
Szanowni Państwo, 

obecny jubileuszowy, piętnasty rok akademicki 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej      

w Elblągu pomału zbliża się do swojego końca, 

czyli do inauguracji kolejnego roku, co nastąpi 

27 września. Staraliśmy się o to, aby wydarze-

nia roku jubileuszowego z jednej strony miały 

szczególny uroczysty przebieg, zaś z drugiej 

aby w sposób spektakularny zaprezentowały 

jaka nasza Uczelnia jest po piętnastu latach 

rozwoju i w jaki sposób służy Elblągowi i jego 

regionowi.  

Biuletyn oddawany w Państwa ręce relacjonuje 

przebieg mijającego jubileuszowego roku aka-

demickiego w PWSZ w Elblągu.  

Wszystkim, którzy nie szczędzili pracy i wysiłku, 

mieli dobre pomysły przy organizacji i realizacji 

wielu wydarzeń i imprez roku jubileuszowego 

serdecznie dziękuję. 

To, co zwyczajowo powinno znaleźć się w sło-

wie wstępnym niniejszego wydawnictwa oko-

licznościowego zawarte jest w moich dwóch 

przemówieniach: inauguracyjnym wygłoszonym 

26 października 2012 r. i jubileuszowym wygło-

szonym 21 czerwca 2013 r. 

Osobiście uważam, że to drugie przemówienie, 

wygłoszone w obecności Prezesa Rady Mini-

strów Pana Donalda Tuska ma duże znaczenie 

dla wszystkich polskich publicznych wyższych 

szkół zawodowych, gdyż zawierało pewne pod-

sumowania dotyczące tych szkół, które pokry-

wają się ze stanowiskiem Konferencji Rektorów 

Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych      

w Polsce (KRePSZ), w której od początku je-

stem członkiem Zarządu (w tym osiem lat wice-

przewodniczącym). 

Konsekwentnie umacniana pozycja PWSZ       

w Elblągu pozwala optymistycznie patrzeć w 

przyszłość tym bardziej, że liczba przyjaciół 

naszej Uczelni wzrasta wraz z rosnącą świado-

mością czym jest ona dla Elbląga. 

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk 

Rektor PWSZ w Elblągu 
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26 października 2012 roku w auli Pań-

stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej        

w Elblągu odbyła się Uroczysta Inaugura-

cja Roku Akademickiego 2012/2013, roz-

poczynająca obchody Jubileuszu 15-lecia 

działalności Uczelni.  

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz 

państwowych, samorządowych i kościelnych, przed-

stawiciele  instytucji pożytku publicznego, biznesu        

i administracji oraz rektorzy, prorektorzy i dziekani 

wyższych uczelni akademickich. 

Rektor PWSZ w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniew 

Walczyk, po przywitaniu gości, wygłosił tradycyjne 

przemówienie, podsumowując miniony rok akademicki 

i ogłaszając rok akademicki 2012/2013 rokiem jubileu-

szowym PWSZ. Następnie Wicewojewoda Warmińsko

-Mazurski Jan Maścianica wręczył odznaczenia pań-

stwowe (Złote, Srebrne i Brązowe Medale 

za Długoletnią Służbę), natomiast Rektor PWSZ od-

znaczył wybranych nauczycieli Medalami Komisji Edu-

kacji Narodowej i wręczył wyróżniającym się nauczy-

cielom akademickim Nagrody Rektora za rok 

2011/2012. Nagrody otrzymali także najlepsi absol-

wenci uczelni. Najważniejszym punktem inauguracji 

była immatrykulacja, podczas której studenci pierw-

szego roku złożyli ślubowanie i zostali pasowani na 

studenta.  

Kolejnymi elementami uroczystości były: wystąpienie 

przewodniczącego Rady Studentów PWSZ w Elblągu, 

projekcja filmu pt. „Historia Państwowej Wyższej Szko-

ły Zawodowej w Elblągu” oraz prezentacja nowego 

logo uczelni, którego projekt wybrany został w drodze 

konkursu w maju 2012 r. Autorem zwycięskiego pro-

jektu jest artysta plastyk Zbigniew Babiński.  

 Logo zbudowane jest z dwóch części, logotypu – 

nazwy PWSZ w Elblągu oraz sygnetu przedstawiają-

cego cztery książki symbolizujące cztery instytuty 

Uczelni. Zauważalny w sygnecie obrót w prawo – 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara – pokazuje dy-

namikę i cykliczność procesu nauczania. Cztery formy 

tworzą jednorodną, spójną i logiczną całość. 

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Akademicki 

Chór PWSZ w Elblągu pod dyrekcją mgr Bożeny Bel-

carz, który odśpiewał tradycyjne pieśni towarzyszące 

inauguracji:  Hymn Polski, Gaudeamus Igitur oraz 

Gaude Mater Polonia. 

W dniu Inauguracji została również otwarta jubileuszo-

wa wystawa zdjęć, ukazująca najważniejsze wydarze-

nia i fakty z dotychczasowej piętnastoletniej działalno-

ści Uczelni.   

Jubileuszowe Gaudeamus 

Immatrykulacja 
JM Rektor  

prof. dr hab. inż.  
Zbigniew Walczyk 

 
Fot. Robert Turlej  
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Jubileuszowa 

 Inauguracja Roku 

Akademickiego 

2012/2013 

 

Fot. Robert Turlej  

Tempus fugit. Jest to niezmienne doświadczenie nas 

wszystkich od zawsze. 

Gdy sięgnę pamięcią wstecz, do 1998 roku, wydaje 

się, że było to tak niedawno, a pierwsza inauguracja 

roku akademickiego w naszej Uczelni odbyła się wczo-

raj. 

Decyzją Rady Ministrów, Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Elblągu została powołana 1-go lipca 

1998 roku, a wspomniana inauguracja miała miejsce 

29 września tegoż roku. Naszą epopeję rozpoczęliśmy 

z liczbą 229 studentów. 

Dzisiejsza jubileuszowa piętnasta inauguracja rozpo-

czyna jubileuszowy piętnasty rok akademicki w Pań-

stwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, na 

który przyjęliśmy 1279 kandydatów, powiększając  

brać studencką naszej Uczelni do bez mała trzech       

i pół tysiąca. 

Dokładnie 1-lipca 2013 roku, PWSZ w Elblągu obcho-

dzić będzie swoje piętnaste urodziny, na które wszyst-

kich Państwa już teraz serdecznie zapraszam. 

Niby początek był tak niedawno, ale gdy zaczynają 

spływać wspomnienia okazuje się, że okres ten był  

pełen wielu wydarzeń i przede wszystkim wzmożonej 

pracy w budowaniu Uczelni. 

W tym miejscu chcę bardzo serdecznie podziękować 

wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że nasza 

Uczelnia wypełnia rolę, jakiej podjęła się przed laty, że 

stanowi duży pożytek dla Elbląga i jego regionu. 

Dziękuję bardzo serdecznie pracownikom Uczelni        

i tym, którzy w niej pełnili i pełnią funkcje, ale również   

i wszystkim pozostałym, którzy jako nauczyciele aka-

demiccy oraz pracownicy administracji i obsługi nie 

szczędzili sił.  

Pomoc płynęła również spoza Uczelni od lokalnych 

samorządów, władz i samorządu wojewódzkiego, 

środowisk biznesowych i od wielu, wielu instytucji         

i organizacji.  

Wszystkim im dziękujemy. Z wieloma silnie współpra-

cujemy realizując wspólne plany. 

Szczególną tutaj rolę odgrywały i odgrywają duże 

uczelnie akademickie Trójmiasta i Olsztyna: Politech-

nika Gdańska, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski.  

W pewnym sensie Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-

dowa w Elblągu jest córką dwóch dużych wymienio-

nych uczelni Trójmiasta – nastąpiliśmy w Elblągu po 

Oddziale Politechniki Gdańskiej i po dwóch kolegiach 

nauczycielskich merytorycznie wiedzionych przez 

Uniwersytet Gdański. Uczelnie te dały nam markową 

kadrę nauczycieli akademickich i do dzisiaj pomoc ta 

trwa i jak się okazuje jeszcze przez jakiś czas będzie 

pomocą na wagę życia. 

Dostojni Goście, Wielce Szanowni Państwo, Droga Młodzieży, 
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Inne tak ważne problemy jak baza materialna gwaran-

tująca wysoką jakość kształcenia, odpowiedni dla 

regionu dobór kierunków kształcenia, poziom rekruta-

cji pomimo niżu demograficznego są rozwiązywane na 

tyle dobrze, że PWSZ w Elblągu od lat znajduje się    

w czołówce polskich publicznych wyższych szkół za-

wodowych. 

Nie będę Państwu tych spraw przedstawiać, gdyż 

retrospekcja historyczna i  świadectwa naszych doko-

nań stanowią treść relacji multimedialnej, którą przed-

stawimy w miejsce wykłady inauguracyjnego,              

a która została przygotowana w naszym kole nauko-

wym. Łamiąc przyjętą tradycję, prosimy o wybaczenie 

gdyż nie chcemy zbytnio tej uroczystości przedłużać,   

a ponadto jak Państwo na pewno wiecie bywa, że 

wykłady inauguracyjne potrafią żyć własnym życiem. 

Zwrócę Państwa uwagę tylko na, moim zdaniem waż-

ne, dwa wskaźniki obliczane dla okresu czternastu lat, 

a mianowicie: około 30% naszych budżetów, z wyłą-

czeniem funduszu pomocy materialnej dla studentów, 

zostało przeznaczone na inwestycje, a tzw. efektyw-

ność kształcenia, czyli liczba wydanych dyplomów do 

liczby przyjętych na studia nie przekracza 50%. Ko-

mentując można powiedzieć, że inwestycje są prowa-

dzone na optymalnym poziomie tzn. nie ma miejsca 

ani niedoinwestowanie, ani przegrzanie inwestycyjne 

oraz, że trzymamy dobry poziom kształcenia, zbliżony 

do akademickiego, nie wydając dyplomów na „piękne 

oczy”.  

Na koniec chciałbym parę słów skierować do tych, dla 

których to wszystko jest urządzane. W ostatnim okre-

sie, z powodu wdrażania idei bolońskiej w obszarze 

szkolnictwa wyższego, ma miejsce budowanie stu-

dencko-centrycznego systemu kształcenia, który wy-

piera system profesoro-centryczny długo funkcjonują-

cy w poprzednim okresie. 

Drodzy młodzi partnerzy w procesie kształcenia, czyli 

mówiąc po staremu drodzy studenci. Spróbujmy po-

stawić sobie pytanie: Czy warto się uczyć? Pytanie 

trochę staromodnie zadane. Dzisiaj lepiej zapytać: Czy 

warto zdobywać kompetencje? To znaczy: Czy warto 

zdobywać wiedzę, jej zrozumienie i umiejętności jej 

zastosowań?  

Podam trzy z wielu powodów dlaczego warto:  

Po pierwsze jest to najskuteczniejsza droga do zdoby-

cia dobrego satysfakcjonującego zawodu, co doceni-

cie gdy jakiś czas popracujecie.  

Po drugie kształcenie wprowadzi Was na wyższy po-

ziom zrozumienia świata, mechanizmów jego działa-

Resort szkolnictwa wyższego nakazami administra-

cyjnymi chce przyśpieszyć proces wybicia się pu-

blicznych wyższych szkół zawodowych na własną 

kadrę nie dostrzegając, że proces przyrostu kadry 

akademickiej w Polsce odbywał się o wiele wolniej 

aniżeli przyrost liczby studentów i pomimo tego, że 

niż demograficzny spłyca różnicę pomiędzy tymi 

trendami to jednakże do uzyskania poprawnej relacji 

liczby studentów do liczby nauczycieli, relacji dającej 

gwarancję dobrej jakości kształcenia, jest jeszcze 

daleko.  

