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Współpraca transgraniczna  
a rozwój regionalny 
 
Pod koniec października 2005 roku miała miejsce 
dwudniowa konferencja naukowa „Współpraca 
transgraniczna a rozwój regionalny”, zorganizowa-
na przez Instytut Ekonomiczny. 

 
Internet a globalne 
społecze ństwo informacyjne 
 
O tym, jak „sieć” wpływa na nasze Ŝycie, rozmawiali 
w listopadzie ubiegłego roku uczestnicy ogólnopol-
skiej konferencji naukowej poświęconej „Obliczom 
Internetu”, zorganizowanej przez Instytut Informaty-
ki Stosowanej. 

 
Ludzie z kraju Terenga 
 
„Ludzie z kraju Terenga” to nazwa wystawy 
fotografii poświęconej Senegalowi, którą moŜna 
było oglądać w styczniu br. w Galerii Filar Sztuki    
w bibliotece uczelni. Autorami prezentowanych prac 
byli Iwona i Bara Ndiaye. 

 
Rzeki w cywilizacji europejskiej 
 
 Prof. dr hab. Zbigniew Wiktor Lendler w swoim 
wykładzie otwartym, który odbył się w marcu 2006r. 
w PWSZ, mówił o przywracaniu rzekom ich 
naturalnego biegu oraz o korzyściach z tego 
płynących. 

 
Fundusze strukturalne w programach współ-
pracy transgranicznej 
 
W dniach 26-28 lutego br. w murach uczelni 
odbywała się polsko-rosyjska konferencja, w trakcie    
której poruszano m.in. takie tematy, jak: rozwój 
współpracy regionów przygranicznych  przy 
wykorzystaniu środków europejskich oraz   Ŝegluga  
i bezpieczeństwo na Zalewach Wiślanym 
i Kaliningradzkim.  

 
Metafora w kulturze 
W połowie marca w Instytucie Pedagogiczno-
Językowym odbyła się ogólnopolska konferencja, 
której tematem przewodnim była rola i miejsce 
metafory we literaturze, współczesnym języku, 
psychologii oraz w Ŝyciu codziennym człowieka. 
 

Rower, narty i wahadło odwrócone 
 
W wykładzie otwartym w marcu br. dr inŜ. Cezary 
Orlikowski mówił o teorii stabilizacji wahadła 
odwróconego oraz sposobie, w jaki układ jego 
stabilizacji moŜe być zastosowany do analizy ruchu 
narciarza na stoku oraz jazdy na rowerze 

 
Ku rzeczom nowym naszych czasów. Inspiracje 
Jana Pawła II dla wspólczesno ści 
 
30 marca br. w Instytucie Pedagogiczno-
Językowym odbyła się konferencja z okazji rocznicy 
śmierci Jana Pawła II, w trakcie której dyskutowano 
m.in. o korzyściach i zagroŜeniach płynących 
z  inŜynierii komórkowej i klonowania.

 
Świat jednego wiersza 
 
Spotkanie ze znanym literaturoznawcą dr Feliksem 
Tomaszewskim, autorem m.in. „Magii lektury”, 
„Skrzydeł (nie)połamanych”, poświęcone było 
legendarnemu poecie Edwardowi Stachurze  
i fragmentowi jego utworu „Missa Pagana”. 

 
Na przestrzeni czasu 
 
Wystawę malarskich pejzaŜy Edyty Paluszyńskiej  
w Galerii Filar Sztuki  mogliśmy oglądać w marcu    
i kwietniu br. Na serię obrazów składały się 
abstrakcyjne  akryle  o   takich  tytułach, jak: 
„Zatopiony w błękicie”, czy „Rozpalone 
do czerwoności”. 

 
V Elbl ąskie Forum 
 Nauczycieli Bibliotekarzy 
 
O promocji swoich usług rozmawiali w  kwietniu br. 
w auli IPJ uczestnicy V Elbląskiego Forum Nauczy-
cieli  Bibliotekarzy 

 
Otwarcie Sali Teatralnej 
 
27 kwietnia br. w Domu Studenckim nr 2 odbyły się 
uroczyste obchody Święta 3 Maja - program 
artystyczny pt. "Ojczyzna, patriotyzm, naród, 
społeczeństwo w refleksji Jana Pawła II", zaprezen-
towali studenci Filologii polskiej IPJ oraz Chór 
Akademicki PWSZ w Elblągu. Uroczystość 
połączono z otwarciem Sali Teatralnej. 

 
„Okno do wn ętrza” 
 
10 maja br. w Instytucie Pedagogiczno-Językowym 
odbył się wernisaŜ prac studentek I roku Pedagogi-
ki - Justyny Siejk oraz Eweliny Wróblewskiej pt. 
”Okno do wnętrza”. Zaprezentowane zostały obrazy 
z puzzli, biŜuteria, malowidła ma szkle, grafiki    
oraz fotografie. 
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21 grudnia 2005 roku Rektor Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej  
w Elblągu prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk oraz Rektor Politechniki Gdańskiej 
prof. dr hab. inŜ. Janusz Rachoń podpisali porozumienie dotyczące zasad współdzia-
łania w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia, rozwoju naukowego 
nauczycieli akademickich i przyjmowania absolwentów PWSZ w Elblągu na studia 
drugiego stopnia w PG. Porozumienie to zapewnia takŜe wspieranie naszej uczelni 
wysoko kwalifikowaną kadrą oraz rozwój współpracy naukowo-badawczej. 
23 lutego br. podobne porozumienie podpisane zostało z Uniwersytetem Gdańskim.  
Prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk i dr hab. Andrzej Ceynowa – Rektor UG, podpisali je uroczyście 
na posiedzeniu Senatu UG. Porozumienie to, tak jak w przypadku porozumienia z Politechniką, dotyczy 

zasad współpracy obu uczelni w zakresie zapewnienia wysokiego poziomu edukacji 
oraz rozwoju kadry. Na mocy porozumienia absolwenci PWSZ w Elblągu będą 
przyjmowani na UG na kierunki odpowiadające odbytym studiom pierwszego stopnia 
w Elblągu oraz na kierunki pokrewne na takich samych zasadach, jak absolwenci 
Uniwersytetu Gdańskiego.  

                             Zapisy obu dokumentów realizowane będą od roku akademickiego 2006/2007. 
 
 

 

 
 
 
PWSZ w Elblągu po raz drugi stanęła na podium dla najlepszych państwowych 
uczelni zawodowych.  
 
Dopiero opadły emocje w związku z wyborem naszej uczelni najlepszą „PWSZ-tką” roku 2005, 
a juŜ ogłoszono wyniki rankingu edukacyjnego miesięcznika „Perspektywy” i dziennika „Rzeczpospolita” 
2006. W  tym  roku  naszej uczelni  przyznano  równieŜ  miejsce  medalowe – tym razem trzecie. 
 
O miejscu uczelni w rankingu w tym roku decydowały m.in.: prestiŜ, jakim cieszą się absolwenci uczel-
ni, autorytet jej pracowników w środowisku naukowym, siła naukowa i intelektualna uczelni, warunki 
studiowania, jako często determinujące wybór uczelni przez młodych ludzi oraz umiędzynarodowienie 
uczelni.  
W tym roku do zajęcia I miejsca naszej 
Uczelni zabrakło tylko 7,64 punktów.  
Maksymalną ilość punktów przyznano 
nam za kontakty ze środowiskiem oraz 
za wspieranie absolwentów. Wysokie 
noty otrzymaliśmy takŜe za bazę 
dydaktyczną, dostępność uczelni dla 
studentów zamiejscowych, jakość 
kształcenia oraz zasoby biblioteczne. 
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„Ku rzeczom nowym naszych czasów 
– inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” – konferencja 

 
„Zachęcam teŜ do spojrzenia dokoła, na rzeczy nowe, które nas otaczają i w których jesteśmy – by tak 
rzec – zanurzeni, a które znacznie róŜnią się od rzeczy nowych, charakteryzujących ostatnie dziesięcio-
lecie ubiegłego wieku. Zachęcam wreszcie do spojrzenia w przyszłość, w której juŜ dostrzegamy trzecie 
tysiąclecie ery chrześcijańskiej, pełne niewiadomych, ale teŜ wiele obiecujące. 
.      

