
Po przywitaniu wszystkich gości Rektor wygłosił trady-

cyjne przemówienie, kolejno głos zabrali Wojewoda 

Warmińsko-Mazurski – Marian Podziewski, Członek 

Zarządu Urzędu Marszałkowskiego woj. Warmińsko 

-Mazurskiego – Witold Wróblewski, Prezydent Elbląga 

– Jerzy Wilk, Jego Ekscelencja Ks. Bp Dr Jan Styrna  

i inni zacni Goście.  

Następnie Rektor Uczelni w towarzystwie Wojewody 

wręczyli nagrody i odznaczenia. Złoty Medal za długo-

letnią służbę otrzymali: prof. dr hab. inż. Jan Sikora,  

dr hab. inż. Tadeusz Liziński prof. nadzw., dr Andrzej 

Osiński, mgr inż. Tomasz Warzecha i mgr Janina 

Szadkowska. Srebrnymi Medalami odznaczyli: dra 

hab. Zenona Licę i mgra Aleksandra Misiewicza. Nato-

miast Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali 

wyróżnieni: dr Marek Bucholc, mgr Barbara Jabłońska 

i mgr Teresa Pietrulewicz.  

Nagrodzeni przez Jego Magnificencję zostali też za-

służeni nauczyciele akademiccy, a także inni pracow-

nicy niebędący nauczycielami za wkład pracy i pomy-

słów w rozwój PWSZ w Elblągu.  

Najważniejszym punktem inauguracji była immatryku-

lacja, podczas której studenci pierwszego roku złożyli 

ślubowanie i zostali pasowani na studenta. Po zaprzy-

siężeniu studentów, wszyscy zgromadzeni goście 

wysłuchali wykładu dra hab. Romana Kisiela na temat 

współczesnych wyzwań wobec szkolnictwa wyższego  

i nauki w Polsce. 

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 Gau-

de Mater Polonia. 

Gaudeamus Igitur  
po raz 16. 

Uroczysta immatrykula-
cja studentów I roku 
podczas  
Inauguracji roku akade-
mickiego 2013/2014 
 
 
Fot. Robert Turlej  

27 września 2013 roku w auli Pa ństwowej Wy ż-
szej Szkoły Zawodowej w Elbl ągu Rektor – prof. 
dr hab. in ż. Zbigniew Walczyk uroczy ście zain-
gurował rok akademicki 2013/2014. W uroczy-
stości udział wzi ęli przedstawiciele władz pa ń-
stwowych, samorz ądowych i ko ścielnych, 
przedstawiciele instytucji po żytku publicznego, 
biznesu i administracji oraz wybitni uczeni.  
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Wręczanie Medali 
Komisji Edukacji 

Narodowej podczas 
inauguracji roku 

akademickiego 
2013/2014. 

 

Na zdj. od prawej 
Wojewoda Warmińsko-

Mazurski – Marian 
Podziewski, Rektor 

PWSZ w Elblągu—
prof. dr hab. inż. Zbi-
gniew Walczyk, mgr  
Teresa Pietrulewicz   

 
Fot. Robert Turlej  

Gaudeamus Igitur  
w wykonaniu Akade-

mickiego Chóru 
PWSZ w Elblągu,  
pod dyrekcją Pani 

Bożeny Belcarz 
 

Fot. Robert Turlej  

WOKÓŁ UCZELNI 
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Szanowni Państwo!  

Dostojni Goście!  

Droga Młodzieży! 

Nasza nawa uczelniana, Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa w Elblągu z biegiem czasu 

osiąga kolejne porty, kolejne cele. Podczas rejsu 

trwającego już 15 lat natrafiała na burze i 

sztormy, flauty i przeciwne prądy, ale również miała 

dobre kursy na przyjaznych pasatach  pozwalających 

stawiać całe ożaglowanie i płynąć pełną naprzód. Szczęśliwie 

liczne rafy i mielizny udało się ominąć. Okazało się, że nasza 

nawa ma silną, dobrą konstrukcję, a jej załoga jest zgranym zespołem 

znającym się na żegludze po morzach edukacji, studiów wyższych i innych 

akwenach z nimi połączonych.  

Jako okrętowiec pozwoliłem sobie na tę marynistyczną metaforę, gdyż 

pewne cechy naszej Uczelni prowadzonej przez dobraną, od wielu lat nie-

zmieniającą się kadrę, oraz cechy otoczenia, w którym Uczelnia działa, 

mogą takie skojarzenia powodować.  

Szanowni Państwo!  
 1 lipca 2014 roku minęło 15 lat od chwili utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-

dowej w Elblągu, a obecny rok akademicki, którego ostatnie chwile właśnie mijają, jest jubileuszo-

wym rokiem piętnastym.  

Biuletyn, który Państwo już macie lub mieć będziecie, opisuje przebieg roku jubileuszowego, wyda-

ny album i wybity medal okolicznościowy pozostają zaś trwałymi śladami tego ważnego dla 

Uczelni wydarzenia. 

Nie będę dzisiaj Państwu przytaczał zestawień sprawozdawczych, gdyż były one przedsta-

wiane wcześniej oraz zawarte są w albumie jubileuszowym Uczelni. Mogę tylko z satysfakcją 

stwierdzić, że najważniejsze cele strategiczne, spuentowane w misji Uczelni, są osiągane. Programy 

kształcenia dostosowane do potrzeb regionu są cyklicznie modyfikowane zgodnie z potrzebami lo-

kalnymi i ideami reformującego się Polskiego Szkolnictwa Wyższego integrującego się z Europej-

skim Obszarem Szkolnictwa Wyższego. Zespoły wizytujące Polskiej Komisji Akredytacyjnej wysoko 

oceniają te programy, zaś baza materialna i infrastruktura Uczelni stworzona do realizacji tych 

programów otrzymuje oceny najwyższe.  03 



Panie Prezydencie, Drodzy Elblążanie! 

 Misją naszej Uczelni jest służyć Elblągowi, gdyż z niego wyrastamy i dla niego zostaliśmy 

powołani. Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji i obsługi Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Elblągu są z tego dumni.  

Obecnie PWSZ w Elblągu kończy opracowywać strategię swego rozwoju do 2020 roku, 

którą silnie wiąże ze strategiami rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego i miasta Elbląga. 

W przygotowaniu tych strategii samorządowych biorą udział pracownicy naszej Uczelni.  

 W nadchodzącym pięcioleciu Uczelnia nasza chce rozwinąć i umocnić Centrum Transferu 

Technologii przy współpracy z wieloma partnerami, a przede wszystkim z Elbląskim Parkiem 

Technologicznym. Kolejnym celem strategicznym Uczelni jest zachowanie rokrocznych rekrutacji 

na niezmienionym poziomie, co faktycznie jest niwelowaniem skutków niżu demograficznego, któ-

rego minimum nastąpi około 2020 roku, czyli w horyzoncie opracowywanej strategii Uczelni. Jak 

się państwo domyślacie, wymaga to już teraz i będzie wymagało w przyszłości wzrastających 

działań  na wielu polach: od promocji, poprzez uatrakcyjnianie obecnych programów kształcenia, 

po nowe formy studiowania, być może również na nowych kierunkach kształcenia. 

Jesteśmy tutaj umiarkowanymi optymistami, ponieważ od trzech lat, kiedy to nastąpił piętnasto-

procentowy wzrost poziomu rekrutacji, udaje się nam niezmiennie zachować ją na tym podwyż-

szonym poziomie, pomimo narastającego niżu demograficznego. 

 

Szanowni Państwo! 

W tym roku akademickim w mury naszej Uczelni wejdzie 550 elblążan, 

w większości tegorocznych maturzystów, co stanowi bez mała połowę wszyst-

kich tegorocznych maturzystów elbląskich szkół. Proszę sobie wyobrazić sytua-

cję elbląskiej młodzieży, gdyby nie było naszej PWSZ. Ta krótka refleksja każ-

demu musi uświadomić, czym dla Elbląga jest nasza Uczelnia. 

 W Centrum Transferu Technologii PWSZ w Elblągu sformułowano 

osiem problemów wyprowadzonych z kierunków kształcenia realizowanych w 

Uczelni, problemów, które mogą lec u podłoża ofert ekspertyz, analiz gospodarczych 

i środowiskowych, wdrażania systemów organizacji zakładów pracy szeroko rozumia-

nych, systemów łączenia ich z Uczelnią w procesie kształcenia, rozwijania i weryfikacji 

kompetencji społecznych, nazywanych obiegowo miękkimi, a z którymi w ostatnim 

czasie, po ich wprowadzeniu jako obowiązkowo nabywanych na studiach, jest spo-

ro zamieszania.  

Należy wykorzystywać lub nawet sztucznie tworzyć różne okoliczności, w 

których uczestniczący student będzie nabywał kompetencje społeczne. 

Uczelnia nasza już od pewnego czasu bardzo intensywnie stara się roz-

wiązać ten problem. Mając wiele pomysłów na przyszłość, co mię-

dzy innymi zaowocowało projektami zgłoszonymi do woje-

wódzkiej i miejskiej strategii rozwoju, o czym powiem za 

chwilę, zaczęliśmy od krzewienia idei wolontariatu, nie-

zwykle wysoko cenionej w Europie Zachodniej, w Sta-

nach Zjednoczonych i w wielu innych krajach. Przy-

puszczam, że podobnie będzie i w Polsce.  

Dosłownie tydzień temu w Elblągu zakończyły się Mi-

strzostwa Europy Niepełnosprawnych w Siatkówce na 

Siedząco. Trzydziestu naszych studentów jako wolonta-

riusze pomagało w obsłudze mistrzostw, jak wstępnie 

WOKÓŁ UCZELNI 

04 



oceniono, spisując się znakomicie. Fakt odbycia wolontariatu zostanie wpisany do suplementów ich 

dyplomów ukończenia studiów, a ponadto trójka najlepszych wolontariuszy wyłonionych konkur-

sowo w nagrodę spędzi weekend w Sztokholmie, co ufundowała nasza Uczelnia. 

Sformułowane problemy dla Centrum Transferu Technologii pozwoliły na zgłoszenie przez naszą 

Uczelnię ośmiu projektów do Programów Operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego i in-

nych. Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego trzy z nich znalazły się w Kon-

trakcie Terytorialnym, z których jeden będzie najprawdopodobniej przesunięty do Kontraktu 

Krajowego. Dwa z pięciu pozostałych projektów zgłoszono do strategii Elbląga.  

W ostateczności cała misja Uczelni, jej cele i strategie służące Elblągowi służą jego mło-

dzieży, którą Uczelnia kształci na studiach wyższych. 

 

Droga młodzieży akademicka! 

Coraz wyraźniej widać, że zdobywanie wykształcenia i podnoszenie kwalifikacji jest jednym z 

pewniejszych czynników zwiększających szanse na zdobycie dobrego zatrudnienia lub utworzenia 

własnej firmy. Obie drogi otwierają perspektywę, jak to mówimy, spełnienia się w życiu, spełnie-

nia marzeń, zaspokojenia ambicji. W ślad za korzyściami osobistymi idą korzyści społeczne, gdyż 

wiele naszych kreatywnych działań przynosi pozytywne skutki w szerokim zakresie w przestrzeni 

społecznej, przyczyniając się do jej rozwoju, co oczywiście musi mieć miejsce, aby te pierwotne 

cele osobiste były osiągane z dużą dozą gwarancji. Koło się zamyka. 

Będąc wykształconymi uczestnikami życia społecznego, biorąc udział w przedsięwzięciach ekono-

micznych, staniecie się gwarantami rozwoju całej naszej społeczności, a w ostateczności całego 

kraju. Dlatego tak ważne jest kształcenie młodzieży. 

Ci spośród was, którzy rozpoczynają studia, wchodzą chyba w najpiękniejszy okres życia, gdzie 

zdobywanie wiedzy w zasadzie jest przyjemnością, a wiele miłych aspektów życia studenckiego 

osładza te gorsze chwile, które zdarzają się przy niepowodzeniach związanych z nieudanym egza-

minem czy nie zaliczonymi ćwiczeniami. 

Życzę wam wszystkim, abyście spełnili się w murach naszej Uczelni, zdobyli wiedzę, a po opusz-

czeniu elbląskiej pewueszetki miło ją wspominali, powracając do nas po porady czy na kształcenie 

uzupełniające. 

 

Załodze naszej nawy, nauczycielom akademickim, pracownikom administracji i obsługi 

państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu raz jeszcze serdecznie dziękuję za trud włożony 

do tej pory  i cele osiągnięte, zaś na przyszłość życzę Wam, aby w tym względzie nic się nie zmie-

niło, aby wszystko było połączone z zadowoleniem, zdrowiem i było usiane wieloma dobrymi 

chwilami w życiu. 

Wszystkim naszym gościom, którzy przybywają do nas, aby brać udział w wydarzeniach 

ważnych dla naszej Uczelni, dziękuję, gdyż odczuwamy to jako poparcie dla nas jako dla jednej z 

ważniejszych elbląskich instytucji wysokiego pożytku społecznego. Wszyscy zdajemy sobie przecież 

sprawę, jak ważne dla rozwoju naszego regionu i kraju jest kształcenie młodzieży.  

 

Szanowni Państwo 

Ogłaszam, że  

Jubileuszowy Rok Piętnastolecia PWSZ w Elblągu dobiegł końca, 

a rok akademicki 2013/2014  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu został otwarty. 

 

REKTOR PWSZ W ELBLĄGU 
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wstają też konwenty, nowe zupełnie struktury zarzą-

dzania uczelnią, do których zapraszani są właśnie 

przedstawiciele pracodawców. Mamy dobre przykłady, 

jak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, 

która oferuje półroczne praktyki wszystkim młodym 

ludziom. Czyli to jest możliwe – zaznacza prof. Nałęcz. 

Resort nie chce koncentrować się tylko na wybranych 

rodzajach studiów, ale zamierza promować takie kie-

runki, które są innowacyjne i dostosowane do potrzeb 

rynku pracy. Nadrzędnym celem jest ułatwienie absol-

wentom znalezienia pracy.  

– Konkursami na najlepsze programy kształcenia obej-

mujemy wszystkie kierunki, poza tymi, które są objęte 

standardami. Są to wszystkie kierunki społeczne, hu-

manistyczne, techniczne, ścisłe, przyrodnicze, rolnicze 

– ponieważ zależy nam na tym, żeby dostęp do pie-

niędzy publicznych miały te uczelnie, które wymyślą 

najlepszy program, a nie tylko te o określonym profilu 

– podkreśla prof. Nałęcz. – Zależy nam przede 

wszystkim na jakości. To jest najważniejsze nasze 

przesłanie, bo uważamy, że ciągle jeszcze jesteśmy 

na drodze poszukiwania dobrej jakości, dobrego po-

mysłu edukacyjnego, stwarzania dobrych narzędzi i 

dobrego partnerstwa z otoczeniem. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

kształci praktycznie, pod kątem oczekiwań pracodaw-

ców i z udziałem przedsiębiorców, menedżerów oraz 

specjalistów, nie tracąc z pola widzenia dobrego przy-

gotowania do studiów II stopnia. Uczelnia na bieżąco 

odpowiada na potrzeby lokalnego rynku pracy wciąż 

rozbudowując ofertę kształcenia, poprzez co zwiększa 

szanse swoich absolwentów na znalezienie pracy. 

GODNI NAŚLADOWANIA 
Studenci kierunku 

Budownictwo na 
praktykach  

zawodowych 
 

Fot. Robert Turlej  

W rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria prof. 

Daria Nałęcz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższe-

go tłumaczy, że polskie szkolnictwo wyższe zostało 

podzielone na dwa typy uczelni. Ogólnoakademicki ma 

przygotowywać do pracy akademickiej i naukowej, 

podczas gdy uczelnie zawodowe mają ułatwić studen-

tom wejście na rynek pracy. Teraz szkoły z tej drugiej 

grupy będą miały obowiązek organizowania praktyk 

zawodowych.  

