
Nr 10, Grudzień 2014 KWARTALNIK PWSH „POMERANIA” W CHOJNICACH

CHOJNICE STAWIAJĄ NA NAUKĘ…
wywiad z Burmistrzem Chojnic dr. inż. Arseniuszem Finsterem

 - Co skłoniło Pana do zainicjowania działania pełnomocnika ds. rozwoju i nauki? 
- Już kilka miesięcy temu rozmawiałem z Rektorem Gierszewskim o planach rozwoju PWSH. Brałem też udział w spotkaniu 
z Prezydentem bydgoskiej Wyższej Szkoły Gospodarki. „Pomerania” jest zainteresowana rozwojem m.in. w oparciu o teren 
przyległy do uczelni, mam na myśli firmę For-Tech. Mówimy o kontekście rewitalizacji terenów poprzemysłowych. We współpracy 
z samorządami można mówić o powstaniu parku technologicznego czy zespołu laboratoriów dających możliwość kształcenia 
w kierunkach technicznych. Jestem bardzo zainteresowany rozwojem uczelni, bo jeśli nie będzie ona inicjowała nowych kierunków, 
jej ranga zmaleje. Dla mnie ważny jest fakt, że jest to uczelnia, która ma rodowód chojnicki. A ja mam szczególną satysfakcję, 
że brałem udział w jej tworzeniu.

- Jakie zadania stawia Burmistrz swemu naukowemu pełnomocnikowi?
- Tych problemów nie rozstrzygnę na bazie obecnych wydziałów funkcjonujących w ratuszu . Muszę mieć człowieka, który 
będzie współdziałał z uczelniami, samorządami i zarządcami funduszy europejskich. Tę współpracę trzeba zdefiniować, kreować 
i realizować w praktyce. Przemysław Zientkowski jako młody, świetnie przygotowany człowiek będzie też odpowiadał za publikacje  
w mieście. „Zeszyty Chojnickie” trzeba rozszerzyć o obszar Człuchowa. Są też publikacje książkowe, 
które możemy wydawać, są one bowiem efektem prac naukowych. Chcemy też wspierać uczelnię  
w poszukiwaniu środków zewnętrznych oraz współpracę PUP i miastem odnośnie reagowania na rynek pracy, zarówno lokalny jak 
i np. trójmiejski. Tym bardziej, że studenci PWSH „Pomerania„ dojeżdżają na zajęcia z całego regionu. Oprócz tego pełnomocnik 
ds. nauki i rozwoju ma szerokie kompetencje w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i uczelniami poza naszym 
regionem. Chcemy nawiązać współpracę z Uniwersytetem w Lipsku, z którym Chojnice są związane od wieków. Zdajemy sobie 
sprawę z dysproporcji ilościowych i wiekowych, ale jest to również szansa dla PWSH „Pomerania”, która jest młodą uczelnią, 
ale bez kompleksów. Jestem przekonany, że pomocą służyć będzie Przemysław Zientkowski, który ma świeże spojrzenie na kierunki 
rozwoju. Ma swój program, którego ja nawet nie zmierzam modyfikować, natomiast będziemy co roku oceniać efekty jego pracy.
- Czy Pan Burmistrz będzie korzystał z istniejącego już dorobku naukowego Uczelni? Są publikacje powstałe w PWSH 
Pomerania dotyczące np. bezpieczeństwa społecznego w środowisku chojnickim?
- Jestem pełen podziwu dla Rektora w związku z uzyskaniem habilitacji. Osiągnął bowiem pełny tytuł naukowy. Przy tym wraz z 
prof. Biernatem opublikował bardzo ciekawe badania. Takie książki to dla autorów punkty naukowe, więc należy umożliwić ich 
wydanie. Miasto, jeśli uzna ich tematykę za przydatną, może uruchomić granty na ich publikację. Jest coraz szersze grono chojniczan 
kontynuujących swoją drogę naukową. 

z Burmistrzem Chojnic rozmawiała Iwona Małgorzata Lemańczyk
(studentka kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne)

Serdecznie gratulujemy Panu Burmistrzowi wygranych (po raz kolejny!) wyborów. Życzymy powodzenia i dalszych sukcesów.
Redakcja Żaka Chojnickiego (i nie tylko)



KRONIKALIA
GRADUACJA
29.08. 2014r.   
       
