studiowania na 

kierunkach technicznych tegorocznych maturzystów zachęcał Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. 

Zbigniew Walczyk oraz reprezentująca MNiSW Pani Aneta Kruk z Departamentu Strategii.  

10 kwietnia 2012 roku w gmachu PWSZ w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137 odbyła się obrona 

pierwszych dwunastu prac inżynierskich na kierunku budownictwo w Instytucie Politechnicznym. 

20 czerwca 2012 roku odbyło się oficjalne spotkanie zamykające projekt pt. „Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu służącej do kształcenia kadr 

nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne”. 

Uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonał Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew 

Walczyk wraz z Maciejem Solawą, zastępcą dyrektora Regionu Północnego Spółki Mostostal Warszawa. 

Zapowiedzi: 
22-23 listopada 2012 roku odbędzie się VII Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 

organizowana przez Instytut Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu. Konferencja pod hasłem „Oblicza 

Internetu, Internet jako przestrzeń komunikacji i dialogu” odbędzie się z udziałem gościa honorowego 

prof. dr. hab. Tomasza Goban-Klasa – specjalisty z zakresu teorii komunikowania, komunikowania 

społecznego, teorii i badania mediów. 
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Uroczyste otwarcie nowego budynku dydaktycznego Uroczyste otwarcie nowego budynku dydaktycznego Uroczyste otwarcie nowego budynku dydaktycznego Uroczyste otwarcie nowego budynku dydaktycznego  

 
23.02.2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie no-

wego budynku dydaktycznego przy ul. Grunwaldzkiej 
137. Tradycyjnego przecięcia wstęgi dokonali: prof. dr 
hab. inż. Zbigniew Walczyk – Rektor PWSZ, mgr 
Grzegorz Nowaczyk – Prezydent Elbląga oraz doc. dr 
inż. Jarosław Niedojadło – Dyrektor Instytutu Politech-
nicznego PWSZ. 

Inwestycja obejmowała budowę nowego obiektu o 
powierzchni 3100 m2 oraz modernizację budynku 
„popolitechnicznego”. Dwa skrzydła uczelni zostały 
połączone oszklonym przejściem. W dawnym segmen-
cie zmodernizowano sale dydaktyczne, część po-
mieszczeń zaadaptowano na laboratoria dla kierunku 
budownictwa, zmodernizowano i rozbudowano istnie-
jącą bibliotekę. W całym obiekcie przeprowadzono 
generalny remont wszystkich instalacji technicznych, 
wybudowano podjazdy, dodatkową klatkę schodową 
oraz windę ułatwiającą osobom niepełnosprawnym 
poruszanie się po uczelni.  

 

 
W nowym skrzydle PWSZ w Elblągu powstała imponują-

ca, nowocześnie zaprojektowana aula na 320 miejsc. Znaj-
dują się tam również dwa audytoria (140 miejsc każde), dwie 
sale mieszczące po sto osób oraz trzy sale wykładowe (40 
miejsc każda). W nowym budynku mieszczą się także labo-
ratoria dla studentów: biologii i ekologii (dwie pracownie), 
monitoringu, technologii i chemii środowiska, diagnostyki, 
eksploatacji i napraw maszyn, maszyn i napędów elektro-
nicznych, elektrotechniki i metrologii, mechaniki płynów i hyd-
rologii, mechatroniki, inżynierii materiałowej (trzy pracownie), 
instalacji budowlanych oraz CAD/CAM (dwie pracownie). 
Całkowity koszt projektu „Rozbudowa i modernizacja infra-
struktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Elblągu służącej do kształcenia kadr nowoczesnej 
gospodarki ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne 
technologie informatyczne” wyniósł 26 206 409 zł, z czego 
ponad 90 % zostało sfinansowane przez Unię Europejską.  
 

Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Uroczyste przecięcie wstęgi Aula główna 



 

Galeria Filar Sztuki reaktywowanaGaleria Filar Sztuki reaktywowanaGaleria Filar Sztuki reaktywowanaGaleria Filar Sztuki reaktywowana    

W zmodernizowanej części budynu PWSZ w Elblągu przy 
ul. Grunwaldzkiej reaktywowano działalność Galerii Filar 
Sztuki. Galeria przy Bibliotece Uczelnianej istnieje od 2001 
roku. Zaczęła działalność jako „Galeria Jednego Obrazu”. 
Pierwsza prezentacja na filarze w dawnej czytelni (stąd póź-
niejsza nazwa galerii) była wydarzeniem. Pokazywaliśmy 
przedmiot obrazopodobny „Strażnik Błękitnej Nadziei” Wła-
dysława Hasiora. Do 2009 roku zorganizowaliśmy w galerii 
25 wystaw plastycznych indywidualnych i zbiorowych. 

Remont i modernizacja budynku pozwoliły na wydzielenie 
pomieszczenia z przeznaczeniem na galerię sztuki. 23 lute-
go 2012 roku w czasie uroczystego otwarcia budynku dydak-
tycznego, po dwuletniej przerwie wznowiliśmy działalność 
galerii – tym razem wystawą grafiki komputerowej studentów 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Autora-
mi prac są członkowie Graficznego Koła Naukowego FUTU-
RE 3D, działającego przy Instytucie Informatyki Stosowanej, 
prowadzonego przez dr. inż. Henryka Olszewskiego. Stu-
denci zaprezentowali wizualizacje rzeczywistości, bajek i 
uczuć, wykonane za pomocą technik komputerowych – grafi-
ki dwu- i trójwymiarowej w formie drukowanej i w formie pre-
zentacji multimedialnej.  

Od 21 maja do 5 lipca trwała wystawa pasteli Agaty Szy-
dłowskiej – sztumianki, która przed laty pobierała lekcje ma-
larstwa olejnego i pastelowego u księdza ze sztumskiej para-
fii – Grzegorza Wąsowskiego, absolwenta historii sztuki 
KUL, fotografika, plastyka i poety. Polubiła pastele i w tej 
technice najchętniej maluje swój świat. 
„Nową” galerię odwiedziło już ponad 700 gości.  
Wszelkie informacje o wystawach i spotkaniach organizowa-
nych w Galerii Filar Sztuki wraz z fotogalerią można znaleźć 
na stronie internetowej biblioteki: www.pwsz.elblag.pl/
galeria-filar-sztuki  
 

Janina Szadkowska, 
Dyrektor Biblioteki PWSZ w Elblągu  
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Pastele Agaty Szydłowskiej 

FUTURE3D. Wystawa grafiki komputerowej 
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Prezentacja laboratoriówPrezentacja laboratoriówPrezentacja laboratoriówPrezentacja laboratoriów    

Zajęcia w laboratorium inżynierii materiałowej umożliwiają 
poznanie charakterystycznych właściwości materiałów oraz 
metod ich badania. Ponadto wyposażenie laboratorium mo-
że służyć studentom piszącym prace dyplomowe z tematyki 
materiałoznawstwa. 

 

W pracowni można wykonywać obróbkę cieplną i cieplno-
chemiczną, przygotowywać zgłady metalograficzne, wyko-
nać podstawowe badania, dokonać pomiaru twardości róż-
nych materiałów. Jest również możliwość obserwacji mate-
riałów pod mikroskopem o powiększeniu do 1000x. Ponadto 
pracownia wyposażona jest w twardościomierze: Vickersa, 
Brinella i Rockwella. 

