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Dnia 16 kwietnia 2013 roku odszedł od nas na zawsze 

 

Śp. mgr inŜ. Krzysztof Brzeski 
 

Dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej  
Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

  
 

 

„Nie ma Go z nami, ale pozostanie na zawsze w naszych myślach” 
 

 

 



 

 

 Mgr inŜ. Krzysztof Brzeski, elbląŜanin, absolwent Politechniki Gdańskiej, swoją pracę 

na rzecz szkolnictwa wyŜszego w Elblągu rozpoczął w 1979 roku w filii Politechniki Gdań-

skiej. Był członkiem Komitetu ZałoŜycielskiego PWSZ w Elblągu. Od września 1998 roku pra-

cował w nowo załoŜonej uczelni jako nauczyciel akademicki. W 1999 roku zorganizował Za-

kład Informatyki przy Instytucie Politechnicznym, którego był wicedyrektorem. W latach  

2001–2005 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Informatyki Stosowanej, a w 2006 roku 

został jego dyrektorem. 

 17 stycznia 2013 roku, podczas dorocznego Koncertu Noworocznego, Dyrektor Brze-

ski otrzymał od Prezydenta Elbląga nagrodę specjalną za szczególne zasługi dla miasta. Zbu-

dował od podstaw Instytut Informatyki Stosowanej w Elblągu z unikatowym programem 

kształcenia na kierunku Informatyka. W wyniku wdroŜenia tego programu osiągnięto bardzo 

wysoki poziom nauczania, czego efektem są sukcesy elbląskich studentów w wielu róŜnych 

rankingach, a takŜe uznanie jakim cieszą się absolwenci PWSZ wśród pracodawców polskich 

i zagranicznych. 

Mgr inŜ. Krzysztof Brzeski jako jeden z pierwszych zdecydował się sięgnąć po fundu-

sze unijne dla uczelni. Aktywnie uczestniczył w tworzeniu programów naukowych, współpra-

cował z firmami informatycznymi i ośrodkami naukowymi. Spośród wielu osiągnięć Krzyszto-

fa Brzeskiego moŜna wyróŜnić jego zaangaŜowanie w wielu przedsięwzięciach informatycz-

nych słuŜących Elblągowi, w tym udział w opracowywaniu załoŜeń tzw. „złotego trójkąta” 

transformacji społeczności Elbląga ku technologiom opartym na wiedzy, zacieśnianie współ-

pracy z Elbląskim Parkiem Technologicznym, a takŜe „informatyzację” wszystkich kierunków 

i procesów kształcenia oraz prowadzenia administracji w całej PWSZ w Elblągu. Spośród 

innych nagród, które otrzymał naleŜy wyróŜnić: Srebrny KrzyŜ Zasługi (2001) i Medal Komi-

sji Edukacji Narodowej (2004). 



 

22 lutego 2013 roku w auli PWSZ odbyła się Konferencja metodyczna dla dyrektorów, pedagogów i psy-
chologów szkół pn. „W pułapce uzaleŜnień...", zorganizowana przez Komendę Miejską Policji w Elblągu 
we współpracy z Zespołem Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu.  
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Wydarzenia: 

24 kwietnia 2013 roku w IPJ miała miejsce impreza wokalna pn. "Let`s Get Loud!", skierowana głównie do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Elbląga i okolic, którzy mieli okazję podzielić się swoją pasją oraz 
zaprezentować swoje umiejętności. Organizatorami konkursu byli studenci Filologii Angielskiej.  

7 marca 2013 roku w PWSZ w Elblągu Rektor prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk oraz Prezes Zarządu 
Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Łukasz Piśkiewicz podpisali umowę o współ-
pracy, dotyczącą odbywania praktyk zawodowych oraz specjalistycznych zajęć dydaktycznych na terenie 
przedsiębiorstwa przez studentów Uczelni.  

14 marca 2013 roku w auli PWSZ odbyła się konferencja skierowana głównie do dyrektorów i nauczycieli 
wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej pt. „Czy jestem juŜ gotowy do szkoły, czyli jak 
wspierać rozwój młodszego dziecka”, współorganizowana z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Dosko-
nalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Wydawnictwem Nowa Era.  

22 kwietnia 2013 roku w budynku IPJ odbyła się adresowana do uczniów elbląskich szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych impreza pod nazwą „Dzień Niemiecki”. W trakcie jej trwania uczniowie mieli okazję 
posłuchać krótkich wystąpień poświęconych językowi niemieckiemu, kulturze i geografii Niemiec oraz 
zmierzyć się w dwóch konkursach: wiedzy o krajach niemieckojęzycznych oraz zawodach w czytaniu na 
czas niemieckich łamańców językowych.  

20 lutego 2013 roku w gmachu Uczelni odbyło się spotkanie Zespołu ds. Strategii Rozwoju Elbląga 2020. 
Członkami Zespołu z ramienia Uczelni są: prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk – rektor, dr Krzysztof 
Sidorkiewicz – wykładowca IE, Adam Budzyński – przewodniczący Rady Studentów.  

19 grudnia 2012 roku Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk wraz z Dyrektorem 
Instytutu Politechnicznego doc. dr. inŜ. Jarosławem Niedojadło podpisali umowę o współpracy z Zakładem 
Mechanicznym ELTECH Sp. z o.o., reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Krzysztof Zawadzki.  

25 kwietnia 2013 roku w Uczelni odbyły się uroczyste obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji  
3 Maja. Obchody rozpoczęły się prelekcją nt. znaczenia Konstytucji 3 Maja dla współczesności, po czym 
nastąpiło przedstawienie w wykonaniu aktorów Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. 
Zwieńczeniem obchodów był występ Chóru PWSZ w Elblągu.  

25 kwietnia 2013 roku PWSZ w Elblągu gościła delegację Rówieńskiej Rady Obwodowej. Wśród gości byli 
przedstawiciele Obwodowej Administracji Państwowej w Równem oraz Uniwersytetu w Równem. Rektor 
PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk przedstawił ofertę kształcenia, bazę materialną oraz 
inne dziedziny działalności naszej uczelni. RównieŜ Prorektor Uniwersytetu w Równem – prof. Tamara 
Illiwna Ponimańska, zaprezentowała swoją uczelnię i zaproponowała podpisanie umowy o współpracy obu 
uczelni.  

