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W piątek, 13 marca 2015 roku, aula Wyższej Szko-
ły Informatyki i Umiejętności w Łodzi zamieniła się 
na kilka godzin w wioskę olimpijską!

Było to jedyne takie wydarzenie w Polsce, gdzie w 
jednym miejscu spotkaliśmy tak liczną grupę osób, 
które swoim wysiłkiem i determinacją osiągnęły tak 
wiele dla polskiego sportu jak i wyjątkowa okazja 
do nawiązania wspólnego dialogu i poznania nie-
samowitych historii olimpijskich. Światowej sławy 
sportowcy licznie przybyli na spotkanie z głodnymi 
inspiracji i motywacji studentami i fanami sportu.

Publiczność miała okazję zarówno odbyć lekcję 
historii jak i być jej integralną częścią a prywatne 
anegdoty i opowieści olimpijczyków były pouczają-
cą i interesującą podróżą w czasie.

Uczestnicy spotkania stali się również świadkami 
podpisania ważnych dokumentów. Pełni dumy mo-
żemy pochwalić się:

założeniem przy naszej Uczelni pierwszego, • 
profesjonalnego Klubu Triathlonowego PRO-
TRI
podpisaniem porozumienia z klubem FIT FA-• 
BRIC
podpisaniem porozumienia z Regionalną Radą • 
Olimpijską

Dużą popularnością cieszyły się również stoiska 
naszych partnerów: 

firma EAT FIT zorganizowała przepyszną de-• 
gustację dietetycznego puddingu
na stoisku FIT FABRIC można było z kolei • 
dokonać analizy składu ciała

Dla wszystkich zgromadzonych przygotowane 
były pamiątkowe tuby z witaminami od firmy Re-
ganta Drukarnia Etykiet a nasi wyjątkowi goście 
otrzymali również zapasy zdrowego soku i syropu z 
malin od firmy Excellence S.A.

Warto wiedzieć, że od 25 lat ideą Klubu Olim-
pijczyków jest aktywne podtrzymywanie kontaktu 
zarówno z byłymi jak i aktywnymi olimpijczykami, 
pozyskiwanie informacji o dalszych ich losach jak i 
wsparcie w życiu codziennym, które mimo odnie-
sionych sukcesów nie zawsze jest takie jakbyśmy 
sobie tego życzyli.

 

Spotkanie poprowadził dziennikarz sportowy, 
Krzysztof Miklas oraz pomysłodawca spotkania, 
Mieczysław Nowicki, dwukrotny medalista olimpij-
ski oraz dwukrotny medalista szosowych mistrzostw 
świata oraz minister sportu w rządzie Jerzego Buz-
ka.

Spotkanie z olimpijczykami
w Wyższej Szkole Informatyki
i Umiejętności w Łodzi
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Artystyczna Grafika Komputerowa - 
nowy kierunek w Bydgoszczy

Po długich staraniach w roku akademickim 2014 
– 2015, Komputerowa w Wydziale Zamiejscowym 
WSIU w Bydgoszczy,  rozpoczął funkcjonowanie 
nowy kierunek kształcenia na poziomie licencja-
tu w trybie niestacjonarnym: Artystyczna Grafika 
Komputerowa. Środowisko artystów bydgoskich od 
pewnego czasu sygnalizowało potrzebę kształcenia 
artystów grafików także w powiązaniu z technikami 
informatycznymi. Nie zaniedbując klasycznych, tra-
dycyjnych technik graficznych staramy się otwierać 
na nowe możliwości, jakie artystom daje technika 
komputerowa. 

Grafika artystyczna i użytkowa to rozbudowany 
świat najróżniejszych możliwości wypowiedzi – od 
reklam i plakatów po tzw. sztuką wyższą, ale dzi-
siejsze wielowymiarowe społeczeństwo i kultura 
zacierają te granice i rozszerzają definiowanie zja-
wisk artystycznych, na co przygotowujemy naszych 
studentów.

Wśród wykładowców są artyści z Bydgoszczy, re-
gionu oraz macierzystej uczelni, czyli WSIU w Ło-
dzi, prowadząc kierunek, który jest jedyną tego typu 
ofertą w naszym mieście i regionie. 
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Studenci z I semestru Wydziału Sztuk Pięknych i 
Projektowych WSSIU w Łodzi,  z pracowni fotogra-
fii prof.  M. Herbika uczestniczyli w  dwudniowych 
warsztatach w Wytwórni Filmów Oświatowych w 
Łodzi.  Celem warsztatów było poszerzanie wiedzy 
z zakresu technik filmowych. W oparciu o prowa-
dzone ćwiczenia uczestnicy warsztatów wypróbo-
wali różne techniki tworzenia obrazu filmowego, 
zdobyli podstawowe umiejętności realizacji filmo-
wej oraz uczestniczyli w projekcji filmów stanowią-
cych ważny element w historii kinematografii.