Laboratorium, składające się z trzech pomieszczeń, prze-
widziane jest dla 10-12-osobowych grup studenckich. W 
pierwszym, największym pomieszczeniu znajdują się 3 mi-
kroskopy optyczne oraz 3 mikroskopy stereoskopowe. Spe-
cjalne stanowisko, przygotowane dla prowadzącego zajęcia, 

wyposażone jest w wysokiej klasy mikroskop z kamerą pod-
łączoną do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem, 
umożliwiającym analizę obrazu. Do centralnego komputera 
podłączone są monitory, które pozwalają na obserwację 
struktur pokazywanych przez wykładowcę. 
Sala wyposażona jest w wideoprojektor synchronizowany z 
laptopem oraz ekran, na którym można równolegle prowa-
dzić prezentację. 
 
W drugim pomieszczeniu znajduje się pracownia analityczna 
wyposażona w polerkę do przygotowywania zgładów metalo-
graficznych, dygestorium służące do przygotowania odczyn-
ników trawiących. 
 

W trzecim pomieszczeniu zorganizowano hartownię, w której 
znajduje się piec do hartowania i odpuszczania, 2 wanny 
hartownicze oraz stół do hartowania w wymuszonym obiegu 
powietrza.  

dr inż. Anna Rehmus-Forc,  

Instytut Politechniczny  

Laboratorium inżynierii materiałowejLaboratorium inżynierii materiałowejLaboratorium inżynierii materiałowejLaboratorium inżynierii materiałowej    



 

Laboratorium materiałów budowlanych i żelbetuLaboratorium materiałów budowlanych i żelbetuLaboratorium materiałów budowlanych i żelbetuLaboratorium materiałów budowlanych i żelbetu    

W laboratorium materiałów budowlanych i żelbetu studenci 
kierunku budownictwo poznają właściwości materiałów bu-
dowlanych, metody ich badań i oceny. Wyposażenie labora-
torium pozwala nie tylko na wykonywanie badań w ramach 
zajęć programu dydaktycznego, ale także na realizację am-
bitnych badawczych prac dyplomowych. Pierwsze prace 
dyplomowe zrealizowane i kontynuowane w roku akademic-
kim 2011/2012 dotyczą analizy wpływu domieszek do betonu 
na parametry użytkowe mieszanki betonowej i betonu, pro-
blemów korozji materiałów budowlanych itp. 

W pracowni znajdują się m.in. następujące stanowiska do 
badań: 
• właściwości materiałów budowlanych (moździerz agatowy, 

piknometr, kolba Le'Chatelira, suwmiarki, objętościomie-
rze, przymiary, kątowniki, lupa), 

• spoiw, wytrzymałości na zginanie, ściskanie, właściwości 
gipsu, parametrów gaszenia wapna (formy trójdzielne, 
automatyczna mieszarka z wstrząsarką i formami, prasa 
wytrzymałościowa dwuzakresowa z wyposażeniem itp.), 

• właściwości kruszywa, m.in. gęstości, uziarnienia, kształtu 
ziaren, zawartości pyłów, zanieczyszczeń organicznych, 

stopnia przekruszenia, wytrzymałości na miażdżenie 
(cylindry stalowe, stolik wibracyjny, stoper, aparat Stocke-
sa, suszarka do 150°C, cylindry stalowe z tłokiem itp.), 

• konsystencji i marki zapraw budowlanych (stożek ze staty-
wem, objętościomierze, automatyczna mieszarka z wstrzą-
sarką i formami itp.),  

• betonu, m.in. jego konsystencji, zawartości powietrza, wy-
trzymałości, klasy betonu (aparat Vebe, stożek Abramsa, 
płyta rozpływu, aparat do pomiaru zawartości powietrza w 
mieszance betonowej, sklerometr), 

• materiałów bitumicznych – temperatury pięknienia asfal-
tów, penetracji, przesiąkliwości izolacyjnych materiałów 
bitumicznych (aparat „Pierścień kula”, suszarki, penetro-
metr, łaźnia wodna, aparat do badania przesiąkliwości 
pap), 

• materiałów ceramicznych – badania mikroskopowe, klasy 
cegieł (prasa wytrzymałościowa dwuzakresowa 0-200 kN  
i 0-2000kN z wyposażeniem), 

• nośności belek żelbetowych, zginania, oceny mechanizmu 
niszczenia elementów konstrukcyjnych (Stend do badań 
belek żelbetowych z wyposażeniem). 

 

dr inż. Marek Ciak,  
Instytut Politechniczny  
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Laboratorium mechaniki gruntówLaboratorium mechaniki gruntówLaboratorium mechaniki gruntówLaboratorium mechaniki gruntów    
    

W laboratorium mechaniki gruntów utworzono jedenaście 
stanowisk dydaktycznych, dzięki którym studenci  kierunków 
budownictwo oraz ochrona środowiska mogą zapoznać  się 
z oznaczeniami parametrów materiałów gruntowych. Są to 
stanowiska do oznaczeń m.in.:  
• cech makroskopowych gruntu,  
• wilgotności naturalnej, 
• granic konsystencji,  
• wskaźników porowatości,  
• gęstości objętościowej, 
• gęstości właściwej szkieletu gruntowego,  
• wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościo-

wej szkieletu gruntowego, 
• kąta tarcia wewnętrznego i spójności, zawartości części 

organicznych, 
• modułów ściśliwości, 
• współczynnika filtracji, składu granulometrycznego.  

 

Laboratorium wyposażone jest w aparat bezpośredniego 
ścinania do wyznaczania cech wytrzymałościowych gruntu, 

zestaw pięciu edometrów umożliwiający oznaczanie parame-
trów odkształceniowych, automatyczny ubijak Proctora, piec 
do wyżarzania, zestaw do analizy sitowej, sześć zestawów 
do analizy areometrycznej, trzy aparaty Cassagrande'a, su-
szarkę, dwa zestawy do oznaczania minimalnej i maksymal-
nej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i aparat do 
wyznaczania współczynnika filtracji w warunkach stałego 
naporu. 

Poza badaniami laboratoryjnymi, studenci mają możliwość 
zapoznania się z technikami badań terenowych podłoża 
gruntowego, w tym z metodologią poboru próbek do badań 
laboratoryjnych oraz z oznaczeniami stanu gruntów niespo-
istych „in situ”, dzięki wyposażeniu w zestaw do ręcznych 
wierceń penetracyjnych z wymiennymi końcówkami oraz w 
sondę dynamiczną z wyciągarką. Wymienione wyposażenie 
służyć będzie upowszechnianiu wiedzy w zakresie badań 
laboratoryjnych i terenowych związanych z mechaniką grun-
tów, która stanowi jedną z podstawowych dziedzin inżynierii 
lądowej.  

dr Piotr Srokosz,  
Instytut Politechniczny 



 

Laboratorium instalacji budowlanych Laboratorium instalacji budowlanych Laboratorium instalacji budowlanych Laboratorium instalacji budowlanych     

Ćwiczenia laboratoryjne w prezentowanym laboratorium 
przygotowują przyszłego organizatora prac budowlanych do 
oceny stanu technicznego oraz zgodnego ze sztuką inży- 
nierską eksploatacją instalacji elektrycznych w budowanych  
i eksploatowanych obiektach. Na wyposażeniu laboratorium 
znajdują się  stanowiska dydaktyczno-badawcze, umożliwia-
jące: identyfikację budowy i sposobów ułożenia przewodów 
elektrycznych w obiektach budowlanych; badanie wpływu 
środowiska eksploatacji przewodów elektrycznych na ich 
obciążalność prądową i stan (oporność) izolacji;  badanie 
charakterystyk czasowo-prądowych wyłączników instalacyj-
nych i różnicowoprądowych, a także dokonanie oceny sku-
teczności zastosowanych środków technicznych ochrony 
przeciwporażeniowej w fizycznych modelach obwodów insta-
lacji elektrycznych.  

