
 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA   

W ELBLĄGUW ELBLĄGU  

Biuletyn nr 20Biuletyn nr 20  

Grudzień 2012Grudzień 2012  

Biuletyn PWSZ w Elblągu – Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego: dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. PWSZ w Elblągu 
Redaktor wydania: dr inż. Jerzy Buriak 

Nakład: 300 egz., kontakt: j.kuna@pwsz.elblag.pl 

Wydarzenia 2 

15. Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 3 

Nowe Logo PWSZ w Elblągu 4 

Podsumowanie rekrutacji 2012/2013  4 

Studia podyplomowe w IPJ PWSZ 6 

Matematyka i informatyka drogą do sukcesu w szkołach zawodowych 7 

Projekt „Innowacyjny nauczyciel w szkole XXI wieku” w IPJ PWSZ 8 

Projekt „Innowacyjny nauczyciel w szkole XXI wieku” – okiem studentki 9 

Studenci z Koła Naukowego „Seneka” na konferencji w Stralsundzie 10 

CREO w nowym wydaniu 11 

O Uniwersytecie Bałtyckim – Baltic University Programme (BUP) 12 

Studenci PWSZ promują autorską konstrukcję robota 13 

Erasmus? Najlepsza przygoda życia! 15 

Warsztaty dziennikarskie w Warszawie 16 

Akademia Dziecięca do nauki zachęca 17 

Wszechnica Informatyczna w Instytucie Informatyki Stosowanej 18 

Rodzina w „wektorze przesuniętego czasu” 19 

Wykład o międzypokoleniowym komunikowaniu się na temat seksu 21 

Wieczór z aniołami 22 

Nowości wydawnicze PWSZ w Elblągu 24 

W tym numerze:  



 

2 

Wydarzenia: 

22-23 listopada 2012 roku odbyła się zorganizowana przez Instytut Informatyki Stosowanej VII Interdys-

cyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. ”Oblicza Internetu. Internet jako przestrzeń komu-

nikacji i dialogu”. Konferencja była kolejnym, siódmym już spotkaniem badaczy, teoretyków i praktyków 

Internetu. 

15 października 2012 roku po przerwie wakacyjnej wznowiło swoją działalność Akademickie Centrum 

Wsparcia i Doradztwa (ACWiD), którego głównym zadaniem jest udzielanie pomocy i wsparcia studentom 

PWSZ w Elblągu. 

20-21 września w auli PWSZ odbyła się I Ogólnopolska Konferencja poświęcona TOC – uniwersalnemu 

programowi edukacyjnemu, ułatwiającemu realizację podstawy programowej oraz rozwiązywanie proble-

mów wychowawczych. Tego dnia odbyły się aktywne wykłady, bezpłatne warsztaty dla rodziców i nauczy-

cieli, pokazujące praktyczne wykorzystanie prostych narzędzi krytycznego myślenia do rozwiązywania 

problemów wychowawczy. 

18 października 2012 roku trwały Europejskie Targi Kariery i Pracy, w ramach których w auli PWSZ  

w Elblągu odbyła się konferencja pt. „Aktywność zawodowa i społeczna sprawą wszystkich pokoleń”. Po 

konferencji w Centrum Biznesowo-Sportowym zainteresowani mogli zapoznać się na specjalnych 

stanowiskach targowych z bogatą ofertą pracodawców oraz jednostek szkoleniowych i edukacyjnych. 

25-26 września 2012 roku w auli PWSZ odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Nowoczesne nauczanie: 

metody, techniki, narzędzia”. Konferencji towarzyszyły warsztaty, których celem była prezentacja aplikacji 

służących do wykonania multimedialnych, interaktywnych materiałów edukacyjnych. Organizatorami 

konferencji były: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu oraz 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu. 

25 czerwca 2012 roku w Elbląskim Parku Technologicznym odbyło się spotkanie, podczas którego  
PWSZ w Elblągu, w ramach Centrum Transferu Technologii, rozpoczęła szeroką współpracę z Telewizją 
Elbląską, Elbląskim Parkiem Technologicznym oraz firmą Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o. Rektor 
naszej Uczelni – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk spotkał się również z Pawłem Lulewiczem – 
Dyrektorem Elbląskiego Parku Technologicznego oraz Adamem Wojewódką – Prezesem Zarządu 
Lufthansa Systems Poland. Firma ta podpisała porozumienie mające na celu organizację praktyk dla 
studentów naszej Uczelni, które odbywać się będą na terenie EPT. 

9 października 2012 roku w galerii Filar Sztuki działającej przy Bibliotece PWSZ w Elblągu, została 

otwarta wystawa fotografii Ireny Bykowskiej pt. „Chwila okiem Pstrykacza”. Wernisaż wystawy trwał do 

30 listopada br. 

23 listopada 2012 roku tradycyjnie już bawiono się w klubie „Epoca” na „otrzęsinowej” imprezie dla 

studentów pierwszego roku. Zabawa została zorganizowana przez Radę Studentów PWSZ w Elblągu. 

29 listopada 2012 roku w Elbląskim klubie „Epoca”, z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu  

25-lecia programu Erasmus, odbyła się impreza pt. „ERASMUS PARTY”. Głównym celem tego 

wydarzenia była promocja europejskiego Programu „Uczenie się przez całe życie”. 
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15. Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 

 26 października 2012 roku w auli Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137 
odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 
2012/2013, rozpoczynająca obchody jubileuszu 15-lecia 
działalności Uczelni. 

 W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz pań-
stwowych, kościelnych i samorządowych. Powitano również 
rektorów, prorektorów i dziekanów innych uczelni oraz dyrek-
torów szkół, bibliotek i innych instytucji pożytku publicznego, 
biznesu i administracji. 

 Przemówienie inauguracyjne wygłosił Rektor PWSZ w El-
blągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk. Następnie Wice-
wojewoda Warmińsko-Mazurski Jan Maścianica wręczył 
odznaczenia państwowe (Złote, Srebrne i Brązowe Medale 
za Długoletnią Służbę), zaś Rektor odznaczył wybranych 
nauczycieli Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Nagrody 
otrzymali także najlepsi absolwenci Uczelni. 

 Najważniejszym punktem inauguracji była immatrykulacja, 
podczas której studenci pierwszego roku złożyli uroczystą 
przysięgę.  
 Po złożeniu ślubowania odbyła się symboliczna ceremonia 
pasowania na studenta. Kolejnymi elementami uroczystości 
było wystąpienie Przewodniczącego Rady Studentów PWSZ 
w Elblągu oraz projekcja filmu pt. „Historia Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Elblągu”, a także prezentacja no-
wego logo PWSZ. 

 Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Akademicki Chór 
PWSZ w Elblągu pod dyrekcją mgr Bożeny Belcarz, który 
odśpiewał Hymn Polski, tradycyjne Gaudeamus Igitur oraz 
pieśń Gaude Mater Polonia. 

 W dniu inauguracji została otwarta również jubileuszowa 
wystawa zdjęć, ukazująca najważniejsze wydarzenia i fakty  
z działalności Uczelni od momentu jej powstania. 

 Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą 
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 Podczas 15. Jubileuszowej Inauguracji Roku Akademickie-
go w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, 
Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk zaprezentował 
nowe logo Uczelni, stanowiące podstawowy element syste-
mu identyfikacji wizualnej PWSZ w Elblągu. Przez 15 lat 
istnienia PWSZ w Elblągu na oficjalnych drukach i materia-
łach promocyjnych znajdowało się godło Uczelni, które nadal 
będzie funkcjonowało, m.in. na sztandarze. 
 Projekt nowego logo został wybrany w drodze konkursu w 
maju 2012 roku spośród 31 nadesłanych prac. Autorem zwy-
cięskiego projektu jest artysta plastyk, elblążanin Zbigniew 
Babiński. 
Logo zbudowane jest z dwóch części: logotypu – nazwy 
PWSZ w Elblągu oraz sygnetu przedstawiającego cztery 
książki jako archetyp wiedzy i nauki. Występujące w sygne-
cie cztery książki symbolizują cztery instytuty Uczelni. Każda 
z ksiąg jest pierwsza i jednocześnie ostatnia, co podkreśla 
egalitaryzm instytutów. Cztery formy tworzą jednorodną, 
spójną i logiczną całość. Proces nauki jest dynamiczny i cy-
kliczny, dlatego zauważalny jest w sygnecie obrót w prawo – 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Każda książka jest 
otwarta – gotowa przekazać wiedzę. 
 Wprowadzenie logo PWSZ w Elblągu jest elementem 
wzmocnienia wizerunku marki Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu. Wraz z nowym logo Uczelnia wpro-
wadziła nowe jednoznaczne przesłanie, które brzmi „Studia 
wyższe niż inne”. 

 Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Podsumowanie rekrutacji 2012/2013 

 Podczas tegorocznej rekrutacji kandydatów na rok akademicki 2012/2013 o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia 
ubiegało się ogółem 1633 kandydatów. Spośród nich w drodze postępowania rekrutacyjnego przyjęto 866 osób. O miejsce na stu-
diach niestacjonarnych natomiast ubiegało się 249 osób, z czego status studenta otrzymało 181 kandydatów. 

Największą popularnością cieszyły się kierunki: 

• Administracja, specjalność: Administracja bezpieczeństwa publicznego, 

• Informatyka, 

• Budownictwo, 

• Ekonomia, specjalność: Ekonomika menedżerska. 

 

 Dział Kształcenia 
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Liczba Kandydatów i przyjętych na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych w PWSZ w Elblągu  

na rok akademicki 2012/2013  

Liczba Kandydatów i przyjętych na poszczególne kierunki studiów niestacjonarnych w PWSZ w Elblągu  

na rok akademicki 2012/2013  
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Studia podyplomowe w IPJ PWSZ  

 5 października 2012 roku odbyła się Uroczysta Inauguracja 
Roku Akademickiego 2012/2013 Podyplomowych Studiów, 
organizowanych w Instytucie Pedagogiczno-Językowym 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 

 Dyrektor Instytutu mgr Teresa Kubryń, prowadząca uro-
czystość inauguracyjną, zaprezentowała specjalności reali-
zowane w Instytucie oraz wskazała nowe, uruchamiane 
w bieżącym roku akademickim. Podkreśliła, iż oferty kiero-
wane są do różnych osób posiadających dyplom ukończenia 
uczelni wyższej, a zatem do szeroko rozumianego środowi-
ska społecznego. Najwięcej jednak propozycji adresowanych 
było do nauczycieli.  

 Uroczystość uświetnił wykład inauguracyjny pt. „Legalne 
uzależnienie – pracoholizm”, wygłoszony przez Prorektora 
ds. Organizacyjnych – dr Irenę Sorokosz . 
 W naszym Instytucie można poszerzać swoją wiedzę  
i rozwijać umiejętności zawodowe w ramach następujących 
studiów podyplomowych: 
Studia nienauczycielskie: 
• Logopedia, 
• Kształcenie tłumaczy języka niemieckiego. 
Studia nauczycielskie: 
Programy studiów opracowane są zgodnie z wymaganiami 
obowiązującymi w szkolnictwie wyższym, zawartymi w Roz-
porządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przy-
gotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Studia dotychczas realizowane: 
• Przygotowanie pedagogiczne, 
• Terapia pedagogiczna, 
• Surdopedagogika z arteterapią, 
• Tyflopedagogika z arteterapią, 
• Socjoterapia. 
Nowe specjalności: 
• Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób  
 z niepełnosprawnością intelektualną, 
• Surdopedagogika, 
• Polonistyka dla nauczycieli. 
Studia podyplomowe w IPJ prowadzone są w systemie 
zaocznym (zjazdy piątek – sobota).  

 dr Iwona Kijowska 
 Instytut Pedagogiczno-Językowy  
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Matematyka i informatyka drogą do sukcesu  
w szkołach zawodowych 

 Od 3 września 2012 roku do 30 sierpnia 2014 roku w In-
stytucie Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu jest reali-
zowany projekt „Matematyka i informatyka drogą do sukcesu 
w szkołach zawodowych”, współfinansowany ze środków 
EFS w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompe-
tencji w regionach. Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjno-
ści i jakości szkolnictwa zawodowego – Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki. 

Projekt został zakwalifikowany do realizacji w ramach  
3/POKL/9.2/2012, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament EFS.  

 Jest to częściowa kontynuacja dwóch projektów: PODNIE-
SIENIE ATRAKCYJ-NOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWE-
GO W PIONIE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ELBLĄGU,  
NA KIERUNKU INFORMATYKA – CZĘŚĆ I  
i CZĘŚĆ II, zrealizowanych w roku akademickim 2008/2009 i 
2009/2010. Projekt – część I, został ogólnopolskim laurea-
tem w konkursie ogłoszonym przez Ministra Rozwoju Regio-
nalnego „Dobre praktyki EFS 2009”, uhonorowanym tytułem 
„Najlepsza inwestycja w człowieka”. Przyznanie tego tytułu 
wiąże się także z przekazaniem PWSZ w Elblągu specjalnie 
w tym celu wykonanej statuetki. Projekt zostanie zaprezento-
wany na stronie internetowej www.efs.gov.pl, a także przed-
stawiony w publikacji wydanej przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego. 

 Realizacja projektu ma rozwiązać problem słabego przy-
gotowania absolwentów techników, zwłaszcza w zakresie 
matematyki, do studiowania na kierunkach technicznych. 
Studenci I roku Instytutu Informatyki Stosowanej w PWSZ  
w Elblągu to w 60% absolwenci elbląskich techników, z cze-
go 80% tej liczby stanowią absolwenci Zespołu Szkół Me-
chanicznych (ZSM) oraz Zespołu Szkół Techniczno-
Informatycznych (ZST-I). W tych szkołach zawodowych ma-
tura z matematyki zdawana jest głównie na poziomie podsta-
wowym; poziom rozszerzony w ZSM wybrało 10% uczniów, 
w ZST-I – 3%. Celem realizacji wspomnianego projektu jest 
odwrócenie tej tendencji i podwyższenie poziomu matury  
z matematyki. 
 Zorganizowanie płatnych staży uczniom u pracodawców 
ma również spowodować wzrost kwalifikacji zawodowych 
uczniów i zachęcić ich do studiów technicznych poprzez 
przybliżenie specyfiki pracy informatyka. Projekt zakłada 
realizację programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

mającego na celu wsparcie uczniów w kształtowaniu ich 
kariery zawodowej. 

 Grupą docelową są uczniowie klas II-IV o kierunku technik 
informatyk (od września 2012 r.) z dwóch techników w Elblą-
gu: ZSM (45 uczniów) i ZST-I (45 uczniów). Przewiduje się 
utworzenie 6 grup (15 osób w każdej grupie), przy czym 
uczniowie klas II i III (4 grupy) będą uczestniczyli w projekcie 
przez 2 lata, a klas IV (2 grupy) przez 1 rok. Taki wybór gru-
py docelowej związany jest z możliwością zapewnienia od-
powiedniej opieki merytorycznej i organizacyjnej oraz przy-
gotowaniem uczniów do podjęcia studiów na kierunkach 
technicznych. W związku ze zmianą systemu szkolnictwa 
zawodowego od września 2012 roku i możliwością wyboru 
przez uczniów nauki matematyki na poziomie rozszerzonym, 
projekt nie zakłada przeprowadzenia naboru wśród przy-
szłych klas I, gdyż klasy te będą miały zapewnione wsparcie 
poprzez dodatkowe godziny matematyki i informatyki (nowe 
ramowe plany nauczania). 

 Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celu głównego 
projektu PO KL, tj. podniesienie umiejętności z matematyki  
i programowania poprzez udział uczniów z wymienionych 
szkół w programie rozwojowym. Uczestnictwo w zajęciach, 
konkursie, przyczyni się do wyrównania szans uczniów tech-
nikum z absolwentami LO. Trwałością projektu będzie uzy-
skanie dodatkowych narzędzi wspomagających nauczanie 
przez nauczycieli w tych szkołach (platforma z konkursem  
i materiałami, tablica interaktywna).  

 Staże zawodowe u pracodawców lokalnych pozwolą na 
nawiązanie współpracy, a w przyszłości na kierowanie 
uczniów na praktyki zawodowe oraz warsztaty. Dostęp do 
nowoczesnych stanowisk pracy, technologii jest dla uczniów 
kluczowy w znalezieniu dla siebie miejsca na rynku pracy.  