Jan Paweł II   
Centesimus annus 

 
W pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II 30 marca 2006r. w auli Instytutu Pedagogiczno-Językowego 
PWSZ w Elblągu odbyła się konferencja naukowa „Ku rzeczom nowym naszych czasów – inspira-
cje Jana Pawła II dla  współczesno ści”.  Konferencja była wspólnym przedsięwzięciem czterech elblą-
skich uczelni: Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej, Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej, 
Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej i Szkoły WyŜszej im. Bogdana Jańskiego Wydziału 
Zamiejscowego w Elblągu. 
Referaty, prezentowane w poszczególnych częściach konferencji, zostały zainspirowane nowoczesną 
technologią, medycyną i ekonomią. 

 
DuŜe zainteresowanie wzbudziła prezentacja 
prof. dr. hab. Z. Walczyka, Rektora PWSZ oraz 
dr. S. Sokołowskiego z IIS PWSZ, którzy 
„poszukiwali” odpowiedzi na pytanie, jak 
„Wzbudzić ducha w maszynie”? Konkluzje 
końcowe były pocieszające dla człowieka – 
maszyna w najbliŜszej przyszłości nie zostanie 
„uduchowiona”.   Czy kiedyś to nastąpi? 
 

Uczestnicy konferencji 
 
Na to pytanie moŜe usłyszymy odpowiedź na kolejnej 
konferencji. Natomiast ks. dr Józef Kloch,  rzecznik   KEP,  
zauwaŜył, Ŝe papieŜ Jan Paweł II, mimo Ŝe pochodził           
z niezinformatyzowanego społeczeństwa, juŜ na początku 
swego pontyfikatu dał wskazówki,  jak korzystać z szybkich 
technologii przekazu informacji. Konferencja zakończyła się 
dyskusją panelową, którą prowadził ks. dr Stefan 
Ewertowski.                                                                                                 Wystąpienie rektora prof. dr hab. inŜ. Z. Walczyka 
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Spotkania w uczelnianej bibliotece 
 
Spotkania w Bibliotece cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W bieŜącym roku akademickim  
w bibliotecznej galerii „Filar Sztuki” zorganizowaliśmy następujące spotkania i wystawy: 
1. Wystawa Wydawnictw po święconych Janowi Pawłowi II ze zbiorów Biblioteki Misyjnego Semina-
rium Duchownego w PienięŜnie (listopad-grudzień 2005). Na ekspozycję składały się albumy, ksiąŜki 
opisujące pielgrzymki Jana Pawła II, przemówienia i homilie, myśli Ojca Świętego oraz poematy, poezje 
i dramaty Karola Wojtyły. 
 
2. Ludzie z kraju Terenga – fotografie Senegalu autors twa Iwony i Bary Ndiaye  (styczeń – luty 
2006) 

3. Spotkanie mi ędzynarodowe z dr. Bar ą Ndiaye  
(24 stycznia 2006), adiunktem w Instytucie Historii 
i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dr Bara Ndiaye 
urodził się w Senegalu. Jest absolwentem Uniwersytetu 
w Dakarze i Państwowego Uniwersytetu Lingwistyki 
w Piatigorsku. W 2002 r. ukończył studia doktoranckie 
w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego 
im. A. Puszkina w Moskwie. 
Spotkanie poświęcone było kulturze Senegalu. Państwo 
Iwona i Bara Ndiaye opowiadali o Ŝyciu codziennym  
i zwyczajach tego egzotycznego dla nas kraju, 
prezentowali tradycyjne stroje.  
Opowieściom towarzyszył film o Senegalu. 

Artyści (I. i B. Ndiaye) i pracownicy biblioteki 
 
4. Na przestrzeni czasu – malarstwo Edyty Paluszy ńskiej  
(marzec – kwiecień 2006)  
Elbląska artystka, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Wychowa-
nia Artystycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz-
tynie, zaprezentowała 15 akrylowych obrazów - abstrakcyjnych 
pejzaŜy, m.in. cykl prac dyplomowych „Gdy otwieram drzwi”. 
 
5. Świat jednego wiersza – spotkanie z dr. Feliksem 
Tomaszewskim  (30 marca 2006, Biblioteka w IPJ), 
pracownikiem Zakładu Teorii Literatury Uniwersytetu Gdańskiego 
i Instytutu Pedagogiczno-Językowego Państwowej WyŜszej 
Szkoły Zawodowej w Elblągu. 
Dr Feliks Tomaszewski w bardzo interesujący sposób przedstawił Ŝycie i twórcze zmagania Edwarda 
Stachury. Omówił fragment utworu „Missa Pagana” – Prefacja. Dodatkową atrakcją spotkania była 
oprawa muzyczna przygotowana przez studentów I roku Pedagogiki Instytutu Pedagogiczno-
Językowego - Magdalenę Chyłę, Małgorzatę Etmańską i Lesława PerŜyło. Studenci zaprezentowali 
kilka najbardziej znanych utworów E. Stachury. 
Uczestnicy spotkania, pod wraŜeniem opowieści dra Tomaszewskiego, wyrazili nadzieję na kolejne 
spotkania monograficzne.  

 

Instytut Politechniczny 
Instytut Politechniczny, poprzez rozwijanie działalności na róŜnych płaszczyznach, stawia sobie za cel 
stałe podwyŜszanie jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunkach technicznych realizowanych  
w PWSZ w Elblągu.  
 
Instytut Politechniczny w ostatnim czasie intensywnie rozbudowuje bazę laboratoryjną, mając świado-
mość, Ŝe samodzielność i kreatywność naszych studentów najefektywniej rozwija się podczas zajęć 
laboratoryjnych. W latach 2003–2005 w Instytucie zbudowano zespół laboratoriów dydaktycznych,       
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w których studenci kierunku Elektrotechnika wiedzę teoretyczną będą mogli uzupełnić wiedzą z zakresu 
elektroniki, energoelektroniki, maszyn elektrycznych oraz napędów elektrycznych (fot. 1).  

W pracowniach tych moŜna obecnie realizować 30 ćwiczeń laboratoryjnych. W tworzeniu stanowisk 
dydaktycznych widoczny jest udział naszych studentów, którzy w ramach prac dyplomowych zbudowali 
kilka stanowisk np. stanowisko do pomiarów wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi         
za pomocą cyfrowych mierników programowalnych oraz do badania indukcyjnych czujników prze-
mieszczeń typu EDCL, jak równieŜ przekształtniki energii W tym samym okresie rozbudowane zostało 
równieŜ laboratorium elektrotechniki i miernictwa elektrycznego, w którym powstały nowe stanowiska 
dydaktyczne do prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów Metrologia oraz Urządzenia au-
tomatyki. Stanowiska te wyposaŜone są w nowoczesny sprzęt pomiarowy wykorzystywany we współ-
czesnych zakładach przemysłowych. RównieŜ w tym przypadku pory wkład wnieśli dyplomanci kierun-
ku Elektrotechnika. 

 

  
Fot. 1 Laboratorium napędów elektrycznych Fot. 2 Laboratorium elektrotechniki i miernictwa 

 
Współpraca zagraniczna Instytutu Politechnicznego 

Jednym z działań podwyŜszających jakość i atrakcyjność kształcenia w Instytucie Politechnicznym jest 
rozwijanie współpracy zagranicznej. Obecnie, realizując wymianę studentów i nauczycieli akademickich 
oraz myśli naukowej z kilkoma ośrodkami akademickimi, promujemy  jednocześnie  naszą  Uczelnię       
w kraju i za granicą. 