Stanowiska badawcze wyposażono w nowoczesne oprzy-
rządowanie: 
• regulowane zasilacze napięcia zmiennego i stałego o ob-

ciążalności prądowej do 25A, 
• specjalistyczne mierniki parametrów urządzeń instalacji 

elektrycznych,  

• przyrządy (różne wykonania) do pomiaru wartości podsta-
wowych wielkości elektrycznych, 

• oscyloskopy wielokanałowe do obserwacji zmiennych w 
czasie wielkości elektrycznych, np. prądu podczas rozru-
chu silników elektrycznych. 

 Oprócz zagadnień związanych z instalacjami elektryczny-
mi, studenci pracujący na mini stanowiskach w laboratorium 
poznają techniczne wyposażenie budynków, m.in.: 
• centralę klimatyzacyjną z możliwością opomiarowania 

przepływów powietrza przez przewody wentylacyjne, 
• stanowisko centralnego ogrzewania z kotłem elektrycz-

nym, zaworem czwórdrożnym z siłownikiem, pompą oraz 
grzejnikami wraz z zabezpieczeniami w układzie zamknię-
tym, 

• stanowisko wodno-kanalizacyjne symulujące zaopatrzenie 
w wodę ciepłą i zimną budynku trzykondygnacyjnego wraz 
z kanalizacją sanitarną. 

 
dr inż. Józef Czucha, dr inż. Andrzej Wróblewski,  

Instytut Politechniczny  
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Laboratorium maszyn i napędów elektrycznych,Laboratorium maszyn i napędów elektrycznych,Laboratorium maszyn i napędów elektrycznych,Laboratorium maszyn i napędów elektrycznych, 
laboratorium elektrotechniki i metrologiilaboratorium elektrotechniki i metrologiilaboratorium elektrotechniki i metrologiilaboratorium elektrotechniki i metrologii    

Laboratorium maszyn i napędów elektrycznych przezna-
czone jest dla studentów kierunku mechanika i budowa ma-
szyn. Na stanowiskach laboratoryjnych studenci nabywają 
praktyczną wiedzę z zakresu właściwości maszyn i napędów 
elektrycznych (maszyny indukcyjne, transformatory, maszy-
ny prądu stałego). 

W skład wyposażenia pracowni wchodzą dydaktyczne 
zestawy laboratoryjne do badania maszyn indukcyjnych, 
maszyn prądu stałego, transformatorów. Silniki elektryczne 
można łączyć w układy napędowe składające się z napędu 
asynchronicznego lub prądu stałego, sprzężone z silnikiem 
prądu stałego.  

 

Na wyposażeniu laboratorium znajduje się również nowo-
czesne oprzyrządowanie, jak oscyloskopy cyfrowe, uniwer-
salne mierniki cyfrowe oraz przetworniki pomiarowe. 

W pomieszczeniu sąsiadującym z pracownią maszyn  
i napędów elektrycznych znajduje się laboratorium elektro-
techniki i metrologii. Pracownia służy do przedstawienia stu-
dentom podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki 
teoretycznej i pomiarów elektrycznych. Bogate  wyposażenie 
dydaktyczne (oscyloskopy cyfrowe, multimetry uniwersalne  
cyfrowe, elementy RLC) pozwala na wykonanie szeregu 
ćwiczeń  pomiarowych w obwodach prądu stałego i prze-
miennego. W skład aparatury wchodzą pomoce dydaktyczne 
wykonane na podstawie wieloletnich doświadczeń kadry  
i prac dyplomowych naszych studentów. 

 

 
dr inż. Tomasz Samotyjak,  

Instytut Politechniczny  



 

Laboratorium diagnostykiLaboratorium diagnostykiLaboratorium diagnostykiLaboratorium diagnostyki    , eksploatacji , eksploatacji , eksploatacji , eksploatacji     
i napraw maszyni napraw maszyni napraw maszyni napraw maszyn    

    
Pracownia diagnostyki, eksploatacji i napraw maszyn wy-

posażona jest w nowoczesne urządzenia i przyrządy pomia-
rowe do oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz 
obsługi technicznej z elementami naprawy niektórych zespo-
łów konstrukcyjnych. 
Studenci kierunku mechanika i budowa maszyn poznają na 
stanowiskach laboratoryjnych przyrządy diagnostyczne i me-
tody diagnozowania z wykorzystaniem: 
• wibroakustyki,  
• termowizji, 
• ultradźwięków, 
• wideoskopów z elektroniczną rejestracją danych pomiaro-

wych układów do osiowania, wyrównoważenia i lokalizacji 
uszkodzeń w węzłach łożyskowych, przekładniach zęba-
tych, sprzęgłach, silnikach elektrycznych, sprężarkach, 
silnikach spalinowych itp. 
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Zautomatyzowane systemy pomiarowe pozwalają na kom-
pleksowe przygotowanie studenta do oceny stanu części 
maszyn z wykorzystaniem mikroskopów, z możliwością reje-
stracji obrazów i chropowatości powierzchni na etapie wy-
twarzania i eksploatacji oraz wyznaczania charakterystyk 
pojazdów i maszyn w zakresie osiągów użytkowych, zużycia,  
niezawodności i bezpieczeństwa. 

 
prof. dr hab. inż. Ryszard Michalski,  

Instytut Politechniczny  
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Laboratorium CAD/CAMLaboratorium CAD/CAMLaboratorium CAD/CAMLaboratorium CAD/CAM    

Laboratorium CAD przeznaczone jest do prowadzenia 
zajęć i ćwiczeń laboratoryjnych w zakresie komputerowego 
wspomagania projektowania i grafiki inżynierskiej.  W pra-
cowni znajduje się 18 stanowisk komputerowych dla studen-
tów i 1 stanowisko dla wykładowcy, dzięki czemu studenci 
odbywają kurs z obsługi oprogramowania projektowego. 

Na wyposażeniu pracowni znajduje się: 
• 19 komputerów Dell Precision T1600 z oprogramowaniem 

Windows Office, Catia V5, AutCAD Mechanical, So-
lidWorks, Matlab, 

• drukarka laserowa A3 Epson EPL-N2550, 
• rzutnik stacjonarny Hitachi CP-WX3014WN oraz rozwijalny 

ekran. 
 