11 kwietnia 2013 roku Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk wraz z Dyrektorem 
Instytutu Ekonomicznego dr. Mariuszem Darabaszem podpisali umowę z Zespołem Szkół Ekonomicznych  
i Ogólnokształcących w Elblągu, dotyczącą utworzenia klasy akademickiej. Zawarte porozumienie ma na 
celu podniesienie poziomu wiedzy uczniów w zakresie zarządzania, ekonomii, bezpieczeństwa publicznego, 
a takŜe uatrakcyjnienie programu nauczania poprzez wprowadzenie elementów edukacji pozaszkolnej (np. 
wykładów, ćwiczeń, warsztatów), pozostających w zgodzie z podstawą programową. Jednym z celów jest 
równieŜ dynamiczne poszerzanie treści zajęć dydaktycznych. 



 

Biuletyn nr 21 

5 

15 lat PWSZ w Elblągu 

 Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu powoła-
na została w 1998 roku na mocy ustawy z dnia 26 czerwca 
1997 roku o wyŜszych szkołach zawodowych oraz rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 roku. Po-
wstała na bazie Oddziału Politechniki Gdańskiej w Elblągu, 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz Kolegium 
Nauczycielskiego. PWSZ w Elblągu jest pierwszą w powo-
jennej historii naszego miasta, samodzielną elbląską uczel-
nią państwową. Obecnie w naszej Uczelni kształci się blisko 
3200 studentów w 4 instytutach: Ekonomicznym, Informatyki 
Stosowanej, Pedagogiczno-Językowym i Politechnicznym, 
na 9 kierunkach, w zakresie 17 specjalności. 
 W związku z jubileuszem 15-lecia Szkoły, w ciągu całego 
roku akademickiego zaplanowano wiele uroczystości i wyda-
rzeń o charakterze kulturalnym, naukowym i sportowym. 
Obchody jubileuszowe zostały oficjalnie rozpoczęte podczas 
uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego w październiku 
2012 roku.  
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PoniŜej prezentujemy przegląd dotychczasowych wyda-
rzeń jubileuszowych:  
 

15 listopada 2012 roku – tryptyk wykładowy zatytułowany 
„Wieczór z aniołami”. Podczas spotkania licznie zgroma-

dzeni słuchacze zapoznali się z trzema odsłonami anielskich 
wątków. Wykłady wygłosili: w sferze literatury i malarstwa – 
dr Katarzyna Jarosińska-Buriak, w aspekcie psychologii – dr 
Irena Sorokosz oraz w wymiarze praktycznym – Halina  
i Zbigniew Cieśla – sołtys miejscowości Aniołowo. 
 

22 listopada 2012 roku – VII Interdyscyplinarna Międzyna-
rodowa Konferencja Naukowa pt. „Oblicza Internetu. Inter-
net jako przestrzeń komunikacji i dialogu”. Tematem 
przewodnim tegorocznej konferencji zorganizowanej przez 
Instytut Informatyki Stosowanej była komunikacja i dialog. 
Uczestnicy wysłuchali referatów, m.in. o nowych formach 
uspołecznienia on-line na przykładzie sieciowej towarzysko-
ści; wpływie Internetu na sferę publiczną; skutkach oddziały-
wania informacji w sieci na społeczeństwo; Internecie jako 
medium komunikacji polskich polityków z obywatelami,  
a takŜe o wykluczeniu cyfrowym. 

Konferencja „Oblicza Internetu” co roku przyciąga naukow-
ców, specjalistów z szerokiego spektrum dziedzin: socjolo-
gów, kulturoznawców, psychologów, językoznawców i wielu, 
wielu innych. Na tej konferencji swoje opinie przedstawili 
naukowcy z Uniwersytetu: im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, Warszawskiego, Gdańskiego, Rzeszowskiego, Łódzkie-
go, Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Papie-
skiego Jana Pawła II w Krakowie, WyŜszej Szkoły Pedagogi-
ki Społecznej w Warszawie, WyŜszej Szkoły Gospodarki 
w Bydgoszczy, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Zespołu 
Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach, a takŜe z bratniej 
Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Tarnowie i w 
Lesznie. 
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27 listopada 2012 roku – spotkania pod hasłem Dni Era-
smusa. Celem tych spotkań jest zachęcenie młodzieŜy do 
wyjazdów na studia i praktyki za granicą. Zaprezentowano 
moŜliwości wyjazdów, przeprowadzono liczne konkury,  
a takŜe degustowano hiszpańskie potrawy przygotowane 
przez studentów z Hiszpanii, przebywających w PWSZ  
w Elblągu na wymianie w ramach programu Erasmus. 

 

 

6 grudnia 2012 roku – VII edycja technologicznej konferen-
cji ”IT Academic Day”. Na konferencji zorganizowanej 
przez członków Koła Naukowego Grupa NET, prelekcje wy-
głosili zarówno doświadczeni specjaliści, jak i młodzi entuzja-
ści nowych technologii. Konferencję uatrakcyjniono licznymi 
konkursami, m.in. turniejem na konsolach xbox oraz nagrodą 
– niespodzianką dla jednego z uczestników obecnych na 
wszystkich prelekcjach.  
 

11 stycznia 2013 roku – druga Konferencja Środowiskowa 
Klubów AZS pt. „2. Gala Sportu Akademickiego”. Podczas 
spotkania przedstawiono osiągnięcia sportowe studentów 
Uczelni na Akademickich Mistrzostwach Polski, Europy  
i Świata oraz Pucharach Zarządu Głównego AZS. Oprócz 

członków i działaczy elbląskiego AZS, w konferencji udział 
wzięli przedstawiciele władz Elbląga, Rektor Uczelni prof. dr 
hab. inŜ. Zbigniew Walczyk, członkowie Zarządu Głównego 
AZS i Środowiska Gdańskiego AZS. Gościem honorowym 
imprezy była elbląska medalistka olimpijska – Helena Pilej-
czyk. Podczas Gali wyróŜniono studentów – sportowców 
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uczelnianego chóru pod dyrekcją BoŜeny Belcarz, jak i gosz-
czącego w naszych murach Chóru Lutnia z Malborka oraz 
solistów z towarzyszeniem: Bartka Krzywdy – klawisze, Szy-
mona Zuehlke – saksofon oraz Krzysztofa Narodowskiego – 
instrumenty perkusyjne.    

25 stycznia 2013 roku – warsztaty fizyczne „Magia fizyki” i 
chemiczne „Tajemniczy świat chemii”. Warsztaty te, prze-
prowadzone w Instytucie Politechnicznym, były skierowane 
do młodzieŜy szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia poprowa-
dzili: dr hab. Tadeusz Marcinkowski, dr inŜ. Stanisław Kwit-
newski, mgr inŜ. Marek Kierończyk i mgr inŜ. Katarzyna 
Szwemińska.  