Instytut Politechniczny jest inicjatorem współpracy z Uniwersytetem Bałtyckim. Wzorem ubiegłego roku 
Rektor PWSZ w Elblągu podpisał z dyrekcją Baltic University w Upssali umowę o współpracy na kolejny 
rok akademicki 2005/2006. W ramach tej współpracy mamy moŜliwość uczestniczenia w corocznych 
międzynarodowych seminariach, a dwójka studentów wzięła udział w międzynarodowej konferencji 
studentów UB, która odbyła się w Borkach (fot. 3,4). 
 
 

  
   Fot. 3. Wykład dyrektora Uniwersytetu Bałtyckiego  prof. 
Larsa Rydén’a 

Fot. 4. Zajęcia warsztatowe podczas Baltic University Pro-
gramme Student Conference BUILDING THE REGION 
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Współpraca z Uniwersytetem Bałtyckim stworzyła moŜliwość studentom PWSZ wzięcia udziału 
w niezapomnianym rejsie po Bałtyku. Dwutygodniowa wspólna praca przy masztach na Ŝaglowcu ”Fry-
deryk Chopin” z kolegami z Niemiec, Szwecji, Rosji, Ukrainy, Litwy i Estonii ugruntowała w nich poczu-
cie wspólnoty mieszkańców regionu bałtyckiego i zaowocowała wieloma przyjaźniami (fot. 5,6) 

 

Instytut Politechniczny współpracuje takŜe z Fachhochschule Stralsund w Niemczech. W ramach pro-
gramu edukacyjnego Unii Europejskiej Sokrates-Erasmus w wymianie w roku akademickim 2005/2006 
wzięło udział trzech studentów kierunku Elektrotechnika. Pod opieką niemieckich profesorów studenci 
pracują nad swoimi pracami dyplomowymi. 

IP był równieŜ organizatorem polsko-rosyjskiego seminarium w dniu 29 listopada 2004r. pt. Kierunki 
badań na Zalewie Wiślanym w kontekście strategii rozwoju obszaru gmin nadzalewowych. Seminarium 
było efektem warsztatów polsko-rosyjskich „Ryby w Zalewie Wiślanym”, zorganizowanych w PWSZ     
w Elblągu w ramach Forum Przyjaznego Sąsiedztwa - Współpraca Ponad Granicami, przedsięwzięcia 
współfinansowanego przez amerykańską Narodową Fundację na Rzecz Demokracji (National Endow-
ment for Democracy). W seminarium uczestniczyli studenci i pracownicy naukowi Kaliningradzkiego 
Uniwersytetu Technicznego, naukowcy z AtlantNIRO (Atlantycki Instytut Naukowy Rybactwa Morskiego 
i Oceanologii) i Rosyjskiej Akademii Nauk z Moskwy. Dwóch pracowników naukowych z Rosji odbyło 
staŜ cyfrowych naszym Instytucie. 

Chęć rozszerzenia współpracy naukowej oraz moŜliwość stworzenia warunków do wymiany studenckiej 
i kadry doprowadziły do podpisania umowy o współpracy pomiędzy PWSZ w Elblągu i Technicznym 
Uniwersytetem Kaliningradzkim. Dofinansowanie na współpracę Instytut Politechniczny uzyskał składa-
jąc do Funduszu Małych Projektów - Narodowy Program dla Polski wniosek pt.: „Walory przyrodniczo-
krajobrazowe Mierzei Wiślanej (Vislienskaja Kosa) a turystyka w regionie Morza Bałtyckiego”. W marcu 
br. ruszył projekt, w ramach którego będziemy gościli 13 naukowców z Uniwersytetu Kaliningradzkiego 
podczas  czerwcowych  warsztatów   i wrześniowej konferencji. Kolejny wspólny wniosek PWSZ, Poli-
techniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Technicznego Uniwersytetu 
w Kaliningradzie, złoŜony do programu INTERREG III, czeka na rozstrzygniecie konkursu. 

Działając w regionie i dla regionu Instytut Politechniczny wspiera Zespół Szkół Ogólnokształcących    
im. Juliusza Słowackiego w Elblągu w realizacji programu edukacyjnego Unii Europejskiej Sokrates-
Comenius. IP prowadzi zajęcia terenowe o tematyce ekologicznej. 

Od 2004 roku, reprezentując Rektora PWSZ w Elblągu, bierzemy udział w Forum Rozwoju Turystyki     
w Województwie Warmińsko-Mazurskim. W maju 2005 roku odbyła się konsultacja społeczna           
nad zmianami w Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-
21013. Zaproponowano wizję rozwoju województwa na kolejne lata pod hasłem: „Warmia i Mazury 
regionem, w którym warto Ŝyć niezaleŜnie od wieku, wykształcenia, stanu posiadania, pochodzenia, 
miejsca zamieszkania, płci”. Poddano dyskusji cel strategiczny: „Spójność ekonomiczna, społeczna 
i przestrzenna Warmii i Mazur z Regionami Europy”, a takŜe zaproponowano zmiany w regulaminie 
pracy Forum Rozwoju Turystyki oraz w projekcie działań Forum Rozwoju Turystyki. Podczas spotkania 
posumowano wykonanie zadań z zakresu turystyki w latach 2002-2005.  

  

 

             Fot. 5.” Fryderyk Chopin” Fot. 6. ZasłuŜony odpoczynek 
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Wydarzeniami, które wzbudziły zainteresowane nie tylko środowiska akademickiego, były wykłady 
otwarte profesora dr. hab. Zbigniewa Wiktora Endlera pt.: "Rzeki w cywilizacji europejskiej” oraz dr inŜ. 
C. Orlikowskiego, którego wystąpienie, zatytułowane "Rower, narty i wahadło odwrócone", zgromadziło 
w auli przy ul. Czerniakowskiej wielbicieli nart, snowboardu i rowerów.  

dr Agata Rychter 
 

 
Praktyki przeddyplomowe na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn  

Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu 
 
Studenci VII semestru kierunku MiBM odbywają 
15-tygodniowe praktyki przeddyplomowe 
w zakładach branŜy mechanicznej. Zakłady 
wyposaŜone są w urządzenia do obróbki metali 
oraz stanowiska montaŜu, posiadają biura kon-
strukcyjne i technologiczne lub komórki pełnią-
ce te funkcje. 
W czasie praktyki studenci mają obowiązek 
zapoznania się z wydziałem produkcyjnym, 
parkiem maszynowym, wyposaŜeniem techno-
logicznym zakładu oraz poznać typowe procesy 
technologiczne. 
NajwaŜniejszym celem praktyki jest pogłębienie 
wiedzy zdobytej w czasie studiów poprzez 
praktyczne rozwiązywanie rzeczywistych  za-
dań technicznych w przedsiębiorstwie produk-
cyjnym. 
Miejsca odbywania praktyk są tak dobierane, 
aby student miał moŜliwość uzyskania informa-
cji i materiałów do realizacji pracy dyplomowej. 
Tematy prac dyplomowych zazwyczaj są 
uzgadniane pomiędzy promotorem a opieku-
nem zakładowym studenta-praktykanta. Odby-
wając praktykę student zdobywa wiedzę inŜy-
nierską i jednocześnie przygotowuje pracę 
dyplomową.  