Robione przez nas statystyki wykazują, że nie stano-

wimy konkurencji dla uczelni sąsiednich dużych 

ośrodków akademickich, gdyż młodzież do nas przy-

chodząca, głównie z powodów materialnych, do odle-

głych ośrodków uczelnianych nie może się udać,      

w każdym razie na I-szy stopień kształcenia. Potem, 

gdy już zdobędą zawód u nas, na I-szym stopniu 

kształcenia, jest im łatwiej i są kandydatami na II 

stopień w uczelniach akademickich, przede wszyst-

kim Trójmiasta i Olsztyna. Ponadto statystyki wykazu-

ją, że pracujący u nas na drugich etatach nauczyciele 

akademiccy w stopniu ponad przeciętną uczelnianą, 

np. przeciętną Politechniki Gdańskiej, zdobywają 

stopnie i tytuły naukowe. Trzech profesorów, swego 

czasu będąc naszymi pracownikami zostali wybrani 

na dziekanów wydziałów Politechniki Gdańskiej,        

a obecnie jednocześnie są prorektorami tej Uczelni. 

Nie zdradzam tajemnicy danych osobowych. Chcę tą 

drogą wyrazić nasze zadowolenie, że przyjmujemy 

do pracy ludzi odpowiedzialnych, zdolnych 

i pracowitych, z których jesteśmy dumni. Podejmują 

oni u nas pracę będąc w pełni świadomymi obowiąz-

ków wobec uczelni macierzystej.  

Proces budowania własnej kadry trwa i jest wcale nie 

taki powolny, ale bez dużego wsparcia z regionu 

niestety nie może być przyspieszony.  

Prosimy wobec tego uczelnie akademickie o dalsze 

wsparcie kadrowe naszej publicznej uczelni z Elblą-

ga, wsparcie którego nieodzowność dla istnienia 

uczelni będzie szybko maleć w przyszłości, ale nie-

stety wolniej aniżeli założył resort. 

Proszę Państwa, przypuszczam, że zastanawiacie 

się dlaczego w jubileuszowym przemówieniu tyle 

uwagi rektor poświęca jednej sprawie. Bo tak na-

prawdę tylko ona nie została przez czas rozwiązana, 

podobnie jak we wszystkich siostrzanych 36 publicz-

nych wyższych szkołach zawodowych w Polsce, i to  

z powodu warunków obiektywnych, na które uczelnie 

te nie mają wpływu. 



Z inspiracji pani Prorektor dr Ireny Sorokosz – opieku-

na Zespołu, w ramach wieczoru zmaterializowały się 

przeróżne odsłony anielskiej obecności – w słowie, 

obrazie, refleksji, a nawet w rękodziele… Inicjatywa ta 

– jak stwierdziła w słowie wprowadzającym pani Pro-

rektor – była dedykowana, wyjątkowo licznie przyby-

łym, słuchaczom Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. 

Zaproszonych gości „witały” artystyczne białe anioły, 

wykonane przez studentów pedagogiki pod opieką 

pani mgr Barbary Szmyt. Miłym akcentem był także 

bufet oraz stoisko z antologią poezji o aniołach, autor-

stwa 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.    

Anielski tryptyk 
15 listopada 2012 roku w auli Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu od-

było się niezwykłe spotkanie tematyczne – tryptyk wykładowy „Wieczór z aniołami”, 

który zgromadził ponad 150 słuchaczy z Elbląga i okolic. Spotkanie to zainaugurowało 

działalność Zespołu ds. Akademii Seniora i Uczelni Otwartej PWSZ w Elblągu – powo-

łanego w ubiegłym roku akademickim przez Rektora PWSZ w Elblągu, prof. dra hab. 

inż. Zbigniewa Walczyka  

Anioły  wykonane 
przez studentów 
kierunku Pedagogika 
 
Fot. Robert Turlej  
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nia, zrozumienia zasad funkcjonowania produktów 

gwałtownie rozwijającej się infrastruktury technologicz-

nej oraz choćby częściowe zrozumienie rozwoju nauki. 

To wszystko, z niemałą dozą pewności może zabez-

pieczyć Was przed odczuciem wykluczenia społeczne-

go.  

I wreszcie po trzecie, wśród zdobywanych na uczelni 

kompetencji i nawyków są i takie, które pozwolą Wam 

uczyć się samodzielnie w przyszłości, gdy opuścicie 

mury uczelni, mówimy w ciągu całego życia. Mając od 

lat doświadczenie z kandydatami przychodzącymi do 

naszej Uczelni ze szkół przed wyższych, te trzecie      

z wymienionych umiejętności są Wam potrzebne jak 

tlen.  

Wszyscy, którzy studiowali wiedzą jak pięknym okre-

sem są studia i zazdroszczą Wam, że to Wy jesteście 

w tym okresie a nie oni.  

Wykorzystajcie okres studiów należycie, tak abyście   

w przyszłości, mogli stać się ludźmi zadowolonymi      

z życia, spełnionymi w życiu tak jak wielu z naszych 

dzisiejszych gości i wielu z nas kształcących Was. 

Życzę tego Wam serdecznie od siebie i w imieniu 

wszystkich nauczycieli akademickich, pracowników 

administracji i obsługi naszej Uczelni. 

Szanowni zgromadzeni! 

Ogłaszam, że rok akademicki 2012 na 2013, w Pań-

stwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu 

rozpoczął się. 
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 Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była 

komunikacja i dialog. Uczestnicy wysłuchali referatów 

m.in. o nowych formach uspołecznienia on-line na 

przykładzie sieciowej towarzyskości; wpływie Internetu 

na sferę publiczną; skutkach oddziaływania informacji 

w sieci na społeczeństwo; Internecie jako medium 

komunikacji polskich polityków z obywatelami, a także 

o wykluczeniu cyfrowym.                                  

Konferencja „Oblicza Internetu” co roku przyciąga 

naukowców, specjalistów z różnych dziedzin: socjolo-

INTERNET KOMUNIKACJA DIALOG 

gii, kulturoznawstwa, psychologii, językoznawstwa       

i wielu innych. Na tej konferencji swoje opinie przed-

stawili naukowcy z Uniwersytetu: Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, Warszawskiego, Gdańskiego, Rzeszow-

skiego, Łódzkiego, Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-

nie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krako-

wie, Wyższej Szkoły Pedagogiki Społecznej w War-

szawie, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Zespołu Kolegiów 

Nauczycielskich w Suwałkach, a także z Państwowych 

Wyższych Szkół Zawodowych w Tarnowie i Lesznie.  

wtarzalną okazję zapoznać się z ofertą „Anielskie 

smaki – diabelskie atrakcje”, a także obejrzeć film 

prezentujący wieś Aniołowo. Na zakończenie wystą-

pienia, państwo Halina i Zbigniew Cieśla zaprosili 

wszystkich do udziału w festynie anielskim, który od-

będzie się 26 czerwca 2013 roku - oczywiście w Anio-

łowie. 

O anielskich mechanizmach w psychologii mówiła 

Prorektor – dr Irena Sorokosz. W swoim wystąpieniu 

„Efekt anielski a spostrzeganie ludzi” podkreśliła, że 

spostrzeganie innych ludzi oraz siebie samego nie jest 

ani prostą, ani łatwą sprawą, ponieważ percepcja czło-

wieka narażona jest na wiele pułapek, między innymi 

wybiórczości, zniekształceń oraz różnych błędów spo-

strzegania, w tym tak zwany „efekt anielski”.  Ludzie 

nie w pełni zdają sobie z tego sprawę, że często mu-

szą mierzyć się z konsekwencjami takich sytuacji. 

Może dlatego warto choć na chwilę zatrzymać się nad 

zjawiskami, które zmieniają widzenie siebie i innych 

ludzi. 

Dr Katarzyna Jarosińska-Buriak swoim wystąpieniem 

wprowadziła słuchaczy w świat anielskich inspiracji 

artystycznych, ponieważ anioły od zawsze fascynowa-

ły twórców, stanowiąc interesujący punkt wyjścia do 

rozważań z pogranicza teologii, filozofii i sztuki. Prele-

gentka przedstawiła frapujące i wielowymiarowe wątki 

refleksji o aniołach zapisane przez polskich poetów na 

przestrzeni wieków.  Zaproszenie do spotkania z anio-

łami na kartach polskiej liryki stanowiło zarazem za-

chętę do indywidualnego spojrzenia na interesujące 

wątki angelologicznego wymiaru słowa. 

O „dotyku anioła” w rozwoju miejscowości Aniołowa 

opowiadali Zbigniew Cieśla (sołtys Aniołowa) i jego 

żona Halina. Aniołowo to miejsce szczególne, które 

dzięki Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi 

„Aniołowo”, zasłynęło jako „anielska wioska” tematycz-

na i atrakcyjne miejsce turystyczne. Oferta „anielskiej 

wioski” została nagrodzona III miejscem na Międzyna-

rodowych Targach w Kielcach (2011 r.) oraz podczas 

Berlińskich Targów GRUNE WOCHE w 2012 r. Goście 

zgromadzeni tego wieczoru w auli PWSZ mieli niepo-

22 listopada 2012 roku Insty-

tut Informatyki Stosowanej 

PWSZ w Elblągu już po raz 

siódmy zorganizował Interdy-

scyplinarną Międzynarodową 

Konferencję Naukową pt.: 

„Oblicza Internetu – Internet 

jako przestrzeń komunikacji  

i dialogu”.  

Uczestnicy konferencji 
„Oblicza Internetu” 

 
Fot. Robert Turlej  
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IT ACADEMIC DAY  
6 grudnia 2012 roku odbyła się VII edycja technolo-

gicznej konferencji "IT Academic Day". Na konferencji, 

zorganizowanej przez członków Koła Naukowego 

Grupa.NET., prelekcje wygłosili zarówno doświadczeni 

specjaliści, jak i młodzi entuzjaści nowych technologii.  

Konferencję uatrakcyjniono licznymi konkursami, m.in. 

turniejem na konsolach Xbox oraz nagrodą - niespo-

dzianką dla jednego z uczestników obecnych na 

wszystkich prelekcjach. Głównym celem organizowa-

nej corocznie konferencji jest umożliwienie zdobycia 

wiedzy dotyczącej programowania z wykorzystaniem 

nowoczesnych narzędzi i języków dostarczonych 

przez Microsoft. 

11 stycznia 2013 roku odbyła się druga 

Konferencja Środowiskowa Klubów AZS 

pt. „2. Gala Sportu Akademickiego”.  

Podczas spotkania przedstawiono osiągnięcia sporto-

we studentów naszej Uczelni na Akademickich Mi-

strzostwach Polski, Europy i Świata oraz Pucharach 

Zarządu Głównego AZS. Oprócz członków i działaczy 

elbląskiego AZS, w konferencji udział wzięli przedsta-

wiciele władz Elbląga, Rektor PWSZ prof. dr hab. inż. 

Zbigniew Walczyk, członkowie Zarządu Głównego 

AZS i Środowiska Gdańskiego AZS. Gościem honoro-

wym imprezy była elbląska medalistka olimpijska – 

Helena Pilejczyk. Podczas Gali wyróżniono studentów 

– sportowców osiągających najlepsze wyniki. Wśród 

czołowych zawodników KU AZS PWSZ w Elblągu 

znaleźli się m.in. karatecy: Tomasz Kundzicz i Prze-

GALA SPORTU AZS 

mysław 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 wyko-

naniu występującej gościnnie pary tanecznej oraz 

studentów Sekcji Tańca Towarzyskiego. 

Prezes KU AZS  
mgr Henryka Szumna 
wręcza puchar Rekto-
rowi—prof. dr hab. 
inż. Zbigniewowi 
Walczykowi 
 
Fot. Robert Turlej  

Po lewej: pokaz tańca 
latynoamerykańskie-
go w wykonaniu pary 
tanecznej  
 
Po prawej: studenci 
Sekcji Tańca  
Towarzyskiego  
KU AZS 
 
Fot. Robert Turlej  
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Kolędy na Nowy Rok 

Zuehlke – saksofonisty i pedagoga z MDK oraz 

Krzysztofa Narodowskiego – perkusisty i pedagoga ze 

szkoły Muzycznej w Elblągu. 

