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Student PWSZ mistrzem Polski w warca-
bach! 
Michał Janicki jest studentem III roku Ekonomii. Ma 
na koncie wiele zwycięstw, wśród których jest włą-
śnie mistrzostwo Polski. Jest teŜ pierwszym Pola-
kiem, który zdobył medal na Mistrzostwach Świata 
w Warcabach klasycznych. 

 
Informatyka oraz Mechanika i Budowa 
Maszyn pozytywnie! 
 
W semestrze zimowym roku akademickiego 
2006/2007 Zespół Oceniający Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej szczegółowo skontrolował jakość 
kształcenia na kierunkach Informatyka oraz Mecha-
nika i Budowa Maszyn. Po zapoznaniu się  
z raportem z kontroli, Prezydium Państwowej Komi-
sji Akredytacyjnej obydwa kierunki oceniło pozytyw-
nie. 

 
Wrócili z praktyk w Niemczech 
 
10 studentów IV roku Informatyki pod koniec stycz-
nia br. wróciło z 15-tygodniowych praktyk  
z Niemiec. Młodzi informatycy pracowali w firmach 
branŜy IT w Karlsruhe w ramach projektu „Nowa 
Europa – Mobilność Zawodowa Sektora IT”. 

 
4 Kolory Love Story 
 
28 lutego br. w Domu Studenckim nr 2 przy ul. 
Wspólnej miała miejsce uroczysta premiera nowego 
spektaklu Teatru Akademickiego „Abaton” pt.  
„4 Kolory Love Story”. Za reŜyserię odpowiedzialni 
są: mgr ElŜbieta Organowska i student IPJ Rado-
sław Śmietanko. 

 
Seminarium podsumowujące projekt „Nowa 
Europa – Mobilność Zawodowa Sektora IT” 
 
28 lutego br. odbyło się seminarium podsumowują-
ce realizację praktyk zagranicznych w ramach pro-
gramu Leonardo da Vinci. W spotkaniu oprócz stu-
dentów, którzy wrócili z Niemiec, udział brali takŜe 
potencjalni pracodawcy zainteresowani zatrudnie-
niem młodych informatyków. 

 
Człowiek i materia - wystawa malarstwa 
 
W lutym i marcu w Galerii Filar Sztuki moŜna było 
oglądać wystawę prac malarskich autorstwa Pawła 
Nieczuji-Ostrowskiego pt. „Człowiek i materia”.  
 

 
„Oblicza Internetu” po raz czwarty 
 
Znany jest juŜ termin kolejnej konferencji poświęco-
nej fenomenowi Internetu. Konferencja „Oblicza 
Internetu – Architektura komunikacyjna Sieci" odbę-
dzie się w dniach 22-23 listopada br.  
w Instytucie Informatyki Stosowanej. 

 
Nie bądź Ŝyła – daj się wyssać! 
 
Pod takim hasłem 27 lutego br. w naszej Uczelni 
przebiegała kolejna akcja z cyklu „Wampiriada”. 
Studenci oddali 25 litrów krwi. 

 
Ruszyło EINTI 
 
Około 50 młodych informatyków pracuje od niedaw-
na w Elbląskim Inkubatorze Nowoczesnych Techno-
logii Informatycznych. Większość stanowią absol-
wenci naszej Uczelni.  

 
Czy ocieplenie klimatu stwarza zagroŜenia 
dla polskiego WybrzeŜa? - wykład 
 
28 marca br. miał miejsce wykład otwarty poświę-
cony zagroŜeniom wynikającym z globalnego ocie-
plenia. Temat zreferowała prof. dr hab. Halina Pie-
karek-Jankowska, Prorektor ds. Rozwoju. 

 
Musica Dei – koncert chóru 
 
15 kwietnia w Katedrze Św. Mikołaja w Elblągu 
wystąpił Akademicki Chór PWSZ w Elblągu z kon-
certem "Musica Dei". W programie znalazła się 
muzyka sakralna takich kompozytorów jak: Ko-
szewski, Gomółka, Pärt, Łuciak, Saint-Seans. 

 
„Asset Backed Securities” – wykład  
 
16 maja miał miejsce wykład otwarty prof. Patricka 
Moore z Fachhochschule w Stralsundzie (Niemcy). 
Profesor gościł w Elblągu w ramach europejskiego 
Programu Socrates-Erasmus. 

 
Fundusze unijne a rozwój regionalny 
 
26 października br. odbędzie się konferencja, której 
celem jest m.in. ukazanie wpływu Unii Europejskiej 
na rozwój ośrodków lokalnych. Organizatorem kon-
ferencji jest Instytut Ekonomiczny. 

 
Kolejna Bazuna za nami… 
 
W dniach 29-30 czerwca br. na Podzamczu po raz 
drugi królowała „Bazuna” – 35 Ogólnopolski Tury-
styczny Przegląd Piosenki Studenckiej. RównieŜ       
w tym roku imprezę patronatem objął Rektor naszej 
Uczelni – prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk.  
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W kwietniu br. miały miejsce wybory władz PWSZ w Elblągu na lata 2007-2011. Jako pierwsze 
(4kwietnia) odbyły się wybory Rektora. Zdecydowaną większością głosów na to stanowisko została 
wybrana prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska, która od września ubiegłego roku w naszej Uczelni 
pełni funkcje Prorektora ds. Rozwoju. Na zebraniu na 30 uprawnionych do głosowania, obecnych było 
29 przedstawicieli Kolegium Elektorów – waŜnych głosów oddano 29,  głosów za – 26, głosów przeciw 
– 1, głosów wstrzymujących się – 2. 
Kolejnym etapem powoływania nowych władz były wybory Prorektorów, które obyły się tydzień póź-
niej. 11 kwietnia br. Kolegium Elektorów zadecydowało, iŜ tę funkcje pełnić będą od roku akademic-
kiego 2007/2008 prof. dr hab. inŜ Zbigniew Walczyk – jako Prorektor ds. Rozwoju oraz dr. hab. inŜ. 
Cezary Orlikowski, prof. PWSZ w Elblągu – jako Prorektor ds. Kształcenia. Na spotkanie z 30 upraw-
nionych do głosowania osób, przybyły 22, które oddały 22 waŜne głosy, głosów przeciw i wstrzymują-
cych się nie było.  
RównieŜ w Instytucie Pedagogiczno-Językowym nastąpiły zmiany, obecnie dyrektorem jednostki jest 
mgr Teresa Kubryń (przedtem zastępca), funkcję wicedyrektora powierzono natomiast dr Irenie Soro-
kosz.  
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   
           Prorektor ds. Kształcenia                                     J. M. Rektor  PWSZ w Elblągu                                          Prorektor ds. Rozwoju                                    
       dr hab. inŜ. Cezary Orlikowski                          prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska                        prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk    
            

 
 
Certyfikat ISO dla PWSZ w Elblągu 
 
Państwowa Wy Ŝsza Szkoła Zawodowa w Elbl ągu otrzymała certyfikat potwierdzaj ący zgodno ść 
systemu zarz ądzania jako ścią w Uczelni z wymaganiami normy EN ISO 9001 : 2000.  
 
Uroczyste wręczenie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością odbyło się 31 maja 2007, w auli In-
stytutu Pedagogiczno- Językowego, przy ul. Czerniakowskiej 22.  