 Ze względu na realizację projektu, powinna wzrosnąć 
średnia liczba uzyskanych punktów z egzaminu maturalnego 
z matematyki na poziomie podstawowym, jak i zdawalność  
z tego egzaminu, co będzie miało pozytywny wydźwięk w 
środowisku lokalnym, wpływając na atrakcyjność szkół za-
wodowych w rekrutacji już na poziomie absolwentów gimna-
zjów. 

 

 mgr Andrzej Stojek 
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Projekt „Innowacyjny nauczyciel w szkole XXI wieku”  
w IPJ PWSZ 

 Już drugi rok trwa w IPJ PWSZ realizacja projektu 
„Innowacyjny nauczyciel w szkole XXI wieku”, wdrażanego  
w partnerstwie z gminą Miasta Elbląg, współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach POKL (Priorytet III. Wysoka jakość systemu 
oświaty. Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia 
i doskonalenia nauczycieli). 

 Głównym celem projektu jest wypracowanie modelowego 
systemu przygotowania studentów, nauczycieli oraz placó-
wek oświatowych z terenu gminy Miasta Elbląg do skutecz-
nego realizowania programów praktyk pedagogicznych 
przez studentów specjalności nauczycielskich IPJ PWSZ 

w Elblągu. Opracowanie i wdrażanie nowych rozwiązań 
organizacyjnych oraz wyposażenie studentów w szeroko ro-
zumiane kompetencje pedagogiczne pozwoli na podniesie-
nie jakości przygotowania praktycznego kolejnych roczników 
absolwentów do zawodu nauczyciela. 
 Do tej pory projektem objęto blisko 500 studentów IPJ  
i 262 nauczycieli, z których każdy zrealizował po 45 godzin 
szkoleń w zakresie:  
• technologii pracy umysłowej dziecka, na podstawie progra-

mu „Klucz do Uczenia się” (KdU), opracowanego przez 
Galinę Dolya wg teorii L. Vygotskiego; moduły zastosowa-
ne w projekcie dotyczą podstawowych umiejętności w za-
kresie myślenia logicznego, przyczynowo-skutkowego  
i rozwoju języka,  

• planowania, organizowania i prowadzenia zajęć dydaktycz-
nych z wykorzystaniem TOC (Theory of Constraints), 

• wykorzystania IT (WebQuesty, platformy edukacyjne, pod-
casty, videocasty), 

• skutecznego radzenia sobie z uczniem niezdyscyplinowa-
nym, zakłócającym porządek w toku lekcji oraz rozwiązy-
wania trudnych sytuacji szkolnych. 

 Zawód nauczyciela nie należy do łatwych i wymaga wielu 
swoistych właściwości, odpowiedniej wiedzy oraz różnorod-
nych kompetencji. Nauczyciel ma być nie tylko twórczy 
i innowacyjny, ale także nastawiony na innych, podążający 
za zmieniającą się rzeczywistością, umiejący przekraczać 
bariery rutynowego postępowania. Dlatego szkolenia, w któ-
rych uczestniczą wszyscy studenci specjalności nauczyciel-
skich w IPJ, znacząco poszerzają zakres kształcenia przy-
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 Studenci realizują praktyki pedagogiczne w 33 uczestni-
czących w projekcie placówkach oświatowych gminy Miasta 
Elbląg. 

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, wraz  
z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczy-
cieli w Elblągu i „TOC dla Edukacji” Sp. z o.o. oraz Stowarzy-
szeniem „Akcja Wspierania Aktywności”, była także współor-
ganizatorem ogólnopolskiej konferencji „Uczymy myślenia – 
narzędzia TOC w służbie dzieci”, która odbyła się w dniach 
20-21 września 2012 roku w budynku przy ul. Grunwaldzkiej. 
Celem konferencji i towarzyszących jej warsztatów przed-
miotowych była popularyzacja narzędzi TOC w edukacji 
szkolnej oraz promowanie, wdrażanie i propagowanie inno-
wacyjnych rozwiązań edukacyjnych.  

 
 dr Irena Sorokosz – kierownik projektu 

 Prorektor PWSZ w Elblągu 

szłych nauczycieli o istotne elementy przydatne we współ-
czesnej szkole, a praktyka w odpowiednio wyposażonych 
placówkach daje możliwość zastosowania i weryfikacji naby-
tych umiejętności w rzeczywistości szkolnej. 

Projekt „Innowacyjny nauczyciel w szkole XXI wieku” –  
okiem studentki 

 Na renomę i prestiż danej uczelni pracują nie tylko wykła-
dowcy i pracownicy, ale przede wszystkim studenci. Ich wy-
kształcenie i przygotowanie praktyczne wpływa na ich pozy-
cję na rynku pracy. Dla pracodawcy najważniejsza jest wie-
dza i umiejętności, które kandydat zdobył na studiach. 
 Kilkanaście lat działalności to niedużo, a jednak w tym 
stosunkowo krótkim czasie Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa w Elblągu wykształciła wielu specjalistów, którzy 
dzięki przygotowaniu teoretycznemu, a także praktyce zawo-
dowej, wykonują swoją pracę solidnie i rzetelnie. Ponadto 
nasza uczelnia organizuje wiele dodatkowych zajęć oraz 
zachęca do brania udziału w różnych projektach – dotyczy to 
nie tylko kierunków ścisłych, ale i tych o profilu humanistycz-
nym. Przykładowo, studiując filologię polską o specjalności 
nauczycielskiej, student ma możliwość uczestnictwa w szko-
leniach, które rozwijają umiejętności pedagogiczne. W ra-
mach projektu „Innowacyjny nauczyciel w szkole XXI wieku”, 
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, prowadzone są kursy doszkalające studentów – przy-
szłych nauczycieli. W trakcie trwania kursu student otrzymu-
je liczne pomoce i materiały dydaktyczne. Uczelnia umożli-
wia konsultacje z instruktorami, którzy w klarowny sposób 

objaśniają dane zagadnienie i proponują różnorodne ćwicze-
nia w celu utrwalenia wiadomości. Student doszkala się nie 
tylko w zakresie uczenia i aktywizacji dzieci poprzez zabawę, 
ale także w kwestii utrzymania dyscypliny na zajęciach. W 
ramach wspomnianego projektu uczelnia została także wy-
posażona w różnego typu sprzęt audiowizualny, do którego 
mamy szeroki dostęp. 
 Projekt obejmuje prowadzenie warsztatów z zakresu tech-
nologii informacyjnej (w tym tablice interaktywne, WebQu-
est), tzw. Klucza do Uczenia się (w tym moduł Logika, Pro-
gram Literacki, Konstrukcje) oraz z obszaru TOC (Theory of 
Constraints – uniwersalnego narzędzia rozwijającego myśle-
nie logiczne). Są one cennym doświadczeniem, ponieważ 
poznajemy nowe metody nauczania oraz, co ważne, może-
my je wykorzystać w życiu osobistym. Certyfikat, który stu-
dent otrzymuje po zakończeniu kursu, jest dodatkowym atu-
tem w naszym CV.  
Jeśli chodzi o zastosowanie powyższych propozycji w życiu 
prywatnym, szczególnie interesujące są narzędzia TOC 
(przykładowo – świetnym elementem ukazującym konse-
kwencje danego wyboru jest schemat tzw. gałązki, który 
uzmysławia, jakich konsekwencji możemy uniknąć).  
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 Podczas trwania studiów filologicznych student uczestni-
czy w cyklu zajęć z metodyki nauczania języka polskiego, 
odbywających się w ciągu czterech semestrów. Przedmiot 
ten przygotowuje do zawodu, chociażby poprzez zapoznanie 
studentów z podstawą programową, do której musi być do-
stosowany scenariusz danej lekcji. Ponadto wykładowca 

uczy jak prawidłowo tworzyć taki scenariusz, co trzeba w nim 
zawrzeć oraz w jaki sposób skutecznie zrealizować cele 
lekcji. Zajęcia są idealnym przygotowaniem do praktyki jaką 
gwarantuje nam uczelnia. Już na drugim roku student musi 
się zmierzyć z pracą nauczyciela w szkole podstawowej oraz 
w gimnazjum. Praktyka ta polega na prowadzeniu zajęć lek-
cyjnych jeden dzień w tygodniu pod czujnym okiem nauczy-
ciela prowadzącego. Dzięki obserwacjom doświadczonego 
nauczyciela, student zdobywa umiejętność analizy i samo-
kontroli wiedzy merytorycznej i językowej. Trzeci rok rozpo-
czyna się praktyką nauczycielską, która trwa od połowy 
września do połowy października. Przez dwa tygodnie pro-
wadzone są lekcje przez kandydata w klasach 4-6 oraz w 
gimnazjum. To właśnie ta praktyka umożliwia nam –
studentom zapoznanie się z procedurami oceniania uczniów, 
prowadzenia spotkań z rodzicami, czy z przebiegiem posie-
dzeń rady pedagogicznej. Dzięki temu przyszły pedagog 
poznaje obowiązki nauczycielskie.  
 Wszystkie wymienione działania oraz formy aktywności 
traktuję jako dodatkowe atuty w naszej formacji humani-
stycznej, zwiększające szansę na udany start zawodowy.  
 