 

 
22 – 26 lutego 2013 roku – wystawa prac plastyczno-
technicznych studentów II i III roku Pedagogiki pt. ARTko-
munikacja. Prace były doskonałym przykładem świadomego 
wykorzystania współczesnego języka jakim są znaki, symbo-

osiągających najlepsze wyniki. Wśród czołowych zawodni-
ków KU AZS PWSZ w Elblągu znaleźli się m.in. karatecy 
Tomasz Kundzicz i Przemysław Studziński oraz kickboxer 
Adrian Durma. Część plenarną zakończył wykład studentki 
Julity Reckwald na temat fair play w sporcie. Po wykładzie 
odbył się pokaz tańców latynoamerykańskich w wykonaniu 
występującej gościnnie pary tanecznej oraz studentów z 
Sekcji Tańca Towarzyskiego.    

20 stycznia 2013 roku – Noworoczny koncert kolęd 
„Impresje kolędowe”. Na koncercie słuchacze mieli okazję 
posłuchać znanych kolęd w wykonaniu zarówno naszego 
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le czy kody. Ze względu na duŜe zainteresowanie jakim cie-
szyła się wystawa, prace przeniesiono po 26 lutym do Galerii 
Sztuki Filar działającej przy Bibliotece PWSZ, gdzie moŜna 
było ją oglądać do 15 kwietnia 2013 roku.   
 

2 – 3 marca 2013 roku – Międzyuczelniany Turniej Piłki 
Siatkowej ”INTER-GRA 2013”. Turniej zorganizowany zo-

stał z okazji obchodów 15-lecia Państwowej WyŜszej Szkoły 
Zawodowej w Elblągu. Do rozgrywek zaproszono akademic-
kie zespoły siatkarskie kobiet i męŜczyzn zrzeszone w Gdań-
skiej Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku 
Sportowego. Udział w zawodach wzięły zespoły z Politechni-
ki Gdańskiej, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w 
Gdańsku, Akademii Morskiej w Gdyni, Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego oraz Państwowej WyŜszej Szkoły Zawo-
dowej w Elblągu. Turniej zakończył się sukcesem naszych 
siatkarek, które zajęły I miejsce, natomiast męŜczyźni upla-
sowali się na III miejscu na podium. 
 

8 marca 2013 roku – oficjalne rozpoczęcie V edycji Kon-
kursu Matematycznego 2013. Celem tego konkursu, zorga-
nizowanego przez Instytut Informatyki Stosowanej PWSZ 
w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Elblągu, jest podniesienie umiejętności mate-
matycznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
a takŜe zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów 
przez tych uczniów na kierunkach technicznych. Trzy etapy 
tego konkursu odbyły się przez Internet, a czwarty etap – 
finał – odbędzie się w PWSZ w Elblągu w Instytucie Informa-
tyki Stosowanej. 
 

22 kwietnia 2013 roku – potyczki sportowe CALOS CA-
GATOS. Organizatorem tej imprezy był Instytut Ekonomicz-
ny PWSZ w Elblągu. Do turnieju zaproszono dwie elbląskie 

szkoły średnie współpracujące z naszą Uczelnią: Zespół 
Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz Zespół 
Szkół Technicznych. Dwa pozostałe zespoły utworzyli stu-
denci oraz pracownicy wzmocnieni absolwentami. Rozgrywki 
odbyły się w dwóch dyscyplinach sportu: piłce siatkowej  
i unihokeju. Formuła zmagań sportowych zakładała udział 
zespołów mieszanych: damsko-męskich i nauczycielsko-
studencko-uczniowskich. Porcja sportowego wysiłku była 
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odpoczynek? Było to juŜ ósme spotkanie środowisk nauko-
wych Elbląga, podczas którego opisano i przeanalizowano 
wyzwania współczesności zmieniającego się tak szybko 
świata. Spotkania inspirowane są ciągłą aktualnością na-
uczania bł. Jana Pawła II oraz próbą aplikacji jego treści w 
codzienność naszego Ŝycia. Niewątpliwym dobrem takiej 
próby jest interdyscyplinarność poruszanej tematyki i róŜno-
rodność środowisk, które biorą udział w tych spotkaniach.  

naprawdę spora, kaŜdy zespół stoczył bój z kaŜdym w obu 
wymienionych dyscyplinach sportu. Dla wszystkich uczestni-
ków zmagań sportowych Calos Cagatos przygotowany zo-
stał konkurs wiedzy na temat PWSZ w Elblągu, KU AZS oraz 
zdrowego stylu Ŝycia. Uczestnicy zostali obdarowani licznymi 
nagrodami – artykułami sportowymi i gadŜetami uczelni. 
Zawody zakończyły się rozdaniem pamiątkowych dyplomów, 
pucharów, sesją wspólnych zdjęć oraz zapowiedzią kolej-
nych spotkań o podobnym charakterze.  

8 maja 2013 roku – Dzień Bibliotekarza. Spotkanie jakie 
odbyło się z tej okazji poświęcone było zagadnieniom zasto-
sowania nowoczesnych środków multimedialnych w procesie 
dydaktycznym. Spotkanie zostało zorganizowane przez Bi-
bliotekę Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej oraz Wy-
dawnictwo Mac Edukacja. Na spotkaniu gościli wykładowcy 
i studenci PWSZ w Elblągu oraz nauczyciele edukacji wcze-
snoszkolnej. 
 