 Zakres certyfikacji obejmuje: 
- kształcenie studentów w ramach prowadzonych kierunków 
studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne i podyplomowe),  
- projektowanie i wykonywanie usług informatycznych, 
- prowadzenie badań naukowych i analiz regionalnych.  
Certyfikat został wydany przez Polski Rejestr Statków S.A.  
w Gdańsku 12.04.2007 na okres 3 lat. Audit certyfikujący sys-
tem zarządzania jakością w Uczelni za zgodność z normą ISO 
9001 : 2000 odbył się dniach 26 – 28 marca 2007 r.  
W trakcie wdraŜania systemu m.in. dokonano aktualizacji i ad-
aptacji systemu zarządzania Uczelnią oraz zakresu odpowie-
dzialności i uprawnień personelu, uporządkowania procesów  
i procedur oraz wewnętrznych aktów normatywnych. Korzyści  

z wdroŜenia systemu zarządzania jakością to przede wszystkim: potwierdzenie i doskonalenie jakości 
świadczonych usług, poprawa wizerunku i podwyŜszenie konkurencyjności Uczelni, usprawnienie 
funkcjonowania Uczelni, lepsze poznanie potrzeb klienta (studenta), zwiększenie efektywności zarzą-
dzania Uczelnią, zwiększenie zadowolenia i zaufania klienta (studenta).  
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„Ukazać prawdziwą wolność – inspiracje Jana Pawła II dla współcze-
sności”  
29 marca br. w auli Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu miała miejsce II Mię-
dzyuczelniana konferencja naukowa „Ukazać prawdziwą wolność – inspiracje Jana Pawła II dla 
Współczesności”.  
 

Konferencję otworzyła dr Magdalena Dubiella-
Polakowska, Rektor EUH-E, a całe spotkanie popro-
wadził ks. dr Grzegorz Puchalski, Rektor WyŜszego 
Seminarium Duchownego w Elblągu. Jako pierwszy 
referat przedstawił prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks, 
reprezentujący PWSZ w Elblągu, mówił on o wolno-
ści w sferze polityki i gospodarki. Inny aspekt wolno-
ści przedstawił natomiast ks. dr Stanisław Fel z Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego w odczycie pt. 
„Wolność ekonomiczna z perspektywy celu gospo-
darki”. „Kultura jako sumienie cywilizacji” – to myśl 
przewodnia towarzysząca wystąpieniu prof. dr hab. 
Leszka Korporowicza ze Szkoły WyŜszej im. B. Jań-

skiego w Elblągu. „Przymierze wolności i prawdy 
fundamentem kultury”, taki tytuł nosił referat zapre-
zentowany przez dr hab. Krystynę Czubę z Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
„Wolności akademickie. Aspekty prawne i historyczne” – 
na tych zagadnieniach natomiast w swoim eseju 
skoncentrował się prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk, 
Rektor PWSZ w Elblągu. Konferencję zakończyło 
wystąpienie ks. dr Marka śmudzińskiego z WyŜszego 
Seminarium Duchownego w Elblągu, który opowiedział o  
wolności w nauce i jej konsekwencjach etycznych.  
Komitet honorowy konferencji: Ks. Bp Dr Jan Styrna –       Rektor PWSZ w Elblągu  i Rektor WSD w Elblągu  
Biskup Elbląski, Henryk Słonina – Prezydent Miasta Elbląga, Jacek Protas – Marszałek Województwa 
Warmińsko–Mazurskiego. 
 

 

 
Nasza Uczelnia na targach edukacyjnych 

 
Razem z innymi szkołami wyŜszymi 6-7 marca br. PWSZ w Elblągu wzięła udział w targach edukacyj-
nych w Toruniu. Targi zorganizował Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu. Nasza Uczelnia bierze 
udział w „Promocji Edukacji” co roku. Tym razem 
reprezentowały nas 4 osoby: 2 studentów z Instytutu 
Informatyki Stosowanej, wykładowca oraz pracownik 
Biura Rektora. Nasze stoisko odwiedziło wiele osób 
a oferowane kierunki cieszyły się duŜym zaintereso-
waniem. MłodzieŜ najczęściej pytała o Pedagogikę, 
Ekonomię i Informatykę. Nie zabrakło pytań „tech-
nicznych”. Maturzyści pytali o zasady przeliczania 
punktów z matury podstawowej i rozszerzonej  
a takŜe o rodzaje studiów i uzyskiwane tytuły.  
W kolejnym tygodniu w dniach 19-21 marca br. nasi 
reprezentanci prezentowali Uczelnię na targach 
Akademia 2007 w Gdańsku.  
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Podsumowanie realizacji projektu „Nowa Europa – Mobilność zawo-
dowa sektora IT” 
 
 27 lutego br. miało miejsce seminarium podsumowujące 
działania w ramach projektu „Nowa Europa – Mobilność   
zawodowa sektora IT”, finansowanego z europejskiego 
programu Leonardo da Vinci. Dzięki jego realizacji studen-
ci informatyki odbywali praktyki zawodowe w Niemczech. 
Na spotkaniu koordynatorzy projektu podsumowali zreali-
zowany projekt oraz przedstawili zasady dotyczące zagra-
nicznych praktyk w ramach europejskich programów. Stu-
denci natomiast opowiedzieli o wyjeździe i swoich do-
świadczeniach zdobytych podczas pracy w niemieckich 

firmach. 10 studentów informatyki wyjechało do Karl-
sruhe na okres 3,5 miesiąca. Młodzi informatycy pra-
cowali tam „na pełnym etacie” w firmach tj.: Amec Spie 
System Integration GmbH, Cab-Produkttechnik GnbH 
& Co KG, Texdata Software GmbH, Deutsche Tele-
kom AG Telokom AG Teleksom Training, FZI For-
schungszentrum – Information an der Universitat Karl-
sruhe, MCT Datensysteme GmbH – Fraunhofer Institut 
IITB. Większość studentów pracowała na samodziel-
nych stanowiskach a powierzane przez pracodawców 
zadania wymagały nie tylko wykorzystania zdobytej 
wiedzy podczas studiów, ale takŜe osobistego zaan-

gaŜowania. Praktykanci zajmowali się m.in.: projektowaniem stron internetowych, pisaniem progra-
mów np. zabezpieczających dane osobowe czy do projektowania róŜnego rodzaju etykiet w rysunku 
technicznym. W wolnym czasie zwiedzali miasto Karlsruhe, pojechali takŜe na wycieczki do Stuttgar-
du, Heidelbergu, Schwarzwaldu oraz Strassburga. (Na zdjęciach Dyrektor IIS mgr inŜ. K. Brzeski oraz 
studenci uczestniczący w programie). 
 