 
 
Największą liczbę miejsc praktyk studenckich 
oferuje zakład ALSTOM Power w Elblągu,        
z którym PWSZ współpracuje niemal od po-
czątku istnienia Uczelni. Wielu naszych studen-
tów-praktykantów poznało dobrze Zakład Tur-
bin ALSTOM Power Sp. z o.o., Zakład Metalur-
giczny ALSTOM Power Sp. z o.o., Zakład Tur-
bin Parowych i Generatorów ALSTOM Power 
Sp.z o.o. oraz Zakład Serwisu ALSTOM Power 
Sp.z o.o. 
Od wielu lat moŜemy równieŜ liczyć na miejsca 
praktyk w innych zakładach Elbląga, takich jak: 
MAAG Gear Zamech Sp.z o.o., Zakład Mecha-
niczny ELZAM-Zamech Sp. z o.o., KROMET 
Sp. z o.o., Zakład Mechaniczny ELTECH      
Sp. z o.o., Zakład Konstrukcji Stalowych 
ELZAM-KONSTAL Sp. z o.o. 
Opiekunowie praktyk z PWSZ często podkre-
ślają zaangaŜowanie kierownictwa zakładów   
w organizację przebiegu praktyk oraz duŜą 
Ŝyczliwość i pomoc oferowaną studentom przez 
opiekunów zakładowych praktyk oraz innych 
pracowników.  

dr hab. inŜ. Jerzy Łabanowski, prof. PWSZ

 

 
 

 
 

Oblicza Internetu już po raz drugi  
– konferencja w Instytucie Informatyki Stosowanej 

 
Społeczeństwo informacyjne, nazywane teŜ 
sieciowym, wykluło się szybko i bezboleśnie. 
Wyrosło nagle i dalej rośnie z zawrotną prędko-
ścią, dostarczając naukowcom coraz to nowych 
tematów do badań. Zagarnia w swoją sieć kaŜ-
dego, kogo spotka na drodze.  
Narzędziem kreującym to nowe społeczeństwo 
jest Internet, który przestaje być tylko medium 
komunikacyjnym. Coraz więcej ludzi kieruje 
swoją energię ku nowym technologiom infor-
macyjnym we wszystkich sferach swej działal-
ności.  

Jak kształtowało się społeczeństwo informacyj-
ne? Jak w obliczu Internetu moŜe wyglądać 
edukacja jutra? Czy (sub)kultura Internetu jest 
kulturą? Jakie wyzwania stawia Internet peda-
gogom? Na te i inne pytania moŜna było usły-
szeć odpowiedź na Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej „Oblicza Internetu – Internet a glo-
balne społeczeństwo informacyjne.” W listopa-
dzie 2005 r., juŜ po raz drugi, Instytut Informa-
tyki Stosowanej PWSZ w Elblągu gościł na-
ukowców z wielu polskich uczelni. Przyjechali 
do nas profesorowie i pracownicy naukowi re-
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nomowanych polskich uczelni, m. in.: Uniwersy-
tetów: Warszawskiego, Wrocławskiego, Zielo-
nogórskiego, Szczecińskiego, Śląskiego, War-
mińsko-Mazurskiego, Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie, UMCS w Lublinie, 
Politechniki Gdańskiej, Akademii Pedagogicz-
nej w Krakowie, Akademii im. Jana Długosza   
w Częstochowie, Akademii Pedagogiki Spe-
cjalnej w Warszawie i innych. Wielu uczestni-
ków było gośćmi pierwszej Konferencji w 2004r.  
Jakie Internet ma oblicza, jakie niesie korzyści  
i zagroŜenia, mogliśmy usłyszeć od socjologów, 
psychologów, pedagogów, kulturoznawców, 
politologów oraz osób związanych bezpośred-
nio z rozwojem bądź zastosowaniem nowych 
technologii  internetowych 
Przysłuchując się często gorącym dyskusjom, 
jakie następowały po kolejnych prezentacjach 
referatów, nabierało się przekonania,Ŝe to jesz-
cze nie wszystkie Oblicza. JuŜ po pierwszej 
konferencji organizatorzy wiedzieli, Ŝe temat 
„chwycił”, Ŝe trzeba robić cykliczne, coroczne 
spotkania. Tematów-Obliczy jest wiele. Internet 
jest jak Światowid, jak „róŜa wiatrów” - patrzy 
we wszystkie strony świata. 

Jesienią odbędzie się kolejna konferencja    
pod tytułem „Oblicza Internetu - Internet          
w  przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku”.   
Naukowcy wypowiedzą się w tematach: Inter-
net a przyszłość komunikowania; Społeczeń-
stwo on-line - nadzieje i rozczarowania; Eduka-
cja w/i/przez Internet; Kultura, język, obyczaje 
Internetu; Złowieni w sieć? Internet jako nowe 
wyzwanie badawcze oraz Technologie i zasto-
sowania  Internetu. 
Wszystkich zainteresowanych tematyką zapra-
szam do lektury monografii pokonferencyjnych, 
redagowanych przez dra hab. Marka Sokołow-
skiego, prof. PWSZ. Recenzję do pierwszej 
monografii „Oblicza Internetu”, wydanej w 2004 
r. napisał prof. zw. dr hab. inŜ. Ryszard Tade-
usiewicz, ówczesny Rektor Akademii Górniczo-
Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 
Drugą monografię „Oblicza Internetu – Internet 
a globalne społeczeństwo informacyjne”, wyda-
ną w 2005 r. recenzował prof. UZ, dr hab. inŜ. 
Marek Furmanek, Kierownik Katedry Mediów 
i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego.

Teresa Obrzut 

Wicedyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ 

 
 

Profesjonalna pracowania unix’owa w zasięgu ręki 
 
 

W czerwcu ubiegłego roku w Instytucie 
Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu    
odbyło się uroczyste otwarcie nowej pracowni 
komputerowej przeznaczonej do nauki        
systemu Solaris firmy Sun Microsystems. 
Ta nowocześnie wyposaŜona pracownia po-
wstała dzięki funduszom pochodzącym           
ze środków Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt pt. 
Komputerowe laboratorium autoryzowanych 
szkoleń Fundamentals of Unix opracowali pra-
cownicy naszej Uczelni. Całkowita wartość 
projektu wyniosła 278 000 zł. Dotacja ze środ-
ków unijnych pokryje 75% całkowitego kosztu 
inwestycji, natomiast resztę pokryje Uczelnia    
z własnych środków. 

Pracownia wyposaŜona jest w serwer 
SunFire V240 oraz 19 stacji roboczych klasy 
SunBlade 1500 na platformie Sparc Sun Micro-
systems. Komputery wyposaŜone są w system 
operacyjny Solaris 10 i połączone ze sobą      
za  pomocą  usługi  LDAP – nowoczesnej          
i podnoszącej komfort i bezpieczeństwo pracy. 
Studenci mają dostęp do swoich plików 
na serwerze równieŜ spoza Uczelni. Pracownia 
zabezpieczona została przed niepowołanym 

dostępem za pomocą czytników kart autoryza-
cyjnych. 

System operacyjny Solaris zapewnia 
wysoki poziom bezpieczeństwa, posiada zaso-
by umoŜliwiające administratorom komfortową 
administrację systemu, wyposaŜony jest w na-
rzędzia ułatwiające diagnozę problemów i od-
zyskiwanie danych. SO Solaris znakomicie 
sprawdza się w  zastosowaniach sieciowych, 
zapewnia wysoką wydajność serwerów.  
System operacyjny Solaris jest stosowany m.in. 
na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 
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Głównym celem pracowni jest realiza-
cja szkolenia Fundamentals of UNIX  
w ramach międzynarodowego programu szko-
leń CNAP (ang. Cisco Networking Academy 
Program). Szkolenie to zostało przygotowane 
przez firmę CISCO Systems przy współpracy   
z firmą Sun Microsystems. Jest ono przezna-
czone dla nowych uŜytkowników systemów 
unix’owych. Uczestnicy będą mogli zapoznać 
się z moŜliwościami administracji systemu. 
Szkolenie to przygotowuje do uzyskania certyfi-
katu zawodowego Linux+. Zdobyta na kursie 
wiedza, potwierdzona uzyskanym certyfikatem, 
pomaga w znalezieniu satysfakcjonującej pracy 
i odniesieniu sukcesu w środowiskach, w któ-

rych liczy się bezpieczeństwo danych, stabil-
ność i wydajność systemu operacyjnego.  