 Sandra Kotlewska 
studentka III roku filologii polskiej  

Studenci z Koła Naukowego „Seneka” na konferencji  
w Stralsundzie 

 W dniach 10-12 października 2012 roku w Fachhochschu-
le Stralsund odbyła się konferencja naukowa „Challenges 
and opportunities – discussing the financial future”. Kierowni-
kiem spotkania był prof. dr Patrick Moore. W konferencji 
uczestniczyło wielu międzynarodowych ekspertów w dziedzi-
nie finansów, m.in. Reinhard Hahn – dyrektor Deutsche Ban-
ku, Heiko Thieme z American Heritage Management, dr Pa-
weł Śliwiński z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
Hartmut Oertel z CEO of G&O Business Consulting  
Shanghai, dr Modestas Plakys z Nordea Bank Lithuania. 
 Po wygłoszeniu przemówień przez przedstawicieli biznesu 
zorganizowana została dyskusja, którą prowadzili: prof. dr 
Hiltgunt Fanning z Modestas Plakys, Aleksander Munster 
(Nord LB), Rene Schernikau (Investitionsbank Sachsen-
Anhalt), Thomas Leypold (Firmencreditbank), Grit Bugasch 
(PWC Berlin) i Olli Backmann (Frankfurt). W dyskusji skon-
centrowano się na dwóch tematach: „W jaki sposób poradzić 
sobie z kryzysem i czego możemy się spodziewać w przy-
szłości” oraz „Jak można było doświadczyć kryzysu –  

z punktu widzenia bankowego”. W międzynarodowym gronie 
dominowały dwie koncepcje: europejska i amerykańska. 
Europejczycy w swoich wykładach skupiali się głównie na 
mechanizmach działania banków i rynków finansowych. Z 
kolei amerykański ekspert przekonywał studentów, że może 
być to najlepsze 20 lat rozwoju gospodarki, bowiem wystar-
czy, aby każdy z nas znalazł i wykorzystał swoje szanse  
i talenty. Uczestnicy konferencji bardzo mocno akcentowali 
jak ważna jest dla naszego świata współpraca między Euro-
pą, Stanami Zjednoczonymi i Chinami.  

 W trakcie konferencji zaplanowano warsztaty dla studen-
tów, a po ich zakończeniu wspólną prezentację wyników. 
Wszyscy przybyli studenci zostali podzieleni na dwie grupy. 
Naszym zadaniem był czynny udział w dyskusji i na podsta-
wie wysuniętych wniosków stworzenie plakatu dotyczącego 
finansowych aspektów polskiego biznesu. Następnie plakat 
został zaprezentowany przed wszystkimi członkami konfe-
rencji. Przewodniczącą naszej grupy warsztatowej była  
dr Beata Kotowska (UG). 
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 PWSZ w Elblągu reprezentowali członkowie Koła Nauko-
wego „Seneka”: Faustyna Gryboś, Marta Szewczuk, Kata-
rzyna Pleszkun, Justyna Jeremicz, Borys Klejnota (wszyscy 
z III roku PG) i Patrycja Posiewka (II EM), pod opieką mgr 
Marty Aniśkowicz i dr. Krzysztofa Sidorkiewicza.  
 Wszyscy jesteśmy zachwyceni wyjazdem, przywozimy 
niezapomniane wrażenia i zachęcamy do dalszych działań w 
tym kierunku, bo to wspaniałe doświadczenie. Konferencja 
naukowa to nie tylko wygłaszanie i słuchanie referatów, ale 
możliwość poznania wielu interesujących ludzi. Pozwala 
również rozwijać naszą osobowość i charakter.  
 

 Justyna Jeremicz 
 studentka III roku, SKN „Seneka” 

CREO w nowym wydaniu 

Studenci działający w Kole Naukowym CREO postanowili 
utworzyć sekcje: mechaników, ochrony środowiska, budow-
nictwa. Opiekunami sekcji zostali: dr inż. Stanisław Kwitnew-
ski, mgr inż. Katarzyna Szwemińska, mgr inż. Hanna Mierze-
jewska. Pod koniec roku członkowie ogłoszą oficjalnie logo 
SKN CREO. 

Nowy rok akademicki zapowiada się wyjątkowo pracowi-
cie, gdyż postanowiono rozszerzyć działalność o współpracę 
z instytucjami w regionie: z Centrum Edukacji Ekologicznej, 
Elbląskimi Wodociągami oraz z Zakładem Utylizacji Odpa-
dów. Planowana realizacja projektu „Bezpieczne przestrze-
nie” bazować będzie na współpracy ze szkołami ponadgim-
nazjalnymi. Sekcja budowlana podjęła wyzwanie, uczestni-
cząc w konkursie „Nowoczesne betony w budownictwie”, 
mającym na celu wytworzenie betonu o najwyższych para-

metrach. Z kolei mechanicy postanowili w nadchodzącym 
roku akademickim dokończyć modernizację pojazdu na alter-
natywne źródło energii. 
 Już w grudniu studenci działający w CREO przygotują 
warsztaty dla studentów Akademii Dziecięcej oraz warsztaty 
„Mikołajki z CREO”. 

Duże nadzieje na rozwój własnych zainteresowań widzą 
studenci we współpracy z Elbląskim Parkiem Technologicz-
nym. Spotkanie w EPT, które odbyło się w listopadzie, było 
nie tylko interesującym doświadczeniem dla członków na-
szego koła, ale również wzbudziło zainteresowanie firm po-
tencjałem naszych studentów. 

 

 dr Agata Rychter 
 opiekun SKN CREO 
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O Uniwersytecie Bałtyckim – Baltic University Programme (BUP) 

Program Uniwersytetu Bałtyc-
kiego (Baltic University Program-
me) skupia się na zagadnieniach 
zrównoważonego rozwoju, 
ochrony środowiska oraz demo-
kracji w Regionie Morza Bałtyc-
kiego. Uczestnikami tego progra-
mu są uniwersytety krajów nale-
żących do Regionu Bałtyckiego. 
Prawie wszystkie leżą w tzw. zlewni Bałtyku, czyli w obsza-
rze, z którego wody spływają do Morza Bałtyckiego. Poza 
krajami usytuowanymi bezpośrednio nad Bałtykiem, w skład 
sieci wchodzi także Białoruś, Ukraina, Czechy i Norwegia. 
 W programie uczestniczą wszystkie rodzaje uczelni – hu-
manistyczne i techniczne, wyższe szkoły pedagogiczne i 
ekonomiczne, akademie rolnicze i medyczne itp., a także 
inne placówki szkolnictwa wyższego oraz instytucje badaw-
czo-naukowe. W sieci działa ponad 1 200 nauczycieli i około 
70 000 studentów, którzy biorą udział w jednym lub kilku 
kursach w ramach programu od chwili jego powstania, tj. od 
1991 roku. Program jest koordynowany przez Sekretariat 
Uppsala Centre for Sustainable Development (Uppsala Uni-
versity, Szwecja). 