    
 

 
 
Hurra! Mamy Euro! W Polsce, w 2012 roku odbędą się piłkarskie 
Mistrzostwa Europy. Do naszego kraju zjadą najlepsi piłkarze 
starego kontynentu a za nimi tysiące kibiców i turystów z całej 
Europy. Polska zasługiwała na taką imprezę. Widząc radość i 
entuzjazm po ogłoszonej decyzji młodych ludzi, teŜ takich jak 
nasi studenci, refleksja moŜe być tylko jedna. Nie moŜna tego nie 
wykorzystać. To moŜe być i będzie olbrzymi krok do przodu dla 
nas wszystkich. Rozpalony entuzjazm i zapał uwolni energię, 
która jest w kaŜdym z nas, a przyszłość w końcu stanie się waŜ-
niejsza od przeszłości. I nawet tu, w Elblągu odczujemy pozytywny wpływ Euro – Baltic Arena będzie przecieŜ tak 
blisko.  
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Od stycznia br. w Elblągu funkcjonuje nowoczesny obiekt sportowy (na zdjęciu powyŜej). Obiekt na miarę XXI 
wieku, który powinien znajdować się w kaŜdym mieście wielkości Elbląga. Takie obiekty oraz stadiony, które 
zostaną zbudowane, świadczą przecieŜ o rozwoju społeczeństw. Od letniego semestru bieŜącego roku akade-
mickiego większa część programowych zajęć z wychowania fizycznego odbywa się właśnie tam. Centrum Spor-
towo-Biznesowe ma takŜe stworzyć warunki do pracy nowopowstającym firmom, często współtworzonym przez 
absolwentów PWSZ a z drugiej strony, poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne, ma pobudzać kreatywność, zapał  
i współzawodnictwo wśród studentów naszej uczelni. Ale siłą rzeczy takie obiekty naprawdę oŜywają podczas 
pasjonujących zawodów sportowych z udziałem publiczności. I właśnie pobudzeni fantastyczną informacją  
z walijskiego Cardiff, cały tydzień poprzedzający tegoroczne 
Juwenalia, w hali CSB odbywały zawody sportowe będące 
częścią tegorocznych Juwenaliów. Na początek koszykówka, 
najbardziej akademicka dyscyplina sportu. Wśród zaproszo-
nych zespołów znalazł się Zespół Szkół z Pasłęka, IV LO El-
bląg i połączone siły Zespołu Szkół Handlowych i V LO, czyli 
elbląskie miasteczko szkolne. Zaczęliśmy dobrze, bo od zwy-
cięstwa naszych studentów. Kolejne zwycięstwo nasi studenci 
odnieśli w meczu unihokeja z pracownikami PWSZ. Kolejny 
turniej sportowy to Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar 
Rektora PWSZ w Elblągu i kolejne zwycięstwo naszych stu-
dentek. W pokonanym polu pozostały zespoły I i IV LO z El-
bląga oraz Gimnazjum nr 3 z Malborka. Ta passa musiała się 
kiedyś skończyć. W meczu piłki noŜnej studenci kontra pra-
cownicy, po cięŜkiej walce zwycięstwo odnoszą pracownicy, 
uczciwie informując, Ŝe naszej bramki, fantastycznie strzegł student pierwszego roku IIS.  W Turnieju Piłki Siat-
kowej MęŜczyzn o Puchar Kanclerza PWSZ w Elblągu najlepsi okazali się siatkarze z IV LO Elbląg, pokonując 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Malborka, Truso Elbląg i siatkarzy PWSZ. W turnieju piłki noŜnej zwycięstwo 
odnieśli studenci Szkoły WyŜszej im. Jańskiego, przed ekipą PWSZ, EUH-E i Seminarium Duchownego. Ostatnim 
akordem sportowych Juwenaliów 2007 były Mistrzostwa PWSZ w marszach i biegach na orientacje, które odbyły 
się w najpiękniejszym lesie, BaŜantarnia.  
Dobiegł końca sportowy rok akademicki 2006/2007. Mamy kolejne medale zdobyte na Mistrzostwach Polski Szkół 
WyŜszych. Maciej Tomczak i Tomasz Kundzicz po raz kolejny odnieśli sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Studen-
ci, członkowie sekcji Ŝeglarskiej, majowy weekend spędzili Ŝeglując po Adriatyku wzdłuŜ wybrzeŜy Chorwacji. JuŜ 
niebawem w elbląskim aeroklubie rozpocznie się szkolenie spadochronowe i szybowcowe, które będzie począt-
kiem nowej sekcji KU AZS PWSZ. Wspólnie z klubem tańca Jantar, działającym przy CKiWE Światowid, dla 
wszystkich, którzy chcą podnieść swoje umiejętności w tańcu towarzyskim, rozpoczęliśmy kursy tańca. 
 W okresie wakacyjnym tradycyjnie najaktywniejsza jest sekcja turystyczna. Do stałego rozkładu jazdy „włóczybu-
tów”, oprócz zimy w Bieszczadach, wchodzi coroczny letni obóz wędrowny, członkowie AZS i samorządu stu-
denckiego planują wyjazd do Zakopanego i Krakowa. Od dwóch lat sukcesywnie ZG AZS wprowadzana zmiany 
w regulaminie organizowania mistrzostw, ale jedno jest pewne – moŜna pozazdrościć pomysłów i zapału studen-
tom-„azetesiakom” z całej Polski. Liczba zawodów oficjalnych i półoficjalnych, oraz innych spotkań jest imponują-
ca i naleŜy wszystko zrobić, by udział w nich elbląskich studentów był jak największy. 
                                                                                                                                                              mgr Aleksander Misiewicz 

 
 

 
 
 
Przez kilka majowych dni miastami rządzą studenci. Tegoroczne święto elbląskich Ŝaków trwało 3 dni, 
a imprezy oraz wydarzenia kulturalne odbywały się na Podzamczu Muzeum, w Sali Teatralnej w Do-
mu Studenckim przy ul. Wspólnej oraz w elbląskich pubach. Juwenalia 2007 rozpoczęły się oficjalnym 
przemarszem ulicami miasta, w którym obok studentów, szli wykładowcy i władze Uczelni. Ostanim 
przystankiem było Podzamcze, gdzie odbyło się oficjalne otwarcie Juwenaliów i przekazanie przez 
władze Elbląga klucza do bram miasta. Wśród czwartkowych atrakcji nie mogło zabraknąć wojskowej 
grochówki, konkursów m.in. na najlepsze przebranie, największego „twardziela” czy rzut kaloszem.  
Swoje umiejętności prezentowały dziewczyny z sekcji taneczno-ruchowej AZS, a o dobry humor zad-
bał kabaret Klakier. Wieczorem natomiast, jak na Juwenalia przystało, studenci bawili się przy muzyce 
rockowej, zagrały: Etna, Kalosz Laszlo, Łydka Grubasa i Kuśka Brothers.  
Dzień wcześniej 16 maja w Sali Teatralnej w nastrój kulturalnej zabawy wprowadzali muzycznie Kata-
rzyna Rybska i Marta Osowska, a z teatralnymi etiudami wystąpili studenci Instytutu Pedagogiczno-
Językowego. Tegoroczne Juwenalia nasza Uczelnia organizowała razem z Policealną Szkołą Me-
dyczną. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportaŜu… 
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Program Stypendialny „Contact”  
 
17 maja br. w sali senatu PWSZ w Elblągu odbyła się kon-
ferencja prasowa z udziałem władz naszej Uczelni, dyrek-
torów Agencji Reklamowej Contact oraz lokalnej prasy, na 
której ogłoszono wyniki I konkursu Programu Stypendial-
nego Contact. Nagrodę (roczne stypendium po 300 zł mie-
siecznie) za projekt KA-BOOM We eXpand otrzymali stu-
denci IIS Magdalena Proszowska oraz Konrad Krzemiński 
(na zdjęciu). Tematem konkursu była kampania reklamo-
wa nowego produktu – energy drink. Konkursowicze mieli 
za zadanie wymyślić nazwę produktu, hasło reklamowe, zaprojektować w formie graficznej, logo pro-
duktu, opakowanie a takŜe plakat reklamowy, baner czy inne nowatorskie nośniki reklamy. W konkur-
sie brało udział 10 prac – wszystkie studentów Instytutu Informatyki Stosowanej. Zdaniem Kapituły 
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Konkursu poziom prac był wyrównany poza jedną pracą, która wyraźnie wyróŜniała się na tle innych 
zgłoszeń i w zgodnej ocenie członków Kapituły prezentowała najwyŜszy poziom zarówno merytorycz-
nie jak i kreatywnie: po prostu była to najbardziej pomysłowa praca i świetnie wykonana. Organizato-
rzy wierzą, Ŝe Program Stypendialny wpisze się na stałe do kalendarza współpracy uczelni i firmy 
Contact.  

