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Z okazji zbliżających się  
Świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku 
 

składam 
najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, radości, pogody ducha  
i wszelkiej pomyślności 

w życiu prywatnym i zawodowym 
 

 

 

Rektor PWSZ w Elblągu 
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk 
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Integralia 2006 
 
Konferencję „Integralia – Wymiary studenckiej hu-
manistyki”, po raz drugi zorganizowało Studenckie 
Koło Naukowe „Humanitas” i Instytut Pedagogiczno-
Językowy. 

 
II miejsce w skoku wzwy Ŝ 
 
Marcin Glaubert student IV roku Ochrony Środowi-
ska zajął pod koniec maja br. II miejsce na Akade-
mickich Mistrzostwach Polski w LA w skoku wzwyŜ. 

 
Porozumienie o współdziałaniu 
 
Pod koniec maja br. Uczelnia podpisała Porozumie-
nie z Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodo-
wej „Światowid’ w Elblągu oraz Muzeum Archeolo-
giczno-Historycznym w Elblągu dot. organizowania 
wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, dydaktycz-
nych i naukowych. 

 
Dzień Bolo ński  
 
1 czerwca br. w auli IPJ odbyło się seminarium po-
święcone Procesowi Bolońskiemu oraz ECTS jako 
systemie transferu punktów. Seminarium prowadzo-
ne było przez Promotora Bolońskiego – dr Tomasza 
Saryusza-Wolskiego. 

 
Wampiriada II 
 
Nie bądź Ŝyła oddaj krew! – tak studenci zachęcali 
do przyłączenia się do akcji oddawania krwi w środę  
7 czerwca – podczas akcji ściągnięto prawie 7000 ml 
studenckiej krwi. 

 
III Ogólnopolski Przegl ąd Teatrów Offowych  
 
8 czerwca Teatr Akademicki ABATON wziął udział  
w III Elbląskim Przeglądzie Teatrów Offowych "Ta-
niec bosych stóp na trzech kolorach". ABATON 
zaprezentował znane juŜ nam z Juwenaliów przed-
stawienie "Wyliczanka". 

 
Warsztaty polsko-rosyjskie  
 
W dniach 16-22 czerwca br. studenci Ochrony Śro-
dowiska i studenci z Kaliningradzkiego Państwowe-
go Uniwersytetu Technicznego wzięli udział  warsz-
tatach  warsztatach       w Piaskach w ramach pro-
jektu "Walory przyrodniczo-krajobrazowe Mierzei 
Wiślanej a turystyka w regionie Morza Bałtyckiego” 

 
Monitoring jako ści wód Zalewu Wi ślanego          
w oparciu o teledetekcj ę satelitarn ą  
 
Projekt dofinansowany ze środków UE ma na celu 
zainicjowanie współpracy transgranicznej i europej-

skiej w utworzeniu nowoczesnego systemu  monito-
ringu jakości wód dla waŜnego gospodarczo akwenu 
przymorskiego, jakim jest Zalew Wiślany. 

 
Nowe kierunki studiów podyplomowych 
 
Szkolny doradca zawodowy, terapia pedagogiczna, 
wiedza o kulturze to trzy nowe kierunki studiów po-
dyplomowych, które ruszają w naszej uczelni od 
listopada br.  

 
Praktyki w Niemczech 
 
We wrześniu br. w naszej Uczelni gościło 14 studen-
tów z Walter-Eucken-Schule z Karlsruhe. W paź-
dzierniku 10 naszych studentów pojechało na prak-
tyki do Niemiec – w ramach projektu finansowanego 
z programu Leonardo da Vinci. 

 
Samorz ąd w Unii Europejskiej 
 
Instytut Ekonomiczny zorganizował konferencję, 
której celem była m.in. wymiana doświadczeń i dys-
kusja nad przyszłością rozwoju regionalnego. 

 
Umowa z Aeroklubem Elbl ąskim 
 
Rektor prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk i Prezes 
Aeroklubu Zdzisław Jankowski podpisali umowę, na 
mocy której na Uczelni powstanie sekcja awiacyjna. 

 
Wystawa pasteli Kazimierza Perli ńskiego 
 
Do połowy listopada w uczelnianej bibliotece moŜna 
oglądać wystawę pasteli Kazimierza Perlińskiego – 
artysty plastyka, architekta wnętrz.  

 
Sukces Chóru Akademickiego PWSZ 
 
21 października uczelniany Chór pod batutą Mariu-
sza Mroza zajął II miejsce na XVIII Międzynarodo-
wym Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. S. Ormiń-
skiego w Rumii. 

 
Tradycyjny islam a współczesny świat 
 
Ks. dr Adam Wąs 26 października w auli IPJ wygłosił 
wykład pt. „Tradycyjny islam a świat współczesny”. 

 
Rekrutacja on line  – Elbl ąskim Produktem Roku 
 
„Rekrutacja” do elbląskich szkół ponadgimnazjalnych   
autorstwa studentów IIS otrzymał nagrodę główną   
w konkursie na Elbląski Produkt Roku organizowany 
przez  elbląski oddział Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej. 

 
Koncert Pie śni Patriotycznej 
 
22 listopada br. odbył się koncert z okazji Święta 
Niepodległości. Wystąpiła solistka Państwowej Ope-
ry Bałtyckiej  w Gdańsku – Anna Fabrello  oraz Chór  
Uczelni 
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30 maja br. prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk – Rektor PWSZ w Elblągu, Henryk Słonina – Prezydent Miasta 
Elbląga, prof. dr hab. inŜ. Janusz Rachoń – Rektor Politechniki Gdańskiej podpisali "Porozumienie o współpracy". 
Strony zadeklarowały współpracę na rzecz uruchomienia i rozwoju Elbląskiego Inkubatora 
Nowoczesnych Technologii Informatycznych (EINTI) oraz Elbląskiego Parku Technologicznego 
(EPT).  

Strony porozumienia wyraziły takŜe wolę współpracy w celu ułatwienia 
przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi                
i przedsiębiorstwami oraz stworzenia dogodnych warunków dla:  
– rozwoju społeczeństwa informatycznego Elbląga i regionu  
– stworzenia nowych miejsc pracy i warunków rozwoju dla absolwentów wyŜszych uczelni     
z Elbląga oraz z Politechniki Gdańskiej  

– transferu technologii z firm zagranicznych oraz polskich centrów naukowych i naukowo-badawczych  
– promocji idei społeczeństwa informatycznego oraz Elbląskiego Inkubatora Nowoczesnych Technologii Informa-
tycznych i Elbląskiego Parku Technologicznego. 
 

 
 
Od 1 września br. na Uczelni rozpoczęła pracę Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska.   
Nowy Prorektor objęła pieczę m.in. nad wydawnictwami, współpracą zagraniczną, 
wspieraniem procesu bolońskiego, kołami naukowymi, badaniami naukowymi, 
Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości, Centrum Transferu Technologii, teatrem, 
chórem, oraz biblioteką.  
Pani prof. Halina Piekarek-Jankowska na Uniwersytecie Gdańskim była Prorektorem ds. 
Kształcenia, dziekanem, odbyła liczne staŜe zagraniczne, posiada duŜy dorobek nauko-
wy z zakresu geologii morza oraz hydrogeologii morskiej. Ponadto jest członkiem wielu 
organizacji naukowych i społecznych tj. Komitetu Badań Morza PAN, Gdańskiego 
Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Komitetu 
Redakcyjnego czasopisma „Oceanologia”, Komitetu Redakcyjnego czasopisma 
„Oceanological and Hydrobiological Studies”. Pani prof. Halina Piekarek-Jankowska 
obecnie pracuje w Instytucie Oceanografii UG. 
 