Według niej szczególne znaczenie dla reformy szkol-

nictwa wyższego ma bliższa współpraca uczelni ze 

środowiskiem biznesowym. Obowiązek prowadzenia 

praktyk zawodowych to tylko jeden z elementów. Rów-

nie ważne jest nawiązywanie kontaktów, a także to, by 

przyszli pracodawcy mieli wpływ na program kształce-

nia.  

Resort chce również umożliwić pracodawcom prowa-

dzenie zajęć. Jak podkreśla prof. Nałęcz, dzięki temu 

studenci będą korzystać zarówno z teoretycznej wie-

dzy naukowców, jak i praktycznego doświadczenia 

przedsiębiorców.  

– Myśmy już na to się zgodzili, przygotowaliśmy takie 

rozwiązania prawne w ramach reform 2011 roku. Po-

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego chce zacie śnienia 
współpracy polskich uczelni wy ż-
szych z przedsi ębiorcami i wpro-
wadza obowi ązek organizowania 
praktyk zawodowych. Dzi ęki temu 
absolwenci wszystkich kierun-
ków maj ą być lepiej przygotowani 
do wej ścia na rynek pracy. Jako 
dobry przykład Ministerstwo po-
daje Państwow ą Wyższą Szkoł ę 
Zawodow ą w Elbl ągu. 

WOKÓŁ UCZELNI 

Praktyczne zajęcia 
studentów kierunku 
Mechanika i budowa 
maszyn w laborato-
rium mechatroniki 

 
Fot. Robert Turlej  
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Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 

po raz czwarty przyznała naszej Uczelni  Certyfikat 

„Uczelnia Liderów”. Dodatkowo Wyróżnienie Specjalne 

„Aurea Praxis” otrzymał Rektor PWSZ w Elblągu, prof. 

dr hab. inż. Zbigniew Walczyk. 

W opinii recenzentów PWSZ w El-
blągu stale umacnia swoj ą pozycj ę 
na rynku edukacyjnym, buduj ąc 
siln ą i wyrazist ą mark ę oraz po-
mnażając materialne i niematerial-
ne zasoby uczelni o kluczowym 
znaczeniu z punktu widzenia 
kształcenia praktycznego studen-
tów i budowania przewagi konku-
rencyjnej w obszarze innowacyj-
ności i u żyteczno ści rynkowej 
oferty dydaktycznej (tak na pozio-
mie studiów I stopnia, jak  
i studiów podyplomowych).  

Uczelnia podejmuje rozliczne inicjatywy na rzecz re-

gionu, wykorzystując kooperację z interesariuszami 

zewnętrznymi w celu doskonalenia swojej oferty dy-

daktycznej i dostosowywania jej do wymogów środowi-

ska lokalnego (współpraca z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Elblągu, współorganizacja targów pracy, udział  

w projekcie Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii 

Społecznej, współpraca z parkiem naukowo 

-technologicznym etc.). Realizowane kierunki i specjal-

ności studiów powstają w odpowiedzi na zapotrzebowa-

nie rynku pracy i wpisują się w specyfikę społeczno 

-gospodarczą regionu, którą uczelnia skutecznie identy-

fikuje i interpretuje w kontekście oferowanego wykształ-

cenia. 

W przekonaniu komisji stałe doskonalenie przez uczel-

nię posiadanych zasobów pozwala na pełne wykorzy-

stywanie dotychczasowych osiągnięć Państwowej Wyż-

szej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz rozwijanie jej 

oferty zgodnie z oczekiwaniami rynku i tendencjami  

w makrootoczeniu gospodarczym, które są na bieżąco 

monitorowane. 

WOKÓŁ UCZELNI 

PO RAZ KOLEJNY LIDEREM 

Rektorzy oraz przed-
stawiciele uczelni na 
gali rozdania certyfi-
katów „Uczelnia 
Liderów”. 
W imieniu JM Rektora 
certyfikat odebrał mgr 
inż. Bohdan Niemi-
rycz— Kanclerz 
PWSZ w Elblągu 
 
 
Fot. Przemysław Ruta 

07 



Gala finałowa IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu  

i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia 

Liderów" odbyła się18 czerwca 2014 roku w Auli Leo-

poldina Uniwersytetu Wrocławskiego. Certyfikat dla 

Uczelni oraz wyróżnienie specjalne dla Rektora ode-

brał Kanclerz PWSZ w Elblągu mgr inż. Bohdan Niemi-

rycz. 

Uroczystość finałową zwieńczył wykład-gawęda prof. 

dra hab. Jana Miodka, dyrektora Instytutu Filologii 

Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „We Wrocła-

wiu – na Śląsku”. 

Wpływ wykształcenia wyższego na sytuację kandydata 

na rynku pracy stanowi w ostatnich latach jeden z waż-

niejszych tematów debaty publicznej. W programie 

certyfikacji „Uczelnia Liderów” Fundacja nagradza 

szkoły wyższe, które starają się kształcić absolwentów 

atrakcyjnych dla rynku pracy, twórczych, kreatywnych, 

wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności prak-

tyczne. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” otrzymują szkoły 

wyższe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, których 

absolwenci są dobrze przygotowani do pełnienia ról 

zawodowych zgodnych z profilem wykształcenia. 

O przyznaniu certyfikatu „Uczelnia Liderów” decyduje 

komisja konkursowa złożona z wybitnych przedstawi-

cieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w 

problematyce szkolnictwa wyższego, systemu edukacji 

i rynku pracy. Komisja ocenia uczelnie na podstawie 

wielu kryteriów, takich jak potencjał naukowo-

dydaktyczny uczelni i jej pozycja na rynku edukacyj-

nym, umiędzynarodowienie działalności uczelni, dzia-

łalność biura karier i akademickiego inkubatora przed-

siębiorczości, wsparcie na rzecz rynku pracy, edukacja 

praktyczna studentów i współpraca z otoczeniem spo-

łeczno-gospodarczym. Ocena uczelni ma charakter 

jakościowy, a nie ilościowy, co odróżnia projekt 

„Uczelnia Liderów” od innych podobnych konkursów, w 

których zazwyczaj bierze się pod uwagę wskaźniki. 

 

Wyró żnienie specjalne dla Rektora 

 

Corocznie zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkol-

nictwa Wyższego wyróżnia dodatkowo Rektorów certy-

fikowanych Uczelni. W ramach IV edycji Programu 

Certyfikacji Szkół Wyższych wyróżnienie specjalne 

„Aurea Praxis” otrzymał Rektor PWSZ w Elblągu, prof. 

dr hab. inż. Zbigniew Walczyk. Jak napisała Prezes 

Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 

Wyższego w liście gratulacyjnym: 

Wyróżnienie  
Aurea Praxis dla   

J.M. Rektora 
—prof. dra hab. inż. 

Zbigniewa Walczyka 
 
 

Fot. Robert Turlej 

Wyróżnienie zostało przyznane Panu 
Rektorowi  w dowód uznania osobi-
stych zasług w rozwój Uczelni, integro-
waniu elbląskiego środowiska akade-
mickiego oraz budowaniu trwałych re-
lacji kooperacyjnych pomiędzy środo-
wiskami naukowymi, gospodarczymi i 
społecznymi. Pod kierunkiem Pana 
Rektora Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Elblągu podejmuje roz-
licznie inicjatywy na rzecz regionu, 
wykorzystując współpracę z interesa-
riuszami zewnętrznymi w celu dosko-
nalenia swojej oferty dydaktycznej i 
stałego dostosowywania jej do wymo-
gów otoczenia lokalnego. Dzięki Pana 
zaangażowaniu, wizjonerstwu i rozu-
mieniu wyzwań współczesności, w 
ostatnich latach elbląska Uczelnia zna-
cząco umocniła swoją pozycję na ryn-
ku, a oferowane słuchaczom programy 
studiów, opracowane z wykorzysta-
niem doświadczeń międzynarodowych i 
unikalnego know-how partnerów za-
granicznych Szkoły, znakomicie odpo-
wiadają na potrzeby dzisiejszej gospo-
darki. Ranga osiągnięć Uczelni w okre-
sie sprawowania funkcji rektorskich 
przez Pana Profesora w pełni uzasad-
nia przyznanie Panu tego specjalnego 
wyróżnienia. 

WOKÓŁ UCZELNI 
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WYSOKIE NOTOWANIA 
podstron, wszelkie przedsięwzięcia typu Open 

Access etc.  

Webometrics Ranking of World Universities prze-

prowadzany jest  przez Najwyższą Radę Badań 

Naukowych w Madrycie (Consejo Superior de 

Investigaciones Cientificas). Publikowany jest od 

dziesięciu lat, dwa razy do roku. 

W tegorocznej edycji pierwsze miejsca zajęły uni-

wersytety amerykańskie: Uniwersytet Harvarda, 

zaraz po nim uplasował się Massachusetts Institute 

of Technology, a trzeci jest Uniwersytet Stanforda. 

Uniwersytet Warszawski zajął 274. miejsce w ran-

kingu światowym i pierwsze wśród uczelni polskich. W
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Państwowa Wy ższa Szkoła Zawo-
dowa w Elbl ągu znalazła si ę w 
Światowym Rankingu Uczelni We-
bometrics – zajmując w zestawieniu ogólnopol-

skim 108. lokatę (na 438 uczelni), ale wśród 36 pewu-

eszetek jest 3.  Jesteśmy najlepsi w Elblągu.  

Webometrics uwzględnia 12 tys. instytucji związanych 

ze szkolnictwem wyższym z całego świata, w tym aż 

440 z Polski. Kluczową rolę w badaniu odegrała ko-

munikacja uczelni za pośrednictwem Internetu. W 

zestawieniu nie są więc brane pod uwagę osiągnięcia 

naukowe. Liczą się m.in. materiały, jakie dana szkoła 

wyższa udostępnia za pośrednictwem sieci, liczba 

Multirank. W grupie wszystkich rankowanych uczel-

ni zarówno cała PWSZ w Elblągu, jak i oba zgło-

szone kierunki studiów uzyskała oceny bardzo 

dobre i dobre za: wysoką zatrudnialność absolwen-

tów, współpracę z otoczeniem gospodarczym, do-

bre studenckie praktyki zawodowe oraz za studenc-

kie firmy spin-off inkubowane w Akademickim Inku-

batorze Przedsiębiorczości.  

Wszystko to za świadcza o wyso-
kim stopniu „uzawodowienia” 
studiów prowadzonych w PWSZ 
w Elbl ągu.  

Dalsze rankingowe „jedynki” PWSZ w Elblągu 

otrzymała za małą liczbę studentów przypadają-

cych średnio na jednego nauczyciela akademickie-

go, za bardzo dobre laboratoria oraz za dobrą bi-

bliotekę uczelnianą, co ma ścisłe przełożenie na 

wysoką jakość kształcenia. W ten sposób w pełni 

potwierdza się skuteczność wysiłku, który już od 

piętnastu lat PWSZ w Elblągu 

wkłada w peł-

nienie swej misji, 

której celem jest kształ-

cenie młodzieży na wysokim 

poziomie w specjalnościach dają-

cych dużą szansę zdobycia pracy 

lub założenia własnej firmy.  UU UU
-- --
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    Międzynarodowy ranking Multirank organizowany jest 

przez Centre for Higher Education (CHE) w Niem-

czech oraz Center for Higher Education Policy Studies 

(CHEPS) w Holandii, pod auspicjami Komisji Europej-

skiej. W rankingu uwzględniono około 850 uczelni z 

70 krajów, w tym około 30 z Polski, wśród których są 

najlepsze polskie uniwersytety i politechniki.  

Spośród publicznych i niepublicz-
nych polskich wy ższych szkół za-
wodowych tylko PWSZ w Elbl ągu 
jest obecna w rankingu. 

W rankingu ocenie podlegają kierunki studiów (w tym 

roku tylko cztery) lub całe uczelnie (w ocenie instytu-

cjonalnej). Ważne z punktu widzenia procesu kształ-

cenia i prowadzonej działalności naukowej aspekty 

kierunku studiów lub całej uczelni są parametryzowa-

ne. Parametry te leżą u podstaw rankingu: są one 

porównywane ze średnią ich wartością w wytypowa-

nej grupie uczelni. Zastosowano pięć ocen: 1 – very 

good, 2 – good, 3 – average (gdy wartość parametru 

jest bliska średniej), 4 – below average, 5 – weak.  

PWSZ w Elblągu do rankingu zgłosiła dwa kierunki 

kształcenia: Mechanikę i Budowę Maszyn i Ekonomię 

oraz całą Uczelnię. Ważny dla PWSZ w Elblągu kieru-

nek Informatyka (ostatnio nagrodzony milionem zło-

tych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) nie 

został przyjęty ze względów formalnych, jakie narzucił 

WOKÓŁ UCZELNI 
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Komisji Europejskiej została przedstawiona prezenta-

cja pt.: „Postęp finansowy i rzeczowy oraz wybrane 

efekty wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej 2007-2013 cz. 1.” W sekcji 

„wybrane przykłady efektów” wyróżniono dwa projek-

ty, wśród których znalazł się projekt PWSZ w Elblągu 

pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydak-

tycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Elblągu, służącej do kształcenia kadr nowoczesnej 

gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowo-

czesne technologie informatyczne”.  

Projekt elbląskiej PWSZ był jednym z 26 realizowa-

nych w ramach działania I.1 – Infrastruktura uczelni. 

Inwestycja objęła modernizację pomieszczeń istnieją-

cego budynku – przebudowę, wyposażenie sal dydak-

tycznych oraz podłączenie całego budynku do sieci 

szybkiego Internetu. Zbudowano i wyposażono 17 

nowoczesnych laboratoriów, działających w obszarze 

ochrony środowiska, elektrotechniki i technologiczno-

eksploatacyjnym oraz eksploatacji i zarządzania sie-

ciami komputerowymi. Powstały również sale audyto-

ryjne, wykładowe i seminaryjne. Wartość projektu 

wyniosła ponad 26 mln zł, z czego 99,54 proc. dofi-

nansowano z Programu Rozwój Polski Wschodniej. 

Podczas spotkania doceniono powstanie w PWSZ  

w Elblągu bardzo nowoczesnej, specjalistycznej infra-

struktury edukacyjnej, wyrażając przekonanie, że dzię-

ki zespołom laboratoriów, jak i zwiększeniu powierzch-

ni dydaktycznych możliwe będzie dostosowanie ofert 

kształcenia do obecnych i prognozowanych potrzeb 

rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim. 

Poprawa jakości zasobów ludzkich, przyszłych i obec-

nych kadr, będzie możliwa poprzez wprowadzenie 

nowych kierunków, unowocześnienie istniejących oraz 

dostosowanie ich do wymagań rynku. Wpłynie to na 

zwiększenie liczby absolwentów i ich szans zawodo-

wych. 

Wzorowy beneficjent 
Pod koniec zeszłego roku w sie-
dzibie Ministerstwa Infrastruktury i 
Rozwoju w Warszawie odbyło si ę 
doroczne spotkanie Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju przy 
udziale m.in. Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsi ębiorczo ści z Komisj ą 
Europejsk ą. W czasie spotkania 
omówiono dotychczasowe efekty 
realizacji Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej 2007-
2013.  

WOKÓŁ UCZELNI 

Sale i laboratoria 
Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej  
w Elblągu 

 
 

Fot. Robert Turlej 
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Uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych 
zwiedzają laboratoria 
Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w 
Elblągu   
 
Fot. Robert Turlej 

Jak wykorzystaliśmy Fundusze 
Unijne?  

8 maja 2014 roku Pa ństwowa Wy ż-
sza Szkoła Zawodowa w Elbl ągu 
otworzyła swe podwoje dla 
uczniów i nauczycieli ró żnych ty-
pów szkół oraz mieszka ńców El-
bląga i okolic. W ramach Dnia 
Otwartego Beneficjentów PORPW 
zaprezentowano baz ę dydaktyczn ą 
Instytutu Politechnicznego, zmo-
dernizowan ą oraz doposa żoną ze 
środków pozyskanych z Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007-2013, w ramach 
projektu „Rozbudowa i moderniza-
cja infrastruktury dydaktycznej 
Państwowej Wy ższej Szkoły Zawo-
dowej w Elbl ągu słu żącej do 
kształcenia kadr nowoczesnej go-
spodarki z nastawieniem na nowo-
czesne technologie informatycz-
ne”.  

Zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia wszyst-

kich laboratoriów, pracowni oraz wybranych stanowisk 

dydaktycznych Instytutu, a także zapoznania się z ich 

potencjałem w wymiarze praktycznym. Szczególnym 

zainteresowaniem cieszyły się miniwykłady, których 

różnorodna tematyka obejmowała zagadnienia z zakre-

su budownictwa, mechaniki, automatyki oraz ochrony 

środowiska. Prowadzący je wykładowcy Instytutu Poli-

technicznego zaprezentowali – w atrakcyjnej i przy-

stępnej formie – w jaki sposób osiągnięcia nauki prze-

kładają się na rzeczywistość, pozwalając kształtować 

ją do różnych celów. Uczestnicy mieli m.in. okazję 

dowiedzieć się, jak działa ABS, czym różni się skała 

od minerału, jak przebiegają badania w modelu kory-

towym, jak sterować klimatyzacją przez Internet, oraz 

mogli poznać odpowiedź na wiele frapujących pytań, 

np. czy prąd jest z Marsa a napięcie z Wenus? 

Celem akcji – koordynowanej przez dr Ewę Leszczyń-

ską – było pokazanie pozytywnych zmian wynikają-

cych z wdrożenia realizowanych przez PWSZ w Elblą-

gu projektów unijnych oraz prezentacja możliwości i 

oferty samej Uczelni, będącej jedyną państwową 

szkołą wyższą w regionie, otwartą na potrzeby eduka-

cyjne jego mieszkańców i konsekwentnie realizującą 

misję popularyzacji nauki. 

WOKÓŁ UCZELNI 
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Milion dla Informatyki 

Łącznie do konkursu  zgłoszono 261 wniosków, w tym 

185 wniosków dla profilu ogólnoakademickiego oraz 

76 wniosków dla profilu praktycznego. Powołana Ko-

misja ministerialna pod przewodnictwem prof. dra hab. 

inż. Edwarda Jezierskiego najwyżej oceniła 13 progra-

mów kształcenia o profilu praktycznym oraz 13 progra-

mów kształcenia o profilu ogólnoakademickim. Każda 

z nagrodzonych jednostek otrzyma dofinansowanie w 

wysokości 1 mln zł. 

Kierunek Informatyka PWSZ w Elblągu znalazł się na 

10 pozycji wśród najwyżej ocenionych programów 

kształcenia z kategorii o profilu praktycznym. Ten kie-

runek studiów, najchętniej wybierany przez kandyda-

tów na studia PWSZ w Elblągu, wychodzi naprzeciw 

Kierunek Informatyka Instytutu In-
formatyki Stosowanej im. Krzysz-
tofa Brzeskiego PWSZ w Elbl ągu 
wygrał milion złotych w konkursie 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego dla najlepszych progra-
mów studiów w zakresie wdra ża-
nia systemów poprawy jako ści 
kształcenia oraz Krajowej Ramy 
Kwalifikacyjnej.  

zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów posiada-

jących wszechstronną wiedzę i zaawansowane umie-

jętności w zakresie administrowania sieci baz danych, 

projektowania systemów informatycznych, czy progra-

mowania. Unikalny program nauczania łączy ścisłą 

wiedzę z zakresu technik informatycznych z ich prak-

tycznym wykorzystaniem.   

Wysoka ocena wystawiona przez Komisję ministerial-

ną oznacza, że program kształcenia opracowany 

przez Instytut Informatyki im. Krzysztofa Brzeskiego 

jest spójny, innowacyjny i dostosowany do potrzeb 

społeczno-gospodarczych otoczenia Uczelni. PWSZ w 

Elblągu kładzie wysoki nacisk na rozwijanie umiejętno-

ści zawodowych studentów poprzez ich udział w prak-

tykach zawodowych oraz ściśle współpracuje z instytu-

cjami gospodarczymi, administracyjnymi i innymi oraz 

z uczelniami. 

To wszystko jeszcze bardziej potwierdza słuszność 

wieloletniej i uporczywej realizacji idei „złotego trójką-

ta”, która ma służyć transformacji społeczności Elblą-

ga ku nowoczesnym technologiom informacyjnym. 

Otrzymany 1 mln zł Instytut Informatyki Stosowanej im. 

Krzysztofa Brzeskiego będzie mógł przeznaczyć na 

doskonalenie oferty edukacyjnej, jej „usprzętowienie” i 

rozwijanie systemu poprawy jakości kształcenia. 

WOKÓŁ UCZELNI 



4 czerwca 2014 roku w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Elblągu odbyło się posiedzenie Elbląskiej 

Rady Klastrów z przewodniczącym Tadeuszem Sznazą 

na czele.  

W spotkaniu wziął udział Rektor PWSZ w Elblągu prof. 

dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, dr inż. Stanisław Kwit-

newski – dyrektor uczelnianego Centrum Transferu 

Technologii, dr Łukasz Żołędziewski – dyrektor Akade-

mickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz dr Rafał 

Kućmański z Polskiej Kampanii Doradczej Sp. z o.o. 

Spotkanie robocze było poświęcone poszukiwaniu ob-

szarów (tematów), w których członkowie klastrów mogą 

nawiązać współpracę z Uczelnią.  

W trakcie spotkania Rektor PWSZ w Elblągu zaprezen-

tował Uczelnię, jej perspektywy oraz ofertę obszarów 

współpracy przedsiębiorstw z Uczelnią. Szczegółowo 

zostały przedstawione możliwości jednostek ogólnou-

czelnianych CTT i AIP działających przy PWSZ w El-

PWSZ SPEŁNIA SWOJĄ MISJĘ  

blągu. Przedstawiciele klastrów zaprezentowali swoje 

oczekiwania wobec Uczelni i wstępnie zakreślili obsza-

ry współpracy. 

Współpraca przedsi ębiorców z 
Uczelni ą, która jest w trakcie po-
szerzania swojej działalno ści o 
prace badawczo-rozwojowe, po-
zwoli im w przyszło ści aplikowa ć o 
fundusze unijne w ramach progra-
mów operacyjnych w latach 2014-
2020.  

Obszary współpracy są bardzo różne: od fotografii 

cyfrowej, grafiki komputerowej, poprzez specjalistycz-

ne oprogramowania B2B, kształcenie i doradztwo 

zawodowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, na opra-

cowywaniu innowacyjnych produktów, technologii 

kończąc.  

Na zakończenie ustalono, że kolejne spotkania odbę-

dą się już w węższych grupach roboczych z udziałem 

konkretnych zespołów eksperckich. W najbliższym 

czasie będzie podpisane porozumienie z Elbląską 

Radą Klastrów i z poszczególnymi klastrami lub przed-

siębiorstwami w zależności od potrzeb, gdyż współpra-

ca z Uczelnią może pomóc w uzyskaniu funduszy w 

którymś z programów operacyjnych, gdzie historia 

współpracy będzie wysoko punktowana. 

25 czerwca 2014 roku w Instytucie Ekonomicznym 

PWSZ w Elblągu odbyło się pierwsze posiedzenie Ra-

dy Biznesu i Pracodawców. W jej skład weszli przed-

stawiciele sektora przedsiębiorstw oraz instytucji pu-

blicznych z Elbląga i okolic.  

Celem jej powstania jest przede 
wszystkim wypracowanie metod 
współpracy mi ędzy środowiskiem 
naukowym a partnerami bizneso-
wymi Uczelni, pomocnych w prak-
tycznym kształceniu studentów.  

Rada Biznesu i Pracodawców ma służyć jeszcze lep-

szemu wypełnianiu misji PWSZ w Elblągu poprzez 

kształcenie młodzieży na wysokim poziomie w specjal-

nościach dających dużą szansę zdobycia pracy lub 

założenia własnej firmy. Nawiązywanie przez Uczelnię 

kontaktów z otoczeniem gospodarczym i administra-

cyjnym jest ściśle powiązane z założeniami strategii 

Uczelni. Założenia te są już realizowane i intensywnie 

rozwijane poprzez wszystkie jednostki Uczelni. Posie-

dzenie Rady Biznesu i Pracodawców znakomicie uzu-

pełnia szereg spotkań z Elbląską Radą Klastrów, które 

organizowane są przez uczelniane Centrum Transferu 
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Z ofertą dla przedsiębiorców 

Posiedzenie Elbląskiej 
Rady Klastrów 
Na zdj. od lewej: prof. 
dr hab. inż. Zbigniew 
Walczyk – Rektor 
PWSZ w Elblągu, 
Katarzyna Smulska z 
Biura Obsługi Inwesto-
ra UM w Elblągu, 
Anita Pawlak – Kierow-
nik Biura Obsługi 
Inwestora UM w Elblą-
gu.  
 
Fot. Aleksandra Thiede 
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BP, Leszek Wójcik – Prezes Fabryki Mebli Stolpłyt w  

E-gu, Hanna Skrobotun – inicjatorka powstania Elblą-

skiego Klastra Turystycznego i jednocześnie Prezes 

Zarządu, Zbigniew Lichuszewski – Dyrektor WORD w 

Elblągu, Piotr Marek – Dyrektor Telewizji Elbląskiej, 

Marlena Kozłowicz-Hryniewicz – Dyrektor PZU Od-

dział Elbląg, Monika Prażak-Michałowska – Dyrektor 

Hotelu Arbiter w Elblągu, Arkadiusz Wojtal – Dyrektor 

KONI Systemy IT w Elblągu. 

Zamierzeniem organizatorów jest, 
aby Rada Biznesu i Pracodawców 
była otwartym forum dla realizacji 
wielu koncepcji o zasi ęgu lokal-
nym i regionalnym, dobrze słu żą-
cych interesom miasta i regionu 
oraz całej Społeczno ści Akademic-
kiej naszej Uczelni. Chc ę, aby na-
sze spotkania były źródłem kreo-
wania innowacyjnych programów 
kształcenia, przez co wzmacniały-
by pozycj ę naszych absolwentów 
na rynku pracy – podsumował spotkanie 

dr Mariusz Darabasz – Dyrektor Instytutu Ekonomicz-

nego PWSZ w Elblągu.  

Technologii. Powołanie Rady Biznesu i Pracodawców 

jest sukcesem Instytutu Ekonomicznego uzupełniają-

cym kontakty Uczelni z otoczeniem gospodarczym – 

mówi prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Rektor 

PWSZ w Elblągu.  

Gospodarzem spotkania był dr Mariusz Darabasz – 

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu, 

który przedstawił ideę projektu, dzięki któremu studen-

ci będą mieli jeszcze głębszą wiedzę praktyczną, wy-

korzystywaną w późniejszej zawodowej aktywności 

biznesowej. To wiąże się z praktycznym wymiarem 

jakości kształcenia przyszłych ekonomistów i pracow-

ników administracji. W trakcie spotkania wywiązała się 

żywa dyskusja, dotycząca merytorycznych uwag, które 

posłużą do przygotowania w niedalekiej przyszłości 

realnych rozwiązań, wykorzystywanych w działalności 

instytutu poprzez nawiązanie bliższej współpracy 

z poszczególnymi osobami i podmiotami, do których 

skierowano zaproszenie. Należą do nich: Iwona Radej 

– Dyrektor PUP w Elblągu, insp. Marek Osik – Komen-

dant Miejski Policji w Elblągu, Łukasz Piśkiewicz – 

Prezes EPEC E-g, Karina Podlaszewska – Dyrektor 

ZUS E-g, Tomasz Zalewski – Prezes Kompleksu Ga-

stronomicznego Nowa Holandia, Paweł Jankowski – 

Prezes Zakładu Sprzątania Wnętrz „MOP 83” E-g, 

Grzegorz Bidziński – Dyrektor „Klimat-el” w E-gu, Wie-

sław Rudnicki – Prezes FH Rudnicki E-g, Grzegorz 

Chmura – Dyrektor Elbląskiego oddziału banku PKO 

WOKÓŁ UCZELNI 

Spotkanie Rady  
Biznesu  

i Pracodawców 
 

Na zdj. od lewej: Hanna 
Skrobotun – Prezes 
Elbląskiego Klastra 

Turystycznego, Karina 
Podlaszewska – Dyrek-

tor ZUS w Elblągu, 
Łukasz Piśkiewicz – 

Prezes EPEC  
w Elblągu, Paweł 

Jankowski – Prezes 
Zakładu Sprzątania 
Wnętrz „MOP 83”, 

dr Mariusz Darabasz – 
Dyrektor Instytutu 

Ekonomicznego PWSZ 
w Elblągu, Grzegorz 
Chmura –  Dyrektor 

Oddziału PKO w 
Elblągu          

 
 
 
 
 
 

Fot. Robert Turlej 
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mi z władzami miasta i regionu. Swoje przemówienia 

podczas obrad wygłosili: Tadeusz Sławecki – Wicemi-

nister Edukacji Narodowej, dr Marian Cichosz – wice-

prezes Najwyższej Izby Kontroli oraz Ewa Mańkowska 

– Wicewojewoda Dolnośląski. 

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych 

(KRePSZ) jest kolegialnym członkiem Konferencji 

Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i 

zrzesza rektorów reprezentujących polskie publiczne 

wyższe szkoły zawodowe, a jej celem jest: inspirowa-

nie i koordynowanie współpracy szkół kierowanych 

przez rektorów-członków, podejmowanie działań na 

rzecz rozwoju wyższego publicznego szkolnictwa za-

wodowego, reprezentowanie interesu publicznych 

wyższych szkół zawodowych w środowisku szkolnic-

twa wyższego, a także na zewnątrz. 

Dla osiągnięcia tych celów Konferencja Rektorów 

Publicznych Szkół Zawodowych podejmuje działania 

na rzecz społecznego poparcia dla wyższego publicz-

nego szkolnictwa zawodowego, zajmuje stanowisko w 

sprawach istotnych dla rozwoju wyższego publicznego 

szkolnictwa zawodowego, współpracuje z organami 

reprezentującymi środowisko naukowe i akademickie, 

współpracuje z organami państwowymi i samorządo-

wymi, podejmuje działania sprzyjające poprawie jako-

ści kształcenia, podejmuje działania sprzyjające po-

prawie finansowania publicznych wyższych szkół za-

wodowych, stwarza rektorom-członkom platformę 

wymiany informacyjnej, wspiera współpracę członków 

z organizacjami samorządu studenckiego oraz z part-

nerami zagranicznymi. 

W dniach 20-22 marca 2014 roku 
Rektor PWSZ w Elbl ągu – prof. dr 
hab. in ż. Zbigniew Walczyk uczest-
niczył w XX Zgromadzeniu Plenar-
nym Konferencji Rektorów Pu-
blicznych Szkół Zawodowych, któ-
rego tegorocznym gospodarzem 
była Państwowa Wy ższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona w Legni-
cy. 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Rektor le-

gnickiej PWSZ – prof. dr hab. inż. Ryszard Pisarski 

oraz prof. dr hab. Józef Garbarczyk, przewodniczący 

prezydium stowarzyszenia KRePSZ. W obradach 

uczestniczyli przedstawiciele wszystkich 36 państwo-

wych uczelni zawodowych z całej Polski.  

– Takie spotkania są istotne dla wymiany myśli, poglą-

dów i doświadczeń, aby jeszcze lepiej przygotować 

studentów do sprawnego funkcjonowania na rynku 

pracy – mówiła dr Helena Babiuch, prorektor ds. dy-

daktyki i studentów legnickiej PWSZ.  

– Jako że studia mają mieć coraz bardziej praktyczny 

wymiar, jest to płaszczyzna do dyskusji o jakości 

kształcenia i wypracowania nowych metod. Również w 

kontekście samodzielnego tworzenia miejsc pracy 

przez naszych absolwentów – dodała. 