 

 
Pastele KAZIMIERZA 
PERLIŃSKIEGO 
 
Wystawę pasteli K. Perlińskie-
go prezentującą klonowskie 
pejzaŜe oraz nastrojowe piękno 
świętokrzyskiego krajobrazu 
moŜna było oglądać od paź-
dziernika do grudnia 2006r. K. 
Perliński, artysta plastyk, archi-
tekt wnętrz. Ukończył Wydział 
Architektury Wnętrz w Pań-
stwowej Szkole Sztuk Plastycz-
nych w Gdańsku. Jest twórcą  
i nauczycielem w Zespole Szkół 
Plastycznych w Kielcach.  
 
ŚWIAT POEZJI. Spotkanie 
z poet ą Ryszardem So-
bieszcza ńskim i literaturo-
znawcą dr. Feliksem To-
maszewskim  
 
R. Sobieszczański jest autorem 
tomików poetyckich m.in. „I 
spotkałem człowieka”, „Oswa-
janie nieskończoności”, „99 
wierszy”. NaleŜy do dwóch 
kultur – polskiej i niemieckiej. 
Spotkanie z poetą prowadził dr 
F. Tomaszewski, literaturo-
znawca, pracownik Zakładu 
Teorii Literatury Uniwersytetu 
Gdańskiego oraz IPJ. Spotka-
nie miało miejsce 23 listopada. 
 
 
KOWALSTWO MOJE 
HOBBY. Wystawa prac 
Józefa Mielcarskiego 
 
Józef Mielcarski z zawodu jest 
rybakiem. Kowalstwem zajmuje  
się amatorsko Wypracował 
własną technikę i styl. Bawi się 
w kowala, lecz nie podkuwa  
koni... „kuje podkowy dobrym 
ludziom na szczęście”. 
(grudzień – styczeń 2007) 
 
 
 

 
 
 

 
 
„CZŁOWIEK I MATERIA”. 
PAWEŁ NIECZUJA– 
OSTROWSKI 
 
Paweł Nieczuja-Ostrowski 
elbląŜanin, absolwent UG. 
Prowadzi badania z zakresu 
toŜsamości kulturowej Armenii. 
Sztuka jest jedną z jego pasji. 
Koncentruje się w niej na czło-
wieku, duchowości i emocjach 
ograniczanych przez ciało i byt.  
(luty – marzec 2007) 
 

 

KSZTAŁT I BARWA”. Wy-
stawa ceramiki, rysunku  
i malarstw CKiW „ Świato-
wid” 
 
Prace ceramiczne inspirowane 
architekturą, legendą oraz 
barwne batiki, które powstawały 
w pracowni prowadzonej przez 
panią Ewę Bednarską-
Siwilewicz. Na wystawie pre-
zentowano ceramikę m.in. 
Urszuli PoboŜy – absolwentki 
PWSZ w Elblągu oraz Jolanty 
Prokopowicz – studentki. 
 

 
 
Spotkanie z twórc ą 
JACKIEM DEHNELEM oraz 
dr. hab. Jerzym Szyłakiem 
– teoretykiem literatury  
 

 
 
Jacek Dehnel – autor tomików 
poetyckich takich jak: „śywoty 
równoległe” (2004), „Wyprawa 
na południe” (2005), „Wiersze” 
(2006). Powieść Lala” (2006) 
przyniosła mu Paszport Polityki. 
Spotkanie, które odbyło się 25 
kwietnia br., prowadził dr hab. 
Jerzy Szyłak, profesor PWSZ  
w Elblągu.  

  Wystawy i spotkania w uczelnianej bibliotece 
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Nowe technologie w PWSZ w Elblągu – mySAP Business Suite 
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu od nowego roku akademickiego tj. 2007/2008, bę-
dzie wprowadzać w trzech instytutach grupę przedmiotów opartych na oprogramowaniu: mySAP Bu-
siness Suite. Podjęto pierwsze kroki mające na celu uzyskanie edukacyjnej licencji, poprzez firmę 
Infornet z Torunia, koordynującą takie działania na północną Polskę. 

Oprogramowanie mySAP Business Suite to zestaw rozwiązań informatycznych oraz platforma inte-
gracji i aplikacji oprogramowania. Dostarcza ona aplikacji biznesowych zwiększających siłę istnieją-
cych relacji partnerskich poprzez integrację osób, informacji i procesów. Aplikacje te umoŜliwiają uŜyt-
kownikom osiąganie spójnych rezultatów w ramach całej sieci biznesowej. Gwarantują one elastycz-
ność konieczną do sprostania stałym zmianom, nieodzownym we współczesnym środowisku bizne-
sowym. Platforma ta składa się z kilku modułów, które mogą pracować samodzielnie lub tworzyć 
zwarty system dla „Ŝywego organizmu”, jakim jest firma. Moduły to jakby osobne działy firmy zajmują-
ce się obsługą klienta, produkcją, obsługą administracyjną (finanse, kadry, organizacja), logistyką itp.  
mySAP Business Suite umoŜliwia przedsiębiorstwom przystosowanie prowadzonej działalności do 
zmieniających się wymagań klientów oraz rynku. Wprowadzenie tego „produktu” do programu na-
uczania, uczyni z naszych studentów bardziej mobilnych i otwartych na potrzeby rynku pracowników.  

Program studiów będzie składał się z wykładów i warsztatów menedŜerskich pogrupowanych w na-
stępujące bloki tematyczne z wykorzystaniem poszczególnych modułów mySAP Business Suite:  
- zarządzanie relacjami z klientami oparte na module mySAP Customer Relationship Management  
(mySAP CRM),  
- finanse oparte na module: mySAP ERP Financials, 
- zarządzanie kadrami oparte na module: mySAP ERP Human Capital Management, 
- działalność operacyjna oparta na module: mySAP ERP Operations (ang.), 
- obsługa organizacji oparta na module: mySAP ERP Corporate Services, 
- zarządzanie cyklem Ŝycia produktu oparte na module: mySAP Product Lifecycle Management  
(my-SAP PLM), 
- zarządzanie łańcuchem dostaw oparte na module mySAP Supply Chain Management (mySAP 
SCM), 
- zarządzanie relacjami z dostawcami oparte na module mySAP Supplier Relationship Management 
(mySAP SRM). 
KaŜdy instytut, w zaleŜności od potrzeb edukacyjnych, będzie mógł korzystać z tych rozwiązań do-
wolnie. Zajęcia będą odbywały się w blokach semestralnych, podczas których student zapozna się  
z danym modułem, z jego obsługą, administracją, zarządzaniem. Wykłady zaś będą stanowiły uzupeł-
nienie teoretyczne dla danego działu tematycznego. Dodatkowo studenci Instytutu Informatyki Stoso-
wanej poznają zasady administracji całym systemem, warsztaty zaś będą próbą pisania skryptów  
i indywidualnych rozwiązań programistycznych dla konkretnych instytucji.  