 BUP aktywnie zajmuje się edukacją, badaniami naukowy-
mi, informacją oraz realizacją projektów. Współpracuje rów-
nież z innymi instytucjami społecznymi, np. zarządami miast 
i władzami lokalnymi. 
 Program oferuje kursy na poziomie uniwersyteckim zarów-
no dla studentów niższych lat, jak i magistrantów oraz kształ-
cenie ustawiczne dla nauczycieli i specjalistów. Corocznie 
kursy są organizowane w ponad 225 uczelniach dla ogólnej 
liczby około 9 000 studentów. W ramach tego programu or-
ganizowane są następujące rodzaje kursów: 
• Nauka o środowisku basenu Morza Bałtyckiego, 
• Środowisko Morza Bałtyckiego, 
• Region Morza Bałtyckiego – kultura, polityka, społeczeń
 stwo, 
• Ludy Bałtyku, 
• Zrównoważony rozwój Regionu Bałtyckiego, 
• Zrównoważona gospodarka wodna, 
• Zrównoważony rozwój społeczny i planowanie miast. 

Kursy, objęte systemem punktów kredytowych (ECTS), 
prowadzone są w języku angielskim i polskim. Forma zajęć 
jest dowolna, tzn. wykłady, seminaria, ćwiczenia, zajęcia 
fakultatywne itp. Należy podkreślić, że przy prowadzeniu 
zajęć w ramach BUP stosowane są najnowsze techniki dy-

daktyczne typu long distance lear-
ning (video- i audiokonferencje). 
Wszyscy studenci, którzy zdadzą 
egzamin, otrzymują dyplom ukoń-
czenia kursu podpisany przez 
dyrektora Baltic University w 
Uppsali. 
 Głównym elementem organiza-
cji Uniwersytetu Bałtyckiego są 
krajowe centra, koordynujące 
przekazywanie informacji o waż-
nych wydarzeniach, konferen-
cjach, seminariach i innych spo-
tkaniach. Do zadań centrów nale-
ży także kontaktowanie między 
sobą nauczycieli i studentów oraz 
dystrybucja materiałów. Funkcjo-
nujących w regionie 14 centrów 
narodowych zapewnia kontakty i 
przepływ informacji, a także 
współdziała w rozwoju programu 
w krajach uczestniczących. 
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 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu należy 
do BUP od 2008 roku, kiedy to Rektor Zbigniew Walczyk 
podpisał umowę o współpracy. W ramach tej umowy uczel-
nia nasza realizuje zajęcia w języku polskim w zakresie 
Zrównoważonego Rozwoju Regionu Bałtyckiego – wykład do 
wyboru w Instytucie Politechnicznym oraz w języku angiel-
skim: Baltic Sea Environment, A Sustainable Baltic Region. 
Zajęcia prowadzone są przez dr Agatę Rychter. Na podsta-
wie umowy studenci i nauczyciele BUP uczestniczą, w za-
kresie edukacji ekologicznej, w konferencjach, szkoleniach, 
warsztatach i rejsach szkoleniowych – na żaglowcach. Nie 

tak dawno, w dniach 7-10 listopada 2012 roku, odbyła się 
konferencja nauczycieli w Kazimierzu Dolnym, zatytułowana: 
The future of Education for Sustainable Development and 
the social pillar of sustainability - Security and Stability in the 
Baltic Sea Region. 
Informacje o BUP można znaleźć na stronie: 
www.balticuniv.uu.se 

 
 dr Agata Rychter 

 Instytut Politechniczny 

Studenci PWSZ promują autorską konstrukcję robota 

 10 listopada 2012 roku w Krakowie, na terenie Akademii 
Górniczo Hutniczej, odbył się festiwal robotyki ROBOCOMP 
2012. Jak relacjonuje uczestnik festiwalu i reprezentant na-
szej Uczelni, student III roku informatyki Paweł Kowalski, 
impreza była doskonale zorganizowana. Uczestnicy mieli 
możliwość wjazdu na teren AGH, dzięki czemu nie trzeba 
było martwić się o parkomat i bezpieczeństwo auta. Na powi-
tanie organizatorzy zapewnili także antydepresanty w posta-
ci pączków, które można było kosztować do zakończenia 
zawodów. O randze zawodów niech świadczy fakt, że zain-
teresowały się nimi lokalne gazety, stacje radiowe i telewizyj-
ne, między innymi RMF FM i Polsat News, który swój wóz 
transmisyjny zaparkował nieopodal pojazdu naszej reprezen-
tacji.  
 Festiwal robotyki w Krakowie jest jedną z nielicznych im-
prez, która gromadzi w jednym miejscu tak wielu konstrukto-
rów, pasjonatów oraz maszyny – roboty. Udział w tej impre-
zie pozwala niewątpliwie wzbogacić swoją wiedzę w zakre-
sie robotyki, elektroniki i automatyki oraz wymienić się spo-
strzeżeniami i doświadczeniami. 
 Głównymi atrakcjami imprezy były zawody robotów w kate-
gorii: LineFollower (konkurencja polegająca na jak najszyb-
szym pokonaniu trasy i nadążaniu robota za linią), minisumo 
(zawody sumo robotów) oraz micromouse (pokonanie labi-
ryntu). Nasz kolega zaprezentował na zawodach LineFol-
lower'a o przekornej nazwie Wściekła Wiolka oraz robota 
Suzana w konkurencji micromouse. Wściekła Wiolka z nu-
merem startowym 59 wywalczyła zaszczytne 8 miejsce. Na-
leży podkreślić, że w zawodach wzięło udział ponad 100 
zespołów. Niestety, Suzana miała duże problemy z dostoso-
waniem się do oświetlenia i białych ścian labiryntu. Z racji 
ograniczonego czasu, problemu nie dało się całkowicie na-
prawić na zawodach. 

 Udział w zawodach ROBOCOMP 2012 nie jest pierwszym 
osiągnięciem Pana Pawła. W bieżącym 2012 roku jego robot 
brał udział w imprezie zorganizowanej w ramach Gdańskich 
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Dni Elektryki Młodych. Podczas imprezy Wściekła Wiolka 
wywalczyła 6 miejsce w kategorii LineFollower oraz 5 miej-
sce w kategorii LineFollower Pro. Wymieniony robot zade-
biutował na turnieju Roboxy 2012, który odbył się 27 maja 
2012 roku. 
 Na zakończenie warto krótko zaprezentować genezę au-
torskiej konstrukcji Pana Pawła. Sam pomysł, jak mówi kon-
struktor, dojrzewał przez lata. Pan Paweł pasjonuje się pro-
gramowaniem, konstruowaniem oraz elektroniką, dlatego też 
przez dłuższy czas myślał o zbudowaniu robota własnej kon-
strukcji. Wściekła Wiolka ujrzała światło dzienne wiosną  
2012 roku jako projekt na zaliczenie z przedmiotu Systemy 
 

Wbudowane i Mikroprocesory w grupie dr. inż. Roberta  
Smyka. Przedmiot jest prowadzony w IIS PWSZ dla studen-
tów informatyki.  
 

PS. Jeżeli lubisz wykazywać inicjatywę, masz innowacyjne 
pomysły i chciałbyś odkryć w sobie nowe pasje, przyłącz się 
do Nas. Jeżeli jesteś tylko ciekawy – również zapraszamy. 
Od jesieni 2012 roku działa na terenie PWSZ Koło Naukowe 
SWIM zrzeszające konstruktorów – programistów. 
 

 dr inż. Robert Smyk 
 Instytut Informatyki Stosowanej 
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Erasmus? Najlepsza przygoda życia! 

Na pomysł wyjazdu w ramach Erasmusa namówił mnie 
mój tata, któremu jestem naprawdę wdzięczna. Moja przygo-
da z Erasmusem rozpoczęła się dokładnie 1 marca 2012 
roku. Zanim się obejrzałam, byłam  już spakowana i gotowa 
na rozpoczęcie nowego etapu w moim życiu. Nie da się opi-
sać i przelać wszystkich myśli i wspomnień „na  kartkę”. To 
milion przygód i wspaniałych chwil, tysiące przejechanych 
kilometrów podczas podróży, kilkaset nowo poznanych ludzi, 
którzy na zawsze zostaną w mojej pamięci. Wyjeżdżając, 
byłam pełna obaw: niepewna swoich umiejętności języko-
wych oraz tego, czy odnajdę się w tak innym, obcym mi do-
tychczas środowisku. Miałam okazję poznać nie tylko zupeł-
nie odmienną uniwersytecką rzeczywistość, lecz także nie-
miecką kulturę i zmienić zdanie o istniejących, tak licznych 
stereotypach. Znacznie poprawiłam umiejętności językowe, 
nawiązałam znajomości z ludźmi z niemal całego świata.  