9 maja 2013 roku – VIII Międzyuczelniana Konferencja Na-
ukowa „Ku rzeczom nowym naszych czasów – inspiracje 
Jana Pawła II dla współczesności”. Tym razem gospoda-
rzem konferencji była Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa 
w Elblągu, która corocznie od 8 lat współorganizuje konfe-
rencję wraz z WyŜszym Seminarium Duchownym, WyŜszą 
Szkołą im. Bogdana Jańskiego oraz Elbląską Uczelnią Hu-
manistyczno-Ekonomiczną. Po uroczystym otwarciu konfe-
rencji przez Rektora PWSZ prof. dr. hab. inŜ. Zbigniewa Wal-
czyka, prelekcje dotyczące zjawiska wolnego czasu wygłosi-
li: ks. prof. dr hab. Jan Zimny, KUL, pt. Odpoczynek w Ŝyciu i 
nauczaniu Karola Wojtyły – bł. Jana Pawła II; dr Henryk Hor-
baczewski, EUH-E, Czas wolny jako kategoria społeczno-
historyczna; dr Alina Chyczewska, PWSZ, Neurotyczne po-
czucie winy jako przyczyna niemoŜności korzystania z czasu 
wolnego; mgr Bartosz Kalisz, PWSZ, Czas wolny a gospo-
darka państwa; ks. dr Andrzej Kilanowski, WSD, Między 
cnotą a przekleństwem – dychotomia czasu wolnego; ks. dr 
Wojciech Nowacki, UKSW, Czy w niebie będzie wieczny 
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turniej piłki noŜnej pn. PIŁKARSKI HIT. Studenci opanowali 
miasto w dniu 17 maja. Zabawę rozpoczął barwny pochód 
Ŝaków ulicami miasta, a następnie odbyło się oficjalne powi-
tanie i symboliczne przekazanie studentom kluczy do bram 
miasta przez elbląskie władze. Po doniosłej części nadszedł 
czas na konkursy i zabawę do białego rana. Na scenie brylo-
wali: zespół reggae Parassol, elbląski zespół hiphopowy 
834, raper Eldo oraz zespół Akurat. Wspólne śpiewy licznie 
zgromadzonej publiczności, niekończące się oklaski oraz 
pozytywne komentarze podkreśliły wyjątkowość tegorocz-
nych jubileuszowych Turbinaliów.  

 

 Na tym nie kończą się uroczystości jubileuszowe.  
W programie obchodów 15-lecia zaplanowano jeszcze 
sporo imprez, a mianowicie: 
 

23 maja 2013 roku – XI Bałtycki Festiwal Nauki. Festiwal 
ten zostanie zorganizowany w Elblągu pod nazwą Bałtycki 
Dzień Nauki. W tym roku koordynatorem festiwalu jest 
mgr Henryka Szumna. 
 

23 maja 2013 roku – Ogólnopolska Interdyscyplinarna Kon-
ferencja Naukowa pt. „Mobbing w szkole, mobbing w pra-
cy – granice bezradności”. Organizatorem konferencji jest 
Instytut Pedagogiczno-Językowy PWSZ w Elblągu. 

15 maja 2013 roku – INTEGRALIA 2013 – „Wymiary stu-
denckiej humanistyki”. Ta studencka konferencja naukowa 
została zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe 
Humanitas oraz Instytut Pedagogiczno-Językowy. Podczas 
prelekcji przeanalizowano rozmaite obszary humanistycznej 
refleksji: literaturoznawczy, językoznawczy, translatorski, 
edukacyjny, dydaktyczny, społeczny. Celem konferencji było 
zintegrowanie wysiłków naukowo-dydaktycznych wszystkich 

specjalności Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w 
Elblągu oraz innych uczelni i ukazanie ich wspólnego wymia-
ru, jakim jest szeroko rozumiana tradycja humanistyczna. 

13 – 17 maja 2013 roku – TURBINALIA. Nazwę tę nadano 
w celu podkreślenia wyjątkowości jubileuszowego roku; w 
ten sposób nawiązano do historii i korzeni PWSZ w Elblągu 
– do elbląskiego oddziału Politechniki Gdańskiej. Turbinalia 
juŜ tradycyjnie rozpoczęły się zawodami sportowymi, zorga-
nizowanymi przez Klub Uczelniany AZS. Odbył się więc 
m.in. turniej piłki noŜnej o Puchar Kanclerza PWSZ, między-
instytutowy turniej piłki siatkowej kobiet o Puchar Rektora 
PWSZ, turniej piłki koszykowej o Puchar Prorektora oraz 
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25 maja 2013 roku – rajd rowerowy ŚcieŜkami PWSZ. 
Przejazd odbędzie się ulicami miasta Elbląga – zaczynać się 
będzie na parkingu budynku PWSZ przy al. Grunwaldzkiej  
i kończyć na terenie Uczelni przy ul. Czerniakowskiej, gdzie 
odbędzie się spotkanie integracyjne uczestników, poczęstu-
nek, wręczenie certyfikatów uczestnictwa oraz wykonanie 
pamiątkowych zdjęć. 
 

13 czerwca 2013 roku – seminarium pt. „Elbląskie prze-
kładnie zębate. Teoria i praktyka”. Seminarium odbędzie 
się w auli PWSZ w Elblągu, w ramach obchodów 100-lecia 
Grupy MAAG i 15-lecia Państwowej WyŜszej Szkoły Zawo-
dowej w Elblągu. 
 

14 czerwca 2013 roku – Koncert Jubileuszowy w wykonaniu 
Akademickiego Chóru PWSZ w Elblągu, który odbędzie się 
w Centrum Sztuki Galerii El w Elblągu. 
 

15 czerwca 2013 roku – Zjazd i Bal Absolwentów. Plan 
zjazdu przewiduje m.in. spotkanie w auli z władzami Uczelni 
i prezentację filmu, zwiedzanie dobudowanego i zmodernizo-
wanego budynku PWSZ w Elblągu przy al. Grunwaldzkiej 
oraz spotkania w instytutach. Zwieńczeniem spotkania po 
latach będzie Bal Absolwentów, który odbędzie się w Hote-

lu Elbląg. 
22 czerwca 2013 roku – piknik rodzinny pracowników 
PWSZ w Elblągu w Kompleksie Gastronomiczno-Rekreacyj-
nym Nowa Holandia w Nowym Polu. 
 

 Kulminacją obchodów jubileuszu będzie uroczyste wspól-
ne posiedzenie Senatu i Konwentu Państwowej WyŜszej 
Szkoły Zawodowej w Elblągu, które nastąpi 21 czerwca 
bieŜącego roku w siedzibie Uczelni. Rozpocznie się ono 
Mszą Św., następnie zaplanowano pochód członków Senatu 
i Konwentu PWSZ w Elblągu z udziałem gości do gmachu 
Uczelni przy al. Grunwaldzkiej. W trakcie posiedzenia nie 
zabraknie przemówienia Rektora PWSZ w Elblągu – prof. dr. 
hab. inŜ. Zbigniewa Walczyka oraz wystąpień zaproszonych 
gości. W programie przewidziano takŜe wręczenie odzna-
czeń państwowych oraz nagród i wyróŜnień osobom szcze-
gólnie zasłuŜonym dla rozwoju Uczelni. Następnie zostanie 
zaprezentowany film „Historia PWSZ w Elblągu”. Na zakoń-
czenie obchodów jubileuszu wszyscy goście zostaną zapro-
szeni na Koncert Orkiestry Wojskowej pod dowództwem 
kpt. Macieja Skrzypczaka. 
 