Laboratorium CAM jest miejscem kształcenia z zakresu 
technik wytwarzania techniką ubytkową, potocznie zwaną 
skrawaniem. Student poznaje tu działanie obrabiarki stero-
wanej numerycznie (komputerowo) oraz podstawowe techni-
ki obróbki detali. Wyposażenie umożliwia poznawanie i prak-
tyczne przećwiczenie komputerowej integracji działań w pro-
cesie technologicznym. Laboratorium wyposażone jest w 
obrabiarkę firmy EMCO ze zintegrowanym sterowaniem, 

identycznym jak w powszechnie stosowanym najnowszej 
generacji Sinumerik lub Heidenhain. 
Na stanowiskach komputerowych zainstalowano specjali-
styczne oprogramowanie: 
• MTS – system do bezpośredniego, interaktywnego progra-

mowania obrabiarek CNC z wirtualną symulacją realizacji 
obróbki, 

• Edge CAM – profesjonalny system wspomagania opraco-
wywania procesów obróbki CAM z wirtualną wizualizacją 
procesu, bogatą biblioteką narzędzi skrawających, przy-
rządów mocowania oraz modeli obrabiarek o różnej kine-
matyce, szeroko stosowany nawet w niedużych  zakładach 
produkcyjnych, 

• CATIA – całkowicie zintegrowany komputerowy system 
wspomagania konstruowania CAD i obróbki detali CAM, 
szczególnie powszechny w dużych korporacjach produkcji 
lotniczych, turbinowych, samochodowych, stoczniowych 
itd. 

 

mgr inż. Tomasz Warzecha,  
mgr inż. Bogdan Brzozowski,  

Instytut Politechniczny  



 

 

Laboratorium wyposażone jest m.in. w: 
• homogenizator laboratoryjny,  
• wirówkę, 
•  wagi laboratoryjne,  
• suszarkę, 
• łaźnię wodną,  
• dygestorium, 
• wielofunkcyjny przyrząd do analiz środowiskowych, łączą-

cy funkcje pH-metru, jonometru, tlenomierza i kondukto-
mierza.  

 

Dzięki tym podstawowym urządzeniom możliwa jest analiza 
próbek środowiskowych w laboratorium, a także w terenie.  
 

mgr Lidia Nawrocka, 
 Instytut Politechniczny  
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Laboratorium biologii i ekologiiLaboratorium biologii i ekologiiLaboratorium biologii i ekologiiLaboratorium biologii i ekologii    
 

Laboratorium biologii i ekologii zajmuje dwa pomieszcze-
nia. Jedno z nich stanowi pracownia mikroskopowa, w której 
znajdują się mikroskopy optyczne o możliwości powiększe-
nia obrazu do 1000 razy oraz mikroskopy stereoskopowe do 
obserwacji przyżyciowych. W laboratorium znajduje się także 
mikroskop z podłączoną kamerą cyfrową, umożliwiającą 
przekaz obrazu mikroskopowego na ekran ścienny. Kamera 
pozwala także na zapisywanie obserwowanych obiektów. W 
pracowni mikroskopowej odbywają się zajęcia laboratoryjne 
z Biologii i mikrobiologii dla studentów kierunku ochrona śro-
dowiska. Celem dydaktycznym tych zajęć jest poznanie 
świata przyrody poprzez obserwacje makro- i mikroskopowe 
żywych bądź utrwalonych okazów roślin i zwierząt. Zdobyta 
wiedza jest wykorzystywana w zadaniach praktycznych. I tak 
metodą fito- i zoobentosową oceniana jest jakość wód elblą-
skich cieków. Zajęcia odbywają się w ramach przedmiotu 
Biologiczna ocena jakości wód. Studenci mają także możli-
wość zapoznania się z funkcjonowaniem ekosystemów wod-
nych poprzez analizę ekologii wybranych zbiorowisk Zalewu 
Wiślanego w ramach przedmiotu Ekosystemy wodne i lądo-
we.  

Drugie pomieszczenie, należące do laboratorium biolo-
gicznego, to pracownia analityczna, w której są przygotowy-
wane i przechowywane materiały do zajęć laboratoryjnych,  
a także prowadzone są analizy chemiczne próbek wody, 
pobieranych w ramach realizowanych przez uczelnię projek-
tów badawczych.  



 

Biuletyn PWSZ w Elblągu 

Laboratorium monitoringu środowiskaLaboratorium monitoringu środowiskaLaboratorium monitoringu środowiskaLaboratorium monitoringu środowiska    
 

Wyposażenie laboratorium monitoringu środowiska umoż-
liwia jakościową i ilościową identyfikację różnego rodzaju 
substancji chemicznych, które poprzez swoją obecność w 
szeroko rozumianym środowisku przyrodniczym mogą sta-
nowić określone zagrożenie dla jego jakości, w tym również 
zagrożenie dla zdrowia człowieka. 

Szacowanie ryzyka środowiskowego i zdrowotnego możliwe 
jest poprzez stały monitoring jego podstawowych komponen-
tów, takich jak gleba, woda i powietrze. 

 

Studenci podczas zajęć laboratoryjnych zapoznają się  
z różnymi technikami analitycznymi oraz procedurami pobie-
rania próbek środowiskowych, oznaczając w nich między 
innymi zawartość metali ciężkich, substancji biogennych 
oraz  różnego rodzaju zanieczyszczeń pochodzenia nieorga-
nicznego i organicznego. 
Pracownia wyposażona jest w następującą aparaturę ba-
dawczą: 

• Chrompack CP-9002 z detektorem płomieniowo-jonizacyj-
nym do oznaczania substancji metodą chromatografii ga-
zowej, 

• spektrometr AAS-Savant AA GBC do analiz absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej ASA, 

• spektrofotometr Pharo 300 z termoreaktorem – spektrome-
tria UV, VIS, 

• analizator gazów GFM 430 – do analiz gazów za pomocą 
techniki detekcji gazów – elektrochemicznej i w zakresie 
podczerwieni. 

 

dr hab. Tadeusz Marcinkowski,  
Instytut Politechniczny  
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Laboratorium chemii środowiskaLaboratorium chemii środowiskaLaboratorium chemii środowiskaLaboratorium chemii środowiska    
 

Laboratorium chemii środowiska jest pracownią przede 
wszystkim o charakterze dydaktycznym. Studenci kierunku 
ochrona środowiska, dla których chemia i biochemia jest 
przedmiotem podstawowym, zaś chemia środowiska przed-
miotem kierunkowym, zapoznają się z różnymi technikami 
laboratoryjnymi wchodzącymi w zakres chemii ogólnej i ana-
litycznej oraz chemii środowiska. W ramach prowadzonych 
zajęć, stosując metody chemicznej analizy jakościowej i ilo-
ściowej, nabywają praktycznych umiejętności, koniecznych 
do rutynowego wykonywania analiz chemicznych różnorod-
nych próbek środowiskowych, w tym głównie wody, gleby  
i powietrza. W pracowni chemii środowiska mogą być wyko-
nywane również badania chemiczne, służące do realizacji 
dyplomowych prac inżynierskich. 

W pracowni znajdują się następujące stanowiska badawcze: 

• do analizy objętościowej (alkacymetria, kompleksometria), 
wyposażone w biurety automatyczne firmy Brand, 

• do pomiarów pH, jonometrycznych, przewodnictwa, zaso-
lenia, zawartości tlenu, wyposażone w miernik wielofunk-
cyjny CX-701, 

• do pomiarów spektrofotometrycznych (UV-WIS), wyposa-
żone w spektrofotometr Pharo-300 z termoreaktorem, 

• do oznaczania emisji gazów ze źródeł rozproszonych 
(głównie amoniaku). 