 

ROZPRAWY NAUKOWE I ZAWODOWE PWSZ W ELBL ĄGU 
 

 
W maju 2006 roku ukazał się pierwszy numer periodyku „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblą-

gu”. Inauguracyjny zeszyt miał charakter interdyscyplinarny. Oprócz artykułów ukazujących historię i dorobek po-
szczególnych Instytutów PWSZ w Elblągu, znalazły się w nim teksty reprezentatywne dla specyfiki ich działań. 
Otwarta formuła publikacji stworzyła przestrzeń do zaistnienia wielogłosowego forum prezentacji dorobku i badań 
kadry i studentów PWSZ w Elblągu.   

„Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu” otwierało Słowo wstępne Rektora PWSZ  w Elblągu 
prof. dra hab. inŜ. Zbigniewa Walczyka, w którym autor nakreślił krótki obraz osiągnięć             
i najistotniejszych trendów rozwoju Uczelni. 

Instytut Ekonomiczny reprezentowały prace czterech autorów: tekst Krystyny Go-
mółki omawiający działalność Instytutu Ekonomicznego w PWSZ w Elblągu w latach 1999-
2005, artykuł Pawła Galińskiego poświęcony zagadnieniom finansowania polityki regionalnej 
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Republice Irlandii w latach 2000-2006, tekst 
Edwarda Janusza Jaremczuka analizujący problematykę pomocy Polski dla krajów najbied-
niejszych oraz recenzja ksiąŜki Fukuyamy (Budowanie państwa. Władza i ład 
międzynarodowy w XXI wieku) autorstwa Krzysztofa Sidorkiewicza. 

Artykuł Krzysztofa Brzeskiego Instytut Informatyki Stosowanej jako sposób na 
transformację    lokalnej gospodarki oraz tekst Stefana Sokołowskiego Topologia skierowana 
a współbieŜność – krótki przegląd zagadnień i metod reprezentowały dział poświęcony 

Instytutowi Informatyki Stosowanej. 
W ramach tekstów związanych z aktywnością Instytutu Pedagogiczno-Językowego pojawiły się następu-

jące artykuły: Dotychczasowe osiągnięcia i specyfika działalności Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ        
w Elblągu w latach 1998-2006 autorstwa Krystyny Bartkiewicz, Poczucie kontroli a poczucie sensu Ŝycia u osób 
bez uzaleŜnienia i z uzaleŜnieniem alkoholowym (aspekt rehabilitacyjny) Aliny Chyczewskiej oraz Między motywem 
a toposem. O miejscach wspólnych i granicznych na marginesie definiowania terminów Katarzyny Jarosińskiej. 

W dziale Instytutu Politechnicznego został zamieszczony artykuł Jarosława Niedojadły Instytut Politech-
niczny 1998-2005, tekst Anny Rehmus-Forc Utwardzanie powierzchni elementów turbin parowych poprzez napa-
wanie Ŝarowytrzymałych stopów na osnowie niklu, Tomasza Samotyjaka Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych 



Biuletyn PWSZ w Elblągu 
 

 4 

do identyfikacji parametrów obwodów elektrycznych oraz Jerzego Terlikowskiego Siano z łąk ekstensywnych – 
rezerwa czystej energii. 

 Ostatnim działem Rozpraw jest Forum Młodych, w którym opublikowano artykuły studentów Instytutu Pe-
dagogiczno-Językowego: Cień i jego pan. „Cień” Hansa Christiana Andersena Anny Jazgarskiej oraz Nazwy war-
mińsko-mazurskich klubów piłkarskich Kamila CzyŜaka. 

Formuła interdyscyplinarnego charakteru pierwszego numeru „Rozpraw Naukowych i Zawodowych” w ko-
lejnych zeszytach zostanie zastąpiona przez model monograficzny, tzn. kaŜdy z instytutów samodzielnie będzie 
redagował autorski numer związany ze specyfiką prowadzonych prac naukowych  i zawodowych. 

        Katarzyna Jarosińska 

 

 
 

Oni u nas, my u nich – czyli o współpracy w ramach programu Leonardo da Vinci 
 
Uczelnia we wrześniu br. gościła czternastu studentów informatyki z Walter-Eucken-Schule z Karlsruhe, którzy 
przyjechali na trzytygodniowe praktyki studenckie w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci. 

Studenci uczestniczyli w kursach w ramach Akademii Microsoft 
prowadzonych przez naszą Uczelnię, odbyli jednodniowe 
warsztaty w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej 
Sieci Komputerowej TASK oraz Koncernie Energetycznym 
ENERGA S.A. w Elblągu. 
Goście nabierali równieŜ doświadczenia w elbląskich firmach: 
Alstom Power Sp. z o.o. i Okręgowym Przedsiębiorstwie Geode-
zyjno-Kartograficznym „OPEGIEKA” Sp. z o.o. 
Młodzi informatycy poznali m.in. zintegrowane systemy 
zarządzania przedsiębiorstwem lub miastem, system CAD/CAM, 
systemy dystrybucji, zarządzanie duŜymi aglomeracjami 
miejskimi, działanie sieci Pionier. Ze szkoleń i warsztatów 
uzyskali certyfikaty.  

 
Oprócz Elbląga, studenci zwiedzili równieŜ Trójmiasto, Malbork, Frombork 
i Kadyny. Podczas pobytu towarzyszyli im studenci informatyki PWSZ w 
Elblągu (10 osób), którzy w październiku br. pojechali z kolei do Niemiec 
na 15-tygodniowe praktyki. Praktyki zawodowe w niemieckich firmach 
informatycznych równieŜ realizowane są dzięki dofinansowaniu z 
programu Leonardo da Vinci – w ramach projektu pt.: Nowa Europa – 
Mobilność Zawodowa Sektora IT.  
 
Nasi studenci goszczą w firmach takich jak:  Deutsche Telekom AG 
Telekom Training, MCT Datensysteme GmbH, cab  Produtechnik GnbH & 
Co KG, CAS, Texdata, Fraunhofer-Institute Informations-und Daten-
verarbeltung IITB, FZI Forschungszentrum Informatyk oraz SPIE. Studenci pozostaną w Karlsruhe do końca stycz-
nia 2007r. 
 

 
 

 
 
Na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2006/2007, która odbyła się 29 września 2006r. w Teatrze Drama-
tycznym w Elblągu, przybyło ponad 500 osób.  

Ten szczególny dzień swoją obecnością uświetnili m.in. Jego 
Ekscelencja Biskup Ordynariusz Elbląski dr Jan Stryna, Dowódca 16. 
Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza 
Jagiellończyka w Elblągu generał Ryszard Sorokosz, Dowódca 13 
Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego płk Roman Cieślik, Wiceprezydent 
Miasta Elbląga Witold Wróblewski, Starosta Powiatu Elbląskiego 
Sławomir Jegierski, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-
Mazurskiego Piotr śuchowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Samorządowego dr Henryk Horbaczewski, Prezes Elbląskiego 
Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa WyŜszego Władysław Mańkut, 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG, 
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Rektor Elbląskiego WyŜszego Seminarium Duchownego ks. dr Grzegorz Puchalski, Rektor Elbląskiej Uczelni Hu-
manistyczno-Ekonomiczne dr Magdalena Dubiella-Polakowska, Dziekan Wydziału Zamiejscowego Szkoły WyŜszej 
im. Bogdana Jańskiego dr Janusz Hochleitner, Prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. inŜ. 
Janusz Piechocki, Prodziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inŜ. Janusz Cieśliński, 
Dziekan Wydziału Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej dr hab. inŜ. Marek Dzida, prof. 
PG, Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inŜ. Kazimierz Jakubiuk.  
Uroczystość rozpoczęła tradycyjnie pieśń Gaudemater Polonia w wykonaniu Chóru PWSZ w Elblągu,  
a następnie na scenie Teatru pojawiły się władze Uczelni z Senatem i wniesiono sztandar.  
 