Uczestnicy wzięli udział w kilku sesjach plenarnych i 

dyskusjach. Mieli możliwość zwiedzenia Legnicy oraz 

Huty Miedzi „Legnica”. Spotkali się także między inny-

O praktycznym wymiarze studiów...  
na konferencji KRePSZ  

Rektorzy PWSZ-ek 
podczas XX Zgroma-
dzenia Plenarnego 
Konferencji Rektorów 
Publicznych Szkół 
Zawodowych 
 
 
Fot. Zbigniew Gol 
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30 maja 2014 roku w gmachu PWSZ w Elblągu odbyła 

się czwarta już edycja konferencji lotniczej IV ELBLĄ-

SKIE BIENNALE LOTNICZE, która w cyklu dwuletnim 

organizowana jest siłami Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej oraz Aeroklubu Elbląskiego. Tematem 

przewodnim tegorocznej edycji były „Inspiracje lotni-

cze”. Patronat honorowy nad konferencją objęli: JM 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk oraz 

Prezes Aeroklubu Elbląskiego – mgr inż. Paweł Siew-

kowski. 

Podczas przerwy w obradach, w uczelnianej Galerii 

Filar Sztuki mieszczącej się w Bibliotece PWSZ w 

Elblągu, odbył się wernisaż wystawy zdjęć pn. 

„Lotnictwo jako inspiracja”. Następnie wszyscy uczest-

nicy zostali zaproszeni na dziedziniec budynku, gdzie 

dr hab. inż. Henryk Olszewski zaprezentował możliwo-

ści latających platform oraz tkwiący w nich potencjał 

techniczny. 

Organizowane już od ośmiu lat Elbląskie Biennale 

Lotnicze stało się płaszczyzną wymiany poglądów i 

opinii na temat różnych aspektów lotnictwa. Tegorocz-

na konferencja odbyła się w pięciu panelach podzielo-

nych tematycznie na: technikę, transport, bezpieczeń-

stwo, panel historyczno-społeczny oraz studencki.  

Warto wspomnieć, że autorzy prezentowanych refera-

tów reprezentują szeroki przekrój pokoleniowy, po-

cząwszy od magistrów i doktorantów, a skończywszy 

na profesorach i  doświadczonych badaczach prezen-

towanych zagadnień. Poruszana przez poszczegól-

nych uczestników problematyka dotycząca lotnictwa 

jest nośna poznawczo i badana przez przedstawicieli 

różnych dyscyplin naukowych. Należy ona do istot-

nych wyzwań współczesnej nauki i praktyki. W sumie 

podczas konferencji prezentowane były teksty aż 24 

autorów z krajowych i zagranicznych ośrodków akade-

mickich i naukowych, głównie z Gdańska (Politechnika 

Gdańska i Uniwersytet Gdański), Warszawy i Krakowa 

(Polska Akademia Nauk, Muzeum Lotnictwa Polskie-

go), ze Szczecina (Uniwersytet Szczeciński) czy Kali-

ningradu (Rosja), Litwy (PKW „Orlik”) oraz Poznania, 

Wrocławia i Dęblina.  

Inspiracja - jest to jedno ze zjawisk, bez których nie byłoby sztuki, wyna-

lazków. Dzięki inspiracji, natchnieniu powstawały największe dzieła literatu-

ry. Inspiracją może być wszystko. Może to być obejrzany wschód słońca, 

może to być doświadczone jakieś wielkie uczucie, a może to być po prostu 

ten moment, w którym doznajemy jakiegoś olśnienia.  

Inspiracja towarzyszy wszystkim tym, którzy tworzą. Bardzo często inspi-

rację czerpiemy z natury. Jednakże równie często jest to jakieś złe do-

świadczenie. Często jest to na przykład rozstanie, samotność. W zasadzie 

takie doświadczenia są potrzebne, żeby można stworzyć coś większego. W 

epoce romantyzmu tylko i wyłącznie doświadczenia powodujące ból i cierpie-

nie dawały prawdziwe natchnienie i były inspiracją. Trzeba jednak powie-

dzieć, że dla każdego inspiracją do tworzenia może być zupełnie coś innego. 

Inspiracja jest bowiem tym nienamacalnym doświadczeniem, którego nie da 

się łatwo określić, jednoznacznie zdefiniować. Inspiracja może być czerpana 

dosłownie ze wszystkiego i z niczego jednocześnie. 

Inspiracje  
lotnicze 
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lotnicy z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. 

Tym samym spełniony został wymóg, że Biennale jest 

już przedsięwzięciem międzynarodowym.  

Podczas konferencji niezwykle ciekawe referaty przed-

stawiło wielu uczestników, w tym: dr hab. Agnieszka 

Cieślik, prof. dr hab. Robert Kisiel, dr hab. inż. Henryk 

Olszewski czy mgr Teresa Pietrulewicz oraz Sławomir 

Ozdyk. Na szczególną uwagę zasłużyli jednak studen-

ci, ich panel był naprawdę bardzo interesujący i to nie 

tylko ze względu na dużą frekwencję, ale również 

prezentowaną tematykę. Przykładowo temat przygoto-

wany przez Piotra Jans (PG): W1 „Krogulec” – wizja 

następcy śmigłowca PZL W3 „Sokół”, był przygotowa-

ny bardzo profesjonalnie. Żaden „dorosły” konstruktor 

by się takiej prezentacji nie powstydził. Przy tak wyso-

ko zawieszonej poprzeczce pozostali studenci (w tym i 

dwie studentki PWSZ w Elblągu: Sara Kuraj i Marta 

Zagrodnik) też sobie doskonale poradzili. 

Podsumowując całą konferencję: IV Biennale Lotnicze 

prorektor PWSZ w Elblągu, dr hab. inż. Cezary Orli-

kowski stwierdził, że po raz kolejny pomysł, aby konfe-

rencja poświęcona lotnictwu była interdyscyplinarna, 

sprawdził się, i że do Elbląga na kolejne lotnicze spo-

tkania biennalowe przybywa coraz więcej uczestni-

ków. Fakt ten zapewne stanie się podstawą, aby na-

stępna edycja Biennale Lotniczego planowana była w 

terminie dwudniowym. Zapewne będzie to nowa ja-

kość organizacyjna i logistyczna. W ten sposób stwo-

rzy się możliwość wysłuchania większej ilości refera-

tów nie tylko uczestnikom, ale i innym zainteresowa-

nym prezentowana tematyką.  

Każdorazowo w trakcie konferencji, gdy prezentowany 

był kolejny referat, pojawiał się dylemat – gdzie jest 

granica przestrzeni, w której poruszali się poszczegól-

ni prelegenci. Nie dość, że lotnicze inspiracje, to jesz-

cze przestrzeń i jej granica. Problematyka lotnicza w 

takim ujęciu od co najmniej kilku dekad jest nośna 

poznawczo i badana przez przedstawicieli różnych 

dyscyplin naukowych. Od wieków bowiem dążeniem 

człowieka jest eksploracja przestrzeni i przekraczanie 

czy też wyznaczanie granic. Niejednokrotnie granice 

(ograniczenia) mogą odgrywać zarówno pozytywną, 

jak i negatywną rolę w różnorakich próbach porządko-

wania przestrzeni, w których funkcjonuje lotnictwo. 

Przyjęta przez autorów perspektywa badawcza wpisu-

je się w postulaty i interdyscyplinarny charakter, a w 

szczególności hybrydyzację nauk humanistycznych, 

społecznych, a także i politechnicznych. Autorzy nie 

tylko ukazali teoretyczne, ale i praktyczne aspekty (w 

kontekście przestrzeni i ograniczeń), czego dowodem 

była różnorodność formy prezentacji badanych proble-

mów: od pokaźnych eksplanacyjnych studiów z ele-

mentami predykcji, do syntez i wystąpień przyczynkar-

skich czy deskrypcyjnych. Organizatorzy konferencji 

mają nadzieję, że referaty przybliżyły to, co mieści się 

w terminie lotnicze inspiracje, oraz są doskonałą popu-

laryzacją problematyki lotnictwa w Polsce. 

Tegoroczna edycja elbląskiej konferencji poświęconej 

lotnictwu stała się międzynarodowa dzięki udziałowi 

prof. Vladimira Kulakova z Uniwersytetu w Kaliningra-

dzie oraz łączności internetowej z ppłk. dypl. pilot. 

Krzysztofem Stobieckim d-cą Polskiego Kontyngentu 

Wojskowego na Litwie, gdzie pełnią służbę wojskowi 

Wystawa zdjęć pt. 

„Lotnicze inspiracje” – 
Galeria Filar Sztuki. 
Biblioteka PWSZ w 
Elblągu 
 
 
Fot. Aleksandra Thiede 
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Konferencja „IV Elblą-
skie Biennale Lotnicze” 

 
 

Fot. Aleksandra Thiede 
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Słuchacze konferencji  
„Prawda fundamentem 
ładu społecznego” 
 
 
Fot. Iwona Dwojacka  

    

PRAWDAPRAWDAPRAWDAPRAWDA    
fundamentem fundamentem fundamentem fundamentem     

ładu społecznegoładu społecznegoładu społecznegoładu społecznego     

W świetle duchowych przeżyć związanych z kanoniza-
cją bł. Jana Pawła II, IX międzyuczelniana konferencja 
naukowa nabrała wyjątkowego znaczenia. Wydarzenie 
to stało się inspiracją do podjęcia tematu „Prawda fun-
damentem ładu społecznego”. Tegorocznym organiza-
torem spotkania była Szkoła Wyższa im. Bogdana 
Jańskiego. Przybyłych gości przywitał Rektor – prof. dr 
hab. Kazimierz Korab, który otwierając konferencję 
przybliżył problematykę zagadnienia, nad którym po-
stanowili pochylić się specjaliści z różnych dziedzin 
nauki. Wśród nich swoje prelekcje wygłosili: O. dr Ma-
ciej Zięba OP – „Prawda i wolność fundamentem ładu 
społecznego”; prof. dr hab. Jan Talar z EUH-E – 

„Poszukiwania prawdy w naukach medycznych”; ks. dr 
Zdzisław Kunicki, prof. UWM – „Prawda, zło i etyka 
przetrwania. Wyzwania polityki dekonstrukcji”; prof. dr 
hab. Mirosław Patalon z PWSZ w Elblągu – „Prawda, 
socjalizacja i edukacja w ujęciu amerykańskiego prag-
matyzmu”; dr inż. Stanisław Kwitnewski z PWSZ w 
Elblągu – „O prawdzie w nauce” oraz ks. dr Arkadiusz 
Śnigier z WSD – „Życie społeczne w duchu sprawiedli-
wośc i  w  nauczan iu  Jana  Paw ła  I I ” . 
Podsumowania konferencji dokonał ks. prof. dr hab. 
Jacek Neumann, dziekan SW im. B. Jańskiego.  

Myśl o zorganizowaniu międzyuczelnianej konferencji 

naukowej w Elblągu zrodziła się w kontekście śmierci 

papieża Jana Pawła II w 2005 roku. Chodziło o odda-

nie hołdu naszemu wielkiemu Rodakowi poprzez stwo-

rzenie płaszczyzny dla naukowego dyskursu nad 

współczesnymi wyzwaniami w świetle papieskiego 

nauczania. Coroczne spotkania, inspirowane ciągle 

aktualnymi naukami bł. Jana Pawła II, są próbą aplika-

cji jego treści w codzienność naszego życia. Niewątpli-

wym sukcesem takiej próby jest interdyscyplinarność 

poruszanej tematyki i różnorodność środowisk, które 

biorą w niej udział. 

19 maja 2014 roku w Ratuszu Staro-
miejskim odbyła si ę IX Między- 
uczelniana Konferencja Naukowa,  
która od 9 lat jest wspóln ą inicjatyw ą 
elbl ąskich uczelni: Wy ższego Semina-
rium Duchownego, Pa ństwowej Wy ż-
szej Szkoły Zawodowej w Elbl ągu, 
Wyższej Szkoły im. Bogdana  
Jańskiego oraz Elbl ąskiej Uczelni  
Humanistyczno-Ekonomicznej.  
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5 grudnia 2013 roku odbyła si ę 
VIII edycja technologicznej konfe-
rencji „IT Academic Day". Na kon-
ferencji, zorganizowanej przez 
członków studenckiego koła nau-
kowego Grupa.NET., prelekcje wy-
głosili zarówno do świadczeni spe-
cjali ści, jak i młodzi entuzja ści no-
wych technologii.  

Przybyli z całej Polski eksperci poprowadzili prezenta-

cje dotyczące m.in. najnowszych trendów programi-

stycznych i innowacyjnych rozwiązań proponowanych 

przez firmę Microsoft, znaleźć mogli coś dla siebie 

również fani technologii KINECT dla konsoli Xbox 

360. Uczestnicy mogli również uzyskać informacje z 

pierwszej ręki dotyczące konkursu ImagineCup.  

W konferencji udział wzięli również przedstawiciele 

lokalnego rynku IT, od których słuchacze mogli uzy-

skać wiele cennych informacji dotyczących budowania 

własnego wizerunku, najnowszych rozwiązaniach 

informatycznych, a także kariery w tej branży.  

Konferencję uatrakcyjniono licznymi konkursami, m.in. 

turniejem na konsolach Xbox oraz nagrodą-

niespodzianką dla jednego z uczestników obecnych 

na wszystkich prelekcjach. Głównym celem organizo-

wanej corocznie konferencji jest umożliwienie zdoby-

cia wiedzy dotyczącej programowania z wykorzysta-

niem nowoczesnych narzędzi i języków dostarczonych 

przez Microsoft. 

    

NiepełnosprawnośćNiepełnosprawnośćNiepełnosprawnośćNiepełnosprawność     
nowe wyzwania  nowe wyzwania  nowe wyzwania  nowe wyzwania      

3 grudnia 2013 roku w auli PWSZ 
w Elbl ągu odbyła si ę konferencja 
zorganizowana przez Polskie Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym zatytuło-
wana „Niepełnosprawno ść – nowe 
wyzwania”.   

Konferencja odbyła się z okazji jubileuszu 50-lecia 

ruchu na rzecz tworzenia warunków godnego życia dla 

osób z niepełnosprawnością. Konferencję, w której 

udział wzięli wykładowcy z Akademii Pedagogiki Spe-

cjalnej i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Warszawie, 

poprowadziła Beata Peplińska-Strehlau – Przewodni-

cząca Zarządu Koła PSOUU w Elblągu. 

Wśród wielu interesujących wystąpień dotyczących 

konwencji o prawach osób z niepełnosprawnością, 

modelu wspierania, zmian paradygmatu spostrzegania 

osób z niepełnosprawnością intelektualną, bardzo 

dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie self

-adwokatów Koła PSOUU w Elblągu pt. „Co dla mnie 

znaczy niezależne życie”. 

Konferencja studencka 
„IT Academic Day” 

 
 

Fot. Robert Turlej 
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Konferencja studencka 
„Integralia 2014” 
 
Fot. Robert Turlej 

    

Integral iaIntegral iaIntegral iaIntegral ia     
2014201420142014     

21 maja 2014 roku odbyła si ę ko-
lejna studencka konferencja nau-
kowa „Integralia – Wymiary stu-
denckiej humanistyki” zorganizo-
wana przez Studenckie Koło Nau-
kowe „Humanitas” i Instytut Peda-
gogiczno-J ęzykowy PWSZ w El-
blągu. Obszar zainteresowa ń ba-
dawczych zaprezentowany w wy-
głoszonych referatach jest niezwy-
kle szeroki: literatura, współcze-
sne zachowania j ęzykowe, kultura 
popularna, media, psychologia, 
pedagogika, translatoryka.   