 

dr hab. Tadeusz Marcinkowski,  
Instytut Politechniczny  
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Laboratorium technologii środowiska Laboratorium technologii środowiska Laboratorium technologii środowiska Laboratorium technologii środowiska     
 

W laboratorium technologii środowiska prowadzone są 
zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Technologie stosowane w 
ochronie środowiska dla studentów II roku ochrony środowi-
ska. W laboratorium możliwe jest praktyczne rozwiązywanie 
zagadnień dotyczących oczyszczania wody i ścieków. Dzięki 
zainstalowanej aparaturze pomiarowej oraz stanowiskom 
badawczym możliwe jest między innymi:  

 

• określenie składu fizyczno-chemicznego wód i ścieków,  
• optymalizowanie procesów odżelaziania i odmanganiania 

wody, 
• ustalanie parametrów procesu koagulacji, 
• zmiękczanie wody, 
• badanie efektywności biologicznego oczyszczania ścieków 

w reaktorze typu SBR, 
• chemiczne strącanie związków fosforu w ściekach. 
 

 
 
Laboratorium wyposażone jest w wysokiej klasy urządze-

nia analityczne i laboratoryjne: spektrofotometr UV-VIS, 
Spectroquant Pharo 300, łaźnię wodną sześciostanowisko-
wą, mierniki wieloparametrowe (pH, CO2), wirówkę laborato-
ryjną, precyzyjne wagi laboratoryjne, suszarkę laboratoryjną 
z naturalną konwekcją, mieszadła magnetyczne 1-
stanowiskowe i mieszadło mechaniczne, biurety automatycz-
ne (elektroniczne, cyfrowe), dozowniki butelkowe, płytę 
grzejną z czujnikiem oraz reaktor SBR z pompami perystal-
tycznymi. 
 
 

 
 

mgr inż. Dominika Iskra-Świercz,  
Instytut Politechniczny  



 

W Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu  
w roku akademickim 2012/2013 zostanie uruchomiona nowa 
specjalność na kierunku filologia: Filologia Germańska – 
języki obce w biznesie. W rekrutacji zaplanowano przyjęcie 
40 studentów na studia stacjonarne. Studia na tym kierunku 
pozwolą na zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z 
zakresu m.in.: 
• biegłej znajomości języka niemieckiego, 
• wiedzy o literaturze oraz kulturze krajów niemieckojęzycz-

nych, 
• językoznawstwa, 
• wiedzy psychologicznej i społecznej o człowieku, 
• podstaw wiedzy ekonomicznej, 
• bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, 
• praktycznych umiejętności lingwistycznych z zakresu nie-

mieckiego oraz angielskiego języka biznesu i prawa, jak 
również prowadzenia korespondencji handlowej w obu 
językach obcych, 
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Nowa specjalność w Instytucie Pedagogiczno-Językowym 

• organizacji pracy biurowej, obsługi sekretariatu, organizo-
wania spotkań biznesowych oraz konferencji, technik ne-
gocjacji i mediacji itp.  

 

Integralną częścią tych studiów są praktyki zawodowe w 
wymiarze 90 godzin. 

Przykładowe miejsca praktyk to firmy, instytucje użytecz-
ności publicznej, urzędy, fundacje. 

Interdyscyplinarny charakter zdobytych umiejętności obej-
mujących gruntowne wykształcenie filologiczne, podstawy 
wiedzy ekonomicznej oraz bardzo dobrą kompetencję języ-
kową z zakresu dwóch języków obcych, uwzględniającą spe-
cyfikę komunikacji biznesowej, stwarza możliwość pracy w 
środowisku firm rodzimych oraz międzynarodowych, urzę-
dów, fundacji, w sektorze usług itp. Ponadto absolwenci bę-
dą przygotowani do podjęcia studiów magisterskich II stop-
nia. 
 

Instytut Pedagogiczno-Językowy  

1 stycznia 2012 roku rozpoczęło działalność Akademickie 
Centrum Wsparcia i Doradztwa (ACWiD). Jego głównym 
zadaniem jest udzielanie pomocy i wsparcia studentom 
PWSZ, którzy mają problemy m.in. z uczeniem się i zdawa-
niem egzaminów, potrzebują wsparcia w dokonywaniu wybo-
rów i podejmowaniu decyzji, są ofiarami przemocy, nie potra-
fią nadążyć za zmianami, potrzebują wiedzy i ukierunkowa-
nia w doskonaleniu siebie oraz nie radzą sobie ze stresem 
studiowania.  
Zadania ACWiD realizowane są poprzez:  
• wsparcie informacyjne, psychologiczne, instrumentalne  

i społeczne, 
• interwencję w sytuacjach kryzysowych, 
• wielozakresową pomoc i doradztwo zawodowe, 
• coaching, mediacje, instruktaż,  
• trening skutecznego uczenia się, 
• szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego, 
• pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ze SPE 

(specjalne potrzeby edukacyjne), 
• działania profilaktyczne i prewencyjne.  
 

ACWiD prowadzić będzie także cykliczne zajęcia grupowe – 
warsztaty: 
• skutecznego uczenia się i kreatywnego myślenia, 
• dotyczące metody szybkiego czytania,  
• na temat: inne notatki, czyli mapy myśli, 
• technik relaksacji,  
• efektywnego komunikowania się, asertywności, kierowania 

konfliktem, autoprezentacji i budowania pozytywnego ob-
razu siebie. 

 
Konsultacje prowadzą: pedagog – mgr Bogumiła Salmono-
wicz oraz psycholog – dr Irena Sorokosz. Wszystkich chcą-
cych zapisać się na konsultacje i warsztaty prosimy o kon-
takt z Akademickim Biurem Karier PWSZ w Elblągu: telefo-
niczny: 55 629 05 48 lub mailowy: abk@pwsz.elblag.pl 
 

dr Irena Sorokosz, 
Prorektor ds. Organizacyjnych 

Otwarcie Akademickiego Centrum Wsparcia i Doradztwa 



 

Biuletyn PWSZ w Elblągu 

Kolejna umowa w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”  
- Erasmus  

Na początku stycznia prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, 
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, 
podpisał kolejną umowę bilateralną w ramach europejskiego 
programu „Uczenie się przez całe życie” Erasmus z Uludag 
University w Bursie w Turcji. 

 

Umowa dotyczy wymiany studentów oraz kadry dydaktycz-
nej kierunków neofilologicznych z Instytutu Pedagogiczno-
Językowego PWSZ w Elblągu i Wydziału Edukacyjnego  
z Uludag University w tureckiej Bursie. 

Do tej pory PWSZ w Elblągu w ramach Programu Era-
smus zawarła 17 umów partnerskich z uczelniami w Niem-
czech, Hiszpanii, Grecji, Luksemburgu, Rumunii, Portugalii, 
Turcji, na Węgrzech, Łotwie, w Czechach i Słowacji.  

W bieżącym roku akademickim w PWSZ w Elblągu studiu-
ją studenci zagraniczni:  
• na kierunku ekonomia – studentka z Károly Róbert Főisko-

la na Węgrzech,  

17 

Wycieczka dydaktyczna studentów do Berlina 

W dniach 9-10 marca 2012 roku odbyła się wycieczka 
dydaktyczna studentów z Instytutu Ekonomicznego na Mię-
dzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 2012. Uczestni-
kami wyjazdu była również młodzież Zespołu Szkół Tury-
styczno-Hotelarskich oraz przedstawiciele Elbląskiego Kla-
stra Turystycznego. Celem tej wyprawy było zapoznanie 

uczestników z kulturą, obyczajami i tradycją różnych państw 
świata. 