Będąc tam, uczęszczałam na ciekawe zajęcia związane z 
moim kierunkiem studiów oraz na kursy językowe, które mo-
głam sobie wybrać i dowolnie ustalić plan studiów. Ponadto 
uczelnia oferowała całą gamę zajęć sportowych, na które 
można było uczęszczać. Przed rozpoczęciem semestru 
uczelnia partnerska zorganizowała dla wszystkich studentów 
zagranicznych tzw. tydzień orientacyjny, obejmujący spotka-
nia zapoznawcze, orientacyjne, związane z uczelnią i mia-
stem; w tym czasie można było poznać innych „Erasmusów”. 

 Poza samymi studiami i uczelnią bardzo intensywnie 
rozwijało się życie studenckie. Dla studentów zagranicznych, 

zarówno „Erasmusów” jak i studiujących w pełnym 
wymiarze, oraz dla studentów niemieckich został za-
łożony tzw. klub studencki – miejsce spotkań i imprez.  
 Jeśli chodzi o koszty, to wszystko oczywiście zale-
ży od stylu życia. Koszty wyżywienia w Niemczech są 
prawie takie same jak w Polsce. Duży wpływ na moje 
wydatki miały liczne wycieczki, które odbyłam będąc 
tam i które gorąco polecam. 
 Stralsund stał się moim drugim domem – miejscem, 
którego uliczki przemierzałam wielokrotnie, w którym 
żyłam przez 7 miesięcy i gdzie pozostawiłam po sobie 
„ślad”.  
 Jeśli ktoś z Was ma również taką możliwość, niech 
nie zastanawia się ani chwili. Trzeba przełamać swój 
strach i ruszać w podróż życia – nie ma rzeczy nie-
możliwych, są tylko czasem trudne do osiągnięcia. 
Niczego nie jestem bardziej pewna niż tego, że spę-
dziłam w Niemczech najlepsze chwile mojego życia. 
Wyjazd na Erasmusa polecam każdemu studentowi – 

to „szkoła życia”, doświadczenie, którego nie zdobędziemy 
ucząc się tylko z podręczników. Korzystajcie z tej szansy! To 
ogromna inwestycja w siebie... a ponadto: wspaniali ludzie, 
urokliwe miejsca i rewelacyjna szansa na naukę języka ob-
cego. Naprawdę warto, bo w życiu najważniejsze są wspo-
mnienia, których nikt nam nie odbierze.  
 

 

 Sylwia Konowrocka 
 studentka III roku studiów – kierunek Administracja 
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Warsztaty dziennikarskie w Warszawie 

 W związku z działalnością studenckiej gazetki PWSZ 
NEW PROJECT, grupa studentów z IPJ PWSZ w Elblągu 
wyjechała do Warszawy na warsztaty dziennikarskie, or-
ganizowane przez Collegium Civitas w dniach 5-9 wrze-
śnia 2012 roku w Pałacu Kultury i Nauki. Osobą prowa-
dzącą warsztaty był redaktor „Polityki” Grzegorz Rzecz-
kowski. Dodam, że nasza elbląska grupa była najliczniej-
sza i jak stwierdził G. Rzeczkowski – najsilniejsza. 

 Pierwsze spotkanie stanowiło rodzaj wprowadzenia w 
tematykę dobrego i skutecznego tworzenia artykułów, po 
czym rozpoczęliśmy własny warsztat pisarski. Kolejnego 
dnia odbyły się wykłady poświęcone układowi strony 
internetowej, porządkowaniu informacji, jednak najwięk-
szy nacisk położono na korzystanie z depesz Polskiej 
Agencji Prasowej. Od tej pory inaczej postrzegamy pra-
cę dziennikarza i redaktora. Jednym z najtrudniejszych 
zadań było dobieranie i obróbka fotografii cyfrowych 
oraz dopasowanie ich do odpowiednich artykułów.  

 Nasze warsztaty zakończyły się doświadczeniem dzienni-
karskim, które przeprowadziliśmy w parach. Naszym zada-
niem było wyjście na ulice Warszawy i zebranie jak najwięcej 
tematów do gazetki lokalnej, stworzenie strony z wiadomo-
ściami oraz dobranie odpowiednich zdjęć i zredagowanie 
artykułów. Efektem tej pracy były ciekawe artykuły, które 
mogłyby ukazać się w potencjalnej gazetce lokalnej.  
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 Oprócz warsztatów zwiedzaliśmy oczywiście Warszawę. 
Najcenniejszym doświadczeniem była dla nas wizyta w Mu-
zeum Narodowym i wystawa malarstwa. Największe dzieła 
malarzy polskich i z całego świata spoglądały na nas z wyso-
kich ścian wystawowych. Czym byłaby podróż do Warszawy, 
gdyby nie spacer po starych Powązkach. Krypty, bogato 

zdobione nagrobki i katakumby wprowadzają odwiedzają-
cych w nastrój skupienia i refleksji. Drzewa, spomiędzy 
których wyłaniały się kolejne, wysoko wznoszące się ka-
pliczki, budziły strach i zadumę. 
 Ważnym akcentem naszego uczestnictwa w warsztatach 
była wyprawa na Woronicza w dniu 8 września, kiedy to 
TVP otworzyła swoje drzwi dla widzów. Tegoroczne dni 
otwarte związane były z obchodami 60-lecia działalności 
Telewizji Polskiej. Mogliśmy poczuć atmosferę telewizyj-
nych korytarzy i studia, jak również spotkać się z osobami 
znanymi ze srebrnego ekranu. 
 Ostatniego dnia warsztatów otrzymaliśmy certyfikaty 
ukończenia szkolenia. Trudno nam było się rozstać z zatło-
czoną, ale piękną Warszawą. Doświadczenie jakie zdobyli-
śmy na pewno przyda nam się w przyszłości.  
 Warsztaty były dla nas kolejnym cennym doświadcze-
niem. Mimo intensywnej nauki (szkolenia zajmowały wiele 
godzin) mieliśmy możliwość zwiedzenia stolicy, poznania 
ciekawych ludzi oraz skorzystania z pomocy specjalistów 
w dziedzinie dziennikarskiej. 

 Sandra Kotlewska 
 SKN „Humanitas” 

Akademia Dziecięca do nauki zachęca 

 26 maja 2012 roku w auli Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Elblągu odbyło się zakończenie II edycji Aka-
demii Dziecięcej. Podczas uroczystości 54 małych studen-
tów odebrało z rąk Prezydenta Elbląga Grzegorza Nowaczy-
ka oraz Prorektora ds. Kształcenia PWSZ w Elblągu dr. hab. 
inż. Cezarego Orlikowskiego dyplomy wraz z gratulacjami 
ukończenia nauki. 

 Od października 2011 roku żacy w wieku 7-9 lat mieli nie-
powtarzalną okazję rozwinąć ciekawość oraz intelektualny  
i twórczy potencjał. 

 W murach PWSZ w Elblągu mali studenci wzięli udział w 7 
wykładach i 15 warsztatach edukacyjnych z języka angiel-
skiego, hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyj-
skiego oraz w zajęciach muzyczno-ruchowych i plastycz-
nych. 

 Uczestnicy poznali odpowiedź na pytania: co kryje ciało 
człowieka, o czym opowiadają bursztyny, co żyje w wodzie, 
jakie tajemnice kryje Ziemia, gdzie żyją bobry. Dzieci miały 
okazję zagłębienia się w magiczny świat fizyki, poznały bu-
dowę robotów oraz przekonały się, że matematyka jest 
wszędzie. Dodatkową atrakcją była wycieczka po mało zna-
nych, skrywających historię zakątkach Żuław Elbląskich 
(osada Truso, pochylnia Jeleń, kościół Mennonitów). 

 Na zakończenie II edycji absolwenci wraz z rodzicami po-
dziękowali władzom Uczelni, wszystkim wykładowcom oraz 
pracownikom obsługującym za możliwość studiowania  
i zdobycia wielu bogatych doświadczeń.  
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 Absolwent II edycji Konrad Wojtysiak na swoim rysunku 
umieścił hasło ,,Akademia dziecięca do nauki zachęca”, któ-
re od tej pory stanie się hasłem naszej Akademii. 