Jako pierwszy głos Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk, który mówił zarówno   
o osiągnięciach naszej uczelni w ubiegłym roku akademickim, jak i o planach na rok następny. Szczególną rolę 
przypisał dalszej współpracy z przedsiębiorstwami oraz uczeniami, dzięki którym poziom kształcenia w PWSZ 
w Elblągu staje się coraz wyŜszy a nasi absolwenci są wysoko cenieni na rynku pracy. Następnie goście składali 
Ŝyczenia pomyślności i sukcesów władzom oraz studentom naszej Uczelni. WaŜnym elementem uroczystości było 

wręczenie odznaczeń resortowych oraz nagród Rektora. Medale Komisji 
Edukacji Narodowej otrzymali: prof. dr hab. Józef Sienkiewicz, dr hab. 
Marek Izydorek, dr inŜ. Longin Stolc, dr Janusz Tyrzyk, dr Krzysztof 
Sidorkiewicz oraz mgr Krystyna Piotrowska. Za szczególne osiągnięcia 
dydaktyczne w roku akademickim 2006/2007 nagrody Rektora otrzymali: 
dr inŜ. Izabela Borucińska, dr inŜ. Tomacz Samotyjak, dr Irena Sorokosz, 
prof. dr hab. Józef Sienkiewicz, dr hab. inz. Jerzy Łabanowski, dr hab. inŜ. 
Jan Sikora, dr inŜ. Marcin Forkiewicz, mgr Jacek Iciaszek, mgr. Łukasz 
śołedziewski. Rektor przyznał takŜe nagrody dla pracowników admi-
nistracji. 
Po wręczeniu nagród miała miejsce Immatrykulacja. Na scenie wystąpili 
studenci I roku wszystkich specjalności, którzy razem  

z pozostałymi zebranymi na Sali pierwszoroczniakami wypowiedzieli 
słowa przysięgi i odebrali z rąk Rektora indeksy. Wykład inauguracyjny 
pt.: „Polskie wojskowe misje pokojowe” przedstawił Dowódca 16. 
Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka 
w Elblągu – generał Ryszard Sorokosz. Na koniec tradycyjnieChór PWSZ 
w Elblągu odśpiewał Gaudeamus Igitur. Po Inauguracji zaproszeni goście 
udali się na poczęstunek do foyer Teatru Dramatycznego na poczęstunek.  
 
Tam teŜ została podpisana przez Rektora PWSZ w Elblągu prof. dr hab. 
inŜ. Zbigniewa Walczyka oraz Prezesa Aeroklubu w Elblągu Zdzisława 
Jankowskiego Umowa o współpracy, na mocy której, w Klubie AZS PWSZ 
Elblągu powstanie sekcja awiacyjna. W PWSZ w Elblągu obecnie studiuje 

4157 studentów, z czego na pierwszy rok studiów przyjętych zostało 1092 
studentów. 
 

PRZEMÓWIENIEPRZEMÓWIENIEPRZEMÓWIENIEPRZEMÓWIENIE    JEGO MAGNIFICENCJIJEGO MAGNIFICENCJIJEGO MAGNIFICENCJIJEGO MAGNIFICENCJI    
 REKTORA PWSZ W ELBLĄGU REKTORA PWSZ W ELBLĄGU REKTORA PWSZ W ELBLĄGU REKTORA PWSZ W ELBLĄGU    

 
Szanowni Państwo, droga MłodzieŜy Akademicka! 
 
 
Wzorem lat ubiegłych niech i obecne moje wystąpienie będzie swego  
rodzaju sprawozdaniem o naszej Uczelni wobec społeczności Elbląga. 

W kolejny dziewiąty rok działalności naszej Uczelni wchodzimy mając 9 pełnoprawnych kierunków kształcenia na 
pierwszym stopniu studiów, na których studiuje 4157 studentów, z czego 1092 stanowią przyjęci na studia w tym 
roku. Do tej pory naszą Uczelnię opuściło 2511 absolwentów studiów dziennych i zaocznych oraz 1062 absolwen-
tów studiów podyplomowych. 
Ubiegły rok akademicki był kolejnym rokiem rozwoju naszej Uczelni, co zostało dostrzeŜone, gdyŜ ponownie zna-
leźliśmy się w krajowej czołówce publicznych szkół zawodowych – tym razem zajmując III miejsce w jednym          
z bardziej miarodajnych rankingów uczelni, przeprowadzonym przez periodyk Perspektywy, który jest dodatkiem 
do dziennika Rzeczpospolita. 
Mamy juŜ w tej chwili pełną współpracę zagraniczną z wieloma ośrodkami wspomaganą funduszami programów 
Sokrates i Leonardo da Vinci. Czwórka naszych studentów wykonuje prace dyplomowe w Fachholschule w Stral-
sundzie. Tam równieŜ odbywa się wymiana profesorów wizytujących. Ze wspomnianych programów finansowana 
była wymiana grup studenckich z Akademią Pedagogiczną w Liepaji na Łotwie. Gościliśmy kilkunastoosobową 
grupę studentów studentów Walter-Eucken-Schule z Karlsruhe, którzy byli u nas kształceni w ramach naszych 
akademii Microsoftu i Cisco. W ramach tej współpracy dziesięciu naszych studentów na dniach udaje się na pół-
roczne praktyki zawodowe do firm południowo niemieckich.  
Fundujemy ponownie stypendium i miejsce w akademiku Polonusowi z Wilna. Mamy w tej chwili juŜ dwóch takich 
stypendystów w naszej Uczelni. 
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W ubiegłym roku akademickim ruszyły w pełnym wymiarze Wydawnictwa PWSZ w Elblągu, obejmując edycję 
monografii, materiałów konferencyjnych dydaktycznych oraz biuletyn uczelniany. Wydany juŜ został pierwszy nu-
mer naszych „Rozpraw Naukowych i Zawodowych PWSZ w Elblągu”.  
Nadal bardzo dynamicznie rozwija się nasza informatyka – Akademia Cisco jest znana jako jedna z lepszych        
w Europie.  
Dobrze przebiega współpraca z elbląskimi spółkami informatycznymi „Elman” i „Helix” powołanymi w celu informa-
tyzacji aglomeracji elbląskiej. JuŜ w pełni współpracujemy z miejskim elbląskim informatycznym inkubatorem 
przedsiębiorczości. Bardzo w to zaangaŜowany jest nasz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, który powołali-
śmy wiosną br., Instytut Informatyki Stosowanej i Akademickie Biuro Karier, które znalazło się w ogólnopolskiej 
sieci takich biur. 
Instytut Informatyki Stosowanej wypuścił 156 absolwentów, zaś studiuje w nim 911 studentów. Niedawno zoriento-
waliśmy się, Ŝe w duŜych uczelniach akademickich na kierunkach informatycznych studiują podobne liczby studen-
tów. 
UwaŜam, Ŝe ta krótka statystyka moŜe dawać satysfakcję władzom Uczelni i Instytutowi Informatyki Stosowanej, 
gdyŜ na razie wszystkie nasze cele osiągamy zaś zadania planowane dla naszej informatyki we współpracy z sa-
morządem miejskim i lokalnym biznesem są wypełniane z nadwyŜką. 
Oprócz tego następuje szybka informatyzacja Uczelni. Programy kształcenia są doskonalone pod tym względem,  
a w administracji wprowadzamy nowy system zarządzania informatycznego. 
Dobrze rozwija się współpraca z patronackim koncernem „Alstom”. Obok tradycyjnej współpracy w problemach 
energetycznych i turbinowych ostatnio bardzo szybko doszło do szerokiej współpracy z centrum IT w „Alstomie”.  
W Elblągu została powołana spółka „Esap” z 50 miejscami pracy, które sięgną 100 miejsc w niedalekiej przyszło-
ści. 
Od dwóch lat kadra naszej Uczelni stabilizuje się. Zatrudniamy w tej chwili 200 nauczycieli akademickich i 120 
pracowników administracji i obsługi. Bezwzględnie preferencje w zatrudnieniu mają oczywiście elbląŜanie. 
 