Dla PWSZ w Elblągu jest to kolejne duŜe przedsięwzięcie, które pozwoli naszym studentom zdobywać 
wykształcenie na najwyŜszym poziomie, zgodnie z obowiązującym trendem w dziedzinie rozwiązań 
informatycznych dla małych i średnich firm, firm które najchętniej zatrudniają naszych absolwentów.  

mgr inŜ. Andrzej Stojek 

 

 
Akademicki Chór PWSZ w Elblągu 

  
Chór Akademicki PWSZ w Elblągu rozpoczął swoją 
działalność w październiku 1999 roku. Na próbach 
chóru, odbywających się dwa razy w tygodniu, spoty-
kają się studenci, którzy pragną rozwijać swoje talenty 
muzyczne. Repertuar chóru to duŜa róŜnorodność 
gatunków muzycznych począwszy od epoki średnio-
wiecza po współczesne utwory chóralne. Chór uczel-
niany swoje osiągnięcia prezentuje na uroczystościach 
odbywających się na Uczelni oraz innych imprezach 
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miejskich. W ostatnich latach chór PWSZ sięga równieŜ po repertuar oratoryjny. Obecnie moŜe szczy-
cić się wykonaniem takich dzieł jak Msza C-dur „KORONACYJNA” czy „DAVIDE PENITENTE” W. A. 
Mozarta, „MISA CRIOLA” A. Ramireza i „CARMINA BURANA” C. Orffa, „EXODUS” W. Kilara czy 
„HARNASIE” K. Szymanowskiego. Chór PWSZ brał udział w konkursach i festiwalach chóralnych 
takich jak: Festiwal Muzyki Ludowej w śukowie, Pomorski Festiwal Pieśni Pasyjnej oraz w Międzyna-
rodowy Konkurs Muzyki Religijnej w Rumi, gdzie zdobył II miejsce. Ostatnio równieŜ elbląŜanie mieli 
szansę wysłuchania koncertu chóru, który zaprezentował się w repertuarze  
z muzyką sakralną m.in. Koszewskiego, Gomółki czy Łuciaka. Koncert pod nazwą „Musica Dei” miał 
miejsce w połowie kwietnia br. w Katedrze Św. Mikołaja w Elblągu. W nowym roku akademickim 
2007/2008 planuje wykonanie „REQUIEM” W.A. Mozarta oraz szereg koncertów a’cappella. Dyrygen-
tem chóru jest dr Mariusz Mróz, który pracuje takŜe z chórem Politechniki Gdańskiej.  

 
 
Praktyki studenckie na IV roku! 

 

 Od początku istnienia Państwowej 
WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Instytut 
Politechniczny nawiązuje kontakty z przedsię-
biorstwami produkcyjnymi naszego regionu 
o profilu mechanicznym, elektrotechnicznym 
oraz ochrony środowiska, w których to organi-
zowane są co roku 15-sto tygodniowe „przed-
dyplomowe praktyki zawodowe” dla studentów 
IV roku studiów. W ostatnim czasie na elblą-
skim rynku pracy i nie tylko, zauwaŜa się coraz 
większe zainteresowanie przedsiębiorców słu-
chaczami Instytutu Politechnicznego. Przedsię-
biorcy zaczęli zabiegać o przyszłych absolwen-
tów PWSZ, poprzez organizowanie spotkań na 
uczelni. Robią prezentację i przygotowują folde-
ry o swoich firmach, wychodzą z propozycją 
zatrudnienie studentów z moŜliwością kontynu-
owania nauki, proponują nawet wynagrodzenie 
za nabywanie praktyki zawodowej. W niektó-
rych większych koncernach powstają specjalne 
programy koordynujące przyjmowanie studen-
tów na praktykę, jej przebieg aŜ do zatrudnie-
nia. Do takich firm na rynku elbląskim zalicza 
się: ALSTOM Power Sp. z o.o., MAAG Gear 
„Zamech” Sp. z o.o. jak równieŜ firma EXPOM 
S.A. w Kurzętniku. Istnieją w Elblągu inne 
przedsiębiorstwa produkcyjne, które bardzo 
aktywnie uczestniczą w kształtowaniu przyszłej 
kadry inŜynierskiej naszego regionu i przyjmują 
przyszłych absolwentów w celu przekazywania 
wiedzy i doświadczenia zawodowego, one rów-
nieŜ nie wykluczają moŜliwości zatrudnienia, 
między innymi: Metal Expert Sp. z o.o., 
KROMET Sp. z o.o., STOKOTA Sp. z o.o. Part-
ner Serwis Sp. z o.o., Grupa śywiec S.A. Bro-
war Elbląg, Koncern ENERGA, Elektrociepłow-
nia i inne. W tym miejscu naleŜy równieŜ pod-
kreślić, Ŝe elbląskie spółki niezmiernie czynnie 
angaŜują się w szarą codzienność nauczania 
udostępniając swoje laboratoria i parki maszy-
nowe oraz hale produkcyjne w celu przeprowa-
dzania ćwiczeń laboratoryjnych. 

Przeddyplomowe praktyki studenckie wpływają 
na obopólną korzyść pracodawcy i studenta. 
śak jako przyszły inŜynier ma niepowtarzalną 
okazję współpracować z doświadczonymi ludź-
mi, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie 
w pracy zawodowej. JeŜeli wykorzysta ten czas 
i okazję daną mu przez Uczelnię i Przedsiębior-
cę moŜe naprawdę wiele skorzystać, a nawet 
wpłynąć na dalszą karierę zawodową. Z drugiej 
strony pracodawca ma moŜliwość obserwacji 
przyszłego potencjalnego pracownika przez 15 
tygodni, nie ponosząc z tego tytułu, Ŝadnych 
kosztów i konsekwencji. 

KaŜdy student ma równieŜ prawo do 
zorganizowania praktyki we własnym zakresie, 
biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, czy 
inne względy. Wielu studentów – praktykantów 
wykazało się inwencją własną, pokazało  
z dobrej strony i nierzadko kończyło się zatrud-
nieniem jeszcze w trakcie trwania praktyki. Na 
przykład firma EXPOM S.A. w Kurzętniku, czy 
Metal Expert Sp z o.o. w Elblągu zatrudniła 
absolwentów PWSZ w trakcie trwania studiów, 
umoŜliwiając im dalszą naukę nawet do stopnia 
magistra. Firma KOLI (Banino k/Gdańska) na-
tomiast sfinansowała udział, naszego studenta 
obywającego tam praktykę, w szkoleniu w za-
kresie badań nieniszczących, gdzie po zdaniu 
egzaminu otrzymał specjalistyczne uprawnienia 
samodzielnego wykonywania i oceniania badań 
nieniszczących. 

PWSZ w Elblągu nie ogranicza się do 
organizowania praktyk tylko w kraju. 
Są podpisane porozumienia z ośrodkami na-
ukowymi za granicą, gdzie nasi studenci odby-
wają praktyki w ramach europejskiego progra-
mu Sokrates – Erasmus w Fachhuchsule Stral-
sund (Niemcy). W zeszłym roku wyjechało 3 
studentów IP, w tym równieŜ 3 i w przyszłym 
roku jest planowana taka sama liczba studen-
tów. W ramach wymiany gościmy równieŜ stu-
dentów z zagranicy. 
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Obserwując rynek pracy w Polsce w po-
równaniu do ilości studentów podejmujących 
trudne studia inŜynierskie śmiem twierdzić, Ŝe 
za kilka lat inŜynierów zacznie w Polsce brako-
wać. Podkreślam w Polsce, bo w Europie juŜ 
ich brakuje. Jedyną bolączką naszych studen-
tów Instytutu Politechnicznego jest nie znajo-
mość języków obcych. Zaczyna się to zmieniać, 
ale na tej płaszczyźnie jest jeszcze wiele do 
zrobienia.  