Koncert odbył się jeszcze w świątecznej atmosferze 

dekoracji katedry św. Mikołaja. Choć na dworze skrzy-

piał mróz to w wnętrze kościoła zgromadziło całkiem 

liczną publiczność. Chóry wykonały kolędy zarówno 

tradycyjne polskie jak i kolędy w innych językach. 

20 stycznia 2013 roku  podczas noworocznego kon-

certu kolęd pt. „Impresje kolędowe”, będącego częścią 

obchodów  15-lecia naszej Uczelni, studenci z Chóru 

Akademickiego PWSZ w Elblągu pod dyrekcją Bożeny 

Belcarz, zaprezentowali się przed szeroką publiczno-

ścią w Elbląskiej Katedrze Św. Mikołaja. Oprócz Aka-

demickiego Chóru PWSZ w Elblągu wystąpił również 

Chór Lutnia z Malborka oraz soliści z towarzyszeniem 

elbląskich muzyków jazzowych: Bartka Krzywdy – 

elbląskiego pianisty, kompozytora, aranżera, Szymona 

Chór Akademicki 
PWSZ w Elblągu  

pod dyrekcją  
Bożeny Belcarz 

 
Fot. Robert Turlej  

Po lewej: soliści Chóru  
podczas Koncertu kolęd 

Po prawej: Krzysztof 
Narodowski, perkusista  

 
 

Fot.  Robert Turlej 
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W ramach podpisanego porozumienia każdy z partne-

rów zobowiązał się przejąć część działań związanych 

z organizacją nadchodzących mistrzostw – zarówno 

Mistrzostw Europy w 2013 jak i Mistrzostw Świata        

w 2014 roku.  

PWSZ w Elblągu ze swojej strony udostępni zawodni-

kom miejsca w Domach Studenckich oraz zapewni 

wolontariacką pomoc swoich studentów podczas orga-

nizacji imprezy. Do zadań wolontariuszy będzie należa-

ło m.in.: 

 przygotowanie i prowadzenie strony internetowej 

Mistrzostw 

 pomoc w opiece nad drużynami 

 pomoc w prowadzeniu biura zawodów i punktu 

informacyjnego 

 pomoc  w obsłudze technicznej w hali w trakcie 

trwania turnieju 

 przygotowanie identyfikatorów 

 pomoc przy dystrybucji ulotek i plakatów 

 pomoc menadżerom w trakcie trwania Mistrzostw 

Dzięki udziałowi w wolontariacie studenci podniosą 

swoje umiejętności i nabiorą doświadczenia w organi-

zacji imprez, oraz będą mieli możliwość poznania 

siatkarzy z wielu krajów Europy. Dodatkowo studenci 

otrzymają Certyfikat European Comittee Volleyball for 

Disabled , wydany przez Integracyjny Klub Sportowy 

„Atak” oraz wpis w Suplemencie do dyplomu. Ponadto 

po zakończeniu Mistrzostw wszyscy wolontariusze 

wezmą udział w konkursie ogłoszonym przez Rektora 

PWSZ w Elblągu, w którym nagrodą jest wycieczka do 

jednej ze stolic europejskich. Tegoroczne Mistrzostwa 

Europy w piłce siatkowej na siedząco, które odbędą 

się w drugiej połowie września (14 – 22.09. 2013 r.)    

w hali Centrum Sportowo-Biznesowego w Elblągu, 

będą bez wątpienia jedną z największych imprez spor-

towych osób niepełnosprawnych w kraju.  

Wygrywać  
na  
siedząco 

4 kwietnia 2013 roku w Auli PWSZ 

odbyło się uroczyste podpisanie 

umowy o współpracy dotyczącej 

organizacji Mistrzostw Europy       

w siatkówce na siedząco kobiet      

i mężczyzn. Umowę podpisali:  Pre-

zydent Miasta Elbląga – Grzegorz 

Nowaczyk, Rektor PWSZ w Elblą-

gu, prof. dr hab. inż. – Zbigniew 

Walczyk oraz Prezes IKS ATAK – 

Tomasz Woźny. Podczas spotkania 

po raz pierwszy oficjalnie zostało 

zaprezentowane logo Mistrzostw 

Europy i Mistrzostw Świata.   

Siatkówka na siedząco 
 
Fot.  Archiwum IKS 
ATAK 



10 

CALOS CAGATOS 

W dniach 2-3 marca 2013 roku odbył się Turniej Piłki 

Siatkowej, zorganizowany z okazji obchodów 15-

lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Elblągu. Do rozgrywek zaproszono akademickie 

zespoły siatkarskie kobiet i mężczyzn, zrzeszone w 

Gdańskiej Organizacji Środowiskowej Akademickie-

go Związku Sportowego. Udział w zawodach wzięły 

zespoły z Politechniki Gdańskiej, Akademii Wycho-

wania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Akademii 

Morskiej w Gdyni, Gdańskiego Uniwersytetu Me-

dycznego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-

dowej w Elblągu. Turniej zakończył się sukcesem 

naszych siatkarek, które zajęły I miejsce, natomiast 

mężczyźni uplasowali się na podium na III miejscu.  IN
T

E
R

-G
R

A
  

22 kwietnia 2013 roku miały miejsce potyczki sportowe 

pod nazwą „CALOS CAGATOS” zorganizowane przez 

Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu. Do turnieju 

zostały zaproszone dwie współpracujące z PWSZ 

elbląskie szkoły średnie: Zespół Szkół Ekonomicznych 

i Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Technicz-

nych. Dwa pozostałe zespoły utworzyli studenci oraz 

pracownicy i absolwenci PWSZ. Rozgrywki odbyły się 

w dwóch dyscyplinach: piłce siatkowej i unihokeju. 

Formuła zmagań sportowych zakładała udział zespo-

łów mieszanych: damsko-męskich, nauczycielsko-

studencko-uczniowskich. Porcja sportowego wysiłku 

była naprawdę spora, każdy zespół stoczył bój z każ-

dym w obu wymienionych dyscyplinach sportu. Dla 

wszystkich uczestników zmagań sportowych Calos 

Cagatos przygotowany został konkurs wiedzy na temat 

PWSZ w Elblągu, KU AZS oraz zdrowego stylu życia. 

Zwycięzcy w nagrodę dostali artykuły sportowe. Zawo-

dy zakończyły się rozdaniem pamiątkowych dyplo-

mów, pucharów, wspólną sesją zdjęciową oraz zapo-

wiedzią kolejnych spotkań o podobnym charakterze. 

Uczestnicy rozgrywek 
CALOS CAGATOS 

 
Fot. Robert Turlej 

Turniej Piłki siatkowej 
INTER-GRA 

 
Fot. Robert Turlej 



Tym razem gospodarzem Konferencji była Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu. Po uroczystym 

otwarciu Konferencji przez Rektora PWSZ - prof. dr 

hab. inż. Zbigniewa Walczyka, prelekcje wygłosili: Ks. 

prof. dr hab. Jan Zimny, z KUL i WS im. B. Jańskiego, 

pt. Odpoczynek w życiu i nauczaniu Karola Wojtyły - 

 

Czas wolny  
 konieczność  czy  zbytek?  

9 maja 2013 roku w Auli Państwowej Wyż-

szej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła 

się VIII Międzyuczelniana Konferencja 

Naukowa „Ku rzeczom nowym naszych 

czasów – inspiracje Jana Pawła II dla 

współczesności”. Konferencja ta już od   

8 lat jest wspólnie organizowana przez 

elbląskie uczelnie: Wyższe Seminarium 

Duchowne, Państwową Wyższą Szkołę 

Zawodową w Elblągu, Wyższą Szkołę im. 

Bogdana Jańskiego oraz Elbląską Uczel-

nią Humanistyczno-Ekonomiczną.  
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bł. Jana Pawła II; dr Henryk Horbaczewski z EUH-E, 

pt.  Czas wolny jako kategoria społeczno – historycz-

na; dr Alina Chyczewska z PWSZ, pt.  Neurotyczne 

poczucie winy jako przyczyna niemożności korzysta-

nia z czasu wolnego; mgr Bartosz Kalisz z PWSZ, pt.  

Czas wolny a gospodarka państwa; ks. dr Andrzej 

Kilanowski z WSD, pt. Między cnotą a przekleństwem 

– dychotomia czasu wolnego; ks. dr Wojciech Nowacki 

z UKSW, pt. Czy w niebie będzie wieczny odpoczy-

nek?. Było to kolejne, już ósme spotkanie środowisk 

naukowych Elbląga, podczas którego opisano 

i przeanalizowano wyzwania współczesnego, zmienia-

jącego się świata. Spotkania, inspirowane ciągle aktu-

alnymi naukami bł. Jana Pawła II, są próbą aplikacji 

jego treści w codzienność naszego życia. Niewątpli-

wym sukcesem takiej próby jest interdyscyplinarność 

poruszanej tematyki i różnorodność środowisk, które 

biorą w niej udział. 

Słuchacze konferencji 
 
od prawej: Prorektor 
WSD w Elblągu—ks. 
dr Wojciech Skibicki, 
Biskup elbląski— 
ks. dr Jan Styrna,  
Rektor PWSZ w 
Elblągu—prof. dr 
hab. inż. Zbigniew 
Walczyk  
 
 
Fot. Robert Turlej 
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i UG. Gospodarzami konferencji byli studenci filologii 

polskiej IPJ PWSZ – członkowie Studenckiego Koła 

Naukowego "Humanitas". Organizację majowego spo-

tkania rozpoczęli już w styczniu, rozsyłając zaprosze-

nia, gromadząc zgłoszenia i układając program.  

Organizatorzy konferencji przewidują wydanie w naj-

bliższym czasie pokonferencyjnej monografii. Będzie 

to już trzeci tom, zatytułowany „Integralia – Wymiary 

studenckiej humanistyki”. 

INTEGRALIA 2013 

W dniach 13-17 maja 2013 

roku po raz kolejny odby-

ła się coroczna najwięk-

sza studencka impreza   

w Elblągu. Od tego roku 

nazwa elbląskich Juwena-

liów została zmieniona na 

TURBINALIA, by podkre-

ślić wyjątkowość ich jubi-

leuszowej edycji.  

15 maja 2013 roku odbyła się kolejna, X studencka kon-

ferencja naukowa „Integralia – Wymiary studenckiej hu-

manistyki”, zorganizowana przez Studenckie Koło Nau-

kowe „Humanitas” i Instytut Pedagogiczno-Językowy 

PWSZ w Elblągu. Celem konferencji jest integrowanie 

wysiłków naukowo-dydaktycznych wszystkich specjal-

ności IPJ PWSZ oraz innych uczelni i ukazanie ich 

wspólnego wymiaru, jakim jest szeroko rozumiana trady-

cja humanistyczna. Studenci analizują różne obszary 

humanistycznej refleksji: literaturoznawczy, językoznaw-

czy, translatorski, edukacyjny, dydaktyczny, społeczny. 