W tym roku w konferencji udział wzięło ponad 40 stu-

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

go, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Akademii 

Marynarki Wojennej w Gdyni, Uniwersytetu Śląskiego 

w Cieszynie, Uniwersytetu im. Mateja Bela w Bańskiej 

Bystrzycy i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Elblągu. Zróżnicowana tematyka zgromadziła wielu 

słuchaczy. Można było pogłębić swoją wiedzę na przy-

kład na temat języka uczniów szkół gimnazjalnych, 

poezji Leśmiana, nazw własnych w „Harrym Potterze” 

czy systemie szkolnym w Japonii. Można było posłu-

chać także muzyki Ludwika van Beethovena, dźwię-

ków wydawanych przez różnego typu saksofony czy 

utworów powstałych w wyniku samplingu i masteringu. 

Każdy mógł odnaleźć temat zaspokajający jego zain-

teresowania, co widoczne było w ilości słuchaczy bę-

dących uczestnikami trzech równoległych sekcji. Go-

spodarzami konferencji byli studenci filologii polskiej 

IPJ PWSZ – członkowie Studenckiego Koła Naukowe-

go "Humanitas".   

Jesienią ukaże się pokonferencyjna monografia: trzeci 

tom zatytułowany „Integralia – Wymiary studenckiej 

humanistyki”. 

KONFERENCJE 
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XII Bałtycki Festiwal 
Nauki w Elblągu 

 
 

Fot. Aleksandra Thiede, 
Robert Turlej 
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i konkursy: turniej gry w 

sieci, świat pieniądza – kon-

kurs ekonomiczno-

matematyczny, turniej gry w 

szachy.  

Wśród atrakcji znalazły się ponad-

to: pokaz robotów mobilnych, prze-

jażdżka „dziwnym rowerem”, skon-

struowanym przez studentów kierun-

ku Mechanika i Budowa Maszyn, oraz 

wiele, wiele innych. 

Celem Festiwalu jest przybliżanie spo-

łeczeństwu tematyki prowadzonych 

badań naukowych, zaznajamianie z 

osiągnięciami nauki oraz przedstawianie 

ich w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej 

formie, sprzyjającej rozbudzaniu cieka-

wości świata i radości z jego poznawa-

nia. Organizatorzy Festiwalu w szcze-

gólności pragną zwrócić uwagę na 

społeczną przydatność badań prowa-

dzonych w laboratoriach naukowych. 

W tym roku uczelnianym koordyna-

torem XII Bałtyckiego Festiwalu 

Nauki w Elblągu była  

mgr Dorota Pawłowska.   

 

 

Bałtycki Festiwal Nauki jest im-
prezą popularnonaukow ą organi-
zowaną od 2003 roku przez wy ż-
sze uczelnie województwa pomor-
skiego, instytuty naukowe Pol-
skiej Akademii Nauk, instytuty 
bran żowe oraz zwi ązane  
z nauk ą środowiska pozauczel-
niane. PWSZ w Elbl ągu  przył ą-
czyła si ę do organizowania festi-
walu w 2008 roku. Festiwal jest 
adresowany do szerokiego grona 
mieszka ńców regionu, niezale żnie 
od wykształcenia i wieku. Go śćmi 
imprezy s ą zarówno przedszkola-
ki jak i uczniowie szkół podstawo-
wych, ponadpodstawowych,  
a także doro śli słuchacze. 

W ramach XII Bałtyckiego Festiwalu Nauki 22 maja 

2014 roku w PWSZ w Elblągu odbył się piknik nauko-

wy skierowany do wszystkich mieszkańców Elbląga. 

Imprezy festiwalowe w Elblągu odbyły się na placu 

przed budynkiem Uczelni i w salach wykładowych 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 

Na specjalnie przygotowanych stoiskach odwiedzają-

cy mogli uczestniczyć w atrakcyjnych pokazach, do-

świadczeniach, warsztatach i wykładach. W ramach 

programu odbyły się m.in.: pokazy niezwykłych reak-

cji chemicznych oraz magiczne doświadczenia z 

fizyki,  natomiast dla miłośników informatyki zorgani-

zowano m.in.: warsztaty grafiki komputerowej i multi-

mediów, cyfrową obróbkę zdjęć oraz turniej gry w 

sieci. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz 

egzotycznych zwierząt hodowlanych, gdzie z bliska 

można było podziwiać, a nawet dotknąć: agamę, 

gekona, ogromnego węża boa czy też włochate pają-

ki. Organizatorzy przygotowali również liczne zabawy 
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Studenci Akademii 
Dziecięcej PWSZ w 

Elblągu podczas zajęć 
 
 

Fot. Aleksandra Thiede, 
Robert Turlej 
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przez wykorzy-

stanie nauki, 

pracę projektową, 

wizyty studyjne, 

udział w konkur-

sach i dodatkowych 

zajęciach oraz w grach 

edukacyjnych i wykorzysta-

niu e‑learningu. Kolejne 

tego typu spotkanie 

odbędzie się 

najprawdopo-

dobniej za rok. 

12 marca 2014 roku w gmachu Senatu RP w Warsza-

wie odbył się I Kongres Uniwersytetów Dziecięcych. 

Do udziału w nim, jako jedyna działająca przy pewu- 

eszetkach w Polsce, została zaproszona Akademia 

Dziecięca działająca w naszej Uczelni. Kongres miał 

charakter otwarty i był pierwszym tego rodzaju wyda-

rzeniem o zasięgu ogólnopolskim. PWSZ w Elblągu 

reprezentowała mgr Stanisława Szuksta – pełnomoc-

nik Rektora ds. Akademii Dziecięcej PWSZ w Elblą-

gu. Głównym celem sympozjum była integracja śro-

dowiska organizatorów uniwersytetów, a także wy-

miana doświadczeń. Kongres skierowany był do 

przedstawicieli uczelni wyższych oraz organizacji 

pozarządowych, które w ramach swojej działalności 

prowadzą uniwersytety dziecięce. W trakcie spotkania 

wygłoszono wykłady na kluczowe tematy funkcjono-

wania uniwersytetów. Uczestnicy wraz z ekspertami 

mogli wziąć udział w panelach dyskusyjnych oraz 

mieli okazję zapoznać się z działalnością uniwersyte-

tów dziecięcych. Dyskusja skupiała się głównie na 

tematyce udoskonalenia metod pracy z dziećmi po-

Dzieci mogą rozwijać swoją pasję i umiejętności po-

znając, między innymi tajniki  fizyki, chemii czy ekolo-

gii, uczą się podstaw języków obcych, rozwijają swe 

zdolności informatyczne, matematyczne i biorą udział 

w różnych zajęciach muzyczno-ruchowych. Duże 

zróżnicowanie tematyczne oraz aktywny udział dzieci 

w profesjonalnie przygotowanych zajęciach dostar-

czają im licznych wrażeń, przyczyniają się do rozwoju 

różnorodnych umiejętności oraz zainteresowań. 

Nadchodząca edycja, tak jak w roku ubiegłym, skie-

rowana będzie do dzieci w wieku od 6 do 8 lat. Zaję-

cia odbywać się będą raz w miesiącu w formie wykła-

dów oraz zajęć warsztatowych w pomieszczeniach 

akademickich i laboratoriach Uczelni. Dzięki temu 

mali studenci będą mogli poczuć prawdziwy smak 

studiowania.  

Człowiek uczy się przez całe życie, jednak najchętniej 

i najłatwiej przyswaja wiedzę i zdobywa nowe wiado-

mości w dzieciństwie. Akademia Dziecięca  PWSZ w 

Elblągu została powołana w 2011 roku w celu rozwija-

nia dziecięcej ciekawości i zdolności twórczych. Poma-

ga dzieciom lepiej zrozumieć otaczający je świat, spra-

wia, że nauka staje się bardziej przystępna i przydatna 

na co dzień. Dzieci biorą udział w warsztatach, których 

tematyka dotyczy wszystkich dziedzin nauki, dlatego 

mają szansę odkryć swoje pasje i talenty.  

Obecnie trwają zapisy do V edycji Akademii Dziecię-

cej, każda kolejna przyciąga coraz większą liczbę 

żądnych wiedzy i przygód małych studentów. Udział w 

Akademii rozwija intelektualnie i wyzwala twórczy 

potencjał najmłodszych. W formie zabawy nauczyciele 

akademiccy prowadzą dla małych żaków wykłady 

połączone z dyskusją, warsztaty i inne formy spotkań. 

wyróżniona  
na Kongresie Uniwersytetów Dziecięcych 

do nauki  zachęca 
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1 maja 2014 roku na Bulwarze Zygmunta Augusta w 

Elblągu odbył się piknik rodzinny z okazji 10 lat Polski 

w Unii Europejskiej. W ramach imprezy przygotowano 

dla mieszkańców mnóstwo atrakcji, wśród nich: kon-

certy, występy grup tanecznych, konkursy, strefy za-

baw dla dzieci, punkty informacyjne dot. funduszy 

unijnych.  

W specjalnie przygotowanym namiocie edukacyjnym 

nie zabrakło stoiska Państwowej Wyższej Szkoły Za-

wodowej w Elblągu – beneficjenta funduszy unijnych. 

Studenci – asystenci Akademii Dziecięcej pod opieką 

mgr Stanisławy Szuksty poprowadzili szereg zabaw, 

doświadczeń i zajęć z różnych dziedzin nauki.  

Stoisko PWSZ w Elbl ągu odwiedził 
równie ż premier Donald Tusk, któ-
remu mgr Szuksta wr ęczyła ko-
szulk ę Akademii Dzieci ęcej.  
Szef Rządu dokonał wpisu do pamiątkowej Księgi, 

wyrażając przekonanie, że to również dzięki takim 

przedsięwzięciom, jakim jest Akademia Dziecięca, 

Europa jest lepsza.  

doceniona  
przez Premiera Donalda Tuska 
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Premier Donald Tusk 
odwiedził stoisko Aka-

demii Dziecięcej PWSZ 
w Elblągu podczas 

pikniku  rodzinnego 
zorganizowanego z 

okazji 10-lecia Polski w 
Unii Europejskiej 

 
 

Fot. Aleksandra Thiede  

Stoiska Akademii 
Dziecięcej PWSZ w 

Elblągu podczas pikni-
ku rodzinnego zorgani-

zowanego z okazji  
10-lecia Polski w Unii 

Europejskiej 
 
 

Fot. Aleksandra Thiede  

Pełnomocnik Rektora 
ds. Akademii Dziecięcej

– mgr Stanisława 
Szuksta wręcza koszul-
kę Akademii Dziecięcej 

Premierowi podczas 
pikniku  rodzinnego 
zorganizowanego z 

okazji 10-lecia Polski w 
Unii Europejskiej 

 
 

Fot. Aleksandra Thiede  
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analizę systemu kształcenia w PWSZ w Elblągu.  

Współpracując z wieloma organizacjami, urzędami, 

instytucjami rynku pracy oraz przedsiębiorcami, ABK 

wzięło udział między innymi w Tygodniu Obywateli 

Europy na Warmii i Mazurach zorganizowanym przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie przy współpracy 

z powiatowymi urzędami pracy województwa warmiń-

sko-mazurskiego oraz w partnerstwie z Warmińsko-

Mazurskim Paktem na Rzecz Rozwoju Poradnictwa 

Zawodowego, do którego PWSZ w Elblągu. Głównym 

celem akcji było pogłębienie wiedzy na temat praw i 

obowiązków wynikających z bycia obywatelem Unii 

Europejskiej, a w szczególności prawa do przebywa-

nia i podejmowania nauki i pracy w UE i na Europej-

skim Obszarze Gospodarczym.  

4 kwietnia 2014 roku po raz kolejny Akademickie Biuro 

Karier zorganizowało Dzień Kariery. Celem spotkania 

była aktywizacja zawodowa zarówno obecnych stu-

dentów,  jak i absolwentów Uczelni. Zainteresowani 

mogli skorzystać z porad doradcy zawodowego, który 

udzielał informacji na temat metod poszukiwania pracy 

oraz wskazywał, jak właściwie powinny zostać wypeł-

nione dokumenty aplikacyjne.  

Tak jak w poprzednich latach i w tym roku akademic-

kim Akademickie Biuro Karier przeprowadziło Bada-

nia Losów Zawodowych Absolwentów oraz akcję 

Najlepszy Student PWSZ w Elblągu oraz zorganizo-

wało akcję Pracodawca mającą na celu poznanie 

opinii na temat kompetencji i umiejętności naszych 

studentów i absolwentów jako praktykantów oraz 

przyszłych pracowników. Uzyskane dane pozwolą  na 

ABK PWSZ w Elbl ągu wspiera 
studentów oraz absolwentów w 
działaniach zmierzaj ących do 
zdobywania do świadczenia zawo-
dowego i dodatkowych umiej ęt-
ności oraz rozwoju przedsi ębior-
czości. W roku akademickim 
2013/2014 ABK przeprowadziło 
szereg szkole ń i akcji oraz brało 
udział w przedsi ęwzięciach, któ-
rych głównym celem była aktywi-
zacja zawodowa młodzie ży aka-
demickiej. 
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Natomiast 24 kwietnia 2014 roku w Centrum Sporto- 

wo-Biznesowym w Elblągu odbyła się kolejna edycja 

Elbląskich Targów Pracy, zorganizowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu oraz Centrum Edu-

kacji i Pracy Młodzieży OHP. Wśród wystawców nie 

zabrakło też stoiska Państwowej Wyższej Szkoły Za-

wodowej w Elblągu. Zaprezentowaliśmy zainteresowa-

nym szeroką ofertę kształcenia, a także zapoznaliśmy 

się z aktualnymi ofertami pracy przedstawianymi przez 

lokalnych pracodawców oraz aktualnymi propozycjami 

kształcenia oferowanymi przez jednostki edukacyjne.  

7 marca 2014 roku odbył się wykład prowadzony 

przez pracowników Młodzieżowego Biura Pracy  

w Elblągu pt. „Aktywizacja zawodowa młodzieży – 

promocja usług rynku pracy Młodzieżowego Biura 

Pracy”.  

Studenci uzyskali informacje z zakresu: 

⇒  pośrednictwa pracy 

⇒ doradztwa zawodowego 

⇒ orientacji zawodowej 

⇒ krótkoterminowego zatrudnienia 

⇒ refundacji szkoleń 

⇒ poprawności tworzenie dokumentów aplikacyj-

nych 

UCZELNIA OTWARTA 

⇒ możliwości przeprowadzenia przykładowej roz-

mowy o pracę.  

Informacje pozyskane w trakcie wykładu były ważnym 

elementem przygotowującym młodzież do aktywnego 

wejścia na rynek pracy. Dlatego też słuchacze zostali 

zachęceni do rejestracji w MBP w Elblągu. W ten 

sposób uzyskali możliwość szybkiego korzystania z 

usług oferowanych przez biuro.  

Jednocześnie ABK przy współpracy z Akademickim 

Centrum Wsparcia i Doradztwa  prowadzi przez cały 

rok akademicki zajęcia warsztatowe z zakresu psy-

chologii, autoprezentacji i kreowania własnego wize-

runku, poruszania się po rynku pracy oraz sporządza-

nia dokumentacji aplikacyjnej. Jednym z takich dzia-

łań był wykład otwarty pt. „Co to jest coaching?” wy-

głoszony 29 listopada 2013 roku, a następnie cykl 

warsztatów poświęconych zagadnieniom coachingu, 

który jest interaktywnym procesem, pomagającym 

pojedynczym osobom lub organizacjom 

w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efek-

tów działania. Dzięki coachingowi słuchacze mogli 

ustalić konkretniejsze cele, optymalizując swoje dzia-

łania, podejmując trafniejsze decyzje i pełniej korzy-

stając ze swoich naturalnych umiejętności. 

Wszystkie zajęcia i porady prowadzone przez ABK 

są bezpłatne. 

Uczestnicy „Dnia 
Kariery” zorganizowa-

nego przez Akademickie 
Biuro Karier przy 
PWSZ w Elblągu 

 
Fot. Robert Turlej  
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nęło z sugestii samych słuchaczu Uniwersytetów.  