 

 mgr Stanisława Szuksta 
 Pełnomocnik Rektora ds. Akademii Dziecięcej 

Wszechnica Informatyczna w Instytucie Informatyki Stosowanej  

 19 października 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej odbył się wykład dr. inż. Jerzego Buriaka pt. 
„Zarządzanie danymi przez Internet”. Spotkanie to stanowiło 
zarazem inaugurację cyklu wykładów otwartych z zakresu 
informatyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach 
Ogólnopolskiego Programu Wszechnica Informatyczna. 
 Polska Wszechnica Informatyczna (pwi.edu.pl) to otwarty 
Portal Wiedzy Informatycznej, który powstał z myślą o stu-
dentach, wykładowcach oraz absolwentach wydziałów infor-
matyki polskich uczelni wyższych. Jego głównym założeniem 
jest gromadzenie pod jedną witryną najlepszych programów, 
materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych 
przez polskie ośrodki akademickie w procesie kształcenia na 
studiach wyższych na kierunku informatyka. Do współpracy 
w tworzeniu otwartego Portalu Wiedzy Informatycznej zosta-
ły zaproszone wszystkie polskie wydziały informatyki, w tym 
Instytut Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu. Patronat 
naukowy nad pracami objęło Polskie Towarzystwo Naukowe 
Edukacji Internetowej. 

 Tematyka wykładów otwartych obejmuje pięć grup zagad-
nień: 
• Algorytmika i programowanie, 
• Bazy danych, 
• Grafika, multimedia, technologie internetowe, 
• Sieci komputerowe, 
• Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań. 
 Wykłady są przeznaczone dla grup zorganizowanych ze 
szkół i będą prowadzone raz w miesiącu w godzinach przed-
południowych, w siedzibach szkół wyższych, będących part-
nerami w projekcie. Wykłady będą prowadzone w następują-
cych ośrodkach: Białystok, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, 
Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Koszalin, 
Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Polkowice, Poznań, 
Radom, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Toruń, Warszawa, 
Wrocław, Zielona Góra. W każdej ze szkół wyższych – part-
nerów projektu, w ciągu roku szkolnego zostanie przeprowa-
dzonych 10-12 wykładów.  
 

 Instytut Informatyki Stosowanej 
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Rodzina w „wektorze przesuniętego czasu” 

 Determinanty współczesnego świata sprzyjają rozluźnianiu 
więzi rodzinnych, oddalaniu się, zmianom w podejściu do 
wychowawczej funkcji rodziny, powodują negatywny dobór 
form wypoczynku i relaksu, ale przecież nie zniewalają, nie 
ograniczają możliwości racjonalnego i świadomego wyboru 
stylu życia. O zmianach w zakresie funkcjonowania rodziny, 
postrzegania jej roli i znaczenia, relacji interpersonalnych 
pomiędzy jej członkami, a także relacji pozarodzinnych, w 
tym związanych z miejscem i warunkami pracy, mówiono 
podczas I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rodzina 
w „wektorze przesuniętego czasu” ”. Sympozjum odbyło się 
15 maja 2012 roku w Instytucie Pedagogiczno-Językowym 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 
 Zaspokajanie podstawowych potrzeb zarówno egzysten-
cjalnych, jak i psychicznych, modyfikuje wybory członków 
rodziny. Realizacja tych potrzeb wymusiła także zmiany war-
tości i priorytetów. Jednym z najważniejszych zadań współ-
czesnego człowieka stała się praca, której poświęca się 
ogromną ilość czasu. Na plan dalszy przesunęły się kwestie 
dotyczące np. wspólnego organizowania czy spędzania wol-
nych chwil. Gwałtownie rośnie problem pracoholizmu oraz 
przeciążenia pracą. Owe zmiany kształtują nowy model spo-

łecznego funkcjonowania rodziny, którego główną cechą jest 
malejąca ilość czasu poświęcanego dzieciom, marketyzacja  
i presja na posiadanie, inny model wypoczynku – coraz mniej 
aktywny, coraz bardziej konsumpcyjny, szybsze „dorastanie” 
dzieci, korzystanie z substancji wzmacniających, np. napo-
jów energetyzujących, paraleków itp. Dużego znaczenia 
nabiera także różnorodna oferta medialna, która jest konku-
rencyjna i kusząca. Błyskawiczny rozwój technik multimedial-
nych typu telefony, komputery, Internet, I-Pody, tablety, po-
woduje niebywałą łatwość dostępu nie tylko do informacji, 
ale także wszelkich form rozrywki, które coraz częściej za-
stępują bezpośrednią komunikację międzyludzką. Omawiane 
zjawisko określone zostało „wektorem przesuniętego czasu”.  
 Organizatorzy konferencji zaprosili uczestników do dysku-
sji, zarówno na poziomie teoretycznym jak i praktycznym, na 
temat funkcjonowania i problemów rodziny w „wektorze prze-
suniętego czasu”. Celem konferencji była wymiana myśli  
i doświadczeń w zakresie funkcjonowania rodziny oraz bez-
pośredniej z nią pracy. 
 Problematyka konferencji dotyczyła następujących obsza-
rów tematycznych: 
• rodzina (nie)egalitarna – funkcjonowanie, relacje, role, 
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• przeobrażenia procesu socjalizacyjno-wychowawczego 
 dziecka, 
• pracoholizm a funkcjonowanie rodziny, 
• konflikty, kryzysy i problemy rodziny, 
• wspomaganie rodziny, 
• nowoczesne modele wypoczynku, 
• leki, paraleki, narkotyki – funkcjonowanie rodziny. 
 Konferencję prowadzono w formie wykładów i dyskusji 
 

plenarnych oraz warsztatów metodycznych. Warsztaty,  
zatytułowane „Nowe narkotyki i substancje zastępcze. Mari-
huana – fakty bez mitów”, prowadził prof. nadzw. dr hab. 
Mariusz Jędrzejko. 
 

 dr Iwona Kijowska 

 Instytut Pedagogiczno-Językowy 
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Wykład o międzypokoleniowym komunikowaniu się na temat seksu 

 19 października 2012 roku odbył się wykład otwarty Wie-
sława Sokoluka pt. „Międzypokoleniowe komunikowanie się 
na temat seksu”, zorganizowany przez Zespół ds. Akademii 
Seniora i Uczelni Otwartej PWSZ w Elblągu. 
 Wiesław Sokoluk jest psychopedagogiem i seksuologiem, 
członkiem i superwizorem Polskiego Towarzystwa Seksuolo-
gicznego, autorem wielu artykułów, opracowań i książek 
o problematyce związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów partnerskich, rodzinnych, wychowawczych oraz 
seksualnych.  
 W swoim wystąpieniu Wiesław Sokoluk w dowcipny a za-
razem przystępny sposób analizował m.in. różnice w po-
strzeganiu czasu, poczucia obowiązku, stosunku do ryzyka 
i niebezpieczeństwa w postawie osób dorosłych i młodzieży. 
Oczywiście ostrożność, poczucie szybkiego upływu czasu, 
nadmierne eksponowanie rzeczywistych i domniemanych 
niebezpieczeństw są cechami przypisanymi osobom doro-
słym. Wskazał zarazem, że typowa dla młodości dezynwoltu-
ra i brak poczucia zagrożenia oraz nieprzejmowanie się kon-
sekwencjami działań są czynnikami umożliwiającymi w miarę 
beztroskie wejście w świat dorosłości (w przeciwnym razie 
młodzi ludzie nigdy nie zdecydowaliby się na ten krok). 

 Spotkanie wpisywało się zarazem w obchody Tygodnia 
Solidarności Międzypokoleniowej na Warmii i Mazurach. Po 
wykładzie osoby zainteresowane miały możliwość uczestni-
czenia w pokazie filmu i warsztatach prowadzonych przez 
prelegenta. 
 