Od pewnego czasu mamy nowe „Prawo o szkolnictwie wyŜszym”. NajwaŜniejsze rozstrzygnięcia weszły pierwsze-
go września br. Oceniam, Ŝe państwowe wyŜsze szkoły zawodowe mają dobre podstawy prawne zabezpieczające 
ich interesy. Przygotowane są odpowiednie rozporządzenia ministra. 
 
Niedawno podpisaliśmy nowe umowy o współpracy z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim uwzględ-
niające moŜliwości wynikające ze świeŜej ustawy o szkolnictwie wyŜszym. 
ZłoŜyliśmy projekt do funduszu UE na rozbudowę i modernizację naszego budynku przy ul. Grunwaldzkiej. Wnio-
sek opiewał na 5 mln. zł. Niestety Marszałek Warmińsko-Mazurski wbrew opinii Regionalnego Komitetu Sterujące-
go nie przyznał nam tych kwot. 
W przyszłym roku kalendarzowym dotrze do naszej Uczelni zapowiadana ogólnokrajowa naukowa magistrala in-
formatyczna Pionier, dając zupełnie inną jakość współpracy z Internetem. Niestety PKP nie dała prawa drogi dla tej 
inwestycji. Internet do Elbląga dotrze wzdłuŜ szlaków drogowych. 
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu jest uczelnią autonomiczną samodzielnie wypracowującą treści 
merytoryczne, współpracującą z wieloma podmiotami, gdzie samorząd miejski ma pierwszeństwo przed wszystkimi 
innymi. Misję stąd płynącą nasza Uczelnia stara się wykonywać dobrze. 
Obok Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości powołaliśmy Centrum Transferu Technologii. W Uczelni działa 
teatr studencki Baton. Nasi informatycy opracowali platformę zarządzania oświatą w Elblągu w zakresie rekrutacji 
młodzieŜy do liceów.  
Dzisiaj w foyer Teatru Dramatycznego z Prezesem Aeroklubu Elbląskiego – Zdzisławem Jankowskim, podpiszemy 
umowę o współpracy, gdyŜ nasz Klub AZS PWSZ wzbogaca się o sekcję awizacyjną. 
Tak jak powiedziałem rok temu – słuŜymy Elblągowi, gdyŜ z niego wyrastamy. Nauczyciele akademiccy oraz pra-
cownicy administracji i obsługi PWSZ w Elblągu są z tego dumni. 
 
Droga młodzieŜy studencka, Drodzy pierwszoroczniacy! 
 
Chcę Wam pogratulować wyboru, którego dokonaliście. Pogratulować tego, Ŝe nadal chcecie się uczyć. Dzisiaj nikt 
nie ma wątpliwości, Ŝe najlepszą inwestycją, jest inwestycja w rozwój człowieka. Najlepszą inwestycją państwa jest 
rozwijanie oświaty i studiów wyŜszych i jednocześnie najlepszą, bo najpewniejszą inwestycją pojedynczego czło-
wieka jest zdobywanie wiedzy, zdobywanie zawodu poprzez wykształcenie. Czeka Was trudny okres wytęŜonej 
pracy, ale jednocześnie piękny okres Ŝycia, okres w pełni świadomej młodości. Tutaj będą krzepły Wasze charak-
tery, będą nawiązywały się przyjaźnie. 
Nadal będziemy dąŜyć do tego, aby w Elblągu rozwijało się środowisko studenckie, współpracując w tym celu        
z władzami miasta, samorządami i innymi szkołami działającymi w Elblągu. 
Pierwszoroczniakom Ŝyczę, aby spełnili się w murach naszej Uczelni, aby wytrwali do końca. 
My ze swej strony dołoŜymy wszelkich starań, abyście zdobyli wiedzę przydatną do wykonywania zawodu, wiedzę, 
która pozwoli wam podjąć kształcenie w ciągu całego Ŝycia. 
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Między 22 a 25 maja 2006 r. Elbląg tradycyjnie znalazł się we władaniu studentów. Podobnie jak w roku ubiegłym 
za elbląskie Juwenalia odpowiedzialna była grupa zapaleńców znana jako Elbląskie Porozumienie Studentów. 
Wśród atrakcji odbywających się na Bulwarze Zygmunta Augusta, Podzamczu Muzeum Elbląskiego, w pubach  
i dyskotece znalazły się m.in. regaty o puchar Rektora PWSZ w Elblągu, mecz wykładowcy – studenci, koncerty 
rockowe oraz mnóstwo konkursów. Jak co roku studenckie świętowanie rozpoczął pochód i parada spod budynku 
naszej Uczelni przy ul. Grunwaldzkiej.  
PrzeŜyjmy to jeszcze raz... 
 

 
 

 
 
 

 
 
Konkurs na Elbląski Produkt Roku to inicjatywa elbląskiego oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych zachęcająca przedsiębiorców i instytucje z miasta i regionu do promowania 
swoich produktów. Konkurs ma za zadanie wyłonić wysokiej jakości produkty, które dzięki swoim walorom techno-
logicznym i uŜytkowym mogą z sukcesem konkurować na rynku krajowym i zagranicznym. 
 
PWSZ w Elblągu do konkursu na Elbląski Produkt Roku zgłosiła 
komputerowy system wirtualnej rekrutacji „e-Rektutacja” do elbląskich 
szkół ponadgimnazjalnych. Produkt autorstwa studentów Instytutu 
Informatyki Stosowanej, jak mamy przyjemność ogłosić, uzyskał 
najwyŜsze noty u konkursowej kapituły, a tym samym otrzymał tytuł 
Elbląskiego Produktu Roku 2006.Uczelnia otrzymała statuetkę projektu 
rzeźbiarza Romana Fusa, zaś Prezydent Miasta Henryk Słonina 
dodatkowo przyznał studentom nagrody finansowe.  
Autorami systemu komputerowego wirtualnej rekrutacji są studenci IIS: 
Agnieszka Wójcik – wdroŜenie systemu), Dawid Labuda, Maciej Sikora i 
Tomasz Sikora – programiści (na zdjęciu z dyr. T. Obrzut). System 
stworzyli w ramach inŜynierskiej pracy dyplomowej. Kierownikami i 
pomysłodawcami projektu są Dyrektor IIS mgr inŜ. Krzysztof Brzeski oraz Wicedyrektor IIS mgr inŜ. Teresa Jure-
wicz-Obrzut. System został opracowany przy ścisłej współpracy z Naczelnikiem Wydziału Oświaty Urzędu Miej-
skiego mgr Anną Korzeniowską, Dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty Pani mgr GraŜyną Kluge oraz dyrek-
torami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w regionie.  
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Dzięki systemowi „e-Rektutacja” kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych zdobywają wszelkie informacje o wybra-
nych przez siebie szkołach. Szczegółowe dane potrzebne do rekrutacji są wprowadzone do systemu a następnie 
weryfikowane, a oni sami mogą śledzić na bieŜąco jej przebieg. Dostarczają oni dokumenty tylko do jednej ze szkół 
(szkoły I wyboru) a nie jak dotychczas do trzech. O wynikach rekrutacji dowiadują się nie tylko z wywieszonych list 
w wybranych szkołach, ale takŜe poprzez system „e-Rektutacja” drogą internetową.  
 