W tym roku w konferencji udział wzięło blisko 50 stu-

dentów i doktorantów, m.in. z Uniwersytetu Gdańskie-

go, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-

wej w Elblągu. Tak duże zainteresowanie konferencją 

spowodowało, że obrady przeprowadzono w trzech 

niezależnych sekcjach, w tym jednej angielskojęzycz-

nej. Różnorodna tematyka (od motywów wampirycz-

nych w piosenkach, przez aspekt polityczny igrzysk 

olimpijskich 1980 roku i rolę stereotypów w komunika-

cji międzykulturowej, po porównanie patriotycznych 

zachowań we współczesnej Ameryce i Polsce) zgro-

madziła wielu słuchaczy. Każdy, komu bliska jest tra-

dycja humanistyczna i jej kontynuacja we współcze-

snej kulturze, mógł odnaleźć temat zaspokajający jego 

zainteresowania. Studenci filologii angielskiej mieli 

możliwość wysłuchania sześciu referatów wygłoszo-

nych po angielsku przez swoich kolegów z PWSZ        



W ten sposób nawiązano do historii i korzeni PWSZ    

w Elblągu – do elbląskiego oddziału Politechniki Gdań-

skiej. Turbinalia już tradycyjnie rozpoczęły się zawoda-

mi sportowymi, zorganizowanymi przez Klub Uczelnia-

ny AZS. Odbył się więc m.in. turniej piłki nożnej o Pu-

char Kanclerza PWSZ, międzyinstytutowy turniej piłki 

siatkowej kobiet o Puchar Rektora PWSZ, turniej piłki 

koszykowej o Puchar Prorektora oraz turniej piłki noż-

nej pt. PIŁKARSKI HIT. Studenci opanowali miasto 

w dniu 17 maja. Zabawę rozpoczął w rytmie muzyki 

barwny pochód żaków ulicami miasta, a następnie 

odbyło się symboliczne przekazanie studentom kluczy 

do bram miasta przez Komisarza Miasta Elbląga p.o. 

Prezydenta – pana Marka Bojarskiego. Po oficjalnej 

części nadszedł czas na konkursy i zabawę do rana. 

Na scenie brylowali: zespół reggae Parassol, elbląski 

zespół hiphopowy 834, raper Eldo oraz gwiazda wie-

czoru – zespół Akurat. Wspólne śpiewy licznie zgro-

madzonej publiczności, niekończące się aplauzy oraz 

pozytywne komentarze świadczyły o dobrej zabawie 

podczas tegorocznych jubileuszowych Turbinaliów. 

Po zakończeniu koncertów elbląscy żacy kontynuowali 

zabawę w klubie Epoka na After Party.  
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Turbinalia PWSZ  
w Elblągu 
 
Fot. Włodzimierz 
Wawro 
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Atrakcji, jakie czekały na zwiedzających, było na-

prawdę wiele: pokazy fizyczne i chemiczne, magicz-

ne sztuczki, pokazy sprzętu policji, wojska, straży 

pożarnej, przejażdżki gokartami, nauka wiązania 

węzłów żeglarskich, pokaz robotów mobilnych, prze-

jażdżka „dziwnym rowerem”, skonstruowanym przez 

studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, 

turnieje gry w sieci oraz wiele, wiele innych. 

Bałtycki Festiwal Nauki jest imprezą popularyzującą 

naukę. Festiwal organizują wspólnie wyższe uczelnie 

województwa pomorskiego, Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa w Elblągu, instytuty naukowe 

Polskiej Akademii Nauk, instytuty branżowe oraz 

związane z nauką środowiska pozauczelniane. Na-

sza Uczelnia uczestniczy w Festiwalu od 2008 roku. 

Festiwal jest adresowany do szerokiego grona 

mieszkańców naszego regionu, niezależnie od wy-

kształcenia i wieku. Gośćmi imprezy są zarówno 

przedszkolaki jak i uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych, a także dorośli słuchacze. 

Celem Festiwalu jest przybliżanie społeczeństwu 

tematyki prowadzonych badań naukowych, zaznaja-

mianie z osiągnięciami nauki oraz przedstawianie ich 

w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, sprzyjają-

cej rozbudzaniu ciekawości świata i radości z jego 

poznawania. Organizatorzy Festiwalu w szczególno-

ści pragną zwrócić uwagę na społeczną przydatność 

badań prowadzonych w laboratoriach naukowych. 

W tym roku uczelnianym koordynatorem XI Bałtyc-

kiego Festiwalu Nauki w Elblągu pod nazwą Bałtycki 

Dzień Nauki była mgr Henryka Szumna.   

BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI w ELBLĄGU 

Bałtycki Festiwal Nauki jest imprezą popularno-naukową organizowaną od 2003 

roku przez wyższe uczelnie województwa pomorskiego, instytuty naukowe Pol-

skiej Akademii Nauk, instytuty branżowe oraz związane z nauką środowiska po-

zauczelniane. PWSZ w Elblągu  przyłączyła się do organizowania festiwalu          

w 2008 roku. Festiwal jest adresowany do szerokiego grona mieszkańców regio-

nu, niezależnie od wykształcenia i wieku. Gośćmi imprezy są zarówno przedszko-

laki jak i uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a także dorośli 

słuchacze. 

W ramach XI Bałtyckiego Festiwalu Nauki 23 maja 

2013 roku w PWSZ w Elblągu odbył się piknik nau-

kowy skierowany do wszystkich mieszkańców Elblą-

ga. Imprezy festiwalowe w Elblągu odbyły się na 

placu przed budynkiem Uczelni i w salach wykłado-

wych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Elblągu przy Al. Grunwaldzkiej 137.  

Na specjalnie przygotowanych stoiskach odwiedzają-

cy mogli uczestniczyć w atrakcyjnych pokazach, do-

świadczeniach, warsztatach i wykładach, dotyczą-

cych ciekawych i aktualnych zagadnień związanych  

z ekonomią, informatyką, biologią, chemią, fizyką, 

matematyką, geografią oraz tematyką dotyczącą 

nauk prawnych, medycznych, kultury fizycznej, nauk 

o sztukach pięknych. 
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XI Bałtycki  
Festiwal Nauki 
w Elblągu  
 
 
Fot. Aleksandra Thiede 
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MOBBING 

Zamiarem organizatorów było uzyskanie odpowiedzi 

m.in. na następujące pytania: Czym jest mobbing? 

Jakie są jego źródła? Jak identyfikować zachowania 

moberów (sprawców mobbingu)? Jakie są granice 

bezradności ofiar mobbingu? Jakie można i należy 

podjąć kroki, aby nie przyzwalać moberom na ich za-

chowania, ustrzec się sytuacji pozostawania w roli 

ofiary mobbingu?  

Pytań i wątpliwości dotyczących omawianego zjawiska 

było bardzo dużo, dlatego też cenny był udział w kon-

ferencji zarówno pedagogów, jak i psychologów, so-

cjologów, prawników i psychoterapeutów. Wypowiadali 

się teoretycy i praktycy, wszyscy ci, którzy chcieli za-

brać głos w tak ważnej sprawie, bowiem mieli kontakt 

z opisywanym zjawiskiem, a ich zainteresowania          

i dociekania badawcze, bądź praktyczne obejmowały 

zachowania zarówno ofiar, jak i sprawców mobbingu. 

W ramach konferencji dr Joanna Unterschutz omówiła 

zjawisko mobbingu jako naruszenie zasady poszano-

wania godności pracownika i jego prawa do bezpiecz-

nych i higienicznych warunków pracy. Dr Kamil Frąco-

wiak i mgr Piotr Jankowski wskazali prawne aspekty 

lobbingu, odwołując się do przepisów zawartych         

w wymienionych kodeksach. Mgr Paweł Kępka i mgr 

Anna Szczepanik dokonali analizy prawnej mobbingu 

w pracy, a mgr Natalia Karolina Michałowska omówiła 

prawa i obowiązki pracownika w zakresie przeciwdzia-

łania mobbingowi. Wszyscy prawnicy podkreślali za-

równo obowiązki pracodawcy w tym zakresie, jak         

i możliwości działań pracowników. Szczególnie istotne 

okazało się zwrócenie uwagi na konieczność aktywne-

go udziału pracownika w podjęciu kroków prawnych, 

tzn. konieczność zgłoszenia sprawy do sądu 

i udowodnienia, że był mobbingowany, że stracił zdro-

wie, pracę, itp. 

Podczas konferencji zwracano również uwagę na 

mobbing ujawniający się w szkole. O tego typu zacho-

waniach występujących w szkołach czeskich mówił 

prof. nadz. Tomáš Čech z Uniwersytetu Masaryka      

w Brnie.   

Na aspekty psychologiczne zwróciła uwagę między 

innymi dr Alina Chyczewska, która skoncentrowała się 

na  scharakteryzowaniu  objawów zespołu stresu pou-

razowego u ofiar mobbingu. Z kolei dr Irena Sorokosz 

omówiła zagadnienie bezradności, samotności i sa-

motnej bezradność młodzieży szkolnej, stanowiącej 

często podstawę do zachowań typowych dla ofiar 

przemocy, a tym bardziej mobbingu. Dr Iwona Kijow-

ska wskazała działania psychoterapeutów nurtu huma-

nistyczno-egzystencjalnego (Gestalt) wobec zarówno 

ofiar, jak i sprawców tak przemocy, jak i mobbingu. 

Dr hab. Lucyna Hurło mówiła o agresji rodziców jako 

czynniku burzącym poczucie bezpieczeństwa dziecka. 

Natomiast dr Małgorzata Przybysz – Zaremba scha-

rakteryzowała  agresję i przemoc jako determinanty 

kształtujące postawy rodzicielskie.  Dr hab. Jan Papież 

omówił zachowania młodzieży  szkół średnich wobec 

zjawiska agresji wśród kibiców piłkarskich, wskazując 

tło ogólnopolskie. 

Intencją organizatorów było, aby zaprezentowane 

przez uczestników konferencji koncepcje, a także 

wskazane propozycje nowych rozwiązań pozwoliły     

w przyszłości na zmniejszanie i ograniczanie obsza-

rów bezradności ofiar mobbingu. I tak się stało - tuż po 

spotkaniu konferencyjnym pojawiły się informacje 

zwrotne dotyczące prezentowanych treści. Kilka osób 

wyraźnie stwierdziło, że przedstawione zagadnienia, 

szczególnie prawne, pozwoliły im i ich najbliższym 

podjąć odpowiednie kroki wobec moberów. Inne wska-

zywały, że łatwiej im teraz zidentyfikować zachowania 

mobbingowe, ale też dostrzec u siebie zachowania 

charakterystyczne dla ofiar. Wiedzą, co należy zrobić, 

gdzie udać się po profesjonalną pomoc. Zwykło się 

mówić, że jeśli choć jednej osobie uda się pomóc, to 

widoczny staje się sens podejmowanych działań,       

w tym wypadku konferencji naukowej, której inicjatorką 

była dr Alina Chyczewska. 

Dnia 23 maja 2013 r. w Instytucie Pedagogiczno-Językowym odbyła się IV Ogólnopolska Inter-

dyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Mobbing w szkole, mobbing w pracy – granice bez-

radności”. Celem jej było podjęcie dyskusji na poziomie teoretycznym i praktycznym w zakre-

sie zachowań prezentowanych przez sprawców mobbingu oraz, a może przede wszystkim,     

w aspekcie bezradności ich ofiar.  
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DZIEŃ KARIERY  

Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowa-

niem, wzięło w nim udział blisko 300 zainteresowa-

nych.  

W tegorocznych Targach Pracy uczestniczyli: 

 Młodzieżowe Biuro Pracy,  

 Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Malborku,  

 FRESH PORTAL – www.pracawelblagu.pl, 

 PZU S.A.  

 Metal Exper sp. z o. o. 

 Wojewódzki Urząd Pracy oddział w Elblągu, 

 Best S. A.  

Do udziału w Targach Pracy zostało zaproszonych 17 

wystawców, ale ostatecznie z zaproszenia skorzysta-

ło 8. Zainteresowani mogli skorzystać z porad dorad-

cy zawodowego, który udzielał indywidualnych infor-

macji na temat metod poszukiwania pracy oraz wska-

zywał, jak właściwie powinny zostać wypełnione do-

kumenty aplikacyjne. Proponowane przez wystawców 

oferty pracy skierowane były do osób o różnych kwa-

lifikacjach zawodowych, dlatego też każdy mógł od-

naleźć dla siebie coś ciekawego zarówno w kraju jak   

i za granicą.  