 Zespół ds. Akademii Seniora i Uczelni Otwartej 
 PWSZ w Elblągu 
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Wieczór z aniołami 

 15 listopada 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Elblągu odbyło się niezwykłe spotkanie tema-
tyczne – tryptyk wykładowy „Wieczór z aniołami”, który zgro-
madził ponad 150 słuchaczy z Elbląga i okolic. 
 Inicjatywa ta była zarazem inauguracją działalności Zespo-
łu ds. Akademii Seniora i Uczelni Otwartej PWSZ w Elblągu, 
powołanego przez Rektora PWSZ w Elblągu prof. dr. hab. 
Zbigniewa Walczyka w bieżącym roku akademickim. 
 Z inicjatywy Prorektora naszej Uczelni – dr Ireny Sorokosz 
– opiekuna Zespołu, w ramach wieczoru zmaterializowały się 
przeróżne odsłony anielskiej obecności – w słowie, obrazie, 
refleksji, a nawet w rękodziele… Inicjatywa ta – jak stwierdzi-
ła w słowie wprowadzającym dr Irena Sorokosz – była dedy-
kowana wyjątkowo licznie przybyłym słuchaczom Pasłęckie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
 Zaproszonych gości witały artystyczne białe anioły, wyko-
nane przez studentów pod opieką mgr Barbary Szmyt. Miłym 
akcentem był także bufet, przy którym można było sięgnąć 

po słodkie przekąski, kawę czy herbatę. Nieopodal usytu-
owano stoisko z anielską antologią poezji, autorstwa jednej z 
prelegentek – dr Katarzyny Jarosińskiej-Buriak. 
 Podczas wieczoru słuchacze mogli zapoznać się z trzema 
odsłonami anielskich wątków: w sferze literatury i malarstwa, 
w aspekcie psychologii oraz… w wymiarze praktycznym.  
 Dr Katarzyna Jarosińska-Buriak wprowadziła słuchaczy w 
świat anielskich inspiracji artystycznych. Anioły od zawsze 
fascynowały twórców, stanowiąc interesujący punkt wyjścia 
do rozważań z pogranicza teologii, filozofii i dziejów wy-
obraźni. Frapujące i wielowymiarowe wątki refleksji o anio-
łach przynosi wizja zapisana przez polskich poetów na prze-
strzeni różnych wieków. Zaproszenie do spotkania z anioła-
mi na kartach polskiej liryki, stanowiło zarazem zachętę do 
indywidualnego spojrzenia na interesujące wątki angelolo-
gicznego wymiaru słowa. 
 O dotyku anioła w rozwoju miejscowości opowiadali Halina 
i Zbigniew Cieśla (sołtys Aniołowa). Aniołowo to miejsce 
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szczególne, które dzięki Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju 
Wsi „Aniołowo” zasłynęło jako anielska wioska tematyczna. 
Mieszkańcy Aniołowa to eksperci, dzięki którym wieś stała 
się atrakcyjnym miejscem turystycznym. Oferta 
„anielskiej wioski” została nagrodzona III miejscem na Mię-
dzynarodowych Targach w Kielcach (2011 r.) oraz podczas 
Berlińskich Targów GRUNE WOCHE w 2012 roku. Goście 
wieczoru mieli niepowtarzalną okazję (m.in. dzięki krótkiemu 
filmowi) bliżej poznać to miejsce, a także zapoznać się  

z ofertą „Anielskie smaki – diabelskie atrakcje”. Na zakoń-
czenie wystąpienia, Halina i Zbigniew Cieśla zaprosili 
wszystkich do udziału w jednodniowym festynie anielskim, 
który odbędzie się 26 czerwca 2013 roku, oczywiście 
w Aniołowie.  
 O anielskich mechanizmach w psychologii mówiła dr Irena 
Sorokosz. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że spostrzega-
nie innych ludzi oraz siebie samego nie jest ani prostą, ani 
łatwą sprawą. Nasza percepcja narażona jest bowiem na 
wiele pułapek, między innymi wybiórczości, zniekształceń 
oraz różnych błędów spostrzegania, w tym tak zwany „efekt 
anielski”. Nie w pełni zdajemy sobie z tego sprawę, ale pra-
wie zawsze przychodzi nam mierzyć się z konsekwencjami 
takich sytuacji. Dlatego warto choć na chwilę zatrzymać się 
nad zjawiskami, które zmieniają nasze widzenie siebie i in-
nych ludzi. 
 W zakończeniu tryptyku dr Irena Sorokosz zaprosiła 
wszystkich zebranych gości do udziału w kolejnych tego typu 
spotkaniach, organizowanych przez PWSZ w Elblągu, adre-
sowanych do szerokiego grona odbiorców. 
 

 Zespół ds. Akademii Seniora i Uczelni Otwartej 
 PWSZ w Elblągu 
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Nowości Wydawnictwa PWSZ w Elblągu 

 W minionym półroczu Wydawnictwo PWSZ w Elblągu 
wydało drukiem kolejne publikacje: 

Oblicza Internetu. Internet jako przestrzeń komunikacji i dia-
logu, red. nauk. Marek Sokołowski. Ta monografia pokonfe-
rencyjna zawiera zbiór tekstów będących wymianą myśli  
i najnowszych ujęć naukowych na temat Internetu – połącze-
nia myśli społecznych i humanistycznych z najnowszymi 
technologiami inżynierskimi. 
 

Integralia II. Wymiary studenckiej humanistyki, red. nauk. 
Katarzyna Jarosińska-Buriak, Aneta Lica. Publikacja jest 
zbiorem tekstów wygłoszonych w cyklicznie odbywających 
się konferencjach studenckich w latach 2008-2010. Młodzi 
badacze w swoich artykułach analizują rozmaite obszary 
humanistycznej refleksji: literaturoznawczy, językoznawczy, 
translatorski, edukacyjny, dydaktyczny, społeczny. 
 

Edward Janusz Jaremczuk, Związki Elbląga i jego mieszkań-
ców z lotnictwem na przestrzeni 100 lat (1912-2012). Książ-
ka składa się z jedenastu rozdziałów, odpowiadających chro-
nologii wydarzeń minionego stulecia. Ukazuje najistotniejsze 
fakty oraz wydarzenia, które miały decydujący wpływ na 
funkcjonowanie lotniska oraz lotnictwa w Elblągu na prze-
strzeni lat 1912-1945 oraz po roku 1945. 
 

Tomasz Rogacewicz, Dynamiczna grafika trójwymiarowa. 
Modelowanie. Skrypt przeznaczony jest dla studentów kie-
runków informatycznych. Ujęto w nim zagadnienia z zakresu 
modelowania dla potrzeb grafiki komputerowej czasu rzeczy-
wistego. 
 

Henryk Olszewski, Laboratorium szybkiego prototypowania. 
Inżynieria odwrotna. Publikacja stanowi propozycję pomocy 
dydaktycznej z zagadnień przestrzennego obrazowania 

obiektów rzeczywistych w systemach grafiki komputerowej, 
związanego z działalnością inżynierską. 

Anatol Michajłow, Marta Bieszk, Selbstkontrollmateriallien fur 
studenten. Fragen und ubungen. Skrypt ten stanowi dosko-
nałą pomoc dydaktyczną, służącą do pogłębienia znajomości 
języka niemieckiego, zwłaszcza w zakresie teoretycznej  
i praktycznej wiedzy gramatycznej. Publikacja jest zbiorem 
wyników wieloletnich obserwacji, problemów i studenckich 
pytań, odnoszących się do obszaru gramatyki języka 
niemieckiego. 
 

Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu, zeszyt nr 
14, – red. nauk. Krzysztof Sidorkiewicz. Kolejny zeszyt tego 
periodyku zawiera artykuły naukowe z zakresu ekonomii 
prawa i politologii. 
 

Niebawem ukażą się: 
Jerzy Topp, Matematyka. Funkcje jednej zmiennej, podręcz-
nik dla studentów. 
 

Jerzy Łabanowski, Ocena jakości wyrobów hutniczych, wy-
danie II poprawione i uzupełnione. 
 

Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu, zeszyt  
nr 15, red. nauk. Agata Rychter. 
 

Zalew Wiślany. Środowisko przyrodnicze oraz nowoczesne 
metody jego badania na przykładzie projektu Visla, mono-
grafia w j. angielskim pod red. M. Kruk, A. Rychter i 
M. Mroza. 
 

Zainteresowanych kupnem naszych książek prosimy o kontakt z Wydaw-
nictwem PWSZ w Elblągu, mieszczącym się w pokoju nr 222 – gmach 
Uczelni przy ul. Wojska Polskiego 1 lub telefonicznie: 55 629 05 55. 

Anatol Michaj ow
Marta Bieszk
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