Z kolei 25 marca 2014 roku wykładowcy PWSZ przy-

gotowali i poprowadzili dwa wykłady poświęcone 

ekonomii. Mgr Marta Aniśkowicz mówiła na temat: 

„Merchandising – Jak manipulują nami supermarke-

ty?”, a dr Marcin Glicz wygłosił prelekcję „Jestem 

klientem i znam swoje prawa – Prawo Ochrony Kon-

sumenta”. 

15 maja 2014 roku  w Bibliotece Publicznej w Pasłę-

ku dla słuchaczy PUTW dr I. Sorokosz poprowadziła 

wykład w połączeniu z warsztatami zatytułowany 

„Osobowość rośnie razem z nami”, którego zasadni-

czym tematem były procesy zmian w zachowaniu 

człowieka zachodzące w toku jego rozwoju oraz 

czynniki warunkujące te zmiany. W warsztatach pod 

tym samym tytułem wzięło udział 20 osób.  

PWSZ w Elblągu od 2012 roku sprawuje patronat 

naukowy nad PUTW i aktywnie uczestniczy w projek-

towaniu i realizacji wykładów, spotkań i warsztatów.  

W roku akademickim 2013/2014 w 
ramach Uczelni Otwartej i Akade-
mii Seniora zrealizowano 7 wykła-
dów dla słuchaczy Pasł ęckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
oraz Elbl ąskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku i Osób Niepełno-
sprawnych.  
10 grudnia 2013 roku odbyły się dwa wykłady: „Co 

rządzi naszym zachowaniem – sytuacja czy osobo-

wość”, który poprowadziła dr Irena Sorokosz i „Magia 

lubienia siebie”, wygłoszony przez mgr Bogumiłę 

Salmonowicz.  

14 stycznia 2014 roku dla słuchaczy przygotowano 

dwie prelekcje: „Bieg życia ludzkiego, czyli rozważa-

nia o nas samych” (dr I. Sorokosz) oraz „Magia spo-

tkań przy stołach i stolikach, czyli wpływie miejsc i 

rzeczy na związki i rozwiązki” (mgr B. Salmonowicz). 

Oba spotkania wykładowe poświęcone były zagad-

nieniom z obszaru psychologii i pedagogiki, co wypły-
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IBLIOTEKA  
EZ  
ARIER 

Jednym z podstawowych zadań biblioteki jest realiza-

cja potrzeb czytelników między innymi poprzez udo-

stępnianie materiałów bibliotecznych. W ustawie z 18 

marca 2011 roku (Dz.U. Nr 84, poz. 455) o zmianie 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym […] wyraźnie 

określono, że jednym z podstawowych zadań uczelni, 

a więc i biblioteki uczelnianej, jest stwarzanie oso-

bom niepełnosprawnym warunków do pełnego 

udziału w procesie kształcenia i w badaniach nau-

kowych.  

W ostatnich latach z powodu niżu demograficznego 

spada ogólna liczba osób studiujących, jednak osób 

niepełnosprawnych podejmujących studia jest coraz 

więcej. Biblioteka wychodząc naprzeciw temu w roku 

akademickim 2013/14 zamówiła sprzęt dostosowany 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tzw. „małej 

czytelni” znajdują się dwa stanowiska komputerowe 

dla osób z dysfunkcją wzroku, słuchu i ruchu wyposa-

żone w głośnomówiące i powiększające oprogramo-

wanie. Po remoncie i przebudowie obiektu przy al. 

Grunwaldzkiej uczelnia dysponuje podjazdem dla 

wózków i windą zapewniającą dostęp do wszystkich 

pięter budynku, w tym dostęp do biblioteki. 

Wyposażenie naszej biblioteki w urządzenia i techno-

logie umożliwiające i ułatwiające osobom niepełno-

sprawnym dostęp do informacji skutecznie wpływa na 

poszerzenie oferty usługowej. Biblioteka PWSZ w 

Elblągu jest jedyną placówką w mieście posiadającą 

urządzenia przeznaczone dla osób z dysfunkcjami.  

Istotną kwestię w zakresie obsługi użytkowników o 

specjalnych potrzebach stanowią specjalistyczne 

szkolenia bibliotekarzy. Urządzenia i najnowocześniej-

sze technologie nie zastąpią pracowników posiadają-

cych specjalistyczną wiedzę w tej strefie. Tylko biblio-

tekarze wykwalifikowani i posiadający umiejętności 

komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi 

zapewnią prawidłową obsługę tej grupie użytkowni-

ków. W ubiegłym roku dwie pracownice naszej biblio-

teki brały udział w szkoleniu ukierunkowanym na ob-

sługę czytelników o specjalnych potrzebach, zorgani-

zowanym przez Bibliotekę Narodową. Program szkole-

nia pt. „Osoby niepełnosprawne jako użytkownicy 

bibliotek i innych instytucji kultury” został opracowany 

w oparciu o doświadczenia szkoleń pracowniczych 

realizowanych w Bibliotece Narodowej. Podczas 

warsztatów uczestniczki dowiedziały się, jak podnieść 

poziom obsługi niepełnosprawnych czytelników i spra-

wić, by stali się stałymi klientami biblioteki, jak w tym 

celu wykorzystać nowoczesne technologie informacyj-

no-komunikacyjne oraz jak rozwiązywać konflikty i 

sytuacje trudne z udziałem osób niepełnosprawnych. 

Szkolenie prowadzili specjaliści posiadający doświad-

czenie w pracy na rzecz aktywizacji osób niepełno-

sprawnych i dostępności środowiska instytucjonalne-

go.   
 

Biblioteka PWSZ  
w Elblągu—czytelnia  

wyposażona w specjali-
styczny sprzęt dostoso-

wany dla osób  
z dysfunkcjami  

 
Fot. Dorota Janik  
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dzielną pracę z komputerem. Syntezatory mowy prze-

twarzają informację wizualną na mowę syntetyczną. 

Program Supernova łączy powiększenie, obsługę 

syntezy mowy i brajla w jednym programie. Rozpozna-

je i czyta obiekty m. in. w programach Internet Explo-

rer, MS Word, MS Excel. Umożliwia czytanie tekstów 

w języku polskim, angielskim i niemieckim. 

KLAWIATURA BIG-KEYS dzięki wyjątkowej konstruk-

cji, pomimo powiększonych klawiszy, nie zajmuje wię-

cej miejsca na biurku niż standardowa klawiatura kom-

puterowa. Jest przydatna dla osób słabowidzących i 

osób z niepełnosprawnością ruchową rąk. 

MYSZ KOMPUTEROWA BIG TRACK dla osób z 

niedowładem rąk. Można ją obsługiwać całą dłonią lub 

stopą. 

W czytelni głównej Biblioteki znajduje się STOLIK O 

REGULOWANEJ BEZSTOPNIOWO WYSOKOŚCI 

BLATU – szczególnie polecany dla osób na wózkach 

inwalidzkich. 

Zachęcamy do korzystania z tych udogodnień wszyst-

kie osoby, którym problem ze wzrokiem, słuchem lub 

poruszaniem się utrudnia dotarcie do informacji. „Mała 

czytelnia” oddzielona jest od czytelni głównej, co za-

pewnia dyskrecję i pozwala na swobodne nawet gło-

śne czytanie tekstów. Czytelnię udostępniamy pracow-

nikom i studentom oraz wszystkim zainteresowanym 

mieszkańcom Elbląga i okolic. 

Biblioteka PWSZ w Elbl ągu jest przy-
gotowana do obsługi czytelników z 
różnymi dysfunkcjami i dysponuje 
odpowiednim sprz ętem. Wśród nich 
należy wymieni ć: 

POWIĘKSZALNIK OPTYCZNY CZYTAJĄCY DaVin-

ci HD DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH: wyświetlacz 

24’’ LCD o wysokiej jakości obrazu, kamera HD po-

większająca obraz do 77 razy, oprogramowanie OCR 

czytające oglądany tekst na głos po polsku i podświe-

tlające czytane aktualnie wyrazy, możliwość wyświe-

tlenia linii ułatwiających czytanie. 

STANOWISKO KOMPUTEROWE Z PROGRAMEM 

POWIĘKSZAJĄCO-UDŹWIĘKOWIAJĄCYM SUPER-

NOVA zwanym czytnikiem ekranu: służy do powięk-

szania obrazu i znaków wyświetlanych na ekranie 

monitora. Pozwala osobom słabowidzącym na samo-

UCZELNIA OTWARTA 
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Uczestnicy seminarium 
Coaching – jak budować 

relacje z dzieckiem?  

  
Fot. Aleksandra Thiede  

COACHING 
 WYCHOWAWCZY 

wychowawcy, narzędzia wzmacniania poczucia wła-

snej wartości, takie jak praca z przekonaniami i udzie-

lanie niezagrażającej informacji zwrotnej oraz narzę-

dzia wzmacniania motywacji. Wybór zagadnień do 

pracy warsztatowej wynikał z obserwacji, że obszary 

budowania poczucia własnej wartości ucznia i moty-

wowania do nauki należą do najpowszechniejszych 

źródeł problemów wychowawczych i edukacyjnych 

uczniów, a jednocześnie stanowią wyzwanie do pracy 

wychowawczej dla większości nauczycieli. Przekazane 

metody posłużą bardziej efektywnemu realizowaniu 

własnych celów studentów, a w przyszłości – celów 

uczniów, z którymi będą pracować.  

Z myślą o studentach kierunków pedagogicznych pro-

jektowane są kolejne warsztaty, które rozszerzą umie-

jętności zastosowania metod coachingowych na inne 

obszary pracy z uczniami. 

W dniach 18 i 20 marca 2014 roku w Instytucie Peda-

gogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu odbyły się 

warsztaty pt. „Coaching wychowawczy” prowadzone 

przez dr Magdalenę Gliniecką-Rękawik. Coaching jest 

podejściem do pracy z dzieckiem i młodzieżą od nie-

dawna obecnym w pedagogice, ale ze względu na 

swoją skuteczność coraz chętniej i powszechniej sto-

sowanym. Stanowi propozycję wzbogacenia metod 

wychowawczych przyszłych adeptów zawodu nauczy-

cielskiego. 

Celem zajęć było zapoznanie studentów kierunków 

pedagogicznych z charakterem procesu coachingu, 

stosowanych w nim narzędzi  i możliwościami ich wy-

korzystania w pracy wychowawczej z uczniem. Pod-

czas warsztatów omówiony został model GROW (opis 

rzeczywistości – formułowanie celu – opcje rozwiąza-

nia problemu – wola działania), narzędzia autorefleksji 

i autoanalizy własnej osoby w roli kompetentnego 

3 czerwca 2014 roku PWSZ w Elblągu, wraz z Porad-

niami Psychologiczno-Pedagogicznymi Nr 1 i 2 z El-

bląga oraz Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedago-

giczną, zorganizowała seminarium i warsztaty Coa-

ching – jak budować relacje z dzieckiem.  

Seminarium otworzyła dr Irena Sorokosz – Prorektor 

PWSZ w Elblągu, następnie dr Magdalena Gliniecka-

Rękawik i mgr Łucja Semczuk z Poradni Psycholo-

giczno-Pedagogicznej nr 1 w Elblągu omówiły ideę 

„coachingu”, znaczenie terminu oraz możliwości wyko-

rzystania podejścia coachingowego w wychowaniu. Z 

kolei dr Sorokosz zaprezentowała rolę wsparcia rodzi-

cielskiego dziecka w nauce, ukazując między innymi 

uwarunkowania sukcesu szkolnego oraz znaczenie 

motywacji dla efektywności uczenia się. Kolejny prele-

gent, mgr Anna Leibner z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej nr 2 w Elblągu podjęła wątek rodzica 

dziecka niepełnosprawnego – rodzica, który z racji 

własnej szczególnej sytuacji życiowej, wymaga szcze-

gólnego wsparcia w swojej, niełatwej roli życiowej. Na 

zakończenie dr Magdalena Gliniecka-Rękawik przed-

stawiła komunikat z badań własnych przeprowadzo-

nych wśród rodziców dzieci wstępujących do szkoły. 

Jak budować relacje z dzieckiem?  
Dowiedzieliśmy się, że dla rodziców dzieci u progu 

obowiązku szkolnego najważniejsze jest to, aby ich 

dziecko w szkole było bezpieczne. Zajęcia warsztato-

we odbyły się dwóch blokach tematycznych. Pierwszy 

z nich nosił tytuł „Dobre bycie z dzieckiem”, jego 

uczestnicy mieli sposobność porozmawiać o swoich 

koncepcjach dobrego rodzica, a potem skonfrontować 

własne wyobrażenia z potrzebami dziecka. Drugi 

warsztat dotyczył metod coachingowych w podejmo-

waniu decyzji edukacyjnych. Całość przedsięwzięcia 

upiększyła wystawa plakatów tematycznych poświęco-

nych promocji tegorocznych Warmińsko-Mazurskich 

Dni Rodziny, które profesjonalnie przygotowali i wy-

eksponowali studenci PWSZ w Elblągu.  
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Z inicjatywy dr hab. Anny Galikowskiej-Gajewskiej, prof. PWSZ w Elblągu, 

dnia 16 listopada 2013 roku w Instytucie Pedagogiczno-Językowym 

odbyła się sesja warsztatowa dla nauczycieli klas I-III pt. „Słucham – 

przeżywam – doświadczam – rozumiem = nie boję się muzyki!” W 

bezpłatnych zajęciach warsztatowych uczestniczyli zainteresowani 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.  

Warsztaty poświęcone były zagadnieniom muzycznym reali-

zowanym w procesie nauczania zintegrowanego. Ogólniko-

wa podstawa programowa  dotycząca  tematyki muzycz-

nej pozwala na wybór metody realizacji treści dydak-

tycznych, a prof. A. Galikowska-Gajewska podczas 

warsztatów starała się przekonać nauczycieli do 

wyboru rytmiki  –  muzyki wyrażonej ruchem 

ciała –  jako  wszechstronnej metody edukacji 

artystycznej, którą z powodzeniem praktyku-

je już ponad 20 lat. Tytuł tego spotkania 

stanowił nawiązanie do porządku meto-

dycznego prowadzonego podczas 

zajęć rytmiki.  

Uczestnicy warsztatów z zaanga-

żowaniem wykonywali propo-

nowane ćwiczenia, a w trak-

cie zajęć wszystkim towa-

rzyszył dobry nastrój.  

NIE BOJĘ SIĘ 
MUZYKI 
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Turbinalia PWSZ  
w Elblągu 

 
Fot. Robert Turlej 

W dniach 19-23 maja 2014 
roku po raz kolejny  
odbyła si ę coroczna  
impreza studencka  
pn. TURBINALIA.  
 
Turbinalia już tradycyjnie rozpoczęły się na sportowo. 

Zawody i zabawy zorganizował Klub Uczelniany AZS. 

Wśród nich odbyły się więc m.in. turniej piłki siatkowej 

na siedząco, mistrzostwa PWSZ w Elblągu w Sportach 

Barowych, nauka tańca pn. „Taneczne szaleństwo” 

oraz XV Mistrzostwa PWSZ w Marszach na Orientację 

w Parach. 

Studenci opanowali miasto w dniu 23 maja. Zabawę 
rozpoczął w rytmie muzyki pochód żaków ulicami mia-
sta, a następnie odbyło się symboliczne przekazanie 
studentom kluczy do bram miasta przez Prezydenta 
Elbląga – pana Jerzego Wilka. Po części oficjalnej 
przyszedł czas na koncertowanie i zabawę. Dla 
uczestników przygotowano mnóstwo atrakcji, między 
innymi bitwę na balony z wodą czy strefę rozrywki, 
gdzie można było zmierzyć się z bykiem oraz powal-
czyć w stylu sumo.  