STUDENCIE! Proszę mi wierzyć, Ŝe 
dzięki programowi Państwowej WyŜszej 
Szkoły Zawodowej, jej usytuowaniu właśnie 
w Elblągu, który ma takie duŜe międzynaro-
dowe zaplecze produkcyjne i moŜliwości, 
dzięki staraniom władz uczelni i prezesów 
przedsiębiorstw moŜecie stanąć na równi  
z absolwentami nie tylko wyŜszych szkół 
technicznych w Polsce, ale i na świecie. 

             dr inŜ. Anna Rehmus-Forc 

 
 

 

Pozytywna opinia Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku 
„mechanika i budowa maszyn”  
 

W dniach 9-10 listopada 2006 roku miała miejsce wizytacja Państwowej Komisji Akredytacyj-
nej na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym w Instytucie Politechnicznym PWSZ  
 w Elblągu. Zespół pod przewodnictwem prof. dr hab. inŜ. Bohdana Macukow dokonał oceny jakości 
kształcenia. Ocenie podlegały m.in.: baza dydaktyczna oraz laboratoryjna, realizacja programów na-
uczania i organizacja zajęć, prace dyplomowe studentów, sprawy studenckie, koła naukowe, minimum 
kadrowe, funkcjonowanie administracji. Komisja spotkała się takŜe ze studentami oraz pracownikami 
Instytutu. Wizytacji podlegały m.in laboratoria przemysłowe, w tym na terenie ALSTOM oraz 
METROTEST. Poziom wyposaŜenia oraz moŜliwość korzystania przez studentów z najnowocześniej-
szych narzędzi został oceniony bardzo wysoko.  
Po przeprowadzonej wizytacji Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytyw-
ną. Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a takŜe posiada odpowiednią 
bazę materialną do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „mechanika i budowa ma-
szyn”. Poziom prowadzonych studiów odpowiada w pełni przyjętym kryteriom jakościowym. Następną 
ocenę jakości kształcenia zaplanowano na rok akademicki 2012/2013. 

mgr inŜ. Michał Staszkun 
 

 
Majówka w Chorwacji – czyli I rejs po Adriatyku sekcji Ŝeglarskiej  

 

Na przełomie kwietnia i maja tego roku nasza sekcja Ŝeglarska w składzie: kapitan – mgr Daria Rybar-
czyk, załoga: Piotr Mroziński, Karol OręŜak, Damian Marciniak, Bogumiła Siebert, Oliwia Świderka, Aneta Puz-
drowska i Lech Radosław (na zdjęciach) wyruszyli na pełen przygód rejs po wodach przepięknej Chorwacji. Stu-
denci Ŝeglowali przez tydzień na jachcie Sun Odyssey 34.2 na trasie Split – Komiza Błękitna Grota – Vela Luka 
(Korcula) – Dubrownik – Hvar – Split. Rejs częściowo był finansowany ze środków AZS PWSZ w Elblągu. 
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„Środowisko Morza Bałtyckiego” – konferencja  
 

W dniach 14 – 18 kwietnia 2007 roku odbyła się kolejna, dziewiąta juŜ, konferencja Uniwersy-
tetu Bałtyckiego. Konferencja miała miejsce w Rogowie, koło Łodzi. Głównym tematem konferencji 
były zmiany klimatyczne. Na konferencję moŜna było zakwalifikować się poprzez uczestnictwo w zaję-
ciach monograficznych na temat: „Środowisko Morza Bałtyckiego”, prowadzonych przez doktor Agatę 
Rychter. Dzięki temu, studenci róŜnych instytutów, jak np. Instytutu Informatyki Stosowanej, mieli moŜ-
liwość zdobycia wiedzy z zakresu dziedziny nauki, jaką jest ochrona środowiska. W konferencji brały 
udział kraje z dorzecza Bałtyku: Polski, Rosji, Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Szwecji, Danii, Niemiec, 
Estonii, Słowacji, Finlandii, Czech oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Zaplanowano dla nas kaŜdy dzień. 
Oczywiście, oprócz wykładów w języku angielskim był teŜ czas na zabawę, liczne dyskusje i zawiera-
nie nowych znajomości.  

W dzień przyjazdu zakwaterowano nas w domu studenckim SGGW, a następnie odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami Baltic University Programme, panią Marią Winkler, Christine Jakobsson 
(vice dyrektor BUP) oraz panem Ireneuszem Zbicińskim (dyrektorem polskiego oddziału BUP). Na 
spotkaniu przedstawiono uczestników konferencji, podano ogólne informacje na temat Baltic Universi-
ty Programme oraz temat konferencji. Wieczorem miała miejsce kolacja, podczas której wszyscy 
uczestnicy konferencji mogli się bliŜej poznać. Organizatorzy konferencji umieszczali  
w pokojach osoby z róŜnych krajów, co dawało moŜliwość nawiązania bliŜszych znajomości. Miałam 
przyjemność mieszkać ze studentką chemii z Estonii – Tuuli Tamm. Dowiedziałam się o niej i jej kraju 
bardzo ciekawych rzeczy. Pierwszy dzień wykładów zaczął się wykładem prof. dr Bernarda Delakowit-
za z Zittau/Gorlitz University of Applied Science na temat moŜliwych zmian klimatycznych i zuŜycia 
energii. Wykład, ku zdziwieniu wszystkich, był prowadzony płynną, zrozumiałą angielszczyzną. Na sali 
panowało ogromne skupienie. Po wykładzie krótka przerwa, przeznaczona na pytania uczestników, 
znacznie się wydłuŜyła. Czas do obiadu wypełnił wykład o zwalczaniu zmian klimatycznych oraz film 
kandydata na prezydenta USA Ala Gore’a. W dalszej części dnia wysłuchaliśmy wykładów Christine 
Jakobsson pt „Zmiany klimatyczne – obecne działania i energia odnawialna” oraz Mikaela Hooka pt 
„Czy jest wystarczająco duŜo oleju i gazu na zmiany klimatyczne”. Podczas wykładów dowiedzieliśmy 
się o takich rzeczach, jak wielkość emisji. CO2 do atmosfery w poszczególnych krajach, jaki będzie 
skutek efektu cieplarnianego oraz ile energii potrzeba zuŜyć, aby umieścić samochód na szczycie 
wieŜy Eiffla. Przedstawiono takŜe wielkość globalnego zuŜycia energii oraz dwie prognozy zuŜycia na 
dalsze lata – enegię „zwykłą” i uŜywaną z alternatywnych źródeł. Po wykładach miał miejsce panel 
dyskusyjny, a po nim wycieczka do Skierniewic, do instytutu zajmującego się hodowlą roślin energe-
tycznych (np. wierzbą) oraz badaniami nad przetwarzaniem i wykorzystywaniem tego rodzaju energii. 
Wieczorem czekała nas uroczysta powitalna kolacja oraz dyskoteka. 

Drugi dzień konferencji był dniem wyjazdowym. Wykłady odbywały się na Uniwersytecie 
Łódzkim. Tego dnia wykłady poświęcone były odnawialnym źródłom energii. Spotkanie na uniwersy-
tecie rozpoczęło się przemową Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Jana Krysińskiego.  
Z uwagi na fakt, iŜ większość osób biorących udział w konferencji nie była z Polski, wykład dotyczył 
historii miasta Łodzi. Następnie wykład o przyszłości energii odnawialnej poprowadził jeden z bardzo 
znanych wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Krzysztof Jóźwik. Po przerwie na kawę przy-
szedł czas na otwartą sesję studentów Uniwersytetu Bałtyckiego. Przedstawiciele kaŜdego z krajów 
pokrótce pokazali uczestnikom system demokratyczny ich państw oraz uczelni. Po prezentacjach 
zaproszono nas na obiad sponsorowany prze TUL oraz wycieczka po Łodzi. Mieliśmy równieŜ czas na 
zwiedzanie miasta we własnym zakresie.  