Szczegółowe informacje nt. szkolenia 
moŜna znaleźć na stronie naszej akademii: 
www.cna.pwsz.elblag.pl. 

Studenci, którzy nie widzą sensu 
w zdobywaniu certyfikatów potwierdzających 
udział w kursach lub niekorzystający ze szkoleń 
z innych przyczyn, mają dostęp do pracowni 
w ramach przedmiotu Systemy Operacyjne, 
realizowanego na pierwszym roku studiów. 
Funkcję opiekuna pracowni pełni pani  
 

mgr Katarzyna Wasielewska. 
 

 

 
 

 

 

 

Spotkanie robocze w Fachhoschule 

 
Dziś nawet dyplom świetnej uczelni to czasami 
za mało, aby znaleźć pracę. Pracodawcy wy-
magają od kandydatów, oprócz szerokiej wie-
dzy i znajomości języków obcych, doświad-
czenia zawodowego.  
Priorytetowego znaczenie nabiera zdobycia 
doświadczenia zawodowego jeszcze  w trakcie 
studiów, często poprzez odbycie praktyki   
studenckiej lub staŜu. W duŜej mierze             
pomocą słuŜą organizacje studenckie,       
takie jak np.: AIESEC (www.aiesec.pl), ELSA 
(www.elsa.org.pl) czy IAESTE(www.iaeste.org) 
ułatwiając kontakt pomiędzy studentami,         
a firmami umoŜliwiającymi zdobycie doświad-
czenia zawodowego. W Państwowej WyŜszej 
Szkole Zawodowej w Elblągu funkcjonuje Aka-
demickie Biuro Karier. Biura te działają w wielu 
szkołach wyŜszych na terenie całego kraju, 

dysponując aktualnymi ofertami pracy, praktyk 
studenckich i staŜy, a takŜe informacjami, ja-
kich kandydatów firmy poszukują.  
Jednym  z zadań pracowników Biur Karier jest 
przekazywanie pojawiających się ofert zainte-
resowanym studentom i absolwentom oraz 
sprawdzanie wiarygodności przedsiębiorstwa. 
Konsultanci Biur Karier pomagają takŜe wypeł-
niać wymagane przez pracodawców kwestio-
nariusze aplikacyjne oraz słuŜą pomocą                  
w napisaniu interesującego CV czy listu                   
motywacyjnego. 
Inną propozycją zdobycia doświadczenia za-
wodowego jest program zagranicznych praktyk 
studenckich ”Leonardo da Vinci", w którym 
mogą uczestniczyć studenci IV roku PWSZ     
w Elblągu. Program przyczynia się do rozwoju 
kształcenia i szkolenia zawodowego 
na wszystkich poziomach w poszczególnych 
krajach, jak teŜ do współpracy między nimi 
w tym zakresie. DalekosięŜnym celem progra-
mu jest dostosowanie systemu kształcenia 
zawodowego do potrzeb rynku pracy w zjed-
noczonej Europie oraz poprawa sytuacji        
na rynku pracy w poszczególnych krajach. 
Będzie to moŜliwe dzięki bardziej efektywnemu 
przygotowaniu zawodowemu i zwiększeniu 
szans zatrudnienia absolwentów róŜnych ty-
pów szkół. Dla państw członkowskich UE 
oznacza to m.in. wzmocnienie jej konkurencyj-
ności w przemyśle w stosunku  do innych  
regionów świata,  rozwój społeczeństwa infor-
macyjnego, wzmacnianie związków społecz-
nych  i ekonomicznych.  
W  sytuacji, gdy rynek pracy - zgodnie z  umo-
wami zjednoczeniowymi  jest otwarty, chodzi 
juŜ nie tylko o doskonalenie narodowych sys-
temów kształcenia, ale takŜeo przyjęcie stan-
dardów pozwalających na wzajemne uznawa-
nie świadectw i dyplomów poprzez zdobywanie 
porównywalnych kwalifikacji.  

Nauka i praca  
- praktyki zawodowe  

w Instytucie Informatyki  
Stosowanej 
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Program "Leonardo da Vinci dotyczy dwóch 
typów działań: 
* projektów wymian i staŜy (przeznaczonych 
głównie dla uczniów, studentów i absolwentów, 
młodych pracowników oraz nauczycieli, dorad-
ców zawodowych), 
* projektów tematycznych (główny cel tych 
projektów stanowi opracowanie produktów 
szkoleniowych - programów nauczania, mate-
riałów dydaktycznych, metodyk, sieci współ-
pracy czy przeprowadzenie badań w zakresie 
kształcenia i szkolenia zawodowego). 
Prace związane z realizacją projektu „Leonar-
do” w PWSZ w Elblągu rozpoczęły się na po-
czątku roku akademickiego 2004/2005.          
W tym czasie powstał zespół odpowiedzialny 
za przygotowanie merytoryczne i promocję 
Uczelni. Efektem działań był udział 
w Spotkaniu kontaktowym  Polska-Niemcy dla 
sektorów:  handel, przemysł i IT - program 
Leonardo da Vinci, dział wymian i staŜy, orga-
nizowanym we Wrocławiu w dniach 9 – 10 
grudnia 2004r. Organizatorem spotkania by-
ły  Polska  i Niemiecka Krajowa Agencja Pro-
gramu Leonardo da Vinci. Spotkanie wrocław-
skie zaowocowało licznymi kontaktami korpo-
racyjnymi, szczególnie z zakresu IT, otwierając 
miejsca pracy dla studentów Instytutu Informa-
tyki Stosowanej.  

PoniewaŜ większość kooperantów 
umiejscowionych jest w tzw. „niemieckiej doli-
nie krzemowej” - praktyki studenckie będą 
odbywały się w firmach partnerskich z okolic 
Karlsruhe. W maju 2005 roku miała miejsce 
robocza wizyta Rektora PWSZ w Elblągu,  
prof. dr. hab. inŜ. Zbigniewa Walczyka 
i przedstawicieli Instytutu Informatyki Stosowa-
nej w przedsiębiorstwach partnerskich            
tj. Deutsche Telekom, EnBW Energie Baden- 
Württemberg oraz Amec Spie System Integra-
tion. W ramach spotkań zostały omówione 
ogólne cele praktyk studentów, zasady współ-
pracy i wzajemnych kontaktów           oraz 
uzgodniono wstępny merytoryczny zakres 
planowanych staŜy. 

Odbycie praktyki studenckiej lub staŜu zapro-
centuje w przyszłości. Ubiegając się 
o  moŜliwość zdobycia doświadczenia zawo-
dowego studenci mogli m.in. udoskonalić swo-
je dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyj-
ny, kwestionariusz osobowy) i wziąć udział 
w rozmowach kwalifikacyjnych. Szczegółowe 
wyniki rekrutacji na praktyki zagraniczne orga-
nizowane przez PWSZ, będą ogłoszone latem, 
a same praktyki rozpoczną się w raz z nowym 
rokiem akademickim.  
Doświadczenie zdobyte w ten sposób pozwoli 
nie tylko na poznanie specyfiki firmy 
i świadczonych przez nią usług oraz wytwa-
rzanych produktów, ale takŜe ułatwi orientację 
w poziomach wymagań stawianych pracowni-
kom. Student będzie mógł odpowiedzieć sobie 
na pytanie, w jakim dziale dobrze się czuje, na 
jakim stanowisku chciałby pracować w przy-
szłości, jakie zadania wykonywać. Praca         
w zespole umoŜliwi lepsze poznanie własnych 
mocnych i słabych strony oraz zdobycie no-
wych umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
potwierdzonych międzynarodowym certyfika-
tem „Europass Mobility”.  