Ze względu na obecny stan rynku pracy kolejna edy-

cja „Dnia Kariery” umocniła tezę, iż tego typu imprezy 

są potrzebne i oczekiwane zarówno przez poszukują-

cych zatrudnienia, jak i przez pracodawców. 
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W dniu 24 maja br. Akademickie Biuro Karier przy PWSZ w Elblągu po raz kolejny zorganizowa-

ło „Dzień Kariery”. Celem spotkania była między innymi szeroko rozumiana aktywizacja zawo-

dowa studentów i absolwentów uczelni. 

http://www.pracawelblagu.pl


Uczestnicy Rajdu  
przed budynkiem 
PWSZ w Elblągu 
 
Fot. Robert Turlej 

Laureaci V edycji 
konkursu matematycz-
nego wraz z organiza-
torami 
 
Fot. Marek Fiedoro-
wicz 

RAJD ROWEROWY 
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kach technicznych. Pierwsze trzy etapy konkursu od-

były się przez Internet, a czwarty – finałowy – miał 

miejsce w Instytucie Informatyki Stosowanej im. 

Krzysztofa Brzeskiego PWSZ w Elblągu. Zwycięzcą 

tegorocznej edycji konkursu został Aleksander Nowak 

– uczeń Społecznego Liceum Ogólnokształcącego      

w Kwidzynie. Honorowym patronem oraz fundatorem 

nagrody specjalnej za najlepsze rozwiązania zadań 

otwartych był wybitny matematyk, honorowy obywatel 

miasta Elbląga prof. Henryk Iwaniec.  

5x=2013 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w El-

blągu oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Do-

skonalenia Nauczycieli w Elblągu już po raz 

piąty zorganizowały internetowy konkurs        

z matematyki dla uczniów szkół ponadgimna-

zjalnych. Konkurs rozpoczął się 8 marca,        

a jego finał przypadł na 6 czerwca 2013 roku.  

Głównym jego celem jest podniesienie umiejętności 

matematycznych wśród uczniów szkół ponadgimna-

zjalnych, a także zwiększenie zainteresowania absol-

wentów szkół średnich podjęciem studiów na kierun-

Blisko 70 osób wzięło udział w rajdzie rowerowym 

„Ścieżkami PWSZ” zorganizowanym 25 maja 2013 

roku z okazji jubileuszu 15-lecia Uczelni. Pochmurna 

aura nie odstraszyła nikogo, ani tych młodszych, ani 

starszych amatorów jazdy na rowerze. Trasa przebie-

gała przez miejsca ściśle związane z naszą Uczelnią. 

Podczas przystanków uczestnicy rajdu mogli zaznajo-

mić się z historią i przeznaczeniem obiektów należą-

cych do PWSZ. Na końcowym przystanku – na placu 

przy budynku Instytutu Pedagogiczno-Językowego – 

odbyło się spotkanie integracyjne uczestników, poczę-

stunek oraz wręczenie certyfikatów uczestnictwa. 

Organizatorzy, zadowoleni z dużej frekwencji i zainte-

resowania uczestników rajdu, zapowiedzieli kolejne 

tego typu przedsięwzięcia w przyszłości.  



PODWÓJNE  
PRZEŁOŻENIE 

Przekładnie zębate produkowane są w Elblągu od 65 

lat – początkowo w  Zakładach Mechanicznych ZA-

MECH, a po kolejnych przekształceniach aktualnie 

w firmie FLSmidth MAAG Gear. PWSZ w Elblągu od 

początków swojej działalności ściśle współpracuje 

z FLSmidth MAAG Gear m.in. w zakresie kształcenia 

i praktyk studenckich. Dla uświetnienia podwójnego 

jubileuszu Uczelnia i elbląski zakład FLSmidth MAAG 

W 2013 roku zbiegły się dwa jubileusze: 

15-lecie Państwowej Wyższej Szkoły Za-

wodowej w Elblągu, pierwszej 

w powojennej historii Elbląga autono-

micznej uczelni państwowej oraz 100-

lecie Grupy MAAG, której elbląski zakład 

FLSmidth MAAG Gear jest ważnym świa-

towym producentem przekładni zęba-

tych.  

14 czerwca 2013 roku w Centrum Sztuki Galerii EL 

odbył się niezwykły koncert w wykonaniu studentów 

zrzeszonych w Chórze Akademickim PWSZ w Elblą-

gu pod kierunkiem Bożeny Belcarz, pt. „Między nie-

bem a piekłem”. Chórzyści, przy akompaniamencie 

znakomitych elbląskich jazzmanów – Bartka Krzywdy, 

Tomasza Wiczyńskiego, Szymona Zuehlke i Krzysz-

tofa Narodowskiego – zmierzyli się z utworami kla-

sycznymi, ludowymi oraz rozrywkowymi. W repertua-

rze znalazły się m.in. utwory: G. Caccini: Ave Maria; 

Mira Kubasińska: Wielki ogień; H. Banaszak: Niena-

wiść; Kapela ze Wsi Warszawa: Baba w piekle; Ama-

ne Kaoru: Taiyou no uta; J. Chojnacki: Nie wracajmy 

jeszcze na ziemię; M. Lamch-Łoniewska: Moim sąsia-

dem jest Anioł; M. Rodowicz: Anioły.  Prezentowane 

utwory wprowadziły nieziemską atmosferę i zostały 

nagrodzone przez zgromadzoną publiczność gorący-

mi brawami.  

Studenci z Chóru Akademickiego PWSZ w Elblągu 

na co dzień odbywają próby dwa razy w tygodniu. 

Swoje umiejętności wokalne ćwiczą również na 

warsztatach wyjazdowych, bowiem Chór PWSZ ma 

ambicje stać się zespołem reprezentującym Uczelnię 

na scenach Polski i świata. 

Gear 13 czerwca 2013 roku zorganizowały wspólne 

seminarium naukowe  pt. „Elbląskie przekładnie zęba-

te – teoria i praktyka”. W ramach seminarium wystąpili 

m.in. Rektor PWSZ w Elblągu i Prezes Zarządu 

FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o. Następnie zgroma-

dzeni mieli okazję wysłuchać referatów pracowników 

naukowych PWSZ w Elblągu oraz specjalistów Spółki 

FLSmidth MAAG Gear, a także pracowników nauko-

wych z ośrodków akademickich współpracujących 

z firmą FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o., tj. z Politech-

niki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Akademii 

Górniczo-Hutniczej w Krakowie.   

Seminarium uatrakcyjniło zwiedzanie bazy dydaktycz-

nej Instytutu Politechnicznego Uczelni oraz zaplecza 

produkcyjnego fabryki przekładni zębatych Spółki 

FLSmidth MAAG Gear w Elblągu. 
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NIECH ŻYJE BAL 
Z okazji 15-lecia PWSZ 15 czerwca 2013 roku odbył się pierwszy Zjazd Absolwentów. Była to 

niewątpliwie okazja do spotkań, wspomnień i wielu opowieści. Choć niektóre zdarzenia przy-

słonił nieco bieg codziennych spraw, to jednak wspomnienia mają w sobie coś magicznego. 

Przywołują bowiem czas, który jest nie do odzyskania, a za sprawą  słów ożywa pamięć i po-

wracają emocje tamtych lat.  

Fizyka dla większości z nas była czarną magią. O tym, że będzie to zmora najbliższej sesji, przekonaliśmy się już na pierw-
szym wykładzie. Poznane w poprzednich latach prawa gmatwały się coraz bardziej, wzory ciągnęły się jak węże i przekształ-
cały się przez całe tablice, całki gięły się i mnożyły podwójnie i potrójnie. Doktor zdawał się nie widzieć paniki w naszych 
oczach. Ze stoickim spokojem kontynuował wykłady, a my usiłowaliśmy nadążyć kopiować te „hieroglify” do swoich zeszy-
tów, licząc na to, że klucz do ich zrozumienia znajdziemy później. 

Nadeszła sesja. Na egzamin ustny wchodziliśmy parami. Nastroje, jak łatwo się domyśleć, mieliśmy minorowe, choć za ok-
nem czekało już lato. Miny coraz bardziej nam rzedły, kiedy pokój opuszczały pierwsze ofiary, rzucając krótko: „wrzesień”. 
Nie spieszyłam się z wejściem. „Trója, zwykła trója”- marzyłam. Nie chciałam więcej. Na tyle byłam przygotowana. Oczeku-
jące grono topniało, szczęśliwców można było policzyć na palcach jednej ręki. W końcu zostałyśmy z koleżanką same i któraś  
z nas otworzyła drzwi do pokoju… 

Egzamin się rozpoczął. Siedziałyśmy po drugiej stronie biurka, mocno przestraszone. Doktor Ferdynand Burak nie wyglądał 
groźnie, co więcej - zdarzało mu się uśmiechać i żartować. Ale byłyśmy świadome, że wystarczy wypowiedziana przez nas 
jakaś bzdura, żeby stracił cierpliwość, więc wytężałyśmy umysły i ważyły słowa. O tzw. „laniu wody” trzeba było zapomnieć. 
Szybko zorientowałam się, że koleżanka dostaje łatwiejsze pytania – „Proszę podać prawo..”, „Proszę napisać wzór na…”, 
podczas, gdy do mnie trafiały typu: „Co by się stało, gdyby pole elektromagnetyczne…?” W głębi duszy pogodziłam się, że za 
chwilę w moim indeksie będzie „pływał” pierwszy łabędź. Słowa: „Poproszę pani indeks” padły w kierunku koleżanki.  

Do mnie zaś trafiło pytanie: „A z panią, co? Kończymy egzamin, czy rozmawiamy dalej? Nie wiem, z jakich pokładów zdoła-
łam wykrzesać z siebie tyle odwagi, by powiedzieć: „Rozmawiamy”. „Niech pani zacznie odpowiadać tak, żebym nie musiał 
tego komentować”. „Panie doktorze, to ja poproszę zestaw pytań, który miała koleżanka”.  Odpowiadałam jeszcze godzinę. 
Nie miałam pojęcia - dobrze, czy źle. Byłam już głodna, wciąż zdenerwowana, w rajstopach poszło mi oczko i było mi wszyst-
ko jedno. Marzyłam, by egzamin się skończył. Wszystko jedno jak…. I w końcu padły słowa: „Poproszę pani indeks”. Nie 
wierzyłam własnym oczom, kiedy zobaczyłam trójkę. Ulga niesamowita. „Chodziła pani na wszystkie wykłady, chciałem 
wyciągnąć panią na czwórkę, ale pani się tak opierała, że nie mogę inaczej” – powiedział dr Burak. 

Karolina Chwirot 
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Absolwenci PWSZ w 
Elblągu na I Zjeździe 
 
Fot. Włodzimierz 
Wawro 



Nasi absolwenci w różny sposób wspominają sesje, 

egzaminy czy też samo studiowanie – mówi dr Irena 

Sorokosz,  oto kolejny przykład. 

Niewątpliwie pasjonujące i pouczające ćwiczenia i 

wykłady owocowały nie tylko pierwszorzędnie wy-

szkolonymi absolwentami, ale również rozkwitem 

talentów poetyckich wśród studentów.  

STUDENT 

Przycupnął w kącie, wytrzeszcz na twarzy, 

słychać jak mózg mu się w głowie smaży. 

Przed nim się piętrzy morze papierów, 

książek, zeszytów, notatek, kserów. 

W akcie rozpaczy rzuca się na nie, 

czyta, przegląda, wkuwa na pamięć. 

Przekrwione oczka, rząd czarnych szlaczków 

zmienia się w armię małych robaczków. 

Robaczki rosną, czułki prostują 

i do ataku żuchwy szykują. 

Skulił się w trwodze i Boga wzywa, 

włochata kończyna usta zakrywa. 

Próbuje krzyczeć, macha rękami 

i wtedy budzi się potem zlany. 

Za oknem świta, ptaszki ćwierkają, 

wszędzie się kartki, ksera walają. 

Spogląda smętnie zrezygnowany. 

„Mam dość PWSZ-tu! Ja chcę do mamy!” 