Biuro promocji i współpracy z zagranicą  

 4 kwietnia 2013 roku w auli Uczelni przy al. Grunwaldzkiej 
odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy doty-
czącej organizacji Mistrzostw Europy w siatkówce na siedzą-
co kobiet i męŜczyzn. Umowę podpisali: Prezydent 
Miasta Elbląga – Grzegorz Nowaczyk, Rektor PWSZ 
w Elblągu prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk oraz 
Prezes IKS ATAK Tomasz Woźny. Podczas spotka-
nia po raz pierwszy oficjalnie zostało zaprezentowa-
ne logo Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. 
 W ramach podpisanego porozumienia kaŜdy  
z partnerów zobowiązał się przejąć część działań 
związanych z organizacją nadchodzących mistrzostw 
– zarówno Mistrzostw Europy w 2013 roku, jak i Mi-
strzostw Świata w 2014 roku. Ze strony PWSZ  
w Elblągu zaoferowano udostępnienie zawodnikom 
miejsc w Domach Studenckich oraz wolontariacką 
pomoc studentów podczas organizacji imprezy. Do 
zadań wolontariatu będzie naleŜało przygotowanie  
i prowadzenie strony internetowej Mistrzostw oraz 
identyfikatorów, a takŜe pomoc m.in.: 

• w opiece nad druŜynami, 
• w prowadzeniu biura zawodów i punktu informacyjnego, 
• w obsłudze technicznej na hali w trakcie trwania turnieju, 

PWSZ w Elblągu patronem Mistrzostw Europy 
w siatkówce na siedząco 
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 Dzięki udziałowi w wolontariacie studenci podniosą swoje 
umiejętności i nabiorą doświadczenia w organizacji imprez, 
podszkolą języki obce, a takŜe będą mieli moŜliwość pozna-
nia siatkarzy z wielu krajów Europy. Ponadto studenci otrzy-
mają Certyfikat European Comittee Volleyball for Disabled, 
wydany przez Integracyjny Klub Sportowy „Atak” oraz zapis 
w Suplemencie do dyplomu. Po zakończeniu Mistrzostw 
równieŜ wszyscy wolontariusze wezmą udział w konkursie 
ogłoszonym przez Rektora PWSZ w Elblągu, w którym na-
grodą jest wycieczka do stolicy europejskiej. Tegoroczne 
Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej na siedząco będą bez 
wątpienia jedną z największych imprez sportowych osób 
niepełnosprawnych w kraju. Mistrzostwa te odbędą się  
w drugiej połowie września (14–22.09.2013) w hali CSB  
w Elblągu. 

 
Biuro promocji i współpracy z zagranicą  

• przy dystrybucji ulotek i plakatów, 
• menadŜerom w trakcie trwania Mistrzostw. 
 

Klub Uczelniany AZS – podsumowanie 15-letniej działalności  

cyplin o róŜnorodnych profilach, 
dających szansę na znalezienie 
swojej, własnej drogi rozwoju kultury 
fizycznej. 
 JuŜ od początku swojej działalno-
ści członkowie sekcji aktywnie 
uczestniczyli w podnoszeniu spraw-
ności fizycznej i doskonaleniu tech-
nik wybranych przez siebie dyscy-
plin sportu, rekreacji czy turystyki.  
Z entuzjazmem brali udział w rywali-
zacji sportowej na róŜnych szcze-
blach, osiągając dobre wyniki. Stu-
denci trenujący sporty zespołowe 
rywalizowali w ligach uczelnianych, 
międzyuczelnianych, Mistrzostwach 
Pomorza i Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego oraz Akademickich 
Mistrzostwach Polski, Pucharach 
Polski ZG AZS. Startowali takŜe  

w Akademickich Mistrzostwach Świata, Europy, Pucharach 
Świata. Studenci PWSZ w Elblągu na zawodach akademic-
kich rangi Mistrzostw Polski zdobyli w sumie 31 medali,  
w tym: 7 złotych, 9 srebrnych, 15 brązowych. 
 

 mgr Henryka Szumna 
 Prezes KU AZS PWSZ Elbląg 

 Historia Klubu Uczelnianego Aka-
demickiego Związku Sportowego 
Państwowej WyŜszej Szkoły Zawo-
dowej w Elblągu datuje się od  
14.04.1999 roku, kiedy to z inicjaty-
wy Rektora naszej Uczelni prof. dr. 
hab. inŜ. Zbigniewa Walczyka odby-
ło się zebranie załoŜycielskie klubu, 
będące podstawą do realizacji ma-
rzeń elbląskich studentów o sporcie 
akademickim. JuŜ 5 czerwca tegoŜ 
roku uchwałą Zarządu Głównego 
Akademickiego Związku Sportowe-
go w Warszawie, KU AZS PWSZ  
w Elblągu został wpisany w historię 
polskiego AZS, którego początki 
sięgają 1909 roku. AZS był 
„wyrazem dąŜenia środowiska aka-
demickiego do upowszechniania 
nowego modelu człowieka – spraw-
nego nie tylko intelektualnie, ale równieŜ fizycznie”. 
 Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom studentów elblą-
skiej PWSZ oraz mając na uwadze dbałość o rozwój fizyczny 
i kondycję nie tylko umysłową, ale równieŜ fizyczną środowi-
ska akademickiego, Klub Uczelniany AZS na przestrzeni 
kilkunastu lat swojej działalności powołał 15 sekcji sportowo-
rekreacyjnych, gdzie stworzono warunki do uprawiania dys-
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 Na początku bieŜącego roku nasza Uczelnia wzbogaciła 
się o dwie nowe umowy bilateralne w ramach europejskiego 
Programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” ERASMUS. 
 

 Pierwsza umowa została podpisana w marcu z Pamukkale 
University w Denizli w Turcji. Jest to juŜ druga umowa z Tur-
cją, pierwszą podpisano rok temu z Uludag University. 
Współpraca między uczelniami będzie polegała na wymianie 
studentów oraz kadry dydaktycznej z kierunku filologia  
angielska pomiędzy Instytutem Pedagogiczno-Językowym 
PWSZ w Elblągu i Wydziałem Edukacyjnym Pamukkale Uni-
versity. 
 