Ostatni dzień konferencji był dniem podsumowującym zdobytą dotychczas wiedzę  
i informacje. Aby sprawdzić nasze wiadomości, organizatorzy podzielili nas na 8 grup, którym przy-
dzielili 4 tematy. Tematy były związane z rolą społeczeństwa w zwalczaniu złych efektów zmian klima-
tycznych. KaŜda grupa miała za zadanie opracować podane zagadnienie, a następnie przedstawić je 
w dowolnej formie. Po przerwie obiadowej zaczął się „dzień studentów” – mieliśmy za zadanie prze-
dyskutować przyszłość oraz obecną sytuację BUP, a następnie wybrać nowego przewodniczącego 
BUP. Aby dać nam czas do namysłu, uczestniczyliśmy w wycieczce po Arboretum – 53 hektary po-
wierzchni przeznaczonej na róŜne gatunki roślin z całego świata oraz 17 kilometrów ścieŜek. Podczas 
wycieczki moŜna było zobaczyć wszystkie gatunki magnolii, sosny i kosodrzewiny. Po wycieczce od-
były się wybory. Bezkonkurencyjnie wygrała nasza koleŜanka z TUL, Karolina Baśko. Dzień zakończył 
się ogniskiem, bigosem, kiełbaskami i tańcami do rana. 

Wyjazd na konferencję o tematyce ochrony środowiska, z początku mnie nie interesował, gdyŜ 
było to przeciwieństwo moich zainteresowań. Jednak nie miałam nic do stracenia, a wręcz przeciwnie 
– duŜo zyskałam. Wykłady dały mi świadomość, co moŜe stać się w przyszłości, jeŜeli nie przestanie-
my emitować tyle CO2, ile emitujemy teraz. Dowiedziałam się o alternatywnych źródłach energii, ta-
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kich jak turbiny postawione na dnie oceanów, które pozyskują energię z pływów wodnych, o których 
nie miałam pojęcia. Uświadomiłam sobie równieŜ, jak powaŜne mogą być skutki efektu cieplarniane-
go. JeŜeli średnia temperatura podniesie się tylko o 2 stopnie C, istnieje zagroŜenie, Ŝe stracimy pra-
wie wszystkie plantacje kawy, wyginą motyle, a na wakacje, zamiast do Egiptu (rafy koralowe wymrą,) 
będziemy jeździć nad gorące morze Bałtyckie. Naprawdę warto korzystać z kaŜdej okazji, aby posze-
rzać wiadomości z róŜnych dziedzin nauki, a szczególnie o otaczającym nas świecie.  

Malwina Tkaczyk, studentka IIS 

 
 

VIII WIOSENNE SPOTKANIA W KRAINIE BAŚNI  

 

30 maja br. na scenie DuŜej Sali Kinowej CKiWM „Świato-
wid” odbyły się „VIII Wiosenne spotkania w Krainie Baśni” organi-
zowane przez naszą Uczelnię. Studenci I i II roku kierunku Peda-
gogika, specjalności Kształcenie Zintegrowane i Wychowanie 
Przedszkolne odbywali praktyki w Szkole Podstawowe nr 1 i Szko-
le Podstawowej nr 21 w Elblągu. Efektem praktyk było przygoto-
wywanie razem z uczniami 12 spektakli teatralnych w oparciu o 
znane z literatury baśnie, które moŜna było obejrzeć właśnie 30 
maja br. Dzieci zaprezentowały je swoim rówieśnikom, rodzicom i 
zaproszonym kolegom ze Szkoły Podstawowej w Łęczu i Szkoły 

Podstawowej nr 16 
w Elblągu. W prze-
stawieniu wzięło 
udział około 400 
młodych aktorów, 
którzy do tego 
szczególnego wy-
stępu przygotowali się pod okiem 120 studentów 
PWSZ w Elblągu. Poprzez zajęcie z dziećmi, studenci 
nabywali doświadczenia (opracowywali scenariusze, 
scenografię, dokonywali podziału ról itd, które wykorzy-
stywać będą mogli w swojej późniejszej pracy pedago-
gicznej. Na zakończenie przeglądu wszystkie zespoły 
otrzymały nagrody w postaci słodyczy i środków dydak-

tycznych (gry, ksiąŜki itp.). Na baśniowym spotkaniu obecna była takŜe Dyrektor IPJ mgr Teresa Ku-
bryń i Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska (na zdjęciu). 
 
        

 
 
Kolejny rok Studenckiego Teatru ABATON za nami… 
 

Rok akademicki 2006/2007 był bardzo pracowity dla Teatru Studenckiego ABATON. JuŜ od 
października trwały intensywne przygotowania i próby do spektaklu 4 kolory love story, którego sce-
narzystą i współreŜyserem (pod czujnym okiem mgr ElŜbiety Organowskiej) – Ŝe tak nieskromnie za-
znaczę – byłem ja. Na swoje barki wziąłem równieŜ odpowiedzialność za oprawę muzyczną, która – 
nota bene – uznana została za jeden z najlepszych elementów sztuki.  
 W ramach warsztatów wyjechaliśmy nawet na trzy dni do ośrodka w Stegnie, by z dala od 
pokus cywilizacji pracować nad opanowaniem swoich ról. A nie było łatwo. W zwykłe dialogi wplotłem, 
bowiem wiersze znanych i cenionych poetów, np.: Adama Asnyka, Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej czy Adama Mickiewicza. I trzeba było się tego wszystkiego na pamięć nauczyć.  
Minęło pół roku…4 kolory love story miało swoją premierę 28 lutego 2007 r. w DS. nr 2 przy ul. Wspól-
nej. Mimo naszych obaw publiczność dopisała i zapełniła salę teatru po brzegi. Ten sam wyczyn po-
wtórzyła zresztą kilka dni później – 8 marca 2007 r. – kiedy to wystawialiśmy sztukę po raz drugi. 
 Trzecia i zarazem ostatnia jego odsłona nastąpiła na XI Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Sło-
wa …Czy to jest kochanie? Nie udało nam się jednak zdobyć Ŝadnej nagrody, ani wyróŜnienia. MoŜe 
następnym razem… 
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 Wiosną, zmotywowani dobrym przyjęciem poprzedniej sztuki i wspomagani przez nowych 
członków naszej aktorskiej trupy, ruszyliśmy z kolejnym projektem.  
 Tym razem była to sztuka oparta na pomyśle mgr E. Organowskiej, nosząca tytuł „Co się zda-
rzyło w muzeum kapeluszy”. W większości spektakl oparty był o scenki improwizowane  
o charakterze stricte dydaktycznym. Oto ukazane zostało, jak ludzie, którzy zdobywszy to, czego zaw-
sze pragnęli (np. pieniądze, urodę), w zamian oddają to, 
co mają najcenniejsze – czyli miłość, przyjaźń i miłosier-
dzie. Premiera sztuki odbyła się 16 maja – w pierwszy 
dzień Juwienaliów 2007 i do tej pory została wystawiona 
raz, mimo dość entuzjastycznego przyjęcia jej przez 
publiczność. 
 Całoroczną działalność ABATONu zakończyła 
wycieczka do Trójmiasta, zorganizowana dla – w więk-
szości – „starszego składu” grupy. Podczas całodniowe-
go pobytu najpierw zwiedziliśmy w Gdańsku Muzeum 
Bursztynu, kościół Mariacki i kilka innych ciekawych 
zabytków, a następnie pojechaliśmy do Sopotu, gdzie 
czas spędziliśmy opalając swe blade ciała, zamknięte 
dotąd w zaciemnionej sali teatru, na plaŜy w okolicach        Fragment jednego z „abatonowych” spektakli 
mola. Na koniec: Gdynia – a jak Gdynia, to Teatr Muzyczny. Dane nam było obejrzeć musical „Kiss 
me, Kate” – polecamy – pozostawił niezatarte wraŜenia. 
 I tak kolejny rok działalności ABATONu dobiegł końca. Mam nadzieję, Ŝe przyszły będzie rów-
nie udany. Czego i Państwu, i sobie Ŝyczy. 