      Na Wydziale Nauk Humanistycznych i Administracji odbyła się uroczysta Graduacja. Absolwenci  celebrowali podniosłą chwilę rozdania 
dyplomów w otoczeniu najbliższych. Ceremonię otworzył Rektor PWSH, prof. nzw. dr hab. Janusz  Gierszewski. Najważniejszą jej częścią było 
wyróżnienie najlepszych absolwentów, wśród których znaleźli się: Katarzyna Blaszke z Pedagogiki, Monika Topka z Administracji i Rafał Ceranek 
z Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Gratulujemy! Następnie obecni absolwenci odebrali z rąk Rektora dyplomy ukończenia studiów licencjackich,  
a wyróżnieni symboliczne pióra. Uroczystość uświetniła oprawa muzyczna przygotowana przez wykładowcę Tomasza Klamana oraz prezentacja 
zdjęć z okresu studiów, podczas której  w niejednym oku zakręciła się łza. W atmosferę wzruszenia wpisało się wystąpienie przedstawicieli samorządu 
studenckiego i podziękowanie wygłoszone przez dotychczasową przewodniczącą samorządu, Karolinę Hapkę. Na zakończenie,  zebrani wysłuchali 
wykładu graduacyjnego absolwenta kierunku BW, Rafała Ceranka.     

      Po uroczystości studenci chętnie pozowali 
do wspólnych zdjęć ze swoimi promotorami  

i wykładowcami. Wielu z nich zapowiedziało, że 
nie żegna się ze swoją uczelnią definitywnie, lecz 
mówi jedynie „do zobaczenia”. Zamierzają bowiem 
skorzystać z bogatej oferty studiów magisterskich 
oraz podyplomowych. 

INAUGURACJA w CHOJNICACH
03.10.2014r. 
      
      Jedenasta z kolei Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 była wyjątkowa nie tylko ze względu na niecodziennych Gości 
z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych Grzegorzem Karpińskim na czele, ale również z uwagi na podsumowanie dziesięciolecia 
działalności Uczelni.  Obecnych przywitał JM Rektor PWSH prof. nzw. dr hab. Janusz Gierszewski. Osobliwe przesłanie skierował  
do bohaterów spotkania, studentów pierwszego roku.  Podczas Immatrykulacji, do ślubowania przystąpili studenci studiów licencjackich, 
magisterskich i podyplomowych PWSH ,„Pomerania” oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. „Pierwszaków”  powitała 
przedstawicielka Samorządu Studenckiego P. Marzena Szyca. Garść wspomnień z okresu studiów w „Pomeranii” przytoczyła absolwentka 
Administracji,   P. Katarzyna Faryna. Wykład Inauguracyjny pt. „Prywatyzacja bezpieczeństwa. Wyzwania  i zagrożenia”. wygłosił prof. 
dr hab. Andrzej Misiuk. Inaugurację uświetnił występ Chóru i Solistów Zespołu Szkół w Chojnicach, pod batutą P. Grażyny Szumskiej.    
       Z okazji 10-lecia PWSH „Pomerania” JM Rektor przyznał dyplomy „Róża Pomeranii” najbardziej zasłużonym w tworzenie wizerunku 
i rozwój Uczelni. Nagrodzeni zostali: Platynową Różą „Pomeranii”  dr Janusz Daszkiewicz i dr Dorota Bronk; Nauczyciele akademiccy: prof. 
dr hab. Tadeusz Maciejewski, dr hab. Tomasz Biernat, prof. PWSH,dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. PWSH, dr Marek Enerlich; Pracownicy 
niebędący nauczycielami  akademickimi: mgr Mariusz Brunka, mgr Joanna Domagała, mgr inż. Ewa Baranowska, P. Edyta i Henryk Chrapkiewicz; 
Przyjaciele „Pomeranii”:   Starosta Chojnicki mgr Stanisław Skaja, Burmistrz Chojnic dr Arseniusz Finster, Zastępca Burmistrza Chojnic 
mgr Jan Zieliński, Dowódca JW 3775 ppłk. 
Tomasz Michalski, Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Chojnicach P. Wojciech 
Adamowicz i jego zastępca, mgr Jadwiga Pestka, 
Dyrektor Powiatowej Bursy dla Młodzieży 
mgr Jan Bruski, Właściciel Zakładu Produkcji 
Materiałów Budowlanych inż. Kazimierz 
Ginter oraz Właściciel Zakładów Mięsnych   
P. Andrzej Skiba. Dziękujemy!

Dumni Absolwenci 2014

(od lewej) dr Dorota Bronk, prof. dr hab. Juliusz 
Jundziłł, JM Rektor PWSH prof. nzw. dr hab. 
Janusz Gierszewski, Wiceminister Grzegorz 
Karpiński, prof. nzw. dr hab. Arkadiusz Karwacki

(od lewej) prof. nzw. dr hab. Piotr Kostyło, 
JM Rektor PWSH prof. nzw. dr hab. Janusz 
Gierszewski, dr Wiesław Lesner

Szczęśliwi studenci podczas Ślubowania



INAUGURACJA w KOŚCIERZYNIE
04.10. 2014r.
    