 Drugą z nich Rektor Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodo-
wej w Elblągu prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk podpisał 
21.03.2013 roku z Mykolas Romeris University na Litwie. 
Dotyczy ona wymiany studentów oraz kadry dydaktycznej  
z kierunku pedagogika pomiędzy Instytutem Pedagogiczno-

Językowym PWSZ w Elblągu i Wydziałem Polityki Socjalnej 
Mykolas Romeris University. 
 Do tej pory w ramach Programu Erasmus PWSZ w Elblą-
gu zawarła 18 umów partnerskich z: Jihočeská Univerzita  
v Českých Budějovicích (Czechy), Universidad de Oviedo, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Universitat Politècnica 
de Catalunya (Hiszpania), L`Université du Luxembourg 
(Luksemburg), Liepajas Universitate (Łotwa), Hochschule 
Bremen, Universität Würzburg, Hochschule Lausitz Fachho-
schschule Stralsund, Hochschule Wismar (Niemcy), Instituto 
Superior Técnico – Uniwersytet Techniczny w Lizbonie 
(Portugalia), Universitatea de Vest din Timişoara (Rumunia), 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Słowacja), Uludağ 
University, Pamukkale University (Turcja), Károly Róbert 
Fıiskola (Węgry), Mykolas Romeris University (Litwa). 
 

Biuro promocji i współpracy z zagranicą 

Nowe umowy bilateralne w ramach Programu Erasmus  

Ekonomika Turystyki na 4 miejscu w Rankingu Szkół WyŜszych  

następujące kategorie: informacje ogólne, przygotowanie 
zawodowe, potencjał naukowy oraz warunki studiowania. 

 Prowadzona w Instytucie Ekonomicznym specjalność 
Ekonomika Turystyki uzyskała 44 punkty z puli wszyst-
kich 115, plasując się na 4 pozycji w rankingu szkół pu-
blicznych posiadających I stopień nauczania – jest to nie-
wątpliwie bardzo dobry wynik Instytutu Ekonomicznego 
PWSZ w Elblągu. Przedstawiony ranking pozwolił porów-
nać całą ofertę edukacyjną z zakresu turystyki i rekreacji 
dostępną w Polsce. 
 

 

Biuro promocji i współpracy z zagranicą 

 W kwietniowym specjalnym numerze czasopisma „Wiado-
mości turystyczne” opublikowano Ranking Szkół WyŜszych 
prowadzących zajęcia na kierunkach turystycznych. Powstał 
on w oparciu o badania ankietowe, w których uwzględniono 

Ranking uczelni kształcących na kierunkach turystycznych 
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AZS – reaktywacja sekcji Ŝeglarskiej i narciarskiej  

 Dobrą wiadomość dla studentów chętnych rozwijać swoje 
pasje związane z Ŝeglarstwem i narciarstwem przygotował 
Akademicki Związek Sportowy – od tego roku swoją działal-
ność wznawiają dwie sekcje: Ŝeglarska i narciarska. Zajęcia 
w ramach sekcji będą prowadzone przez trenerów AZS: To-
masza Szuszkiewicza oraz Tomasza Bartnickiego. 

 Sekcja śeglarska będzie działała w okresie od kwietnia 
do października. W ramach sekcji przewiduje się prowadze-
nie działalności szkoleniowej mającej na celu opanowanie 
przez jej członków podstawowych umiejętności Ŝeglarskich, 
m.in. poznanie budowy jachtu, teorii Ŝeglowania i manewro-
wania, locji, nawigacji, meteorologii i ratownictwa, wykony-
wanie praktycznych prac szkutniczych i bosmańskich, ma-
newrowanie jachtem Ŝaglowym podczas rejsów szkolenio-
wych po Zalewie Wiślanym, praktyczne i teoretyczne przygo-
towanie do egzaminu na stopień Ŝeglarza i sternika jachto-
wego, zorganizowanie we współpracy z EOZś egzaminu na 
patenty Ŝeglarskie. Członkowie sekcji będą równieŜ sprawo-
wać opiekę nad wyczarterowanym jachtem poprzez wykony-
wanie przedsezonowych prac remontowych oraz doposaŜe-
nie w wymagany sprzęt ratunkowy i asekuracyjny, otaklowa-
nie i zwodowanie jachtu, przeprowadzenie łodzi do bazy 

letniej – port w Suchaczu, utrzymywanie naleŜytego stanu 
jachtu podczas sezonu, wykonywanie niezbędnych napraw, 
takŜe pod koniec sezonu wyjęcie jachtu z wody i zabezpie-
czenie na okres zimowy. 
 Celem sekcji jest równieŜ promowanie kultury morza i ety-
kiety Ŝeglarskiej poprzez spotkania, koncerty szantowe  
i pikniki Ŝeglarskie. W ramach działalności sekcji zaplano- 
wano równieŜ przedsięwzięcia turystyczno-krajoznawcze: 
weekendowe rejsy turystyczne po Zalewie Wiślanym, organi-
zację wypraw Ŝeglarskich po wodach Pojezierza Iławskiego 
oraz zorganizowanie rejsu po Wielkich Jeziorach Mazur-
skich. 

 Sekcja Narciarska swoją działalność rozpocznie w okre-
sie zimowym i będzie funkcjonowała od listopada do marca. 
Członkowie sekcji pod okiem doświadczonych instruktorów 
odbędą praktyczne zajęcia, ucząc się i doskonaląc jazdę na 
nartach na obiekcie stacji „Góra Chrobrego” w Elblągu. Za-
planowano równieŜ działalność turystyczno-krajoznawczą, 
m.in. podczas planowanego obozu narciarskiego w górach. 
 