 

Czasami tak to rzeczywiście wyglądało, ale tylko 
czasami…  :) 

Kejti (rocznik 2002) 

Mimo 15 lat PWSZ w Elblągu, nadal można odnieść 

wrażenie, że egzaminy są stresujące, nauki wiele, 

czas studiowania krótki, ale – co warto podkreślić – 

wspomnienia, które zostają z nami na długie lata to 

nie tylko fakty i wydarzenia, ale także sposób ich 

pielęgnowania, optymizm i otwartość. Mamy nadzieję, 

dodaje dr Irena Sorokosz, że z okazji jubileuszu 20-

lecia Uczelni ze wspomnień absolwentów będzie moż-

na zredagować cały Biuletyn. 

22 

Bal Absolwentów 
PWSZ w Hotelu 

Elbląg 
 

Fot. Włodzimierz 
Wawro,  

Robert Turlej 



JUBILEUSZOWA 
UROCZYSTOŚĆ  
 

WSPÓLNE POSIEDZENIE SENATU I KONWENTU PWSZ W ELBLĄGU 

 Z UDZIAŁEM GOŚCI, PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW 
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21 czerwca 2013 roku uroczystym posie-
dzeniem Senatu i Konwentu Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 
świętowała 15. rocznicę powołania, która 
przypada 1 lipca 2013 roku. Uroczystość 
zaszczycił Prezes Rady Ministrów – Do-
nald Tusk, który przybył do Elbląga wraz 
z Minister Rozwoju Regionalnego – Elż-

bietą Bieńkowską.  

Wśród dostojnych gości znaleźli się także Marszałek 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Jacek Pro-

tas, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski – Jan Ma-

ścianica oraz Posłowie na Sejm i Senatorzy Rzeczy-

pospolitej Polskiej.  

Udział w Uroczystości wzięli również: Przewodniczący 

Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych 

(KReSZP), Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-

dowej w Gnieźnie – prof. dr hab. Józef Garbarczyk, 

Rektor Politechniki Gdańskiej – prof. dr hab. inż. Hen-

ryk Krawczyk, Prorektor Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego – prof. dr hab. inż. Mirosław Gornowicz, 

Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego – prof. dr hab. 

Józef Włodarski oraz prorektorzy i dziekani wydziałów 

innych uczelni współpracujących z Państwową Wyż-

szą Szkołą Zawodową w Elblągu.  

Premier Donald Tusk w swoim wystąpieniu zaznaczył, 

że należy wierzyć, iż pieniądze zainwestowane w mło-

dego człowieka są znacznie lepszą inwestycją niż te 

przeznaczone na budowę autostrad. Premier podkre-

ślał również, że środowisko nauczycieli akademickich  

i studentów jest symbolem tego, co jest prawdziwą 

szansą dla Elbląga i całej Polski w perspektywie nad-

chodzących kilkunastu lat. Dodał, że polskie wielkie 

marzenie składa się z wysiłków i ambicji ludzi, którzy 

tworzą taką rzeczywistość, jaką stała się nasza Uczel-

nia i że sensownie wykorzystuje ona szansę, jaka 

pojawiła się przez Polską od momentu wejścia do Unii 

Europejskiej. Premier zapewnił ponadto wszystkich 

zgromadzonych, że kolejne 7 lat wydatkowania środ-

ków z budżetu europejskiego, to przede wszystkim 

inwestycje w umysły, kompetencje i kwalifikacje mło-

dych ludzi. Następnie osobiście wręczył odznaczenia 

państwowe – Złote i Srebrne Medale za Długoletnią 

Służbę pracownikom PWSZ w Elblągu.  

Następnie uroczyste przemówienie wygłosił Rektor 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk. 

Na zakończenie uroczystego posiedzenia Senatu        

i Konwentu PWSZ wyróżnieni nauczyciele akademiccy 

i pracownicy administracji Uczelni z rąk Rektora otrzy-

mali Nagrody Rektora.  

Zwieńczeniem obchodów jubileuszowych był „big-

bandowy” koncert Orkiestry Wojsk Lądowych pod 

dowództwem  kpt. Macieja Skrzypczaka, który odbył 

się w sali widowiskowej Kina „Orzeł” przy ul. Króle-

wieckiej.  

Premier Donald Tusk 
przemawia na Jubileuszo-
wym posiedzeniu Senatu  
i Konwentu  
w 15-stą rocznicę PWSZ 
w Elblągu 
 
 
Fot. Włodzimierz Wawro 

Goście na uroczystości 15-

lecia PWSZ w Elblągu. 

Siedzą od prawej: Premier 

Donald Tusk, Minister 

Rozwoju Regionalnego 

Elżbieta Bieńkowska, 

Posłanka na Sejm RP  

Elżbieta Gelert, Marszałek 

województwa warmińsko-

mazurskiego Jacek Protas, 

Rektor Politechniki 

Gdańskiej prof. Henryk 

Krawczyk, Prorektor 

Uniwersytetu Warmińsko

-Mazurskiego prof. 

Mirosław Gornowicz, 

Przewodniczący Konfe-

rencji Rektorów Publicz-

nych Wyższych Szkół 

Zawodowych KRePSZ  

prof. Józef Garbarczyk, 

Prorektor Uniwersytetu 

Gdańskiego prof. Józef 

Włodarski 

Fot. Włodzimierz Wawro 

Prof. Józef Garbarczyk, 

Przewodniczący KRePSZ 

składa życzenia jubileu-

szowe na ręce Rektora 

PWSZ w Elblągu prof. 

Zbigniewa Walczyka 

 
Fot. Włodzimierz Wawro 
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Szanowny Panie Premierze, Pani Minister, Pań-
stwo Posłowie i Senatorowie, Panie Marszałku, 

Panie Wojewodo, Panowie Rektorzy  

Dostojni Goście, Wielce Szanowni Pracownicy 
Uczelni, Droga Młodzieży 

Pierwszego lipca 2013 roku mija piętnaście lat od 

chwili założenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-

wej w Elblągu. Powstała ona wraz z siedmioma uczel-

niami siostrzanymi, w oparciu o wówczas nową usta-

wę o wyższych szkołach zawodowych z 1997 r.  

Publiczne wyższe uczelnie powoływano głównie         

w tych miejscowościach, które traciły status stolic wo-

jewództw w wyniku przeprowadzanej reformy admini-

stracyjnego podziału kraju. W ciągu kilku kolejnych lat 

powoływano następne publiczne wyższe szkoły zawo-

dowe, tzw. „pewueszetki”, których liczba obecnie wy-

nosi 36. Są one prawie równomiernie rozłożone na 

całym obszarze Polski.  

W poszczególnych miastach tracących swą pozycję 

polityczną, powoływaniu własnych publicznych wyż-

szych szkół zawodowych, obok „efektu rekompensa-

ty”, towarzyszyły różne inne okoliczności, ponieważ na 

ogół społeczności lokalne starały się uzyskać jak naj-

więcej korzyści w tych trudnych dla siebie sytuacjach 

w jakich znalazły się.     

W Elblągu powołanie publicznej wyższej szkoły zawo-

dowej zbiegło się z końcem działalności zamiejscowe-

go oddziału Politechniki Gdańskiej (obecnego w Elblą-

gu pod różnymi postaciami, z małymi przerwami od 

początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku) z jedno-

czesną  decyzją elbląskiego wojewódzkiego kuratora 

oświaty o włączeniu do nowopowstającej uczelni 

dwóch działających od wielu lat elbląskich kolegiów 

nauczycielskich.  

Tak więc w naturalny sposób wyższe kształcenie tech-

niczne od dziesięcioleci i bez przerwy trwa w Elblągu, 

ponieważ od samego początku istnienia nowej wyż-

szej uczelni zawodowej było i jest ono w niej prowa-

dzone, zaś kształcenie nauczycielskie z poziomu kole-

gialnego podniesiono do poziomu studiów wyższych.  

Wyższe szkoły zawodowe (publiczne i niepubliczne) 

działały zgodnie ze starą ustawą z 1990 roku i nową   

z 1997 roku. Kształcenie w tych uczelniach odbywało 

się na specjalnościach inżynierskich lub licencjackich, 

które było ukierunkowane na przygotowywanie do 

zawodu, z dużą dozą zajęć praktycznych i dostoso-

wywaniu do potrzeb regionalnych rynków pracy. Tę 

niezwykle ważną cechę wyższych studiów w uczel-

niach zawodowych utracono, w każdym razie w prze-

pisach prawnych, podczas wieloetapowego reformo-

wania i nowelizowania szkolnictwa wyższego w Pol-

sce. Zatarto odrębność wyższych szkół zawodowych 

włączając je w jeden nurt z uczelniami akademickimi. 

Zapisy prawne w mniejszym stopniu obwarowywały 

„zawodowość” wykształcenia zdobywanego w uczel-

niach zawodowych aniżeli miało to miejsce pierwot-

nie. Jednak tendencja ta nie zachowała się długo       

i obecnie ogłoszone założenia do nowelizacji prawa   

o szkolnictwie wyższym, po raz pierwszy ale za to 

precyzyjnie, określają  miejsce wyższych szkół zawo-

dowych w polskim systemie szkolnictwa wyższego,  

w którym mają one odgrywać określoną rolę, obok 

uczelni akademickich.   

Po piętnastu latach w pewnym sensie wróciliśmy do 

punktu wyjścia, jeśli chodzi o nacisk na kompetencje 

zawodowe wykształcenia.  Obecnie jednakże mamy 

korzystniejszą strukturę procesów kształcenia, gdy 

już zostały wdrożone instrumenty idei bolońskiej,      

w tym Rama Kwalifikacji. Daje to polskim studentom  

i absolwentom możliwość poruszania się po całym 

Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego oraz 

odnajdywać miejsca pracy w całej Europie stosownie 

do poziomu swoich kompetencji i kwalifikacji.   

Uczelnia nasza nigdy nie ograniczyła nacisku na 

praktyczne przygotowanie do zawodu swoich absol-

wentów i pod tym względem jest ona w czołówce 

krajowej.  

Uczestnikami wszelkich procesów czy zdarzeń spo-

łecznych są ludzie, są ich bohaterami, beneficjentami 

i niestety nie tak rzadko również ofiarami. Powołanie 

PWSZ spowodowało, że mniej zamożna młodzież 

Elbląga i jego regionu może podjąć studia, bo w prze-

ciwnym przypadku, gdyby nie było publicznej uczelni 

blisko miejsca jej zamieszkania, nie mogłaby tego 

uczynić. Jest to typowa sytuacja we wszystkich regio-

nach, w których powołano publiczne wyższe szkoły 
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Wyższym szkołom zawodowym dano do rozwiązania 

prawie niewykonalne zadanie, a mianowicie, żeby 

kadra nauczycieli akademickich w tych uczelniach, 

położonych w małych aglomeracjach przyrastała         

o wiele szybciej aniżeli ma to miejsce średnio w kraju.   

Ratunek przychodzi od naszych partnerskich uczelni 

akademickich, z którymi współpracujemy na mocy 

zawartych porozumień, w których między innymi mówi 

się o udzielaniu naszej Uczelni wsparcia kadrowego. 

Wsparcie to cały czas jest niezbędne, chociaż z upły-

wem czasu w coraz mniejszym stopniu ze względu na 

rozwój własnej kadry. 

Dziękujemy szczególnie serdecznie Politechnice 

Gdańskiej, protoplastce naszego kształcenia technicz-

nego oraz niemniej gorąco Uniwersytetowi Warmińsko

-Mazurskiemu i Uniwersytetowi Gdańskiemu za udzie-

lane wsparcie kadrowe. 

Wszelkie szczegóły o naszym piętnastoletnim rozwoju 

i dokonaniach ukaże multimedialny spot w dalszej 

części uroczystości. 

Na koniec chciałbym wyrazić swoje życzenie, które 

jestem przekonany Państwo podzielicie, a mianowicie: 

niech Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblą-

gu w kolejnych piętnastoleciach służy celom, do któ-

rych została powołana w stopniu niemniejszym niż 

dotychczas. 

zawodowe, co stanowi niezwykle ważny aspekt spo-

łeczny świadczący o słuszności powoływania tych 

uczelni (procentowy udział studentów pochodzenia 

wiejskiego w „pewueszetkach” wielokrotnie przewyż-

sza średnią krajową: 3 do nawet 5 razy).  