 

 
 

 
 

Konferencja Koła Językowego „Humanitas” 
 
Nie ma nic lepszego niŜ język, który jest łącznikiem Ŝycia społecznego(...) 1 
 

W myśl tej zasady koło językowe „ Humanitas”, załoŜone przez dr Anetę Licę, zaczęło organizować stu-
denckie konferencje naukowe, na których mogą wystąpić z referatem studenci wszystkich uczelni w Polsce. 
Wspólne wystąpienia niewątpliwie przyczyniają się do międzyuczelnianej integracji. 

Pierwsza konferencja odbyła się w maju 2005 roku. Jednak studenci podeszli do niej z obawą i pewnym 
dystansem, ale druga – „Integralia 2006” – wywołała juŜ duŜe zainteresowanie. Zgłoszono 16 prac o bardzo róŜno-
rodnej tematyce – poczynając od muzyki, wychowania, fantastyki, a nawet polityki czy historii, a kończąc na języ-
koznawstwie i literaturze.  
Zupełnym zaskoczeniem dla słuchaczy był pierwszy referat – „Czarownice w wierzeniach ludowych” – Natalii Bo-
rzestowskiej i Małgorzaty Wróblewskiej – studentek III rok filologii germańskiej UG, pracujących w Kole Naukowym 
Germanistów Uniwersytetu Gdańskiego. Wydawało się, iŜ temat ten moŜna rozpatrywać tylko w kategoriach ” było- 
minęło”. Jednak dziewczyny poddały tę tezę w wątpliwość. W efekcie doszło do tego, Ŝe nasi wykształceni 
i inteligentni słuchacze podczas referatu zaczęli dyskretnie obserwować wszystkie dziewczyny ubrane na czarno. 
CzyŜby szukali czarownic XXI wieku? 
Referat ten był dopiero początkiem dziwów „naukowych”. Zasadniczą zmianę w postrzeganiu codziennych, teore-
tycznie nieistotnych, zdarzeń wśród słuchaczy wywołała analiza stolemów, krośniąt i morów w wierzeniach kaszub-
skich, przeprowadzona przez Kamilę Formelę (I rok filologii polskiej, IPJ PWSZ). Reszty dopełniło wystąpienie 
Marceliny Czarneckiej (I rok filologii polskiej, IPJ PWSZ), w którym autorka próbowała wyjaśnić, Ŝe kamienne 
resztki znajdujące się przy drogach czy w lasach mogą być średniowiecznymi krzyŜami pokutnymi. 

Po wstępie fantastyczno-baśniowym nastąpił cykl referatów na temat wychowania. Michalina Kac (I rok 
pedagogiki, IPJ PWSZ) zaprezentowała stan badań na temat wpływu bajek na dziecko we wczesnym etapie wy-
chowania, a Magdalena Jędrzejczyk (III rok pedagogiki, IPJ PWSZ) przedstawiła metody wykorzystywania gier       
i zabaw przy nauce czytania w klasach zintegrowanych. 

Największy aplauz wśród publiczności wywołało jednak wystąpienie Szymona Kleina (I rok filologii pol-
skiej, IPJ PWSZ), który przedstawił słuchaczom moŜliwości zastosowania Djembe w warsztatach rozwojowych. 
Oprócz wiedzy teoretycznej autor wykonał samodzielnie kilka utworów, które tak zachwyciły obecnych, Ŝe nie obyło 
się bez bisów. 

Pozytywną reakcję wywołał takŜe wspólny referat Magdaleny Gardyjasz, Anny Kornas i Emilii Korneluk z II 
rok języka polskiego, reprezentujących Studenckie Koło Naukowe Humanitas, PWSZ. Dziewczyny za pomocą 
ankiet zbadały język, jakim studenci we wszystkich instytutach PWSZ w Elblągu posługują się na co dzień. Dowie-
dzieliśmy się, iŜ środowisko nasze stworzyło odrębny slang, w którym znane wyrazy straciły swe podstawowe 
znaczenie np. „baza” to dom studencki, „hejnał” to picie do dna, a „egzekucja” to egzamin, natomiast rozwinięcie 
słowa SESJA oznacza: System Eliminacji Studentów JuŜ Aktywny. 

Konferencję zamykały referaty podejmujące tematy z teorii i historii literatury. Karolina Sznajderska (V rok 
filologii angielskiej, Uniwersytet Gdański) analizowała motyw seksu, miłości i kobiety w twórczości Rafała Wojczaka 
i Teda Hughesa, zaś Sylwia Kubik, na podstawie analizy literatury obozowej wykazała, iŜ w obozach koncentracyj-
nych, mimo okropnych warunków, toczyło się Ŝycie kulturalne, które setkom ludzi pozwoliło przetrwać tę gehennę.  

Konferencja odbiła się szerokim echem w środowisku studenckim. Rozpiętość tematyki, sprawna organi-
zacja, prezentacje muzyczne i filmowe pobudziły ciekawość i ambicje studentów, i u wielu zrodziły chęć wzięcia 
udziału w konferencji planowanej w 2007r. 
Natomiast członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Humanitas” bardzo się cieszą, Ŝe przedsięwzięcie, które 
budziło tyle obaw, zaczęło przynosić takie efekty i serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do kolejnej konfe-
rencji, która odbędzie się, juŜ tradycyjnie, w maju 2007r. 

                                         Sylwia Kubik 
         III rok filologii polskiej IPJ 

 
 
 
 

                                                 
1 Ezop 
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„Samorząd w Unii Europejskiej” 
 

W dniu 27 października 2006 roku odbyła się konferencja naukowa pt.: „Samorząd w Unii Europejskiej”, 
zorganizowana przez nauczycieli akademickich Instytutu Ekonomicznego Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej 
w Elblągu.  
Głównymi celami konferencji były: 
- wymiana doświadczeń i dyskusja nad przyszłością rozwoju ośrodków lokalnych 
- ukazanie wpływu Unii Europejskiej na rozwój ośrodków lokalnych 
- określenie moŜliwości współpracy środowisk naukowych z władzami samorządowymi 
- inspirowanie nowych kierunków badawczych poprzez wymianę poglądów i wyników badań 
Moderatorem konferencji była dr hab. Krystyna Gomółka, prof. PWSZ, dyrektor Instytutu Ekonomicznego.  

 
W obradach konferencji uczestniczyło około 40 osób. Obok przedstawicieli nauki, władz uczelni, dyrekto-

rów instytutów i biblioteki uczelnianej, znaleźli się równieŜ reprezentanci władz samorządowych miasta Elbląga: 
mgr Irena Derewecka, mgr Jadwiga Wawer i mgr Maciej Kubicki, co umoŜliwiło 
konfrontację poglądów naukowych z praktyką, a prezentowane wystąpienia miały 
bardzo zróŜnicowany charakter i dotyczyły często niezmiernie szerokich aspektów 
związanych z funkcjonowaniem samorządu w Unii Europejskiej.  

Podczas spotkania jednym z obszarów, któremu poświęcono wiele uwagi, 
był temat z zakresu standardów 
informacji publicznej w samo-
rządach terytorialnych oraz 
znaczenie kapitału ludzkiego         
w rozwoju regionalnym. Dziś 
odgrywają one kluczową rolę          
w całokształcie funkcjonowania 
samorządu i jego otoczeniu 
społecznego. 

                                               Prof. K. Gomółka        
Wiele uwagi poświęcono równieŜ praktycznej 

współpracy partnerskiej miast. Zaprezentowano wieloletni 
dorobek Elbląga i znaleziono wiele dowodów na globalny 
charakter naszego miasta, które, poprzez odpowiednie elementy 

promocji, jest zauwaŜane daleko poza granicami Polski. Wypływające stąd gospodarcze i społeczne kontakty ze 
światem stwarzają moŜliwości wymiany doświadczeń, czego wynikiem bywa często transfer wiedzy, technologii, 
itp. 