Brama Brandenburska 

• na kierunkach: budownictwo, mechanika i budowa maszyn 
– pięciu studentów z Universidad de Castilla-La Mancha 
oraz student z Universidad de Oviedo z Hiszpanii, 

• na kierunku informatyka – dwóch studentów z Liepaja 
University na Łotwie. 

 

W zeszłym roku gościliśmy również profesorów z Hochschu-
le Bremen w Niemczech oraz z Oviedo University – Hiszpa-
nia, natomiast  w bieżącym roku z wizytą  przyjechali: dr 
Sabine Krämer-Neubert, wykładowca z Instytutu Filologii 
Germańskiej Uniwersytetu w Würzburgu oraz profesorowie z 
Fachhochschule w Stralsundzie (Niemcy) – Patrick Moore 
i Ralf Martens. 
 

Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą  

Uczestnicy wycieczki przed gmachem parlamentu  
Niemiec – Reichstagiem  



 

Uczestnicy mieli możliwość podziwiania gmachu Parla-
mentu Niemiec – Reichstagu oraz Bramy Brandenburskiej – 
symbolu upadku i rozłamu Niemiec.  

Kolejnym punktem zwiedzania była wieża telewizyjna 
Fernsehturm. Wewnątrz kuli znajduje się taras widokowy. 
Nad tarasem usytuowana jest restauracja z obrotowym pier-
ścieniem, na którym umieszczono stoliki. Obecnie pierścień 
dokonuje pełnego obrotu wokół osi w ciągu pół godziny. 

Następnym etapem wycieczki było Muzeum DDR – miej-
sce sentymentalne, ukazujące minioną epokę komunizmu. 
Relikty przeszłości wystawione w muzeum wprawiały w za-
dumę, a niekiedy wzbudzały uśmiech. Eksponaty można 
było nie tylko oglądać, ale także dotykać, a nawet przymie-
rzać. Można było też obejrzeć filmy poglądowe o ówczesnym 
systemie politycznym. 
W muzeum zrekonstruowano jedno z najbardziej charaktery-
stycznych mieszkań wraz z jego wyposażeniem – meblami, 
magnetofonem, kuchenką itp. Można było nawet wsiąść do 
najpopularniejszego samochodu NRD – Trabanta. Pokazano 
również dawną garderobę z możliwością podziwiania ówcze-

snych trendów mody. Uczestnicy wyszli rozbawieni i zado-
woleni z możliwości poznania tego, co nieznane – teraz opo-
wieści rodziców o dawnych czasach nie będą już dla nich tak 
obce. Pierwszy, długi i wyczerpujący dzień wycieczki minął 
niepostrzeżenie. Po zakwaterowaniu w Hostelu A&O, uczest-
nicy udali się na zasłużony wypoczynek. 

Kolejny dzień wycieczki przeznaczono na zwiedzanie hal 
targowych mieszczących się w Centrum Wystawienniczym. 
Gospodarzem tegorocznych ITB Berlin była Turcja. Wiodące 
państwo przygotowało pokazy taneczne, degustację potraw  
i napojów narodowych oraz prezentację strojów regional-
nych. Była także okazja do zapoznania się z ofertą hotelar-
ską i turystyczną poszczególnych regionów Turcji. 

Pozostałe państwa zostały zgrupowane według kontynen-
tów w 28 halach wystawienniczych. Państwa prezentowały 
charakterystyczne zakątki swoich regionów i zapraszały do 
odwiedzenia własnego kraju. Prezentacjom towarzyszyły 
pokazy ludowe, degustacje, śpiewy i tańce tradycyjne.  

 

Odwiedzający mieli możliwość zaopatrzenia się w ulotki, 
foldery, prospekty reklamowe poszczególnych krajów. Każde 
stoisko oferowało gadżety reklamowe w postaci długopisów, 
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Widok z tarasu wieży telewizyjnej – Fernsehturm  

Taras widokowy na wieży telewizyjnej   

Hale targowe ITB Berlin  
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notatników, smyczy, kalendarzy, płyt CD, toreb ekologicz-
nych a także słodkich upominków. Duże wrażenie na uczest-
nikach zrobiły kraje nam odległe, zwłaszcza afrykańskie, 
takie jak Senegal, Zanzibar, RPA, Maroko czy Tanzania. 
Najbardziej egzotycznymi państwami okazały się wyspy le-
żące u wybrzeży Afryki: Mauritius, Reunion i Madagaskar. 

Na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB Berlin 
nie zabrakło też Polski. Nasze stoiska wystawiennicze znaj-
dowały się w hali Europy. Polacy zapraszali zwiedzających 
do najbardziej charakterystycznych regionów naszego kraju. 
Można było odnaleźć Górali, Kaszubów i Ślązaków. Stolica 
naszego kraju także prezentowała swoje atrakcje turystycz-
ne. Nie zapomniano również o tak nam bliskich Mazurach. 
W tym roku prezentowana była również makieta Kanału El-
bląskiego z pochylnią.  
Polska promowała zbliżające się Euro 2012 – stadiony pił-
karskie, imprezy towarzyszące oraz bazę noclegową. 

Pobyt na targach dostarczył wielu atrakcji i pozwolił po-
znać ogromny wachlarz kulturowy niemal całego świata. 
Każdy uczestnik mógł odnaleźć państwo swoich marzeń lub 
odwiedzić jeszcze raz znane już zakątki. 

Wycieczka miała charakter dydaktyczno-poznawczy. 
Uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia najbardziej znanych 
i cenionych targów turystycznych w Europie. Dla niektórych 
była to pierwsza podróż poza granice naszego kraju. 
Cele wycieczki zostały osiągnięte, a uczestnicy zapoznali się 
z tradycją, kulturą i obyczajami różnych państw świata. 
 

mgr inż. Kamila Urbańska,  
Instytut Ekonomiczny  

Stoisko Warmii i Mazur z Kanałem Elbląskim i pochylniami  

 17 stycznia 2012 roku studenci I roku kierunku administra-
cja bezpieczeństwa publicznego przebywali na terenie 22 
Bazy Lotnictwa Taktycznego w Królewie Malborskim. Wizyta 
związana była z wysłuchaniem wykładu pt. Polskie siły po-
wietrzne jako element narodowego systemu bezpieczeń-
stwa, prowadzonego przez mjr. dypl. pilota Krzysztofa Sto-
bieckiego. Jednocześnie została stworzona praktyczna moż-
liwość bezpośredniego kontaktu z realnie funkcjonującym w 
tej bazie systemem bezpieczeństwa narodowego. Całość 
przedsięwzięcia została przygotowana przez dowódcę 22 
Bazy – płk. dypl. pilota Roberta Dziadczykowskiego oraz  
dr. Edwarda Jaremczuka. 
 Po wykładzie studenci udali się na lotnisko w Królewie 
Malborskim, gdzie mogli zapoznać się ze sprzętem używa-
nym przez lotników stacjonujących w Malborku. Bodaj naj-
ciekawszym fragmentem wyjazdowych zajęć była możliwość 
spotkania ludzi, zobaczenia z bliska sprzętu oraz zajęcia 
miejsca w kabinie najprawdziwszego samolotu bojowego. 
Największe zainteresowanie budziły samoloty MiG-29 oraz 
dwa zabytkowe, odrestaurowane samoloty typu MiG-21, 
przez lotników zwanych „ołówkami” oraz legenda polskiego 
lotnictwa – TS-11 „Iskra”. Najwięcej pytań dotyczyło właśnie 
tych maszyn.  