mgr Łukasz śołędziewski 

 

                                                   Wizyta w Deutsche Telekom 
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„Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny”  
– konferencja w Instytucie Ekonomicznym 

 
            W dniach 27-28 października 2005 roku odbyła się w IE konferencja naukowa „Współpraca 
transgraniczna a rozwój regionalny”. Podczas dwóch dni obrad zaprezentowano kilkadziesiąt refera-
tów, a uczestniczyło w niej łącznie około 30 osób, które reprezentowały następujące ośrodki akade-
mickie, instytuty naukowe oraz organizacje i stowarzyszenia: Akademia Rolnicza w Szczecinie, Aka-
demia Ekonomiczna z Katowic, Biura Planowania Przestrzennego z Olsztyna i Elbląga, Stowarzysze-
nie Gmin RP, Euroregion Bałtyk, PWSZ w Sulechowie, Port Morski w Elblągu, WyŜsza Szkoła Tury-
styki i Hotelarstwa w Gdańsku, Uniwersytet w Białymstoku, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, Uniwersytet Gdański, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej w War-
szawie oraz najliczniej reprezentowana Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa z Elbląga. Ponadto 
przez przedstawicieli uczelni w: Łodzi /Uniwersytet/, Krakowie /Uniwersytet Jagielloński/ zostały złoŜo-
ne referaty bez ich wygłaszania. 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ 
w Elblągu - dr hab. Krystyna Gomółka prof. PWSZ w Elblągu, a następnie kierowanie posiedzeniem 
przekazała prof. dr hab. Jadwidze Orylskiej z Akademii Rolniczej w Szczecinie.  
W kolejnym dniu konferencji obradom przewodniczył dr Edward Jaremczuk z PWSZ w Elblągu. 

Po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 roku szczególnej zmianie uległ charakter polskich 
granic. Transformacja ustrojowa zmieniła bowiem całkowicie znaczenie tej bariery w przepływie osób 
i towarów. To ewolucyjne podejście do problemu granicy spowodowało większe zainteresowanie re-
gionami połoŜonymi peryferyjnie, często mającymi charakter obszarów problemowych. 
W tym przypadku naleŜy podkreślić wielowymiarowy charakter zjawiska, jakim jest współpraca trans-
graniczna, dająca moŜliwości i szanse oŜywienia gospodarczego terenów przygranicznych. Ponadto 
wiele uwagi poświęcono sytuacji ekonomicznej w regionach objętych współpracą transgraniczną.  
Polskie doświadczenia z zakresu układów przygranicznych są bardzo korzystne – na konferencji wie-
lokrotnie przytaczano i wymieniano fakty współpracy, jako fragmenty strategii rozwoju w oparciu         
o doświadczenia województwa śląskiego i Euroregionu Beskidy, współpracy transgranicznej polsko-
niemieckiej w regionie Pomorza Zachodniego, o Euroregionie Bałtyk, który jest sztandarowym przy-
kładem dla regionu Elbląga. W podsumowaniu jednogłośnie stwierdzono, Ŝe bardzo istotną rolę        
do spełnienia ma samorząd lokalny, który powinien uwzględniać prawa globalizacji i łączyć je z pro-
blemami lokalnej współpracy transgranicznej. 

Bardzo ciekawym wystąpieniem, a jednocześnie uzupełnieniem tematyki konferencji, był ma-
teriał  przygotowany przez Barbarę Dudkowski z Regensburga w Niemczech, która omówiła szanse     
i zagroŜenia wynikające z współpracy przygranicznej. Wystąpienie było na tyle ciekawe, Ŝe kierownic-
two Instytutu Ekonomicznego zdecydowało się zaprezentować  referat: „Między „moim” a „obcym” 
światem”, czyli szanse i zagroŜenia współpracy transgranicznej”  studentom PWSZ – w formie 
wykładu otwartego. Poruszana problematyka wywołała dyskusję o problemach związanych 
z historycznymi obciąŜeniami wynikającymi z róŜnic kulturowych Niemców i Polaków. 

dr Edward Jaremczuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- Tegoroczną zdobywczynią tytułu Miss Ziemi Elbląskiej została nasza studentka – Beata Kostkowska, która na co dzień studiuje 
   na II roku Ochrony Środowiska w IP. 
- swoją działalność wznowił teatr uczelniany Abaton  
- od tego roku osoby chcące studiować w naszej uczelni  mogą dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem Internetu na stronie  
   www.rekrutacja.pwsz.elblag.pl 
- od kwietnia studenci mają do dyspozycji nowoczesną siłownię i saunę, które znajdują się w Domu Studenckim przy ul. Wspólnej  
- powstała kolejna sekcja – tym razem swą pasję mogą rozwijać amatorzy Ŝeglarstwa – opiekunem sekcji jest mgr Daria Rybarczyk 
- 6 studentek IPJ, dzięki programowi „Sokrates-Erasmus,j studiuje w Akademii Pedagogicznej Liepaji na Łotwie, 3 osoby z IP oraz 1  
  z  IE uczą się natomiast w Fachhochschule  w Stralsundzie w Niemczech 
- 27 kwietnia miało miejsce uroczyste otwarcie Sali Teatralnej na 100 osób, która wyposaŜona jest w profesjonalne oświetlenie  
  i nagłośnienie. Sala mieści się w Domu Studenckim nr 2 przy ul. Wspólnej. 
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Instytut Ekonomiczny od 3 lat realizuje projekt związany z zagadnieniami wykładanymi w ramach 
przedmiotów: Nauka o państwie oraz Historia myśli politycznej i prawnej. W ramach tego przedsię-
wzięcia organizowany jest dwudniowy wyjazd studentów do Warszawy. Podczas pobytu w Warszawie 
studenci przebywają w: Sejmie, Senacie, Pałacu Prezydenckim, zwiedzają stolicę  
(w tym Zamek Królewski) i uczestniczą w spektaklu teatralnym. Mają doskonałą okazję poznać pracę 
Sejmu i Senatu, ponadto poznają historię i zwiedzają siedzibę najwyŜszych władz ustawodawczych 
naszego kraju. Jednocześnie taki wyjazd to doskonała okazja do poznania siebie w innych, niŜ te co-
dzienne, sytuacjach. Dodatkowo doskonalą swoje umiejętności organizacyjne i sprawdzają się pod-
czas praktycznej ich realizacji /w tym rozliczenie się ze środków finansowych/. W tym kontekście naj-
bardziej istotne staje się praktyczne popularyzowanie wiedzy o państwie i sposobach zarządzania.  
Jest to równieŜ forma kształtowania młodego człowieka w taki sposób, aby w swoim juŜ dorosłym 
Ŝyciu nie miał oporów przed kontaktami ze zjawiskami politycznymi czy społeczno-gospodarczymi. 
 W roku 2005 (3-4 grudnia) wyjazd był przygotowany przez studentów I roku kierunku Admini-
stracja (specjalność: administracja samorządowa i finanse publiczne), a główny cięŜar organizacyjny 
spoczywał w rękach studentki Emilii Dworzyńskiej. Całość przedsięwzięcia została zorganizowana 
w ramach funkcjonującego w Instytucie Ekonomicznym Studenckiego Klubu Dyskusyjnego Myśli Spo-
łeczno-Ekonomicznej „Seneka”.  
 Cała wyprawa przebiegła zgodnie z przygotowanym planem, a szczególnie mocno w sercach 
studentów utkwiła wizyta w Pałacu Prezydenckim, tym bardziej, Ŝe odbywała się w przededniu za-
przysięŜenia i zmiany „głowy” naszego państwa. Wszystkie punkty programu były przygotowane per-
fekcyjnie i dokładnie z harmonogramem czasowym.  
Dziś z perspektywy czasu trzeba powiedzieć, Ŝe wyjazd był udany, a zdobyte podczas wyjazdu  do-
świadczenia będą procentować w latach następnych u całej grupy studenckiej biorącej udział 
w wyprawie. Po powrocie do Elbląga została przygotowana relacja, którą przedłoŜono Rektorowi Pań-
stwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu, prof. dr. hab. inŜ. Zbigniewowi Walczykowi,   wyraŜa-
jąc w ten sposób podziękowanie za wsparcie finansowe udzielone przez Uczelnię dla tego projektu 
dydaktycznego. Nad całością projektu i samą wyprawą czuwał zespół nauczycieli akademickich: mgr 
Olga Filaszkiewicz, mgr Anna Kamińska oraz dr Edward Jaremczuk. 
 