Na konferencji podjęto takŜe temat innowacji przełomowych, dostrzegając w nich problem globalny. 
Wbrew głoszonym w mediach opiniom zasilanie innowacyjne wyraźnie zmniejsza się juŜ od dłuŜszego czasu,        
a Europa dawno przestała być kuźnią postępu innowacyjnego. Mają miejsce naturalne procesy ulepszania, koja-
rzenia i propagowania znanych juŜ wynalazków, ale wielkie wynalazki otwierające nowe horyzonty zdarzają się 
rzadko.  

Przypadek Europy wydaje się szczególnie interesujący z uwagi na jej dominację pod względem innowcyj-
ności w przeszłości. Obok innowacji przełomowych, które dziś są juŜ problemem globalnym, Europa równieŜ osła-
biła swoją pozycję pod względem ogólnego poziomu innowacyjności (tj. innowacji dronych, usprawniających). 
Rozwój nauki i komercyjnych zastosowań wiedzy w Europie pozostaje w tyle w porównaniu z dynamiką innowacyj-
ną gospodarki amerykańskiej. O słabnącej pozycji Europy w tym zakresie świadczy wiele wskaźników m.in. male-
jąca liczba przyznanych nagród Nobla, wniosków patentowych i uzyskanych patentów, publikacji naukowych, male-
jący udział wskaźników cytowań (co wyraźnie podkreśla brak innowacyjności w pracach badawczych oraz ich 
opracowaniach ksiąŜkowych), czy malejąca liczba nowych metod zarządzania, wprowadzonych przez europejskie 
korporacje zawodowe, handlowe i naukowe.  
W tym względzie misja samorządów lokalnych w transferze technologii jest znacząca. Elbląg tworzy odpowiednią 
infrastrukturę do tworzenia innowacji. Posiada juŜ stosowne zaplecze naukowe, techniczne i przede wszystkim 
doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych na realizację projektów inwestycyjnych. 

Reasumując, konferencja doskonale wpisała się w okres transformacji oraz kampanii wyborczej do samo-
rządów lokalnych naszego państwa i pokazała wielkie moŜliwości tkwiące  
w zasobach intelektualnych miasta Elbląga, a szerzej Polski - kraju będącego członkiem Unii Europejskiej. 

                                                   
 dr inŜ. Tomasz Winnicki 
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„Tradycyjny islam a świat współczesny” 

 
Tegoroczna inauguracja wykładów otwartych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu odbyła 

się w dniu 26 października 2006 roku.  
Przybyłych do auli Instytutu Pedagogiczno-Językowego zaproszonych gości, studentów oraz prelegenta w imieniu 
władz uczelni powitała pani prorektor prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska.  

Tegoroczny cykl wykładów otwartych zainaugurował ks. dr 
Adam Wąs, który obecnie pełni funkcję dyrektora Centrum Dialogu, 
Kultur i Religii w PienięŜnie i jednocześnie prowadzi wykłady z religiolo-
gii oraz zajęcia fakultatywne z islamu w Misyjnym Seminarium Duchow-
nym KsięŜy Werbistów w PienięŜnie oraz Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim w Olsztynie. Posiada teŜ doświadczenie w pracy misyjnej - 
na misjach spędził ponad 3 lata, głównie w Kenii, Nairobi i Garba Tulla. 
Od 2005 roku pracuje nad rozprawą habilitacyjną: „Chrześcijańska 
misja a islamska da’wa”.                                                          
26 października ks. dr Adam Wąs przedstawił swoje przemyślenia doty-
czące świata muzułmańskiego pt.: „Tradycyjny islam a świat współcze-
sny”. Wykład w całości poświęcony był skomplikowanym relacjom, które 
zachodzą między chrześcijaństwem a islamem w Europie i eksponował 
wieloaspektowe kontakty obu monoteistycznych religii w kontekście, „słynnego” juŜ wykładu PapieŜa Benedykta 
XVI, wygłoszonego podczas niedawnego pobytu w Niemczech na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Ks. A. Wąs w trak-
cie wykładu zaprezentował teŜ obszerne fragmenty filmu holenderskiego reŜysera Van Gogha, który zginął z rąk 

fanatyka religijnego pochodzenia arabskiego.  
Dodatkową atrakcją spotkania była moŜliwość obejrzenia oryginalnego, pisanego 

alfabetem arabskim, Koranu oraz strojów uŜywanych na obszarach, gdzie dominującą 
religią jest islam. 
Na pewno dzięki temu spotkaniu słuchacze mieli okazję nie tylko uzyskać ogromne 
kompendium wiedzy na temat samego islamu, ale takŜe rozwiać wiele narosłych wokół 
niego mitów i nieporozumień oraz zweryfikować wiele potocznych osądów.   

Wykład był na tyle ciekawy, Ŝe zebrani słuchacze zwrócili się do wykładowcy        
i pani prorektor o rozwaŜenie moŜliwości ponownego spotkania. Ks. Adam Wąs przyjął to 
spontaniczne zaproszenie. Wszystko wskazuje, Ŝe do spotkania dojdzie juŜ wiosną 2007 
roku. 

                                                                          dr Edward J. Jaremczuk 
 

 
 

 
 

„Oblicza Internetu” 
 
JuŜ po raz trzeci Instytut Informatyki Stosowanej gościł naukowców z całej Polski na Interdyscyplinarnej Konferen-
cji Naukowej „Oblicza Internetu – Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku”. 
 

Przyjechali do nas pracownicy naukowi z Uniwersytetów: Adama Mickiewicza        
w Poznaniu, Warszawskiego, Wrocławskiego, Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Jagiellońskiego, Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Warmińsko-Mazurskiego, 
Uniwersytetu w Białymstoku, z Akademii: im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedago-
gicznej w Krakowie, Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Ekonomicznych w Krakowie          
i Wrocławiu oraz innych szkół wyŜszych.  
Wypowiadali się w na temat przyszłość komunikowania w Internecie, nadziejach                   
i rozczarowaniach społeczeństwa on-line, o złowionych w sieć oraz o nowych obyczajach, 
kulturze i języku Internetu. 
Zainteresowanie konferencją wyszło poza mury uczelni. Na wybranych wystąpieniach 
pojawiali się goście z miasta. Uczniowie II LO wybrali referat o grach sieciowych, osoby 
związane  zawodowo  z  mediami  przyszli wysłuchać referatów o aspektach funkcjonowania Prof. M. Sokołowski 
komentarzy czy prowadzeniu sporów na forum.  
Wszystkie referaty znalazły się w monografii pokonferencyjnej recenzowanej przez prof. nadzw. dr hab. Kazimierza 
Krzysztofka ze Szkoły WyŜszej Psychologii Społeczne w Warszawie. Wszystkie osoby, w których sferze zainterso-
wań leŜy Internet, juŜ dzisiaj zapraszamy na następną konferencję „Oblicza Internetu – Architektura komunikacyjna 
sieci”, która odbędzie się 22 listopada 2007r.                                                                     . mgr  Teresa Obrzut-Jurewicz 
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Tak, tak – to nie Ŝarty. 2-go czerwca br.      
w Jachtklubie Wodnik odbyło się wodowanie jachtu 
typu Carter 24. Na burcie obok logo Państwowej 
WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu, widnieje 
napis UFO II. Tak nazywa się nasza łódź. Było to 
zakończenie pierwszego etapu prac i działalności 
sekcji Ŝeglarskiej KU AZS PWSZ. 