    W Wydziale Zamiejscowym PWSH „Pomerania” w Kościerzynie odbyły się jednego  dnia dwie uroczystości: Graduacja oraz Inauguracja Roku 
Akademickiego 2014/2015. Podczas powitania, głos zabrał Rektor PWSH prof. nzw. dr hab. Janusz Gierszewski, który szczególnie serdeczne słowa 
skierował do studentów I roku dziękując im za zaufanie, jakim  obdarzyli „Pomeranię” i życząc wielu sukcesów. Następnie Rektor nagrodził Panią 
Lidię Ciężak, która ukończyła studia z wyróżnieniem oraz wręczył dyplomy pozostałym absolwentom. Po tym miłym akcencie rozpoczęła się 
uroczysta Immatrykulacja studentów rozpoczynających studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Indeksy i symboliczne róże wręczali Rektor 
PWSH oraz członek Senatu dr Dorota Bronk. Z kolei głos zabrała przedstawicielka Samorządu Studenckiego W/Z Elżbieta Korczyńska. Pożegnała 
absolwentów, życząc im wszelkiej pomyślności oraz powitała nowych członków Braci Studenckiej, przekazując kilka przydatnych wskazówek „na 
przetrwanie”… Uroczystość zakończył występ  
P. Szymona Borzycha.

    
   Witajcie,  od 1 września 2014r. współtworzymy społeczność „Pomeranii”.  Pierwsza klasa LO liczy 23 uczniów. Naszym Dyrektorem jest dr Wiesław 
Lesner, wychowawczynią dr Karina Luśtoń. Jako, że  liceum ma charakter Szkoły Kadetów, oprócz podstawy programowej realizujemy dodatkowe 
zajęcia obowiązkowe dla poszczególnych zespołów: policyjnego, strażackiego i wojskowego. Tok nauczania urozmaicony jest  wyjazdami edukacyjnymi, 
przybliżającymi praktyczny profil kształcenia. Do tej pory uczestniczyliśmy w trzech wycieczkach, podczas których poznaliśmy zasady organizacji   
i funkcjonowanie Jednostki Wojskowej 3775 w Nieżychowicach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach oraz Szkoły Policji 
w Słupsku. Jesteśmy klasą mundurową. Zajęcia prowadzą nauczyciele przedmiotów ogólnych i specjaliści poszczególnych instytucji bezpieczeństwa. 
Jesteśmy zadowoleni z dokonanego wyboru.
    
WICEMINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
PRZYJĄŁ ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 
     
3 października br.  po raz pierwszy w historii  PWSH uroczyste ślubowanie złożyli na ręce 
Wiceministra Spraw Wewnętrznych, Grzegorza Karpińskiego, uczniowie klasy pierwszej Liceum 
Ogólnokształcącego Akademickiego Zespołu Szkół „Pomerania”. Młodzi kadeci wystąpili  
w galowych mundurach, podkreślających rangę i powagę wypowiadanych słów roty ślubowania 
oraz odśpiewanej wspólnie z chórem „Filomata” pieśni I. Krasickiego „Hymn do miłości ojczyzny”. 
Uroczystość uświetnili swą obecnością przedstawiciele władz miasta, gminy i powiatu, zarządzający 
jednostkami samorządowymi i prywatnymi, rodzice, nauczyciele i inni zaproszeni goście. 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
    
    Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w Chojnicach w 2000 roku. Od listopada 2013 r.  włączony 
został do struktur PWSH „Pomerania”. Opiekunem UTW jest dr Karina Luśtoń, a sprawami 
administracyjnymi zajmuje się mgr inż. Ewa Baranowska. Zakres merytoryczny wykładów obejmuje 
pięć obszarów tematycznych: ekologię społeczną, turystykę i krajoznawstwo, kulturę i sztukę, 
historię regionalną oraz promocję zdrowia. Oprócz wiedzy teoretycznej, słuchacze uczestniczą  
w różnorodnych praktycznych formach edukacji takich jak wycieczki, zajęcia warsztatowe 
prowadzone przez studentów PWSH czy wizyty studyjne. Zgodnie z propozycjami seniorów, 
prowadzone są dla nich dodatkowe kursy, np. informatyczny, językowy, kulinarny itp.
Zapraszamy!