Tegoroczną gwiazdą wieczoru był zespół Red Lips, 

twórcy hitu „To co nam było”, „Czarne i białe” czy też 

„Hej Joe”. Po zakończeniu koncertu studenci z Telewi-

zji PWSZ w Elblągu przeprowadzili wywiad z wokalist-

ką zespołu, Joanną Czarnecką – Rudą. Na scenie 

brylowali również: M2M (Misz i Mate) –  rodzimi rape-

rzy z Elbląga, duet Bartka Krzywdy i Katarzyny Bu-

czek, pod nazwą Krzywda Buczkównej oraz nadający 

rockowe brzmienie Zespół Asteria.  Dzięki różnorodno-

ści gatunków muzycznych zaprezentowanych na turbi-

naliowej scenie każdy student mógł  znaleźć coś dla 

siebie.    

Po zakończeniu koncertów elbląscy żacy kontynuowali 

zabawę w klubie Oxiden.  

ŻYCIE STUDENCKIE 
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Turbinalia PWSZ  
w Elblągu 
 
Fot. Robert Turlej 
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STUDENCI PWSZ Z WIZYTĄ W SZCZYTNIE 

Strzelnica, symulator działa ń poli-
cyjnych, pracownia narkotykowa i 
wykład specjalisty na temat kontr-
wywiadu to tylko niektóre atrakcje, 
których mogli do świadczy ć stu-
denci II roku administracji bezpie-
czeństwa publicznego z Instytutu 
Ekonomicznego PWSZ w Elbl ągu 
podczas wizyty w Wy ższej Szkoły 
Policji w Szczytnie.  

W ramach porozumienia podpisanego przez prof. dra 

hab. inż. Zbigniewa Walczyka – Rektora Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu i Komendanta 

-Rektora insp. dra Piotra Bogdalskiego z Wyższej 

Szkoły Policji w Szczytnie studenci administracji bez-

pieczeństwa publicznego elbląskiej uczelni gościli w 

murach policyjnej uczelni. Wycieczka pod okiem dra 

Mariusza Darabasza – Dyrektora Instytutu Ekonomicz-

nego PWSZ w Elblągu oraz mgra inż. Krzysztofa Sta-

rańczaka – opiekuna Studenckiego Koła Naukowego 

miała charakter dydaktyczny i poznawczy. Kilkudzie-

sięciu studentów miało możliwość zobaczyć miejsca i 

wyposażenie zarezerwowane wyłącznie dla kadetów 

WSPol. Studenci zwiedzili strzelnicę, gdzie zapoznali 

się z działaniem broni używanej między innymi przez 

policyjnych antyterrorystów oraz zobaczyli pokaz 

strzelania z broni gładkolufowej. Dużym zainteresowa-

niem cieszyła się również pracownia narkotykowa oraz 

wirtualny symulator działań policyjnych, wykorzystywa-

ny w szkoleniach dowódczo-sztabowych. Niezwykle 

ciekawe i cenne informacje można było usłyszeć pod-

czas wykładu dra hab. Sławomira Zalewskiego z 

ŻYCIE STUDENCKIE 

Studenci  
PWSZ w Elblągu 
w Wyższej Szkole  

Policji w Szczytnie 
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WSPol, który mówił o istocie kontrwywiadu i współcze-

snych zagrożeniach z tym związanych.  

Co ważne, w ramach zawartego porozumienia między 

uczelniami studenci elbląskiej PWSZ mają teraz dostęp 

do ponad 201 tysięcy niezwykle rzadkich i cennych 

zbiorów bibliotecznych policyjnej uczelni. Goście zwie-

dzili bibliotekę i zarejestrowali się w elektronicznym 

systemie,  pozyskując tym samym nieograniczony 

dostęp do bibliotecznej bazy Wyższej Szkoły Policji w 

Szczytnie.  

– Nawiązanie współpracy z WSPol daje studentom 

wielkie możliwości. Nie każda uczelnia może mieć 

dostęp do tak cennych zbiorów i to w formie elektro-

nicznej. Istnieje także możliwość korzystania z wypoży-

czalni międzybibliotecznych w przypadku książek pa-

pierowych. Ma to wymierne efekty, gdyż studenci i 

wykładowcy mają dodatkowe źródła i pomoc w zbiera-

niu materiałów do opracowań naukowych, dydaktycz-

nych i prac dyplomowych – mówi mgr Janina Szadkow-

ska, Dyrektor Biblioteki PWSZ w Elblągu.  

W dniach 9-10 września 2013 roku w gmachu Uni-

wersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedl-

cach odbyła się konferencja studenckich kół nauko-

wych pt. „Nauka młodych w drodze do zrównoważo-

nego rozwoju”. Obrady naukowe obejmowały pięć 

sekcji tematycznych: nauki ekonomiczne, humani-

styczne, przyrodnicze, ścisłe i wiedza interdyscypli-

narna.  

Konferencję otworzyła Prorektor ds. Studiów Uni-

wersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedl-

cach – prof. nadzw. dr hab. Barbara Gąsiorowska.  

Po oficjalnym powitaniu gości wykład na temat: 

„Wspólna Polityka Rolna: wczoraj i dziś” wygłosiła 

prof. nadzw. dr hab. Halina Kałuża – Prodziekan 

Wydziału Przyrodniczego UPH. Na konferencji nie 

zabrakło studentów z naszej Uczelni. Agnieszka 

Ciosińska wygłosiła referat na temat kolektorów 

słonecznych jako odnawialnych źródeł energii, nato-

miast Patrycja Posiewka zajęła się tematyką nega-

tywnych zjawisk demograficznych i zagrożeniami, 

jakie mogą mieć wpływ na rynek pracy. Obydwie 

studentki należą do Studenckiego Koła Naukowego 

Myśli Społecznej i Politycznej „SENEKA”. Każda 

praca zgłoszona ma konferencję została opubliko-

wana pod redakcją opiekunów naukowych, którzy na 

podstawie oceny merytorycznej zaprezentowanej 

pracy, sposobu prezentacji oraz prowadzenia dyskusji 

wyróżnili jedną pracę z każdej sekcji. Jedną z nich 

była praca Patrycji Posiewki w sekcji nauk ekonomicz-

nych. W drugim dniu konferencji uczestnicy, przy pięk-

nej pogodzie, mieli możliwość zwiedzania zabytków 

Siedlec, m.in.: Pałacu Ogińskich, neogotyckiego ko-

ścioła katedralnego oraz Ogrodu Japońskiego w Su-

chożebrach. 

SENEKA  NA KONFERENCJI  

– W czerwcu br. do naszej uczelni przyjadą biblioteka-

rze ze Szczytna, którzy przeprowadzą szkolenia i 

pomogą pozostałym studentom zarejestrować się w 

systemie – dodaje Pani dyrektor.  

– Taka współpraca pozwoli prowadzić jeszcze szersze 

badania naukowe związane z bezpieczeństwem pu-

blicznym, w tym finansowane ze środków krajowych i 

unijnych. Daje nam to nowe możliwości badania zjawi-

ska przestępczości w naszym regionie i w Polsce, co 

z pewnością będzie wykorzystywane przez różne 

służby – mówi dr Mariusz Darabasz, Dyrektor Instytu-

tu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu.   

PWSZ w Elblągu oraz WSPol w Szczytnie pod koniec 

roku zorganizują w Elblągu sympozjum naukowe po-

święcone bezpieczeństwu, w którym udział wezmą 

wybitni specjaliści z tej dziedziny, studenci oraz wszy-

scy, dla których bezpieczeństwo i studiowanie tego 

zagadnienia jest ważnym elementem współczesnego 

życia w Polsce.  

Patrycja Posiewka– 
studentka  
PWSZ w Elblągu 
na konferencji stu-
denckich kół nauko-
wych w Siedlcach 
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WOLONTARIAT  
STUDENCKI 
Podczas Mistrzostw Świata  
w siatkówce na siedząco 

W dniach 15-21 czerwca 2014 roku 
w Elbl ągu odbyły si ę Mistrzostwa 
Świata w Piłce Siatkowej na sie-
dząco kobiet i m ężczyzn. W zawo-
dach wzi ęło udział ł ącznie 28 dru-
żyn z całego świata, m.in. z Japo-
nii, Algierii, Brazylii, Iraku, Iranu 
czy Egiptu.  

Ta wielka sportowa impreza przyciągnęła do naszego 

miasta setki osób: kibiców, turystów, a nawet całych 

rodzin zawodników. Do zorganizowania i logistyczne-

go rozplanowania tak wielkiego przedsięwzięcia orga-

nizatorom potrzebna była pomoc. Zaoferowała ją Pań-

stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, w ra-

mach umowy partnerskiej Uczelnia zobowiązała się do 

podjęcia działań mających na celu rekrutację studen-

tów, którzy w ramach wolontariatu wzięli udział w przy-

gotowaniu i organizacji Mistrzostw. Wśród zadań, 

których podjęli się wolontariusze, znalazły się m.in. 

prowadzenie strony internetowej Mistrzostw, opieka 

nad drużynami, prowadzenie punktu informacyjnego i 

biura zawodów, obsługa strefy kibica, koordynacja 

transportu drużyn, pomoc przy obsłudze technicznej 

na hali, dystrybucja ulotek i plakatów promocyjnych 

czy pomoc menadżerom. Studenci elbląskiej PWSZ 

sprawdzili się po raz kolejny, pierwszy raz – podczas 

Mistrzostw Europy w siatkówce na siedząco, które 

miały miejsce w Elblągu we wrześniu ubiegłego roku. 
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Zadeklarowane przez Rektora przed Mistrzostwami 

Świata wsparcie bardzo ucieszyło Prezesa Integracyj-

nego Klubu Sportowego ATAK – Tomasza Woźnego,  

który był przekonany, że dzięki młodym, pełnym ener-

gii i chęci niesienia pomocy młodym ludziom impreza 

nabierze wysokiej jakości i odbędzie się w wielkim 

stylu. Tak też się stało – 58 studentów, którzy zaofero-

wali swą pomoc spisało się na medal – zaangażowali 

się całym sercem i to również dzięki nim ta wielka 

impreza odbyła się po mistrzowsku. Zadowolenia nie 

kryli ani członkowie światowej federacji piłki siatkowej 

na siedząco, ani goście, ani sami zawodnicy. Wszyscy 

byli pozytywnie zaskoczeni zarówno wydarzeniami na 

samych boiskach hali, jak i całą znakomitą oprawą 

siatkarskiego mundialu. 

Jak przyznał Rektor PWSZ w Elblągu – 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk – 

Uczelnia ma różne cele, nie tylko dydak-

tyczne. Owszem ma uczyć, ale i wychowy-

wać, stąd zaangażowanie studentów w 

wolontariat.  

Za udział w wolontariacie Rektor ufundował nagrodę 

dla 50 najbardziej zaangażowanych studentów – we-

zmą oni udział w trzydniowym rejsie do Szwecji, pod-

czas którego chętni przyłączą się do „Rowerowego 

Potopu”, przemierzając kilometry na dwóch kółkach po 

zapierających dech w piersiach szwedzkich trasach 

rowerowych. 
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Wolontariusze podczas 
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potrzebnych wybranej rodzinie. Każdy student dekla-

rował zakup tego, pod czym się podpisał. W efekcie 

grupie udało się zebrać 12 kartonów wypełnionych po 

brzegi chemią gospodarczą, żywnością o długim termi-

nie ważności, zabawkami, odzieżą oraz prezentami 

przeznaczonymi dla konkretnego członka wybranej 

rodziny. Darczyńcy bardzo cieszyli się z możliwości 

pomocy potrzebującym, a ich zaangażowanie zasługi-

wało na pochwałę. Kartony zostały starannie opako-

wane i przyozdobione, jak przystało na świąteczny 

prezent. Rodzina, która została obdarowana paczką, 

była bardzo wdzięczna za okazaną im dobroć. Do-

świadczenie to zostanie bardzo długo w pamięci stu-

dentów.  

Z pomoc ą Mikołajowi 
 
Studenci Pedagogiki z Instytutu Pedagogiczno 

-Językowego włączyli się do udziału w organiza-

cji  mikołajek dla grup dzieci w wieku szkolnym i przed-

szkolnym  w Centrum Spotkań Europejskich Światowid 

w Elblągu. Uczestniczyło w nich około 1600 dzieci z 

28 placówek oświatowych Elbląga i okolic. Odbywały 

się one w terminie od 29 listopada do 10 grudnia 2013 

roku. 31 studentów III roku Pedagogiki, którzy wyrazili 

chęć uczestnictwa w imprezie, wspomagało osoby 

Uczestnictwo w życiu społecznym 
oznacza prac ę na rzecz społe-
czeństwa. Tak ą prac ą jest wła śnie 
wolontariat. Daje on szans ę wielu 
ludziom na samorealizacj ę, wyko-
rzystanie własnych umiej ętności i 
doświadcze ń, rozwini ęcie zainte-
resowa ń czy zdobycie do świad-
czenia w nowych dziedzinach. 
Wolontariat daje poczucie satys-
fakcji i spełnienia. 

W ostatnich latach coraz więcej młodych ludzi staje 

się entuzjastami wolontariatu. Studenci PWSZ w 

Elblągu bardzo chętnie uczestniczą w wielu non-

profitowych przedsięwzięciach, w wyniku których 

pomagają innym.  Poniżej przegląd niektórych z nich: 

W 2013 roku w akcję Szlachetnej Paczki 
włączyli się studenci III roku Filologii polskiej. Inicjato-

rem zbiórki darów dla potrzebujących rodzin była 

Monika Matusiak, która jednocześnie była wolontariu-

szem stowarzyszenia WIOSNA. Aby pomóc mądrze, 

została sporządzona lista konkretnych produktów 

ŻYCIE STUDENCKIE 

Aby istnieć, trzeba uczestniczyć 
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prowadzące zabawę.  

Również 4 grudnia 2013 roku studenci wspierali De-

partament Edukacji Urzędu Miasta w organizacji spo-

tkania Prezydenta Elbląga z dziećmi z okazji mikoła-

jek. W Centrum Sportowo-Biznesowym Prezydent 

spotkał się z ponad 1000 przedszkolaków, a 29 stu-

dentów III roku Pedagogiki w przebraniu postaci bajko-

wych bawiło się z dziećmi.  

Oto wrażenia studentów z przeprowadzonych akcji: 

Prowadzenie tego typu imprez pomaga 
w rozwinięciu własnych zdolności. 
Otwieramy się na pracę inną niż tylko 
w szkole. Przyniosła mi ogromną ra-
dość praca z dziećmi. Sprawdziłam 
swoje zdolności aktorskie. Chętnie biorę 
udział w różnego rodzaju aktywno-
ściach poza zajęciami. Uważam, że 
każdy student powinien doświadczyć 
nowych sposobów sprawdzania siebie. 

Katarzyna Wojtaszek 

Uczestnictwo w zajęciach w Światowi-
dzie wzmocniło moje umiejętności in-
terpersonalne w kontakcie z dziećmi. 
Zdobyłem też wiedzę na temat orga-
nizacji i planowania takich wydarzeń. 

Dawid Majewski 

Prowadzenie tej imprezy dało mi bar-
dzo dużo. Było to dla mnie cenne do-
świadczenie. Mogłam sprawdzić się w 
roli osoby prowadzącej tego typu im-
prezy. Mogłam zobaczyć, jak wygląda 
taka praca. Nawiązałam dzięki temu 
bardzo dobry kontakt z dziećmi. Dzięki 
temu wzrosło moje poczucie własnej 
wartości, sprawiło, że musiałam dać 
sobie radę z tremą i stresem, a z tym 
cały czas boryka się człowiek w swoim 
życiu.  

Marta Chrzanowska 

Zabawa z dziećmi bardzo mi się 
przydała pod względem organizacji 
imprez, a dzieciom bardzo podobały 
się zagadki z nagrodami i film.  

Kornelia Malinowska 

Bardzo mi się podobało, szczególnie 
możliwość nawiązania bezpośredniego 
kontaktu z przedszkolakami i ciągłe 
zajęcia z dziećmi. Moim zdaniem, po-
mogło mi to w zdobyciu pewności sie-
bie.  