Studenci z wizytą u lotników w Malborku 

Na koniec pobytu na lotnisku studenci mieli okazję zoba-
czyć „domek pilotów” – miejsce, gdzie dyżurują piloci „pary 
dyżurnej”. Ponadto wielką atrakcją była możliwość obejrze-
nia, a nawet przymierzenia części wyposażenia indywidual-
nego pilota. Dziewczyny przymierzały szelki uprzęży spado-
chronowej, wkładały kaski ze specjalnymi osłonami chronią-
cymi wzrok pilota „patrzącego w słońce”. 

Studenci w kabinie samolotu bojowego  
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 Studenci z wielkim zainteresowaniem 
wysłuchali przygotowanego wykładu oraz 
niezwykle spontanicznie oglądali samolo-
ty i sprzęt. Chociaż na zewnątrz panowały 
zimowe warunki, całe lotnisko pokrywała 
gruba powłoka śniegu, uczestnicy wypra-
wy gorąco podziękowali lotnikom za przy-
jęcie. Do Elbląga grupa wracała z wielo-
ma wrażeniami, bogatsza o nowe doś-
wiadczenia. 

 
dr Edward Jaremczuk, 

 Instytut Ekonomiczny  

Studentka przymierzająca szelki uprzęży 
spadochronowej i studenci na trenażerze 

katapulty  

Wampiriada na uczelni  
„Seneka” w akcji 

Studenci z koła naukowego „Seneka” swoje pierwsze spo-
tkanie w sprawie organizacji Wampiriady przeprowadzili 15 
grudnia 2011 roku. Dotyczyło ono przede wszystkim 
terminu przeprowadzenia akcji poboru krwi oraz 
sposobu poinformowania studentów o Wampi-
riadzie. Przemek Bocheński zajął się kontak-
tem z Centrum Krwiodawstwa, zaś reszta 
grupy rozpropagowaniem akcji – utworzono 
odpowiednią stronę na facebook'u, nato-
miast na stronie uczelni umieszczono arty-
kuł. Wkrótce w ruch poszły ankiety, plakaty 
i plik ulotek. Wszystko to miało na celu prze-
konanie jak największej liczby osób, że odda-
nie krwi jest pięknym gestem w stronę drugiego 
człowieka. 

 

Po cichu nasze koło „Seneka” liczyło na duży odzew stu-
dentów, jednak nikt się nie spodziewał tak dużej liczby chęt-
nych. Zainteresowanie akcją przeprowadzoną 13 marca 
2012 roku było ogromne. Centrum Krwiodawstwa przygoto-
wało się na przyjęcie 50 darczyńców, chociaż chętnych stu-
dentów było dużo więcej (ok.70). Wynik okazał się więc za-

dowalający, dokonano 42 pobrań. Niestety, 8 osób nie mogło 
oddać krwi. Cała akcja przebiegła bez zakłóceń, chociaż nie 

obyło się bez zawrotów głowy. Warto nadmienić, że 
wśród oddających krew byli ci, którzy są honoro-

wymi dawcami, jak i osoby, które oddawały 
krew po raz pierwszy. Łącznie oddaliśmy 
ponad 20 litrów krwi.  
 

Nasi studenci deklarowali powtórne wzię-
cie udziału w akcji krwiodawstwa, co tym 
bardziej zachęca nas do organizowania 

tego typu przedsięwzięć. Dziękujemy 
wszystkim studentom, którzy przełamali 

strach przed igłą i zdecydowali się oddać krew. 
Jednocześnie już dzisiaj zapraszamy wszystkich 

tych, którzy z różnych przyczyn nie oddali krwi na kolejną 
taką akcję. Cieszy nas fakt, że studenci z naszej uczelni 
chcą wspólnie ratować ludzkie życie. 

 
 

Patrycja Posiewka,  
SKN „Seneka”  
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W czwartek, 24 maja 2012 roku po raz piąty odbył  się 
piknik naukowy dla wszystkich mieszkańców Elbląga i okolic. 
Piknik został zorganizowany przez naszą uczelnię w ramach 
X Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Na placu przed budynkiem 
przy ul. Grunwaldzkiej 147 i w salach wykładowych odwie-
dzający uczestniczyli w licznych pokazach, doświadcze-
niach, warsztatach i wykładach z wielu dyscyplin naukowych, 
m.in. geografii, ekonomii, nauk historycznych, biologii, che-
mii, fizyki, geologii, informatyki,  nauk filologicznych i peda-
gogiki. 

Bałtycki Festiwal Nauki jest imprezą popularno-naukową, 
organizowaną od 2003 roku przez wyższe uczelnie regionu 
pomorskiego oraz instytucje naukowe. Festiwal jest adreso-
wany do szerokiego grona społeczeństwa Wybrzeża i regio-
nu, niezależnie od wykształcenia, począwszy od szkół pod-
stawowych. Celem Festiwalu jest upowszechnienie tematyki 
i osiągnięć prowadzonych badań naukowych oraz przybliże-
nie ich społeczeństwu w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej 
formie, rozwinięcie ciekawości świata i radości z jego pozna-
wania. 

Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą     

X Bałtycki Festiwal NaukiX Bałtycki Festiwal NaukiX Bałtycki Festiwal NaukiX Bałtycki Festiwal Nauki    

Uroczyste otwarcie Festiwalu  

Pokaz robotów mobilnych  

Pokazy chemiczne  
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Juwenalia 2012  

W dniach 14-17 maja 2012 roku trwały kolejne elbląskie 
Juwenalia zorganizowane przez PWSZ w Elblągu pod patro-
natem Prezydenta Miasta Elbląga – mgr. Grzegorza Nowa-
czyka. 

Tradycyjnie studenckie święto zostało poprzedzone czę-
ścią sportową. I tak od poniedziałku do środy odbyły się: 
turniej siatkówki, turniej koszykówki oraz Piłkarski Hit – tur-
niej piłki nożnej. Kulminacja nastąpiła w czwartek 17 maja.  
O godzinie 13.30 na ulice Elbląga hucznie wyruszył barwny 
korowód, w którym wspólnie uczestniczyli pracownicy i wła-
dze uczelni oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Elblągu. Tegoroczny przemarsz przebiegał ulica-
mi Wojska Polskiego, Żeromskiego, Bema, Grota-
Roweckiego, Nitschmanna, Hetmańską, 1000-lecia, a koń-
czył się na placu PWSZ przy ul. Grunwaldzkiej 137. 

Zabawę rozpoczął Prezydent Elbląga Grzegorz Nowa-
czyk, przekazując studentom klucze do bram Miasta, sym-
bolizujące jednodniowe oddanie władzy w ręce żaków. Po 
doniosłej części przyszedł czas na konkursy i koncerty. Jak 
co roku i tym razem elbląscy studenci wykazali się kreatyw-
nością i bogatą wyobraźnią, przygotowując juwenaliowe 
przebrania.  

Około godziny 16.00 na scenę wkroczyły zespoły lokalne 
a po nich gwiazdy wieczoru: Skambomambo, Pajujo oraz 
Kalwi&Remi. Wspólne śpiewy licznie zgromadzonej publicz-
ności, niekończące się oklaski oraz pozytywne komentarze 
podkreśliły wyjątkowość elbląskich Juwenaliów 2012.  