 Sekcją, działającą od początku ubiegłego 
roku akademickiego, opiekuje się mgr Daria Rybar-
czyk. Powstanie sekcji było efektem podpisania 
umowy o współpracy pomiędzy naszą Uczelnią         
a Jachtklubem Wodnik, mieszczącym się nad rzeką 
Elbląg przy ul. Radomskiej. Przypomnijmy, Ŝe sekcja 
Ŝeglarska ma charakter otwarty, to znaczy jej człon-
kami mogą być równieŜ prcownicy PWSZ w Elblągu. 
W okresie wakacji, kiedy studenci podróŜują po 
świecie, Ŝeglowali równieŜ nauczyciele PWSZ. Efek-
tem Ŝeglarskiej pasji był udział naszego jachtu         
w regatach o Puchar Prezesa ABB Gazpetro, Błękit-
nej Wstędze Zalewu Wiślanego, regatach w Nowej 
Pasłęce.  

Za nami pierwszy rok działalności sekcji. 
Przed nami kolejny, z nowymi pomysłami i planami. 
Tradycyjnie, wakacje to okres aktywności sekcji 
turystycznej mgr Janusza „druha” Światkowskiego. 
Tegoroczne wakacje nasi turyści, zwani włóczybu-
tami, spędzili dwa lipcowe tygodnie na obozie wę-
drownym odwiedzając Beskid Sądecki, Pieniny, 
Gorce, kończąc swoją wędrówkę na Babiej Górze. 

Nowy rok akademicki 2006/2007 rozpoczę-
liśmy podpisaniem umowy o współpracy PWSZ        
w Elblągu z Aeroklubem Elblaskim. W ramach KU 
AZS PWSZ będzie funkcjonować sekcja lotnicza. W 
programie jej działania znajdzie się szkolenie z szy-
bownictwa, spadachroniarstwa, paralotniarstwa, 
sportów lotniczych. 

 
 

 
Sekcja Ŝeglarska 
 

 
Przed pozostałymi sekcjami KU AZS 

PWSZ, reprezentującymi klasyczne gry zespołowe, 
koszykówkę, piłkę noŜną, siatkówkę kolejny rok 
startów w rozgrywkach akademickich. Wybiegając 
nieco w przyszłość, myślimy juŜ o Juwenaliach 2007.  

 

Warto byłoby w nowej hali widowiskowo-
sportowej zorganizować szereg turniejów sporto-
wych z udziałem uczelni z trójmiasta i elbląskich 
szkół średnich. 

Na zakończenie wszystkim studentom 
pierwszoroczniakom Ŝyczymy wytrwałości i pomyśl-
ności na studiach i zachęcamy do czynnego upra-
wiania sportu w AZS. 

 mgr Aleksander Misiewicz 
 

 

                                 
 
 

– „IT Academic Day” – to nazwa konferencji zorganizowanej 
pod koniec listopada br. przez Sekcję NET Koła Naukowego IIS. 
Jej tematem przewodnim były technologie i narzędzia programi-
styczne firmy Microsoft 
 
– student Ekonomii Michał Janicki jest aktualnym Mistrzem 
Polski w Warcabach Klasycznych 
 

– w „Bazunie” – Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Studenc-
kiej, który w br. odbywał się w Elblągu pod patronatem Rektora 
naszej Uczelni mogliśmy obejrzeć występ pracownika IE – Marka 
Bucholca    
 

– Marcin Glaubert student IV roku Ochrony środowiska zajął II 
miejsce na Akademickich Mistrzostwach Polski w LA w skoku 
wzwyŜ, uzyskując wynik 2,14. 
 

– Maciej Tomczak – student I roku IE został młodzieŜowym 
Mistrzem Polski w kick boxingu, na koncie ma teŜ Puchar Polski 
Seniorów 



Biuletyn PWSZ w Elblągu 
 

 12 

 

 
 

MONTRANSAT – projekt Instytutu Politechnicznego 
 

Zalew Wiślany stał się w ostatnim czasie obiektem szczególnego zainteresowania gremiów                     
politycznych, gospodarczych oraz opinii publicznej ze względu na planowane rozwiązanie techniczne, które     
miałoby przynieść rozwój naszemu regionowi. JednakŜe w opiniach i informacjach dotyczących przekopania kana-
łu przez Mierzeję Wiślaną stosunkowo mało miejsca zajmuje zagadnienie jakości wód akwenu. A przecieŜ jest      
to bardzo istotna kwestia zarówno dla ochrony jego przyrody, jak i rozwoju całego regionu.  

W Instytucie Politechnicznym PWSZ od sierpnia 2006r. realizowany jest projekt MONTRANSAT          
„Monitoring jakości wód Zalewu Wiślanego w oparciu o teledetekcję satelitarną”, który jest finansowany                  
w 75%  z Funduszy Strukturalnych UE w ramach programu rozwoju współpracy transgranicznej INTERREG IIIa. 
Termin jego zakończenia zaplanowano na grudzień 2007r., a partnerami Instytutu Politechnicznego PWSZ           
są Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Kaliningradzki Państwowy     
Uniwersytet Techniczny. Koordynatorem projektu jest dr hab. Marek Kruk, a kierownikiem – dr Agata Rychter.  
 
     Niniejsze przedsięwzięcie ma na celu udostępnienie zainteresowanym nowoczesnego narzędzia monito-
ringu wód Zalewu, poniewaŜ precyzyjna i powtarzalna diagnoza stanu tego ekosystemu wodnego warunkuje   
przemyślane działania inwestycyjne oraz moŜe być wykorzystana do planowania i realizacji przedsięwzięć       

rekultywacyjnych. Projekt moŜe teŜ stanowić kolejną platformę współpracy 
pomiędzy stroną polską i rosyjską, której celem byłoby pełne przywrócenie 
przyrodniczych i gospodarczych walorów Zalewu Wiślanego. 

Celami bezpośrednimi projektu są:  

1. Opracowanie modelu transformacji danych satelitarnych na dane 
dotyczące parametrów czystości wody na podstawie obrazowania 
przez detektory satelitarne CHRIS-PROBA lub inne. 

2. Wyznaczenie przestrzennych rozkładów wartości parametrów 
czystości wód w Zalewie Wiślanym: identyfikacja źródeł 
zanieczyszczeń i ocena ich przestrzennego oddziaływania, 

uwzględniająca transgraniczność akwenu. 

3. Ocena czynników odpowiedzialnych za zmiany wartości parametrów czystości wód i interpretacja 
ze względu na ochronę zasobów Ŝywych akwenu. 

4. Wymiana pomiędzy stroną polską i rosyjską informacji dotyczących aktualnych i potencjalnych źródeł 
zanieczyszczeń wód Zalewu. 

5. Opracowanie portalu internetowego i bazy danych (zawierających aktualne dane z monitoringu jako-
ści wód Zalewu), udostępnianych zainteresowanym instytucjom polskim i rosyjskim.  

6. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie korzystania i  interpretacji danych z monitoringu jakości wód 
Zalewu dla docelowych odbiorców po obu stronach granicy (samorządy, słuŜby ochrony środowiska   
i przyrody, firmy rybackie i transportowe i inni).  

 
Zgodnie z harmonogramem projektu strona internetowa, dotycząca monitoringu jakości wód Zalewu      

Wiślanego, zostanie uruchomiona w roku 2007. Jesienią tego samego roku przewidziane jest szkolenie dotyczące 
obsługi i interpretacji danych publikowanych w portalu. 