Dominika Czachorowska 

Zbiórka zabawek  

Studenci Instytutu Pedagogiczno-Językowego zorga-

nizowali zbiórkę słodyczy, maskotek, pościeli, odzieży, 

butów dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkol-

no-Wychowawczego nr 1. Tym samym studenci przy-

czynili się do sprawienia radości dzieciom oraz włączy-

li się w uroczyste celebrowanie świąt Bożego Naro-

dzenia. Dla wielu bowiem z obdarowanych (osób po-

chodzących z ubogich rodzin) była to jedyna okazja 

otrzymania prezentu podczas świątecznej kolacji.  

Kiermasz bo żonarodzeniowy 

20 grudnia 2013 roku odbył się kiermasz bożonaro-

dzeniowy przygotowany przez studentów Pedagogiki 

opiekuńczo-wychowawczej z pomocą w rodzinie. Moż-

na było na nim kupić wszelkiego rodzaju własnoręcz-

nie wykonane ozdoby: bombki, figurki z masy solnej, 

bransolety, kolczyki, świeczniki, aniołki i inne równie 

atrakcyjne elementy dekoracyjne. Stoiska cieszyły się 

dużym zainteresowaniem zarówno wśród studentów, 

jak i pracowników Uczelni. Dochód ze sprzedaży 

ozdób świątecznych został przekazany Świetlicy Śro-

dowiskowej w Suchaczu. Opiekun świetlicy pani Mar-

lena Szulc oraz sołtys Suchacza pani Barbara Nowic-

ka wyraziły podziękowanie za inicjatywę oraz otrzyma-

ne fundusze, które zostały wykorzystane na zajęciach 

kulinarnych z dziećmi podczas ferii zimowych.  

 

O radości z niesienia pomocy niech świadczą opinie 

studentów: 

Ogromnie cieszy mnie fakt, że w tak 
miły, przyjemny i bardzo kreatywny, 
a zarazem prosty sposób my studenci 
zebraliśmy pieniądze na warsztaty pie-
rogowe, przy których dzieci mogły 
nauczyć się czegoś nowego, a przy 
okazji bawić się. Doświadczenie to po-
kazało mi także, że dzięki moim ma-
nualnym zdolnościom mogę pomóc 
dzieciom w realizacji ich marzeń. 
Zwłaszcza, że praca taka sprawia mi 
ogromną przyjemność. 

Natalia Owczarek 

 

(…)według mnie takie działania są po-
trzebne. Dzięki nim nasza grupa zinte-
growała się, a przy okazji zrobiła coś 
dobrego dla innych. 

Klaudia Wilk 
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Przez dwie kolejne soboty stycznia (11 i 18 stycznia 

2014 roku) w Instytucie Pedagogiczno-Językowym 

PWSZ w Elblągu studenci III roku Filologii polskiej i 

Pedagogiki (specjalność: logopedia) prowadzili zaję-

cia logopedyczne z dziećmi. Mieli okazję, jeszcze 

przed rozpoczęciem praktyki logopedycznej w pla-

cówkach oświatowych, zmierzyć się z pracą logope-

dy, pozostając w bezpośrednim kontakcie z dziećmi. 

Dobre przygotowanie merytoryczne i metodyczne 

studentów przyczyniło się do swobodnego i atrakcyj-

nego dla dzieci spotkania z nimi. Wszyscy uczestnicy 

zajęć bardzo starali się, by podjęte zadania zrealizo-

wać poprawnie. Dzieci z dużym zaangażowaniem 

wykonywały proponowane ćwiczenia, tym samym 

utrwalały właściwą artykulację głosek, natomiast 

studenci mogli praktycznie zweryfikować swoją wie-

dzę i umiejętności. Inicjatorką tego przedsięwzięcia 

była pani mgr Katarzyna Stępczyńska – logopeda ze 

Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu, natomiast z 

ramienia uczelni opiekę nad przygotowaniem studen-

tów pełniła dr Iwona Kijowska.  

Jak postrzegają te zajęcia sami studenci? Oto ich 

opinie:  

Zajęcia logopedyczne, które prowadzi-
łam razem z koleżanką, były cieka-
wym doświadczeniem, które zapamię-
tam do końca życia. Wzbogaciłam 
swoją wiedzę na temat prowadzenia 
zajęć usprawniających wymowę oraz 
zobaczyłam jak wygląda praca logope-
dy. Wydaje mi się, że studenci, którzy 
brali udział w tych zajęciach, podzielą 
moje zdanie, ponieważ były one miłym 
wstępem do rozpoczęcia praktyk logo-
pedycznych. Cieszę się, że miałam oka-
zję uczestniczyć w nich. Dziś z per-
spektywy dwóch miesięcy widzę, że  
doświadczenia, które zdobyłam, wyko-
rzystuję z powodzeniem na praktyce.  

Martyna Leszczyńska 

Zajęcia, które prowadziłam w stycz-
niu, bardzo mi się podobały i  przyda-
ły w późniejszych praktykach. Były dla 
mnie nowym doświadczeniem. Ćwicze-
nia prowadzone z dzieckiem ze szkoły 
Podstawowej nr 8 w Elblągu przygo-
towały mnie do praktyki logopedycz-
nej, łatwiej mi dopasować zadania do 
dziecka , z którym spotykam się na 
praktyce. Te zajęcia były bardzo uczące 
i pomocne w dalszej pracy z dzieckiem.  

Kornelia Malinowska 

 

 

Serce dla Hospicjum 
Studenci pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z 

pomocą w rodzinie pod opieką mgr Bogumiły Salmo-

nowicz włączyli się do akcji składania serduszek 

orgiami pt. „Serce dla Hospicjum”. Jest to już II edy-

cja tej akcji, w którą zaangażowało się wiele placó-

wek i osób indywidualnych. Akcja polega na wykona-

niu serduszek, wysyłaniu ich na adres hospicjum, a 

następnie rozdawaniu przechodniom w Krakowie 

przez wolontariuszy wraz z ulotkami informującymi 

o działalności Hospicjum. Celem akcji jest rozpropa-

gowanie działalności Hospicjum oraz podzielenie się 

uśmiechem, radością i pozytywnymi emocjami z 

przechodnimi poprzez rozdawanie serduszek w Dniu 

Świętego Walentego. W tym roku rozdano ich 

w sumie około 10 000.   

 
(…) Myślę, że nie tylko ja, ale większość 
z nas czuje zadowolenie, gdy możemy 
sprawić, że pojawiają się uśmiechy na 
twarzach innych osób – dzieci. Nieko-
niecznie przez pomoc w pozyskaniu 
środków finansowych, ale także przez 
zwykłą udaną wspólną zabawę, np. 
podczas robienia serduszek. 

Agnieszka Kwietniewska 

Przyjazny Kr ąg 
PWSZ w Elblągu oraz Stowarzyszenie Inicjatorów 

Społecznych „Przyjazny Krąg” podpisały umowę 

partnerską dotycząca udziału studentów Uczelni w 

inicjatywie społecznej. Stowarzyszenie stawia sobie 

między innymi takie cele, jak: pracę wychowawczą 

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, przeciwdziałanie 

patologiom społecznym, zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu i marginalizacji dzieci i młodzieży, krze-

wienie szeroko pojętej kultury i sztuki oraz tradycji, 

promocję i organizację wolontariatu. Cele stowarzy-

szenia korespondują z celami kształcenia studentów, 

szczególnie w zakresie rozwijania ich kompetencji 

zawodowych. Stwarzają okazję zdobycia nowych 

doświadczeń w bezpośredniej pracy wychowawczej z 

dziećmi i młodzieżą. W ten sposób poszerza się wa-

chlarz umiejętności zawodowych studentów. Stowa-

rzyszenie prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla 

dzieci ze szkół podstawowych oraz Klub Integracji 

Społecznej dla gimnazjalistów. Udział studentów-

wolontariuszy polega na prowadzeniu zajęć arty-

stycznych w świetlicy i klubie w dniach od 7 kwietnia 

do 30 maja 2014 roku.  Klaudia Wilk, Jolanta Grze-

biela i Justyna Baran prowadzą zajęcia plastyczne, 

natomiast Kornelia Malinowska i Izabela Jaworska – 

zajęcia muzyczne. 
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Akcja MI Ś 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu wraz z 

Studenckim Kołem Naukowym Myśli Społecznej i Poli-

tycznej „SENEKA” włączyły się do ogólnopolskiej akcji 

„Nie bij mnie - kochaj mnie!” organizowanej już po raz 

drugi przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 

Zadaniem studentów-wolontariuszy było zorganizowa-

nie zbiórki pluszowych misiów, a następnie ich przygo-

towanie i rozniesienie do wybranych punktów na tere-

nie Elbląga. Nie były to jednak zwykłe misie - każdy z 

nich miał swoją historię. Często trudną i pełną niemi-

łych wspomnień. 

Celem akcji było zwrócenie uwagi przechodniów na 

problem przemocy wobec dzieci. Organizatorzy chcieli 

sprawić, że zatrzymają się na chwilę, przeczytają, co 

pluszowy miś ma im do powiedzenia. Liczyła się reak-

cja! Chcieli pokazać, że warto jest podejść do małej, 

bezbronnej osoby. Sprawdzić, co się dzieje, reago-

wać. 

Wampiriada  

25 lutego 2014 roku studenci KU AZS oraz Studenc-

kiego Koła Naukowego Myśli Społecznej i Politycznej 

„SENEKA” wraz z regionalnym Centrum Krwiodaw-

stwa i Krwiolecznictwa zorganizowali kolejną akcję 

oddawania krwi. Tegoroczna zbiórka bezcennego leku 

przebiegała pod hasłem: Twoja krew to czyjeś życie! 

W tym roku krew w ilości ponad 14 litrów oddały 33 

osoby, większość chętnych stanowili studenci, ale do 

akcji przyłączyli się również wykładowcy. To cykliczne 

już wydarzenie rokrocznie promuje honorowe krwio-

dawstwo i zdrowy tryb życia wśród młodzieży akade-

mickiej. Tego typu przedsięwzięcia cieszą się dużym 

zainteresowaniem w całym kraju mobilizując młodzież 

do wspierania nie tylko samej idei, ale także do aktyw-

nego udziału w akcjach tego typu.  
 

(…)Oddaję krew ponieważ jest to 
szczytny cel. Moja krew jest cenna i 
dzięki niej mogę komuś pomóc, a na-
wet uratować życie. 

 Natalia Grabowska 

 

  

 

 

 

 

 

 

Europejska noc bez wypadków 
19 października 2013 roku we wszystkich państwach 

Unii Europejskiej odbyła się jubileuszowa X edycja 

akcji „Europejska Noc bez Wypadków”. Celem tego 

międzynarodowego projektu jest zmniejszenie liczby 

ofiar wypadków drogowych powodowanych przez 

pijanych kierowców.  

Od kilku lat studenci pedagogiki PWSZ w Elblągu 

uczestniczą jako wolontariusze pod opieką pani dr 

hab. Małgorzaty Przybysz-Zaremby w tym międzyna-

rodowym projekcie. Tego dnia podczas spotkania w 

klubie „Epoca” w Elblągu studenci zachęcali kierow-

ców, aby podjęli wyzwanie, że nie będą pili alkoholu, 

jeśli mają tego dnia zamiar prowadzić samochód, by 

mogli wrócić bezpiecznie do domu. Uczestnicy kam-

panii (na znak przyłączenia się do akcji) zakładali 

rozpoznawalną, jednorazową opaskę. Miała ona im 

przypominać, a innych informować,  że posiadacze 

opasek nie mogą pić alkoholu. Podczas opuszczania 

klubu osoby z opaskami miały możliwość przebada-

nia się alkomatem. Konsekwentni kierowcy (z wyni-

kiem negatywnym) zostali nagrodzeni upominkami. 

Natomiast osoby, które miały alkohol w wydychanym 

powietrzu, namawiano do pozostawienia pojazdu i 

skorzystania z innej formy transportu.  
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Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ 
w Elbl ągu , zeszyt nr 16 pod redakcją naukową 

dra Krzysztofa Sidorkiewicza oraz zeszyt nr 17 pod 

redakcją dr Anety Licy. W czasopiśmie publikowa-

ne są artykuły o charakterze naukowym oraz po-

święcone problemom zawodowym, poruszające 

głównie zagadnienia z zakresu dyscyplin nauk 

humanistycznych i społecznych, a także publikacje 

z dziedzin informatyki i techniki. 

Bezpiecze ństwo publiczne w wymiarze 
lokalnym – wyzwania XXI wieku (2013), 
red. Mariusz Darabasz. Publikacja zawiera referaty 

przybliżające problemy oraz wzbogacające wiedzę 

na temat bezpieczeństwa publicznego, wygłoszone 

podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

Administracja Bezpieczeństwa Publicznego zorga-

nizowanej w 2012 roku przez Instytut Ekonomiczny 

PWSZ w Elblągu. 

Rodzina, praca, edukacja – obszary 
przestrzeni życia kobiet. Sukcesy, kon-
flikty, problemy (2013), Małgorzata Przy-

bysz-Zaremba. Publikacja podejmująca problema-

tykę aktywności edukacyjno-zawodowej kobiet. 

Praca przedstawia trzy obszary przestrzeni życia 

kobiet: rodzinę, pracę, edukację.  

Rodzina. Przeobra żenia – problemy – 
pomoc (2013), red. nauk. Iwona Maria Kijow-

ska, Małgorzata Przybysz-Zaremba. Publikacja jest 

zbiorem tekstów ukazujących przemiany i ewalua-

cję współczesnej rodziny. Składa się z 4 części 

obejmujących problematykę rodziny w różnych 

aspektach. 

Od trudnego s ąsiedztwa po strategicz-
ne partnerstwo. Polska wobec Litwy w 
latach 1990-2004 (2014), Krzysztof Sidorkie-

wicz. Monografia szeroko podejmująca problema-

tykę relacji polsko-litewskich w latach 1990-2004, 

głównie w aspektach: politycznym, wojskowym, 

transgranicznym, współpracy kulturalnej, oświato-

wej i gospodarczej.  

W ostatnim roku nakładem naszego Wydawnictwa  
ukazały się kolejne publikacje: 

Nowości wydawnicze 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 
wybrane aspekty metodyczne (2014), 
red. nauk. Iwona Maria Kijowska, Irena Sorokosz. 

Publikacja powstała z myślą o studentach terapii 

pedagogicznej oraz osobach, które jako terapeuci 

pedagogiczni stawiają pierwsze kroki w pracy ko-

rekcyjno-kompensacyjnej z dziećmi lub młodzieżą. 
 

Einfűhrung in die Stilanalyse. DaF-
Materialien fur Germanistikstudenten 
(2014), Anatol Michajłow. Skrypt dla studentów 

germanistyki z zakresu literaturoznawstwa ze 

szczególnym uwzględnieniem stylistyki tekstów 

literackich. 

 

Zarządzanie publiczne w polskich sa-
morz ądach terytorialnych (2014), Henryk 

Gawroński. Monografia podejmująca problematykę 

zarządzania publicznego w jednostkach samorządu 

terytorialnego w Polsce, skierowana głównie do 

pracowników naukowych, studentów, pracowników 

samorządowych oraz wszystkich, którzy chcą po-

głębić swoją wiedzę w zakresie efektywnego zarzą-

dzania publicznego. 

 

Laboratorium elektrotechniki (2014), 
Ryszard Arendt. Skrypt dla studentów, stanowiący 

zestaw zajęć laboratoryjnych z przedmiotu elektro-

nika.  
 

Niebawem ukażą się: 

Mobbing i jego ofiary. Aspekt psycholo-
giczny, socjologiczny i prawny  
red. nauk. Alina Chyczewska 

 

Integralia III. Wymiary studenckiej hu-
manistyki   
red nauk. Aneta Lica 

 

Inżynieria powierzchni – wybrane za-
gadnienia Jerzy Łabanowski, Maria Głowacka 

 

Redensarten von A bis Z 
Anatol Michajłow, Annna Właszyn 
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