 

 
 
 
O ,,INDEKS PWSZ” -  
konkurs z zakresu wiedzy eko-
nomiczno-społecznej 

Pomysłodawcą i organizatorem Kon-
kursu o „Indeks PWSZ” jest zespół nauczycieli 
akademickich Instytutu Ekonomicznego PWSZ 
w Elblągu. W skład zespołu wchodzą: prze-
wodnicząca dr hab. Krystyna Gomółka – dy-
rektor Instytutu Ekonomicznego, mgr Irena 
Naguszewska – wicedyrektor, mgr Teresa 
Pietrulewicz, dr Edward Jaremczuk, dr Krzysz-
tof Sidorkiewicz oraz dr inŜ. Tomasz Winnicki. 

I edycja konkursu ,,Indeks PWSZ” 
z zakresu wiedzy ekonomiczno-społecznej 
odbyła się w 2004 roku. Ideą konkursu jest 
szerzenie wiedzy o ekonomii wśród młodych 
ludzi. Konkurs otwiera szerokie moŜliwości 
zgłębiania wiedzy, oferując jednocześnie naj-
lepszym indeks Instytutu Ekonomicznego 
PWSZ w Elblagu.            

 Celem konkursu jest rozwijanie zainte-
resowań ekonomią wśród uczniów szkół po-

nadgimnazjalnych i  umoŜliwienie im pogłębia-
nia wiedzy na studiach stacjonarnych prowa-
dzonych przez Instytut Ekonomiczny PWSZ   
w Elblągu.    

W I edycji Konkursu wzięło udział oko-
ło siedemdziesięciu uczniów klas maturalnych 
szkół ponadgimnazjalnych, głównie o profilu 
ekonomicznym i technicznym.  
             Konkurs przebiegał jednoetapowo 
i miał formę testu pisemnego, składającego się 
z czterdziestu pytań. Prace były oceniane 
w skali punktowej. Zgodnie z Regulaminem 
Konkursu sześciu laureatów w nagrodę uzy-
skało indeksy na wybrany kierunek 
i specjalność w Instytucie Ekonomicznym 
PWSZ w Elblągu w roku akademickim 
2004/2005. 

Pierwsze miejsce zajęła Magdalena 
Schroeder  z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
im. Oskara Langego w Elblągu. Wśród laure-
atów I edycji Konkursu o „Indeks PWSZ” naj-
liczniejszą grupę stanowili uczniowie z Zespołu  

Wizyta „Seneki” w Warszawie 
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Uczestnicy konkursu 
 
Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Elblą-
gu: Kamila Lasek, Agnieszka Lewandowska, 
Stanisław Flora ńczyk, Artur Guzowski  oraz 
Iwona Ługiewicz  z Zespołu Szkół im. Bohate-
rów Września 1939 roku w Iławie. W II edycji 
Konkursu brało udział 45 osób. Laureatami 
zostali: Magdalena  Kołodziejczyk z Zespołu 
Szkół Handlowych  w Elblągu, Marcin śan-
darski  z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
i Technicznych im. St. Mikołajczyka w Pasłęku, 
Krzysztof Bajewicz, Grzegorz Cherek, To-
masz Rudzki, Paweł Januszek  z Zespołu 
Szkół Ekonomicznych im. O. Langego 
w Elblągu. 
30 marca 2006 roku odbyła się III edycja Kon-
kursu. Do udziału zgłosiło się 50 osób 
z następujących szkół ponadgimnazjalnych 
Elbląga: Zespół Szkół Ekonomicznych          
im. O. Langego, Zespół Szkół Handlowych, 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2           
im. Kazimierza Jagiellończyka, Zespół Szkół 
Techniczno-Informatycznych im. St. Mikołaj-
czyka  oraz Zespół Szkół Ekonomicznych         
i Technicznych  z Pasłęka.  
Laureatami Konkursu zostali: Marcin ŚnieŜko 
i Piotr K ędzierski   z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących Nr 2 II LO im. Kazimierza Jagiel-
lończyka w Elblągu, Krzysztof Brygoła, Arek 
Gmys, Paulina Krajewska, Mariusz Szkału-
ba z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara 
Langego w Elblągu oraz Sylwia Brzezi ńska   
z Zespołu Szkół Handlowych  w Elblągu. 
 

mgr Irena Naguszewska 
mgr Teresa Pietrulewicz 

 

 
 
Konsultacje komisji konkursowej 
  

 

 
ABATON znowu działa !  
 
 
Przy Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w lutym 2006r. wznowił działal-
ność Teatr Studencki ABATON. Nowy zespół teatralny tworzy 18 - osobowa 
grupa studentów z IPJ i IE. Zajęcia rozpoczęły się na początku II semestru i 
odbywają się regularnie w kaŜdy czwartek o godz. 17,00 w sali 208 w IPJ przy ul. Czerniakowskiej. 
Studenci-aktorzy, pod kierunkiem mgr ElŜbiety Organowskiej, odbyli kilka spotkań poświęconych teorii 
pracy teatralnej, a teraz szkolą dykcję i artykulację, opanowują zasady poprawnej wymowy, improwi-
zują scenki pantomimiczne i dialogowe, a juŜ w najbliŜszej przyszłości rozpoczną prace nad spekta-
klem dramowo-teatralnym, opowiadającym o problemach współczesnego Ŝycia.  
Wprawdzie spotkania odbywają się juŜ od dwu miesięcy, jednak gdyby ktoś dopiero teraz odkrył 
u siebie wybitny talent teatralny i zapragnął go doskonalić – Teatr Studencki ABATON zaprasza !!! 
 

„aktorzy” ABATONU 
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„Metafora w Kulturze”  

 Konferencja naukowa w Instytucie Pedagogiczno-Językowym 
 

W auli IPJ PWSZ w Elblągu w dniach 15-16 
marca 2006r. odbyła się ogólnopolska konfe-
rencja naukowa zatytułowana „Metafora w kul-
turze”. Problematyka konferencji skupiona była 
wokół metafory ujętej w róŜnych aspektach, 
m.in. historycznoliterackim, językoznawczym, 
teoretycznoliterackim, psychologicznym. 
 