Radosław Śmietanko, student IPJ – III JP    

 
 

Oryginalne zajęcia z metodyki 
 

14 kwietnia 2007r. studenci IPJ ze specjalności język angielski mieli okazję uczestniczyć 
w warsztatach zorganizowanych przez panią Victorię Atkinson – współpracownika PWN, propagatorkę 
nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego.  
Spotkanie okazało się prawdziwą przygodą, tym bardziej, Ŝe nikt z nas nie spodziewał się Ŝadnych 
rewelacji. Bo i czegóŜ ciekawego mogą spodziewać się studenci po kolejnych zajęciach z metodyki, 
nawet jeŜeli poprowadzi je rodowita Angielka. I tu spotkała nas miła niespodzianka. 
  Pani V. Atkinson zaproponowała bardzo ciekawą prezentację, połączoną z warsztatami, doty-
czącą trzech podstawowych tematów: specyfika nauczania języka obcego małych dzieci i czym się to 
róŜni od nauczania innych grup wiekowych, jak rozwijać umiejętności komunikacyjne posługiwania się 
językiem obcym oraz jak budować autonomie i motywacje na lekcjach języka obcego – wszystkie 
problemy były prezentowane na podstawie języka angielskiego.  

Prezentowane treści metodyczne były na pewno waŜne i istotne dla przyszłych nauczycieli ję-
zyka obcego, ale merytorycznie nienowe. Jednak nie to było najwaŜniejsze w tym spotkaniu. Rewela-
cyjny okazał się sposób prezentacji – pani Atkinson to wulkan energii; jej Ŝywiołowość, ekspresja,  
a przy tym dowcip, interesujące dygresje i oryginalne, humorystyczne przykłady przyciągnęły uwagę 
wszystkich i nie pozwoliły nikomu się nudzić. Gromkie brawa jeszcze długo słychać było po zakończe-
niu prezentacji.  

Liczymy, Ŝe nasza reakcja zachęci panią mgr Aleksandrę Arceusz, organizatorkę spotkania, 
do innych, równie ciekawych przedsięwzięć. Dziękujemy i liczymy na więcej.  
 

Adrianna DłuŜewska, Alicja Grzybowiska, Dorota Hanke, Agnieszka Jackowska  
– studentki języka angielskiego 

 
 

III Konferencja Studencka „Integralia 2007” 
 
 

JuŜ po raz trzeci Studenckie Koło Naukowe Humanitas, działające w Instytucie Pedagogiczno-
Językowym, zorganizowało konferencję studencką „Integralia – wymiary studenckiej humanistyki”, 
która odbyła się 23 maja w siedzibie IPJ PWSZ w Elblągu.  
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Konferencja rozpoczęła się krótkim wystąpieniem pani prof. Haliny Piekarek-Jankowskiej – 
Prorektor ds. Rozwoju PWSZ w Elblągu, która wyraziła uznanie dla organizatorów – studentów filologii 
polskiej i opiekuna koła dr Anety Licy, uczestników i licznych słuchaczy oraz podkreśliła potrzebę ist-
nienia tego przedsięwzięcia w corocznym kalendarzu wydarzeń PWSZ. 

Celem przyświecającym organizatorom Integraliów było danie szansy studentom zaprezento-
wania, w formie referatów, swoich róŜnorodnych pasji naukowych. Warto było przyjść i posłuchać, 
„co komu w duszy gra”, a grało naprawdę duŜo i ciekawie. Obrady konferencji zostały podzielone na 
rzy części, obejmujące 17 wystąpień, w których zaprezento-
wali się zarówno studenci z PWSZ, jak i goście z Elbląskiej 
Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej oraz Szkoły WyŜszej 
im. Bogdana Jańskiego. Zakres prezentacji był bardzo sze-
roki. Dominowały teksty poruszające rozmaite zagadnienia 
językoznawcze, np. niezwykle ciekawie zaprezentował się 
Kamil Karaś (I rok filologii angielskiej) z referatem „Języki 
delfickie w twórczości J.R.R. Tolkiena, czyli sindarin dla 
opornych”; autor odkrył przed nami tajniki tych języków, nie 
pomijając objaśnienia zawiłych arkanów delfickiej gramatyki. 
Niejeden z nas, słuchając tego referatu, poczuł się jak na 
wykładzie z gramatyki historycznej – na szczęście notatki nie 
były wymagane.  

Nie zabrakło teŜ prac z zakresu literatury, np. wystą-
pienie Aleksandry Szamańskiej (III rok filologii polskiej) pt. 
„Markiz de Sade – próba rekonstrukcji światopoglądu”, czy 
Klementyny Napiórkowskiej (równieŜ III rok filologii polskiej) – „Czym kusi czytelnika literatura popu-
larna”. Pojawiły się takŜe teksty z zakresu problematyki procesu nauczania-uczenia się – studentki 

filologii angielskiej (Marta Aleksandrowicz, Nata-
lia Biły i Marcelina Czarnecka) zaprezentowały 
„Gry dydaktyczne w pracy nauczycieli języków 
obcych”, a Marcin Jaszewski (I rok pedagogiki) 
w wystąpieniu pt. „Jak osiągnąć wysoki stopień 
efektywności uczenia się” podsunął słuchaczom 
wiele pomysłów pomocnych w przygotowaniu 
się do zbliŜających się egzaminów, a takŜe po-
lecił dietę wspomagającą skuteczność uczenia 
się.  Dzięki innym prezentacjom moŜna było za-
poznać się z historią muzyki rap (Radosław 
Śmietanki III rok filologii polskiej), posłuchać 
przemyśleń na temat problemu globalnego głodu 
(GraŜyna Gornowicz I rok filologii angielskiej) 
czy dzieciobójstwa (Paulina Korytkowska II rok 
pedagogiki, EUH-E). Obecnie Studenckie Koło 

Naukowe Humanitas myśli juŜ o przygotowaniach do kolejnej konferencji, zbiegającej się w przyszłym 
roku z jubileuszem 10-lecia istnienia Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej W Elblągu. Projektowa-
ne są pewne zmiany w organizacji Integraliów 2008. Trwają teŜ prace związane z publikacją pokonfe-
rencyjną, w której znajdą się ciekawsze tegoroczne prezentacje. 

 
Adam Dobrowolski, Anna Falkiewicz, Agnieszka Mikołajczyk, Piotr Pokój, Joanna Szacherska, Justyna Trybuś, 

Marta Wolniewicz, Justyna Zagdan – studenci II roku filologii polskiej 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