 
Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą  

Pochód żaków ulicami miasta  

Wieczorna zabawa studentów  
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Dzień Kariery 

26 kwietnia 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Za-
wodowej w Elblągu odbył się „Dzień Kariery”, zorganizowany 
przez Akademickie Biuro Karier. 

Pośród wystawców znaleźli się przedstawiciele lokalnych 
przedsiębiorstw: ALSTOM Power Sp. z o.o.; Phinance S.A.; 
Promedica 24, jak również przedstawiciele agencji pracy, 
instytucji szkoleniowych i edukacyjnych: projektor – Wolonta-
riat Studencki, przedstawiciel Europejskich Służb Zatrudnie-
nia (EURES), Centrum Informacji i Planowania Kariery Za-
wodowej w Elblągu, Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, 
Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzie-
ży, Centrum Nauki i Biznesu „Żak”. 

W ciągu trzech godzin zainteresowani studenci i absol-
wenci mogli zapoznać się z ofertami pracy, ofertą edukacyj-
ną oraz skorzystać z porad doradców zawodowych i pośred-
ników pracy. 

 

Ewelina Bilska,  
Akademickie Biuro Karier  

Wystawcy z firmy Alstom Power  

III Elbląskie Biennale LotniczeIII Elbląskie Biennale LotniczeIII Elbląskie Biennale LotniczeIII Elbląskie Biennale Lotnicze 

31 maja w nowo oddanych budynkach przy ul. Grunwaldz-
kiej odbyła się już trzecia konferencja poświęcona lotnictwu, 
która w cyklu dwuletnim organizowana jest siłami naszej 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Aeroklubu 
Elbląskiego. Głównym tematem konferencji była 100-letnia 
rocznica związków Elbląga z lotnictwem na przestrzeni lat 
1912-2012.  

 
III Elbląskie Biennale Lotnicze stało się nie tylko płaszczy-

zną wymiany poglądów i opinii na temat 100-letnich tradycji 
lotnictwa w Elblągu, ale również niezwykle ważnym wydarze-
niem w życiu naszej uczelni. Obrady konferencji transmito-
wała lokalna telewizja elbląska, a od strony merytorycznej 
nad całym przedsięwzięciem czuwali pracownicy Instytutu 
Informatyki Stosowanej PWSZ. Elbląscy telewidzowie i inter-
nauci mogli śledzić poszczególne prezentacje i wystąpienia 
konferencyjne online. Podobnie było z następnym wydarze-
niem – telekonferencją. Tym razem połączono aulę PWSZ w 
Elblągu z miejscem stacjonowania Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego „Orlik” na Litwie. Wszyscy uczestnicy konferen-
cji oraz zainteresowani telewidzowie śledzili wystąpienie mjr. 
dypl. pilota Krzysztofa Stobieckiego. Ponadto w sali obrad 

odbył się niezwykle ciekawy pokaz możliwości lotniczych 
tzw. „dronów”. Prezentacja latających robotów przygotowana 
została przez zespół dr. inż. Henryka Olszewskiego. 

Konferencja to nie tylko wydarzenie naukowe, ale tym ra-
zem również inauguracja obchodów 100-lecia związków El-
bląga i jego mieszkańców z lotnictwem. Dlatego też w III 

Dr Edward Jaremczuk podczas wystąpienia  
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Elbląskim Biennale Lotniczym uczestniczyli: Rektor – prof. dr 
hab. inż. Zbigniew Walczyk, Prezydent Elbląga mgr Grze-
gorz Nowaczyk oraz zaproszeni goście, studenci i internauci. 
Na specjalnym briefingu obecni dziennikarze zostali poinfor-
mowani o planowanych z tej okazji uroczystościach, których 
kulminacją mają być pokazy lotnicze 14 lipca na lotnisku 
Aeroklubu Elbląskiego. 

W konferencji wzięło udział kilkunastu autorów wywodzą-
cych się z krajowych ośrodków akademickich (Elbląg, 
Gdańsk, Olsztyn) i nie tylko. Warto wspomnieć, że autorzy 
referatów reprezentowali szeroki przekrój pokoleniowy, po-
cząwszy od magistrów i doktorantów, a skończywszy na 
profesorach, doświadczonych badaczach prezentowanych 
zagadnień. W obradach mieli okazję wystąpić m.in.: dr 
Edward Jaremczuk, mgr inż. Florian Romanowski, dr hab. 
inż. Tadeusz Liziński, prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, dr 
inż. Henryk Olszewski, doc. dr inż. Witold Kurski, dr Marek 
Jagodziński. Prezentowana przez poszczególnych uczestni-
ków problematyka dotycząca przeszłości i teraźniejszości 
lotnictwa zawsze jest nośna poznawczo i badana przez 
przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Należy ona do 
istotnych wyzwań współczesnej nauki i praktyki. Problematy-
ka ta może być badana zarówno w aspekcie globalnym, jak i 
regionalnym, a także jednostkowym. 

Konferencja została zakończona i podsumowana przez jej 
przewodniczącego, dr. hab. inż. Cezarego Orlikowskiego, 
prorektora PWSZ w Elblągu, który zaprosił wszystkich 
uczestników na Piknik Lotniczy wraz z pokazami lotniczymi 
w dniu 14 lipca 2012 roku na lotnisko Aeroklubu Elbląskiego 
oraz do udziału w następnym, już IV Elbląskim Biennale Lot-
niczym, planowanym na rok 2014. 
 

dr Edward Janusz Jaremczuk  

Modele „dronów” podczas lotu  

Nowości Wydawnictwa PWSZ w Elblągu 

Pod koniec ubiegłego roku i ostatnim półroczu nakładem naszego wydawnictwa ukazały się kolejne publikacje: 
1. P. Kallas, The Pilgrim of Eternity. The Figure of the Wandering Jew in the Romantic Literature of Britain and America, 2011. 
2. Rodzina. Wybrane wymiary środowiska wychowawczego dziecka, red. M. Przybysz- Zaremba, I.Kijowska, 2011.  
3. S. Szuksta, Pierwszy tydzień ucznia w szkole, 2011.  
4. Integralia II – wymiary studenckiej humanistyki, red. K. Jarosińska-Buriak, A. Lica, 2012 
5. E. J. Jaremczuk, Związki Elbląga i jego mieszkańców z lotnictwem na przestrzeni 100 lat, 2012. 
 

Niebawem ukażą się m.in.: 
 

1. T. Rogacewicz, Dynamiczna grafika trójwymiarowa. Modelowanie. 
2. H. Olszewski, Laboratorium szybkiego prototypowania. Inżynieria odwrotna.  
3. Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu, zeszyt nr 14, Instytut Ekonomiczny, red. K. Sidorkiewicz. 
4. Oblicza Internetu. Internet jako przestrzeń komunikacji i dialogu, red. T. Obrzut-Jurewicz. 
5. J. Iciaszek, Historie o nieznanych przyjaciołach. Wybór opowiadań dla dzieci i dorosłych.  

Zainteresowanych kupnem naszych książek prosimy o 
kontakt z Wydawnictwem Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Elblągu, mieszczącym się w gmachu uczelni 
przy ul. Wojska Polskiego 1 (pokój 222), lub telefonicznie 
pod numerem 55 629 05 55. 