 Uczniowie LO w mundurach galowych. W 
ostatnim rzędzie (od lewej) Rektor PWSH 

prof. nzw. Janusz Gierszewski,  Wiceminister 
Grzegorz Karpiński, ppłk w st. sp. mgr Grzegorz 

Pawłowski, Dyrektor LO dr Wiesław Lesner

Seniorzy wraz z opiekunem, dr Kariną 
Luśtoń  (pierwsza z prawej przy stole) podczas 

warsztatów ze studentami pedagogiki II st. 

JM Rektor PWSH prof. nzw. dr hab. Janusz 
Gierszewski wraz z dr Dorotą Bronk 
wręczają indeksy i symboliczne róże

Wzruszeni uroczystością…

AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ„POMERANIA”  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHOJNICACH
01.09.2014



CO NOWEGO (od 1 października)?

- Pełnomocnikami Rektora ds. praktyk studenckich są: dr Elżbieta Gomułka – Pedagogika (Chojnice i Kościerzyna) i Filologia Angielska oraz
   dr Waldemar Żuchowski – Administracja oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne.
- Dr Elżbieta Gomułka pełni również funkcję Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych.
- Przyznanych zostało 40 stypendiów Rektora dla najlepszych studentów. Najlepsi z najlepszych to: Tomasz Goncz (Pedagogika II st.), Dorota 
   Nowicka (Bezpieczeństwo Wewnętrzne), Dagmara Dudek (Administracja), Marz na Szyca (Pedagogika) i Dorota Skwierawska (Pedagogika W/Z
   w  Kościerzynie). Warto zakuwać! Gratulujemy!
- Wkrótce (koniec grudnia) wydana zostanie kolejna pozycja naukowa Wydawnictw PWSH „Pomerania” autorstwa prof. nzw. Janusza
   Gierszewskiego i prof. nzw. Tomasza Biernata  pt. Wielowymiarowość bezpiecznego środowiska wychowawczego (można już zapisywać się 
    na subskrypcję). 
-  „Pomerania” poszerza ofertę edukacyjną o kierunki około medyczne i techniczne? W tym celu został utworzony nowy (wspólny z WSG) Wydział
   Techniczny i Nauk o Zdrowiu.
- Od stycznia prowadzony będzie nabór na studia podyplomowe. Szeroka oferta na stronie internetowej Uczelni. Spójrz, wybierz, skorzystaj!
- W nowym  roku  na stronie internetowej Uczelni  pojawi się również propozycja nowych  kursów i szkoleń dla studentów, absolwentów,
   słuchaczy UTW oraz Rad Pedagogicznych i osób zainteresowanych. Warto zerknąć!    

WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE 2014

Najważniejsze Zarządzenia Rektora PWSH „Pomerania” z 2014r. dotyczyły: 
- utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Uniwersytet Trzeciego Wieku i powołania Pełnomocnika ds. UTW (dr K. Luśtoń dyżur 
   w piątki od g. 12.00 do g. 13.00); 
-  powołania zespołu zadaniowego ds. wdrażania projektu studiów około medycznych w Uczelni; 
-  powołania uczelnianej komisji ds. wyłaniania najlepszych absolwentów w roku akademickim2014/2015; 
- powołania zespołu projektowego w ramach zintegrowanego porozumienia terytorialnego dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Chojnice
   Człuchów; 
-  powołania pełnomocnika ds. e-learningu (dr K. Miliszewski: miliszewsky@gmail.com); 
-  wprowadzenia regulaminu praktyk studenckich oraz regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom PWSH; 
- zasad ustalania zwrotu należności za podróże służbowe dla pracowników, studentów i innych osób współpracujących z PWSH „Pomerania”; 
- szczegółowych zasad pobierania opłat za studia oraz usługi edukacyjne w PWSH „Pomerania” 
  (szczegółowy wykaz znajduje się na stronie internetowej Uczelni i na tablicy informacyjnej).

Jesteś aktywny? Masz ciekawe hobby? Robisz piękne zdjęcia? Chcesz podzielić się swoimi opiniami? Nie marnuj się, dołącz do redakcji ŻAKA 
CHOJNICKIEGO! Pełne, kolorowe wydanie gazetki na stronie internetowej.
Kontakt: miliszewsky@gmail.com lub dorota@pomeraniachojnice.edu.pl 

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i wielu sukcesów w Nowym 2015 Roku, 
którego każdy dzień niech będzie wypełniony dobrocią, wzajemnym szacunkiem i życzliwością życzą – w imieniu 
Założyciela, Senatu Uczelni, Wykładowców i Pracowników Administracji.

                      

Rektor                                                                                                                                                       Prezes
prof. nzw. dr hab. Janusz Gierszewski                                                                                                  dr Janusz Daszkiewicz
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