Uczelnia nasza zatrudnia nieco ponad 300 osób: około 

200 nauczycieli akademickich i około 100 pracowni-

ków administracji i obsługi. Liczba pracowników od lat 

pozostaje stała pomimo zwiększających się zadań       

i stanowi zgrany oraz w miarę stabilny zespół.  Wła-

śnie ten zespół ludzi jest źródłem sukcesu – wielu       

z nich ofiarnie, wspólnie, od początku, etap po etapie, 

budują naszą Uczelnię. Miarą kompetencji, poziomu, 

pracowitości, innowacyjności i skuteczności kadry 

może być zdobyta pozycja naszej Uczelni w rankin-

gach krajowych oraz indywidualne uznanie wyrażane 

naszym pracownikom: siedemdziesięciu trzech z nich 

otrzymało wysokie odznaczenia państwowe, pięćdzie-

sięciu pięciu odznaczenia  resortowe, jeden nagrodę 

Ministra Rozwoju Regionalnego oraz czterech nagrody 

Prezydenta Elbląga (tzw. Elbląskie Oscary), nie licząc 

wielu pomniejszych nagród i wyróżnień – wszystko to 

w ciągu 15 lat.   

Mam niezwykłą osobistą satysfakcję przewodzić takie-

mu zespołowi, a jednocześnie uważam tę możliwość 

za największe wyróżnienie, które mogło mnie spotkać. 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczy-

nili się do powstania i rozwoju naszej Uczelni dając 

swoją pracę, zdolności, umiejętności oraz wsparcie 

polityczne, materialne, medialne i każde inne, z sym-

patią włącznie. 

Niestety, w okresie piętnastu lat odeszli od nas na 

zawsze pracownicy zasłużeni dla Uczelni, w tym 

członkowie ścisłego Zarządu Uczelni, co stratę czyni 

tym dotkliwszą. W tym roku zmarł twórca i filar naszej 

informatyki mgr inż. Krzysztof Brzeski. W ubiegłym 

roku odeszła rektor prof. Halina Piekarek-Jankowska, 

która rozwinęła ważne aspekty Uczelni, w tym współ-

pracę zagraniczną. Uczcijmy pamięć o nich wszystkich 

chwilą zadumy.  

W minionym dwudziestoleciu polskie szkolnictwo wyż-

sze cechuje się silnym maleniem proporcji liczby nau-

czycieli akademickich do liczby studentów. 

Sytuację łagodzi niż demograficzny, który jednakże 

chyba nie jest korzystny dla rozwoju kraju w dłuższym 

horyzoncie. 
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studentów i współpraca z otoczeniem społeczno-

gospodarczym.  Ocena uczelni ma charakter jako-

ściowy, a nie ilościowy, co odróżnia projekt „Uczelnia 

Liderów” od innych podobnych konkursów, w których 

zazwyczaj bierze się pod uwagę wskaźniki. 

12 czerwca 2013 roku w Auli Leopoldinum Uniwer-

sytetu Wrocławskiego odbyła się gala finałowa III 

edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfi-

kacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów", podczas 

której certyfikat oraz wyróżnienie dla PWSZ w Elblą-

gu odebrał Prorektor ds. kształcenia – dr hab. inż. 

Cezary Orlikowski, prof. PWSZ. 

Certyfikat oraz wyróżnienie „Primus” przyznano 

na okres od czerwca 2013 r. do czerwca 2014 r. 

Uroczystość finałową III edycji Ogólnopolskiego Pro-

gramu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Lide-

rów” zwieńczył wykład pt. „Uczelnia w przestrzeni 

publicznej” prof. Edmunda Wnuka-Lipińskiego, wybit-

nego polskiego socjologa, rektora honorowego Colle-

gium Civitas w Warszawie. Autor wykładu zwracał 

uwagę na kulturotwórczą rolę uniwersytetów oraz ich 

wkład w rozwój gospodarki, społeczeństwa obywatel-

skiego oraz tożsamości narodowej. 

ZNOWU JESTEŚMY LIDEREM 

Certyfikaty Srebrne przyznawane są uczelniom, które 

po raz trzeci uzyskują znak jakości „Uczelnia Lide-

rów”, czym potwierdzają konsekwencje swoich dzia-

łań w obszarze kształcenia praktycznego studentów   

i dostosowania swojej oferty do wyzwań współcze-

snego rynku pracy. 

Ponadto Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa       

w Elblągu znalazła się w grupie Uczelni, które uzy-

skały   najwyższą liczbę punktów rankingowych przy-

znanych przez jury, w związku z czym została uhono-

rowana nagrodą specjalną - statuetką "Primus". 

W programie certyfikacji "Uczelnia Liderów" Fundacja 

nagradza szkoły wyższe, które starają się kształcić 

absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, twór-

czych, kreatywnych, wyposażonych w szeroką wie-

dzę i umiejętności praktyczne. Certyfikaty „Uczelnia 

Liderów” otrzymują szkoły wyższe, zarówno publicz-

ne, jak i niepubliczne, których absolwenci są dobrze 

przygotowani do pełnienia ról zawodowych zgodnych 

z profilem wykształcenia. 

 O przyznaniu certyfikatu „Uczelnia Liderów” decydu-

je komisja konkursowa złożona z wybitnych przedsta-

wicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się    

w problematyce szkolnictwa wyższego, systemu 

edukacji i rynku pracy. Komisji przewodniczy prof. zw. 

dr hab. Dariusz Rott – członek Rady Głównej Nauki    

i Szkolnictwa Wyższego, wykładowca Uniwersytetu 

Śląskiego, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Na-

rodowej. Komisja ocenia uczelnie na podstawie wielu 

kryteriów, takich jak potencjał naukowo-dydaktyczny 

uczelni i jej pozycja na rynku edukacyjnym, umiędzy-

narodowienie działalności uczelni, działalność biura 

karier i akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, 

wsparcie na rzecz rynku pracy, edukacja praktyczna 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodo-
wa w Elblągu uzyskała Certyfikat 
Srebrny „Uczelnia Liderów" III edycji 
Ogólnopolskiego Konkurs i Progra-
mu Certyfikacji Szkół Wyższych, or-
ganizowanego przez Fundację Roz-
woju Edukacji i Szkolnictwa Wyższe-
go oraz Agencję Public Relations 
Przemysław Ruta Communication, 
pod honorowym patronatem prof. dr. 
hab. Jerzego Buzka, posła do Parla-

mentu Europejskiego.  
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W pierwszym dniu zlotu wystąpił Chór Akademicki pod 

dyrekcją Bożeny Belcarz z koncertem zatytułowanym 

„Miedzy Niebem a Ziemią”. Repertuar, tematycznie 

związany z aniołami i anielskimi klimatami, stworzył 

doskonały wstęp do wykładu na temat aniołów. Pierw-

szą cześć, zatytułowaną „Anioł słowem malowany”, 

wygłosiła mgr Teresa Kubryń, przedstawiając różne 

realizacje portretów aniołów w poezji polskiej. Cześć 

drugą, poświęconą wizji anioła w wyobraźni współcze-

snych, przedstawiła dr Irena Sorokosz. IX Zlot za-

szczycili również swoją obecnością Rektor PWSZ      

w Elblągu, prof. dr hab. inż. Z. Walczyk oraz Prorektor 

ds. Kształcenia dr hab. inż. Cezary Orlikowski. W dru-

gim dniu Zlotu aktywny udział wzięli studenci pedago-

giki Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ         

W ramach współpracy regionalnej studenci i nauczyciele akademiccy PWSZ w Elblągu uczestniczyli ak-

tywnie w IX Międzyregionalnym Zlocie Miłośników Aniołów, zorganizowanym dniach 28-29 czerwca 2013 

roku przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo.  

ANIOŁY WYLĄDOWAŁY 

w Elblągu pod opieką mgr Stanisławy Szuksty. Stu-

denci nie tylko włączyli się do korowodu przebierań-

ców, niosąc własnoręcznie wykonaną flagę, ale także 

stworzyli jedno z najbardziej obleganych stoisk. Przy-

gotowane przez nich warsztaty oraz gry i zabawy cie-

szyły się ogromnym zainteresowaniem najmłodszych. 

Ciekawe konkursy zręcznościowe, plastyczne i logicz-

nego myślenia, uatrakcyjnione nagrodami, które za-

pewnili organizatorzy, miały bardzo wielu chętnych.    

Z każdą chwilą przybywało uczestników zlotu z fanta-

zyjnie pomalowanymi twarzami, a atmosfera stoiska 

udzielała się nie tylko dzieciom, ale i ich rodzicom. 

Studenci natomiast mieli doskonały poligon, spraw-

dzający ich umiejętności organizacyjne 

i pedagogiczne, jak i przygotowanie do wykonywania 

przyszłego zawodu. 

Zlot Miłośników 
Aniołów w Aniołowie 

 
Fot. dr Irena Sorokosz 
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Umowa z Ukraińskim Uniwersytetem 

W czerwcu br. Rektor Państwowej Wyż-

szej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr 

hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał umo-

wę o współpracy naukowej z Narodowym 

Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Wy-

korzystania Zasobów Naturalnych w Rów-

nem na Ukrainie.  

Współpraca będzie realizowana poprzez wymianę 

studentów i pracowników oraz wymianę doświadczeń    

i informacji w zakresie kształcenia studentów  i młodej 

kadry, a także wspólne badania naukowe i programy 

kształcenia. Ukraiński Uniwersytet został założony     

w 1915 roku. Uniwersytet posiada dobrą bazę mate-

rialną i techniczną. Proces kształcenia odbywa się w 7 

budynkach dydaktycznych, w których znajduje się 

ponad 100 sal wykładowych i laboratoriów, wyposażo-

nych w nowoczesny sprzęt audio-wizualny, kompute-

rowy i inne urządzenia techniczne. Uniwersytet posia-

da również akademiki oraz zaplecze sportowe. Kadra 

Uczelni liczy ponad 350 wysokokwalifikowanych wy-

kładowców i może pochwalić się ponad 60 tysiącami 

absolwentów.  Współpraca międzynarodowa pełni 

bardzo ważną rolę w PWSZ w Elblągu. Podpisana 

umowa jest już 26 dokumentem w dorobku Uczelni 

zapewniającym partnerstwo elbląskiej Uczelni z zagra-

nicznymi ośrodkami naukowymi.  

8 maja z okazji Dnia Bibliotekarza w ramach obcho-

dów 15-lecia PWSZ w Elblągu odbyła się Konferencja 

zorganizowana przez Bibliotekę Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej oraz Wydawnictwo Mac Edukacja 

pod tytułem: Zastosowanie nowoczesnych środków 

multimedialnych w procesie dydaktycznym. Na spotka-

niu gościli wykładowcy, studenci pedagogiki IPJ 

PWSZ w Elblągu oraz nauczyciele edukacji wcze-

snoszkolnej. Konferencji towarzyszyło zorganizowane 

w Bibliotece PWSZ w Elblągu po raz pierwszy SWAP 

książkowe (tzw. Book Swap Party), czyli bezgotówko-

wa wymiana książek, muzyki, filmów (kasety, płyty, 

NAUCZANIE MULTIMEDIALNE 
winyle). W wielu miejscach na całym świecie podczas 

takich akcji ludzie wymieniają się książkami. W ten 

sposób można przeczytane książki wymienić na inne 

lub znaleźć książkę lub płytę z muzyką, której szuka 

się od dawna. Spotkanie cieszyło się dużym zaintere-

sowaniem i dzięki niemu nowych właścicieli znalazły 

powieści, poradniki, albumy, a także kasety magneto-

fonowe, płyty CD, DVD oraz płyty winylowe. Była to 

również świetna okazja do poznania ciekawych osób, 

wymiany opinii na tematy literackie i inne. Biblioteka 

planuje powtarzać takie spotkania w przyszłości. 