Henryka Szumna 
Prezes KU AZS PWSZ Elbląg  
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Nasi studenci w TVN 24  

 4 grudnia 2012 roku 44 studentów II roku studiów stacjo-
narnych, kierunku Administracja, specjalność administracja 
bezpieczeństwa publicznego, zwiedziło gmach gdańskiej 
stacji TVN 24. Opiekunami studentów była mgr Irena Nagu-
szewska – zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego 

Studenci PWSZ w Elblągu promują swoją uczelnię 

 Od marca br. studenci wraz z pracownikami 
PWSZ w Elblągu promowali naszą uczelnię wśród 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Odwiedzili 
blisko 50 szkół zarówno w Elblągu, jak i w okolicz-
nych miejscowościach leŜących na terenach 3 wo-
jewództw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego 
oraz kujawsko-pomorskiego. Ponadto zaprezento-
wali się na Targach Edukacyjnych w Gdańsku, 
Toruniu, Malborku, Grudziądzu, Kartuzach oraz  
w Sztumie. 
 Podczas wizyt w szkołach wyświetlano film pro-
mujący Uczelnię, przeprowadzano prezentację 
zachęcającą do wyboru PWSZ w Elblągu, rozda-
wano informatory rekrutacyjne oraz gadŜety z logo 
PWSZ w Elblągu. 
 Członek Studenckiego Koła Naukowego SENE-
KA opisał jeden z takich wyjazdów – na Targi Edu-
kacyjne w Gdańsku, które odbyły się w dniach  
19–20 marca. 

oraz mgr Jakub Sawicki – nauczyciel prowadzący zajęcia  
z przedmiotu public relations. Jan Błaszkowski, znany i ce-
niony dziennikarz, pełniący w czasie spotkania rolę przewod-
nika, zapoznał studentów z pracą w stacji TVN 24, prezentu-
jąc przy tym nowoczesny sprzęt studyjny. 
 

 
 mgr Irena Naguszewska 

 z-ca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego 
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„Celem udziału w targach było przede wszystkim promowa-
nie PWSZ w Elblągu i zachęcanie tegorocznych maturzy-
stów do wstąpienia w jej szeregi. Wykazaliśmy się kreatyw-
nością i oprócz gadŜetów promocyjnych (takich jak u pozo-
stałych uczestników) zachęcaliśmy młodzieŜ do udziału w 
konkursie „Poczuj Miętę”, w którym główną nagrodą jest ca-
łoroczny darmowy pobyt w akademiku. WyróŜnialiśmy się 

skrzydłami husarskimi z nazwą uczelni; to one właśnie za-
chęcały i przyciągały potencjalnych studentów do wybrania 
naszej uczelni. Pobyt na targach okazał się ciekawym do-
świadczeniem, dzięki któremu mogliśmy zaprezentować 
naszą Szkołę, zawrzeć nowe znajomości i zdobyć doświad-
czenie, dzięki któremu za rok będziemy jeszcze lepsi”. 

 Biuro promocji i współpracy z zagranicą  

Reaktywacja Teatru PWSZ w Elblągu 

 Od semestru letniego 2012/2013 swoją działalność po 
kilkuletniej przerwie wznowił Teatr PWSZ w Elblągu. Studen-
ci podczas zajęć teatralnych, prowadzonych przez aktora 
Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – Pana Lesława 
Ostaszkiewicza, biorą udział w warsztatach technik teatral-
nych, pracują nad dykcją i wymową, a takŜe przygotowują 
własne spektakle. 

„Na próby zgłosiło się 13 osób, z tego regularnie uczestni-
czących w zajęciach jest 7 osób. Zapisy na warsztaty są 
otwarte – zawsze mile widziani są nowi chętni. Studenci pod-
czas zajęć odbywają najpierw próby czytane, a następnie 
próby sceniczne – tak jak w teatrze zawodowym. Obecnie  
przygotowywany jest spektakl „Tango” Stanisława MroŜka. 
JeŜeli nie zdąŜymy z premierą w drugiej połowie czerwca, to 
chcielibyśmy zaprezentować tzw. próbę otwartą. Pokazywa-
łaby ona dotychczasowe efekty pracy studentów (aktorów)” – 
mówi Pan Lesław Ostaszkiewicz. 
 Młodzi „aktorzy” mają do dyspozycji profesjonalnie wypo-
saŜoną salę teatralną w Domu Studenckim przy ul. Wspól-
nej, wybudowaną w 2006 roku na potrzeby Teatru. Sala 

o powierzchni 125 m2 dysponuje 120 miejscami siedzącymi. 
Na zapleczu znajduje się profesjonalne studio reŜyserskie,  
z którego moŜna sterować oświetleniem i nagłośnieniem. Do 
kompleksu teatralnego naleŜą równieŜ dwie garderoby oraz 
pomieszczenie kuchenno-socjalne. 
 Teatr Akademicki PWSZ w Elblągu rozpoczął swoją dzia-
łalność w 2005 roku. Do 2008 roku działał pod nazwą ABA-
TON, aktywnie uczestnicząc w kulturalnym Ŝyciu Elbląga 
poprzez udział w festiwalach oraz konkursach, wystawiając 
wyreŜyserowane przez siebie spektakle. Aktorzy Teatru 
ABATON uczestniczyli takŜe w akcjach na rzecz elbląskich 
dzieci organizowanych przez Radę Studentów, np. spotkania 
mikołajkowe. Organizowali takŜe spektakle dla młodzieŜy 
ponadgimnazjalnej. 
 

 

 inŜ. Joanna Kuna 
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Nowa strona internetowa biblioteki 

 Biblioteka Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w El-
blągu od czerwca 2012 roku posiada nową stronę interneto-
wą. Strona została zmodernizowana i dostosowana do po-
trzeb naszych studentów. Mamy nadzieję, Ŝe stanie się uŜy-
tecznym i popularnym źródłem informacji. 
 Przebudowany został układ oraz kolorystyka poprzedniej 
strony. W jej centralnej części eksponowane są aktualności, 
a więc wszystkie najwaŜniejsze informacje dotyczące funk-
cjonowania biblioteki oraz zapowiedzi wystaw w Galerii Filar 
Sztuki. 
 

 Na stronie zostały umieszczone podstawowe informacje 
dotyczące działalności naszej biblioteki, a takŜe regulamin 
udostępniania zbiorów, historia, modernizacja, fotogaleria, 
zbiory biblioteki, Galeria Filar Sztuki. W fotogalerii znajduje 
się dokumentacja fotograficzna pomieszczeń biblioteki – 
przed i po remoncie, a takŜe w jego trakcie. 
W Zbiorach biblioteki znajduje się pełny wykaz czasopism, 
przy którym zamieszczono linki do ich stron internetowych. 
Kilka razy w roku biblioteka kupuje nowe ksiąŜki, wówczas 
na stronie umieszczamy nowości czytelnicze wraz z opisem  
i zdjęciem oraz aktualną listę zakupów. 

 Nowością na naszej stronie jest link pod tytułem Zapropo-
nuj zakup ksiąŜki. W tym miejscu zapraszamy czytelników 
biblioteki do wpisywania propozycji zakupu nowości ksiąŜko-
wych, prosimy równieŜ o sugestie dotyczące ewentualnej 
prenumeraty interesujących tytułów czasopism i prasy co-
dziennej. 
 