 
dr Jarosław Borowski 
 
W konferencji wzięli udział przedstawiciele 
róŜnych ośrodków akademickich, m.in. prof. 
Jolanta Maćkiewicz /Uniwersytet Gdański/, 
dr Jarosław Borowski /KUL/, dr Krzysztof Ko-
secki /Uniwersytet Łódzki/, dr Magdalena Bąk 
/Uniwersytet Śląski/, dr Leokadia Hull /UW-M 
Olsztyn/, mgr Anna Turczyn /Uniwersytet   
Jagielloński  –  Universite  Stendhal  Grenoble/  
i licznie reprezentowani gospodarze – wykła-
dowcy PWSZ – dr hab. Jerzy Szyłak, dr Alina 
Chyczewska, dr Katarzyna Jarosińska, dr Iwo-
na Kijowska, dr Joanna Redzimska i dr Tade-
usz Danilewicz. 
Obrady rozłoŜone były na dwa intensywnie 
zagospodarowane dni i odbywały się  w  róŜ-
nych sekcjach tematycznych.  
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał rek-
tor PWSZ w Elblągu, prof. dr hab. inŜ. Zbi-

gniew Walczyk. W pierwszym dniu wystąpień 
zainteresowanie wzbudził referat dra J. Borow-
skiego /KUL/ pt. Demaskacja czy przesłona – 
o niektórych kulturologicznych uwikłaniach 
metafory w polskiej literaturze współczesnej. 
Autor opierał się na głośnej powieści współ-
czesnej W. Kuczoka Gnój, nazywając ją „lite-
racko dobrze skonstruowaną zasłoną.” Przy 
okazji tego utworu pojawiły się pytania 
o demitologizację rodziny. Kolejny referent,    
dr hab. Jerzy Szyłak, samym tytułem swojego 
wystąpienia (Seks jako metafora) przyciągnął 
liczne audytorium zainteresowane tematem. 
Autor przedstawił róŜne sposoby ukazywania 
seksualności w takich dziedzinach sztuki,     
jak film czy komiks. 
Drugi dzień konferencji dostarczył            
uczestnikom ciekawych informacji o metaforze    
w językoznawstwie. Dr J. Kowalewska-
Dabrowska /UG/ zaprezentowała Metaforę 
jako przedmiot badań lingwistyki,                      
a dr K. Kosecki /UŁ/ ukazał Pojęciową metafo-
rę w złoŜeniach językowych, natomiast       
prof. J. Maćkiewicz /UG/ przedstawiła słucha-
czom rolę metafory jako narzędzia   rozumie-
nia procesu myślowego. Z referatu dr 
A. Chyczewskiej /PWSZ/ słuchacze dowiedzieli 
się o moŜliwościach zastosowania metafory 
jako narzędzia do badania osobowości czło-
wieka. 
Prezentowane tematy wzbudzały duŜe zainte-
resowanie słuchaczy, wywoływały dyskusje  
i skłaniały do refleksji. Zaprezentowano kilka-
dziesiąt ciekawych referatów, które zostaną 
wydane w publikacji pokonferencyjnej. 
 

Aleksandra Krauze, Marlena Krzywosz,  
Katarzyna Laskowska, Aleksandra Rochmińska, Anna 

Szewczyk – studentki III roku filologii polskiej IPJ

 
Okno do wnętrza – wystawa w Instytucie Pedagogiczno-Językowym 
 
10 maja br. w IPJ odbył się wernisaŜ prac plastycznych Justyny Siejk oraz Eweliny Wróblewskiej – 
studentek I roku Pedagogiki, pt. „Okno do wnętrza”. Ewelina Wróblewska zaprezentowała obrazy wy-
konane z puzzli oraz fotografie. Obrazy z puzzli to między innymi reprodukcje dzieł wielkich mistrzów 
malarstwa np. „Macierzyństwo” S. Wyspiańskiego. Natomiast Justyna Siejk pokazała grafiki kompute-
rowe, rysunki, ręcznie wykonaną biŜuterię i malowidła na szkle. W trakcie wernisaŜu moŜna było obej-
rzeć prace zatytułowane: „Autorportret”, „Płomienie”, oryginalne wisiory, naszyjniki oraz kolczyki. Ju-
styna zaprezentowała takŜe kolekcję ręcznie malowanych mlecznych butelek. Opiekunem wystawy 
jest wykładowca IPJ pani mgr Bogumiła Salmonowicz. 
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 „3 maja w perspektywie myśli o narodzie, ojczyźnie i społeczeństwie 
w poezji i nauczaniu Jana Pawła II” – inauguracja nowej Sali Teatralnej 

Tradycją naszej Uczelni stały się ob-
chody waŜniejszych rocznic narodowych. Te-
goroczna uroczystość obchodów święta 
uchwalenia Konstytucji 3 maja miała jednak 
charakter szczególny, bowiem wiązała się 
z inauguracją działalności nowej sali teatralnej, 
otwartej w Domu Studenckim nr 2 PWSZ przy 
ul. Wspólnej 11-13.   
            Dnia 27 kwietnia 2006 o godz. 17.00 
w pomieszczeniach teatralnych pojawili się 
zaproszeni goście i studenci. Uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonał Rektor PWSZ 
w Elblągu prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk 
wraz z zaproszonymi gośćmi. Po toaście 
wzniesionym symboliczną lampką szampana, 
wszyscy zostali zaproszeni do zwiedzania 
kompleksu teatralnego.  

Nowo powstała sala teatralna ma 125 
m² powierzchni i dysponuje 120 miejscami 
siedzącymi. Z tyłu sali znajduje się profesjo-
nalne studio reŜyserskie, oddzielone od wła-
ściwej sali szybą akustyczną. Z tego pomiesz-
czenia moŜna sterować nagłośnieniem i oświe-
tleniem. Do kompleksu teatralnego naleŜą teŜ 
dwie garderoby oraz pomieszczenie kuchenno-
socjalne. ZaaranŜowana przestrzeń sceniczna 
znosi granicę między widzem a aktorem, spek-
takle, w zaleŜności od koncepcji reŜysera, 
mogą być prezentowane w dowolnym miejscu 
sali. Operowanie przestrzenią sceniczną stało 
się moŜliwe dzięki zakupieniu specjalnych 
mobilnych podestów. Goście zwrócili uwagę 
na nietypowy charakter sali: wszystkie jej ścia-
ny i elementy wystroju są utrzymane w kolorze 
czarno-brązowym. Ascetyczny charakter 
sprzyja wydobyciu miękkości barw drewnianej 
czarno-brązowej podłogi i krzeseł, jak równieŜ 
ułatwia modelowanie przestrzeni światłem 

reflektorów. W zamierzeniu rektora PWSZ      
w Elblągu, prof. dra hab. inŜ. Zbigniewa Wal-
czyka, sala ma być wykorzystywana nie tylko 
do profesjonalnego przygotowywania 
i prezentacji spektakli, ale takŜe ma słuŜyć 
celom dydaktycznym na   kierunkach nauczy-
cielskich Uczelni, jak równieŜ moŜe stanowić 
(w połączeniu z całym kompleksem Domu 
Studenckiego nr 2) znakomitą bazę konferen-
cyjną, seminaryjną itp.  
W czasie zwie-
dzania wnętrz 
teatru goście 
mogli jedno-
cześnie oglą-
dać wystawę 
prac plastycz-
nych studentów 
PWSZ z Insty-
tutu Pedago-
giczno- Języ-
kowego i Insty-
tutu Informatyki 
Stosowanej. 
Studenckie grafiki, kolaŜe i obrazy prezentowa-
ły się niezwykle interesująco. Niespodzie-
waną atrakcją dla zwiedzających stało się tak-
Ŝe pomieszczenie nowo otwartej siłowni, wy-
posaŜone w profesjonalny sprzęt aerobowy      
i kulturystyczny. O godz. 18.00 rozpoczęła się 
część artystyczna, przygotowana przez stu-
dentów I roku filologii polskiej IPJ i chór PWSZ 
w Elblągu. Tematem tegorocznej uroczystości 
był „3 maja w perspektywie myśli o narodzie, 
ojczyźnie i społeczeństwie w poezji i nauczaniu 
Jana Pawła II”. W programie wykorzystano 
fragmenty tekstów poetyckich, homilii i encyklik 
Jana Pawła II oraz utwory znanych polskich 
i zagranicznych kompozytorów. Po występie 
młodych recytatorów i chórzystów głos zabrał 
ks. dr Stefan Ewertowski, który w swoim wy-
stąpieniu podkreślił znaczenie zdobywania 
wiedzy jako istotnego elementu formowania 
świadomego obywatela, potrafiącego skutecz-
nie obronić się przed zewnętrzną manipulacją. 

dr Katarzyna Jarosińska

 

Część artystyczna w wykonaniu studentów 