Rektor PWSZ  
w Elblągu— 
prof. dr hab. inż. 
Zbigniew Walczyk 
oraz Prorektor Uni-
wersytetu w Rów-
nem— prof. Tamara 
Ponimańska podczas 
wizyty delegacji 
Obwodu Rówieńskiego 
w kwietniu 2013 roku. 
 
 
Fot. Robert Turlej 

 



Studia bez ograniczeń 
o 37 osób. Wykład inauguracyjny pt. „Czas jest żywio-

łem” wygłosiła dr Irena Sorokosz – Prorektor ds. Roz-

woju PWZS w Elblągu. W części artystycznej wystąpi-

ła Kapela Sztama z Pasłęka. 

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z inicjatywy Pasłęckie-

go Uniwersytetu Trzeciego Wieku – mówi prof. dr hab. 

inż. Zbigniew Walczyk, Rektor PWSZ w Elblągu –      

W ramach porozumienia oferujemy naszą bazę dydak-

tyczną oraz wykwalifikowaną kadrę naukową. 

Protektorat elbląskiej Uczelni obejmie dodatkowo do-

radztwo w doborze tematyki zajęć i kadry wykładow-

ców, jak również współpracę z PUTW w zakresie 

wspierania edukacji oraz życia kulturalnego, rekreacyj-

nego i turystycznego starszych mieszkańców miasta    

i gminy Pasłęk. 

Jak zauważył Prezes PUTW - Rok 2012 jest Europej-

skim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarno-

ści Międzypokoleniowej, a podpisany w dniu dzisiej-

szym dokument w pełni włącza się w jego obchody. 

Podczas podpisania umowy o współpracy obecni byli 

również Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski, 

Wicestarosta Powiatu Elbląskiego Maciej Romanowski 

przedstawicielka Zespołu Szkół Ekonomicznych           

i Technicznych w Pasłęku Joanna Strzelecka  oraz 

członkowie Zarządu PUTW. 

Mając na uwadze zasadność edukacji osób star-

szych, wzmocnienie pozycji seniorów a także wyko-

rzystanie ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia 

życiowego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa    

w Elblągu objęła patronatem naukowym Pasłęcki 

Uniwersytet Trzeciego Wieku. W marcu 2012 roku 

umowę o współpracy podpisali: Rektor PWSZ w El-

blągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Prorektor 

ds. Organizacyjnych PWSZ w Elblągu dr Irena Soro-

kosz, Prezes PUTW Adam Bobrowicz oraz Przewod-

nicząca Rady Programowej PUTW Ewa Skalij.  

4 października 2012 roku w sali kinowej POK w Pa-

słęku odbyła się uroczysta inauguracja roku akade-

mickiego 2012/2013 Pasłęckiego Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku. Przybyło wielu zaproszonych gości, 

przyjaciół i sympatyków Uniwersytetu. 

W inauguracji udział wziął również Rektor Państwo-

wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. dr 

hab. inż. Zbigniew Walczyk,  Burmistrz Pasłęka –     

dr Wiesław Śniecikowski, Wicestarosta Powiatu El-

bląskiego – Maciej Romanowski oraz Prezes War-

mińsko-Mazurskiego UTW z Olsztyna – Janusz Ada-

mus. Podczas uroczystości wręczono legitymacje 

członkowskie dla nowoprzyjętych studentów, których 

liczba w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła aż     
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Nowości w  AZS  
Dobrą wiadomość dla studentów chętnych rozwijać 

swoje pasje związane z żeglarstwem i narciarstwem 

przygotował Akademicki Związek Sportowy – od no-

wego roku akademickiego swoją działalność wznawia-

ją dwie sekcje: żeglarska i narciarska. Zajęcia w ra-

mach sekcji będą prowadzone przez trenerów AZS-u: 

pana Tomasza Szuszkiewicza oraz pana Tomasza 

Bartnickiego  

Sekcja Żeglarska będzie działała w okresie od kwiet-

nia do października. W ramach sekcji prowadzona 

będzie działalność szkoleniowa mająca na celu opa-

nowanie przez jej członków podstawowych umiejętno-

ści żeglarskich: m.in. poznanie budowy jachtu, teorii 

żeglowania i manewrowania, locji, nawigacji, meteoro-
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logii i ratownictwa, wykonywanie praktycznych prac 

szkutniczych i bosmańskich, manewrowanie jachtem 

żaglowym podczas rejsów szkoleniowych po Zalewie 

Wiślanym, praktyczne i teoretyczne przygotowanie do 

egzaminu na stopień żeglarza i sternika jachtowego, 

zorganizowanie we współpracy z EOZŻ egzaminu na 

patenty żeglarskie. Członkowie sekcji będą również 

sprawować opiekę nad wyczarterowanym jachtem 

poprzez wykonywanie przedsezonowych prac remon-

towych i doposażenie w wymagany sprzęt ratunkowy    

i asekuracyjny, otaklowanie i zwodowanie jachtu, prze-

prowadzenie łodzi do bazy letniej – port w Suchaczu, 

utrzymywanie należytego stanu jachtu podczas sezo-

nu, wykonywanie niezbędnych napraw, a na koniec 

wyjęcie jachtu z wody po sezonie i zabezpieczenie na 

okres zimowy. W ramach działalności sekcji zaplano-

wano również działania turystyczno-krajoznawcze: 

weekendowe rejsy turystyczne po Zalewie Wiślanym, 

organizację wypraw żeglarskich po wodach Pojezierza 

Iławskiego oraz zorganizowanie rejsu po Wielkich 

Jeziorach Mazurskich. Członkowie sekcji będą także 

promować kulturę morza i etykietę żeglarską poprzez 

spotkania, koncerty szantowe i pikniki żeglarskie. 

Sekcja Narciarska swoją działalność na nowo roz-

pocznie w okresie zimowym i będzie funkcjonowała od 

listopada do marca. Członkowie sekcji będą odbywać 

praktyczne zajęcia nauki i doskonalenia jazdy na nar-

tach na stacji „Góra Chrobrego” w Elblągu pod okiem 

doświadczonych instruktorów. Zaplanowana jest rów-

nież działalność turystyczno-krajoznawcza, m.in. pod-

czas obozu narciarskiego w górach. 

rtystyczne oblicze 

Jubileuszu PWSZ 

W 2012 roku wyremontowana Galeria zyskała nowe 

oblicze i powiększyła się o dodatkowe pomieszczenia, 

w tym salę wystawienniczą. Jest miejscem spotkań ze 

sztuką i literaturą. Organizowane są tu wystawy malar-

stwa, grafiki, rysunku, fotografii, spotkania z ludźmi 

nauki i kultury.  

W obchody jubileuszowe wpisują się również liczne 

wystawy  zorganizowane w Galerii Filar Sztuki, działa-

jącej przy Bibliotece PWSZ w Elblągu. 

Galeria istnieje od kwietnia 2001 roku i mieści się        

w Bibliotece PWSZ w Elblągu. Inspiracją do powstania 

jej nazwy był filar – jeden z architektonicznych elemen-

tów wnętrza biblioteki. Stał na środku, pomalowany na 

biało, bez wyrazu i formy, podpierając sufit. Raził i prze-

szkadzał, ale i zmuszał do artystycznej inwencji. Po-

wstał FILAR SZTUKI. Na słupie uczelnianej biblioteki 

zawieszony został „Strażnik Błękitnej Nadziei” Włady-

sława Hasiora. Autor ów zainaugurował działalność 

Galerii Jednego Obrazu. Do 2009 roku Galeria mieściła 

się w małej czytelni Biblioteki PWSZ. Na czas remontu  

i modernizacji budynku PWSZ w Elblągu zawieszono 

działania bibliotecznej galerii.  



Poniżej przedstawiamy przegląd wystaw zorganizowa-

nych w Galerii w roku jubileuszu 15-lecia istnienia 

Uczelni. 

9 paźdz iernika 2012  

Chwila okiem pstrykacza - wystawa fotografii Ireny 

Bykowskiej. Autorka prac  związana jest ze środowi-

skiem Uczelni od blisko 15 lat, a więc od momentu 

powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej     

w Elblągu. Pani Irena pracuje w dziekanacie  Instytutu 

Pedagogiczno-Językowego i nie od dziś wiadomo, że   

z pasją „przygląda się” światu. Autorka dokonała rze-

czy niezwykłej, zatrzymała w kadrze chwile króciutkie 

jak „pstryk”, a jak piękne – można było zobaczyć wła-

śnie na wystawie.  

14 grudnia 2012  

Świętości i inne. Malarstwo inspirowane sztuką sa-

kralną dawnych mistrzów francuskich i włoskich było 

tematem warsztatów prowadzonych przez Katarzynę 

Smeję-Skulimowską i Zbigniewa Śmiechowskiego w 

pracowni malarskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku i 

Osób Niepełnosprawnych. Efektem pracy i talentu 21 

uczestniczek warsztatów była wystawa „świętości” (bo 

dominuje w nich tematyka religijna) i kilku „innych” prac 

portretowych. 

19 marca 2013  

ARTkomunikacja. Wystawa prac plastyczno-

technicznych studentów II i III roku Pedagogiki, przygo-

towana pod kierunkiem pani Barbary Szmyt z Instytutu 

Pedagogiczno-Językowego. Prace były doskonałym 

przykładem świadomego wykorzystania współczesne-

go języka komunikacji - znaków, symboli, kodów, które 

prowokują, zmuszają do analizy, określenia ich znacze-32 

nia. Niektóre prace studentów pokazywały proces twór-

czy, który przebiegał od wartości formalnych (linia, 

barwa, struktura, faktura, światło) do budowania, komu-

nikowania określonych treści społecznych, etycznych; 

inne natomiast ukazywały inspirację różnorodnymi tre-

ściami, problemami współczesnego świata i poszukiwa-

nie formy, znaku, symbolu umożliwiającego zamianę 

tych treści w artystyczny komunikat skierowany do 

Innych. Prezentowane prace malarskie były wynikiem 

cyklu zajęć związanych z ćwiczeniami kolorystycznymi  

i kompozycyjnymi; to rezultat wiedzy i umiejętności 

tworzenia układów barw – rozumienie symbolicznego    

i praktycznego znaczenia barw w życiu codziennym. 

Różnorodność rozwiązań świadczyła o bardzo osobi-

stych poszukiwaniach i dowodziła twórczego myślenia 

autorów prac. Na uwagę zasługiwała też praca o cha-

rakterze indywidualnym i zbiorowym studentów II roku 

na ogromnej tkaninie – rysunek i różnorodne węzły ze 

sznurka – to rozważania na temat ochrony środowiska, 

w którym żyje człowiek. Ciekawość budził także układ 

otwarty kół czerwonych i czarnych z ukrytymi cyframi, 

jako indywidualny komunikat artystyczny, ale także 

możliwość tworzenia nowych relacji  i nowych treści – 

inspiracja kombinatoryką. 

Na wystawie znalazły również wyeksponowane prace 

związane z historią wynalazku (np. telefon, pralka, kom-

puter, itp.), jako długie, zwinięte w rulon pasy kartonu, 

dające możliwość dopisywania nowych informacji. Sztu-

ka, kultura, nauka, historia wynalazków to wspaniały 

przykład komunikacji międzypokoleniowej, a cechą 

charakterystyczną eksponowanych prac była ich 

OTWARTOŚĆ. 

16 maja 2013  

Obrazy zebrane Gabrieli Badurek. Wystawa, na której 

autorka zaprezentowała obrazy olejne o różnorodnej 

tematyce – od martwej natury przez pejzaże, architek-

turę po postaci. Gabriela Badurek jest elblążanką, która 

od najmłodszych lat związana jest z malarstwem, jed-

nak dopiero od 4 lat „na poważnie” wróciła do swoich 

malarskich pasji i mówi, że jeszcze dużo prób przed 

nią, bo chce poczuć różne szkoły i techniki, żeby zna-

leźć swoje miejsce. 