 Na naszej nowej stronie nie mogło zabraknąć Galerii Filar 
Sztuki, która jest nieodłączną częścią naszej biblioteki. Od 
23 lutego 2012 roku wraz z reaktywacją Galerii biblioteka 
prowadzi blog, na którym umieszczane są wszystkie infor-
macje o wystawach i wydarzeniach, a takŜe relacje z werni-
saŜy i spotkań, przy czym wszystko jest dokumentowane 
zdjęciami. Chcielibyśmy poznać zdanie innych osób na te-
mat danej wystawy, dlatego kaŜdy odwiedzający bloga moŜe 
wpisać swój komentarz. Zachęcamy do zamieszczania opinii 
oraz do kontaktu z nami w celu zaprezentowania własnych 
dokonań w naszej Galerii. Zapraszamy do odwiedzania blo-
ga pod adresem www.galeriafilarsztuki.blogspot.com. 
 

 Na stronie witryny znajdują się przyciski zapewniające 
szybszy dostęp do Szkolenia bibliotecznego, Katalogu  
on-line oraz Instrukcji obsługi katalogu on-line. Instrukcja 
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pokazuje moŜliwości katalogu bibliotecznego on-line, 
uwzględniając opis logowania do konta czytelniczego, prze-
glądania jego zawartości, sposobów prowadzenia wyszuki-
wań, rezerwowania i zamawiania wybranych pozycji. 
 

 Bezpośrednio ze strony biblioteki moŜna przejść do stron 
Systemu Informacji Prawnej Legalis oraz Lex. Ze strony SIP 
Legalis, po uprzednim pobraniu hasła i loginu z wypoŜyczal-
ni, moŜna korzystać z kaŜdego miejsca, równieŜ z domu. 
Natomiast Lex jest dostępny na terenie całej uczelni. 
 Ze strony biblioteki moŜna wejść do Wirtualnej Biblioteki 
Naukowej, w której znajdziemy dostęp do naukowych baz 
danych Ebsco, Web of Knowledge, Scopus oraz kolekcji 
czasopism elektronicznych Elsevier, Springer, Nature i Scien-
ce oraz Wiley. 
 

 Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu bierze 
udział w programie Związku Banków Polskich pt. ”Wiedza 
on-line”. ZBP bezpłatnie udostępnia wszystkim studentom  
i nauczycielom akademickim elektroniczne wersje pism fa-
chowych: „Miesięcznik Finansowy BANK”, „Europejski Do-
radca Samorządowy”, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, 
„Finansowanie Nieruchomości”, „Kurier Finansowy”. Na na-
szej stronie znajduje się bezpośredni link do tego programu. 
KaŜdy student PWSZ w Elblągu moŜe zarejestrować się na 
stronie aleBank.pl i otrzymać dostęp do aktualnych wydań 
oraz archiwum. 
 Informatorium to miejsce, w którym kaŜdy czytelnik znaj-
dzie przydatne linki do bibliotek cyfrowych, w których udo-
stępniane są publikacje cyfrowe, takie jak czasopisma elek-
troniczne lub e-booki oraz zdigitalizowane tradycyjne publi-

kacje papierowe – czasopi-
sma, ksiąŜki, mapy, zdjęcia 
itp. W informatorium znajdują 
się teŜ pomocne linki do licz-
nych encyklopedii i słowników 
oraz innych bibliotek uczelnia-
nych, a takŜe kilka linków dla 
bibliotekarzy. 
 Serdecznie zapraszamy na 
nową stronę internetową Bi-
blioteki Państwowej WyŜszej 
Szkoły Zawodowej w Elblągu. 
A d r e s  s t r o n y : 
www.pwsz.elblag.pl/biblioteka-
aktualnosci.html. 
 
 

mgr Dorota Janik 
Biblioteka PWSZ 
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Nowości Wydawnictwa PWSZ w Elblągu 

W ostatnim półroczu nakładem naszego wydawnictwa 
ukazały się kolejne publikacje: 
 

Jerzy Topp, Matematyka. Funkcje jednej zmiennej – pod-
ręcznik dla studentów kierunków Informatyka, Mechanika  
i Budowa Maszyn oraz Budownictwo. W pracy omówiono 
elementy rachunku róŜniczkowego i całkowego funkcji jednej 
zmiennej. 
 

Jerzy Łabanowski, Ocena jakości wyrobów hutniczych, wy-
danie II uzupełnione i poprawione – rozszerzona wersja pod-
ręcznika dla studentów z 2008 roku, w którym zostały omó-
wione m.in. zagadnienia dotyczące jakości wyrobów, ele-
menty statycznej kontroli jakości, badania zgodności wyro-
bów z normami i przepisami, badania właściwości mecha-
nicznych i technologicznych wyrobów. 
 

Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu, zeszyt  
nr 15, redaktor naukowy Agata Rychter – kolejny numer tego 
periodyku zawiera artykuły naukowe z zakresu ekologii, inŜy-
nierii oraz budownictwa. 
 

The Vistula Lagoon. Environment and its research in the 
Visla Project, monografia pod redakcją Marka Kruka, Agaty 
Rychter i Marka Mroza – przełoŜona na język angielski publi-
kacja, która na podstawie rezultatów projektu Visla przedsta-
wia z jednej strony specyficzne środowisko przyrodnicze 

Zalewu Wiślanego, a z drugiej współczesne metody pozyski-
wania i analizy danych oraz przetworzenia ich na informacje. 
 

Magdalena Angielczyk, Iwona Kijowska, Stymulowanie roz-
woju komunikacji językowej dzieci w wieku przedszkolnym – 
publikacja adresowana głównie do studentów edukacji wcze-
snoszkolnej i nauczycieli rozpoczynających pracę w przed-
szkolach. 
 

Niebawem ukaŜą się m.in.: 
 

100 lat lotnictwa w Elblągu (1912 - 2012). Aspekty historycz-
ne, prawne i techniczne lotnictwa, red. Edward J. Jaremczuk. 
 

Taniec Kałamarniczek. Wybór opowiadań dla dzieci i doro-
słych w języku polskim i niemieckim – Eleni Torosii, przekład: 
studenci PWSZ, red. Jacek Iciaszek. 
 

Krzysztof Sidorkiewicz, Od trudnego sąsiedztwa po strate-
giczne partnerstwo. Stosunki polsko-litewskie po 1990 roku. 
 

Rodzina. PrzeobraŜenia, problemy, pomoc, red. Iwona Ki-
jowska, Małgorzata Przybysz-Zaremba. 
 

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

 

inŜ. Joanna Kuna 