 
Projekt MONTRANSAT został zaprezentowany podczas konferencji „Perspektywy zrównowaŜonego    

rozwoju Mierzei Wiślanej Mierzeja 2006”, zorganizowanej przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Uniwersytet 
Gdański. Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę, Ŝe losy Mierzei Wiślanej to nie tylko kwestia zachowania         
wąskiego skrawka lądu odcinającego Zalew Wiślany od Bałtyku. Problem winien być rozpatrywany w powiązaniu 
ze stanem ekologicznym Zalewu i strefy przybrzeŜnej Zatoki Gdańskiej oraz występującymi tam róŜnorakimi    
zagroŜeniami. Podczas konferencji, na której wystąpili równieŜ pracownicy Instytutu Politechnicznego – profesor 
Zbigniew Endler oraz Sylwester Stanicki, sformułowano opinię dotyczącą realizacji moŜliwych do zaakceptowania 
planów rozwoju Mierzei Wiślanej i Zalewu Wiślanego, uwzględniającą takŜe koncepcję wykonania przekopu.  

Zmiany w środowisku, mogące nastąpić w efekcie procesów naturalnych lub teŜ przyjęcia określonych 
rozwiązań gospodarczych i technicznych na Mierzei Wiślanej, były równieŜ tematem dyskusji podczas konferencji 
zorganizowanej we wrześniu 2006r. przez studentów ochrony środowiska IP PWSZ, w ramach projektu „Walory 
przyrodniczo-krajobrazowe Mierzei Wiślanej (Vislienskaja Kosa) a turystyka w regionie Morza Bałtyckiego” (Fot.1).  
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Konferencja ta była podsumowaniem polsko-rosyjskich warsztatów, które odbyły się w czerwcu 2006r. w Piaskach, 
w ramach projektu PHARE (Fot.2). Studenci pracowali w dwóch grupach: biologicznej i chemicznej. Zadaniem 
grupy biologicznej było zbadanie stopnia zanieczyszczeń plaŜy, analiza składu biologicznego fauny dennej 
w strefie przybrzeŜnej Zalewu oraz rejestracja abrazji brzegu od strony morza. Natomiast grupa chemiczna pozna-
ła metody pobierania, przechowywania i konserwacji próbek środowiskowych (woda, zawiesina, woda porowa, 
osady). Studenci przeprowadzili analizy soli odŜywczych w wodzie morskiej i zalewowej przy uŜyciu metody spek-
trofotometrycznej. 

 

Wspólne konferencje, warsztaty i projekty to przedsięwzięcia w Instytucie Politechnicznym, które, obok realizacji 
celów czysto naukowych, stwarzają teŜ okazję do integracji środowisk akademickich Polski i Rosji oraz przyczynia-
ją się do zacieśnienia współpracy pomiędzy uczelniami. 

dr Agata Rychter 
 
 
 
 
 

      

Fot. 1 Konferencja studencka w ramach projektu PHARE, wrzesień 2006r. 

  

  

Fot. 2 Studenci polscy i rosyjscy podczas warsztatów w Piaskach, czerwiec 2006r. 
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„Nauka a jakość życia” – konferencja w Wilnie  
 
 
Celem tegorocznej edycji konferencji „Nauka a jakość Ŝycia”, zorganizowanej przez Universitas Studiorum Polona 
Vilnensis (Wilno, 28-30 czerwca 2006 r.) było zintegrowanie i ukierunkowanie aktywności naukowej przedstawicieli 
rozmaitych ośrodków na zagadnienia związane z problematyką Prawdy, Dobra i Piękna. 
Elbląskim akcentem Konferencji było uczestnictwo delegacji PWSZ w Elblągu, zorganizowanej pod przewodnic-
twem Rektora PWSZ w Elblągu, prof. dra hab. inŜ. Zbigniewa Walczyka. 
Podczas uroczystego otwarcia Konferencji, którego dokonał Rektor polskiej uczelni w Wilnie prof. Romuald Brazis 
pojawiła się moŜliwość nawiązania indywidualnych kontaktów i wstępnej wymiany poglądów między gospodarzami 
i gośćmi – przedstawicielami róŜnych ośrodków naukowych z Polski, Litwy i innych krajów. 
Kolejne dwa dni były poświęcone prezentacji referatów z zakresu rozmaitych dyscyplin (techniki, nauk inŜynieryj-
nych, informatyki, ekonomii, medycyny, psychologii, pedagogiki, muzykologii, medioznawstwa, literaturoznawstwa). 
Obrady stanowiły znakomitą okazję do wymiany badań i doświadczeń na temat róŜnych aspektów wiedzy, anali-
zowanej w świetle realizacji ideału Piękna, Prawdy i Dobra.  
Celem wizyty delegacji PWSZ w Elblągu, oprócz prezentacji referatów i udziału w dyskusjach, było omówienie 
warunków kontynuacji współpracy między PWSZ w Elblągu a Universitas Studiorum Polona Vilnensis w zakresie 
promowania i propagowania idei zintensyfikowania kontaktów między kadrą i studentami obu Uczelni. 
         

dr Katarzyna Jarosińska 
 

 
 
„Wyliczanka” ABATONU 

 
 
Teatr Studencki ABATOAN wznowił swoją działalność w lutym 2006r. W skład zespołu weszły osoby po-

siadające juŜ pewne doświadczenie (członkowie poprzedniej grupy oraz innych zespołów teatralnych), ale takŜe 
osoby stawiające pierwsze kroki na scenie. 

Pierwsze zajęcia były prawdziwą próbą wytrzymałości. Stanowiły je głównie Ŝmudne ćwiczenia dykcyjne. 
Dobra zabawa zaczęła się dopiero później. Najpierw były krótkie scenki improwizowane. Musieliśmy naprawdę 
dobrze opanować tę sztukę, poniewaŜ improwizacja była fundamen-
tem naszego przedstawienia. Zrezygnowaliśmy z wyuczonych kwe-
stii, by nadać kaŜdej postaci niepowtarzalny charakter, a takŜe zmie-
rzyć się z ogromnym wyzwaniem, jakim jest zagranie roli w naturalny 
sposób, bez tradycyjnego scenariusza. Była to naprawdę cięŜka pra-
ca, ale teŜ towarzyszył jej radosny nastrój i mnóstwo śmiechu.  

Pomysł sztuki podsunęła nam prowadząca zajęcia – mgr E. 
Organowska. Temat był trudny, a jednocześnie „ograny” – narkoma-
nia. TakŜe forma – teatr forum – nie naleŜała do najprostszych. 
W naszych głowach czasami pojawiała się myśl, czy to aby nie za 
„głębokie wody” jak na amatorską grupę teatralną?  

Premiera spek-
taklu odbyła się podczas 
Juwenaliów w naszej pięknej, nowootwartej sali teatralnej w DS. Nr 2. 
Wszyscy byliśmy bardzo zdenerwowani. Obawialiśmy się, Ŝe widow-
nia będzie świeciła pustkami, a nasza sztuka nie trafi do publiczności. 
Dlatego byliśmy naprawdę szczęśliwi, gdy okazało się, Ŝe spektakl się 
widzom spodobał.  
Daliśmy z siebie wszystko, a nasza praca została doceniona i to było 
dla nas największą nagrodą!  
Nasz spektakl mieliśmy jeszcze okazję zaprezentować na Przeglą-
dzie Teatrów Offowych, zorganizowanym w czerwcu 2006r. przez 
Teatr Dramatyczny w Elblągu. 

Pierwsze pozytywne doświadczenie dało nam duŜo satysfakcji i zmobilizowało do dalszej pracy. W tym 
roku postawiliśmy przed sobą bardziej ambitne zadanie – najpierw integracja grupy (liczymy na nowych członków), 
potem solidne warsztaty teatralne, a na Juwenalia kolejny spektakl i - miejmy nadzieję – kolejny sukces! 

 
Katarzyna Musioł, Małgorzata Schulz  

       III rok  KZiWP  IPJ 

 
 
 