Studenci Wydziału Sztuk Pięknych 
i Projektowych w WFO 

10-lecia OSiR Angelica - fotoreportaż
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Szkolenie nowoczesne technologie 
w kosmetologii 

Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia - kie-
runek Kosmetologia zorganizował kolejne w tym 
semestrze warsztaty z  firmami współpracującymi 
z Uczelnią. W ramach „Dobrych praktyk” odbyła 
się druga edycja zajęć szkoleniowo-warsztatowych 
w zakresie zabiegów głęboko złuszczających prze-
prowadzonych przez firmę kosmetyczną Arkana z 
Wrocławia.

Zajęcia prowadzone były w pięciu obszarach te-
matycznych:

zastosowanie kwasów Toskanii w zabiegach • 
kosmetologii estetycznej,
zabieg Spot Out- nowoczesna technologia w • 
kosmetologii Anty Aging,
zastosowanie rollcitów w zabiegach odmła-• 
dzający,
terapia aminokwasami,• 
reinol zabieg progresywny.• 

Z uwagi na ciekawą tematykę, cykl szkoleń cieszył 

się dużym zainteresowaniem studentów kosmetolo-
gii. Część warsztatowa zakończyła się rozdaniem 
certyfikatów.
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11 kwietnia 2015 r., podczas Dnia IT i ID,  nastą-
piło otwarcie pierwszej w Polsce sali, dedykowanej 
technologii projektowania i druku fleksograficzne-
go ESKO. 

Zgromadzeni, na czele z Marszałkiem Wojewódz-
twa Łódzkiego - Witoldem Stępniem, oraz Kanclerz 
Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności - Anie-
lą Bednarek, obejrzeli prezentację możliwości ja-
kie posiada program do projektowania ESKO. Na 
własne oczy można było zobaczyć przykładowe 
wydruki etykiet czy elastyczne opakowania soków. 
Wiadomo, że 8 na 10 opakowań na świecie opartych 
jest właśnie na tej technologii a zapotrzebowanie na 
specjalistów z tej dziedziny to wciąż nie słabnący 
temat zainteresowania pracodawców i luka na rynku 
pracy.

Sala projektowania ESKO 

Dzień IT i ID
Dzień IT i ID to między innymi:

otwarcie • pierwszej w Polsce sali dedykowa-
nej oprogramowaniu do projektowania druku 
fleksograficznego – ESKO
porywające wykłady ekspertów z dziedziny • 
IT i ID
tłumy ludzi odwiedzające stoiska firm naszych • 
partnerów, podziwiających pracę drukarek 3D 
i sprawdzających działanie wirtualnych oku-
larów i platformy Wizdish

Sobota, 11 kwietnia 2015 roku, była dla nas dniem 
wyjątkowym. Z tego miejsca serdecznie dziękujemy 
firmom, które otworzyły swoje drzwi na naszych 
studentów, podzieliły się swoją ekspercką wiedzą i 
zainspirowały do działania oraz nauki.

Pojawiło się wiele ciekawych ofert pracy a te 
osoby, które zostawiały swoje CV były zwykle na-
gradzane gadżetami firmowymi. Goście mieli rów-
nież okazję zdobyć miesięczny darmowy karnet na 
siłownię. Dużą popularnością cieszyły się stoiska z 
drukarkami, rozmieszczone na wszystkich piętrach 
budynku A, które pracowały bez przerwy, drukując 
z plastiku takie gadżety jak: gwizdki, mini-koparki, 
obudowy do telefonów oraz popiersie Iron Mana.

Interesująco wyglądały również wyroby z gliny.

Odważni studenci zasmakowali wirtualnej rze-
czywistości, a ich zmagania można było oglądać na 
dużych monitorach.

Trochę liczb:
około 16000 osób dowiedziało się o organizo-• 
wanym przez nas wydarzeniu,
18 liderów branży IT i ID pojawiło się u nas • 
ze swoimi stoiskami,
14 wykładów tematycznych odbyło się 11 • 
kwietnia na naszej uczelni.

Nie byliśmy w stanie zliczyć liczby uśmiechów, 
zmierzyć zadowolenia pracodawców ale po samym 
wydarzeniu spływa do nas wiele pochlebnych opi-
nii. 



Biuletyn WSIU  nr 1-2 (40)  2015 7

WSIU w Opatówku 
Koncert charytatywny „ROWEREK O DWÓCH 

KÓŁKACH, BY LEPIEJ MIAŁA JULKA!” 
Dnia 8 lutego 2015 r. o godz. 18:00 wystartował 

koncert charytatywny w GOKu w Opatówku, gdzie 
uczestnicy mieli niebywałą okazję do otworzenia 
swoich serduszek i pomocy tym, którzy jej potrze-
bują!

W ramach projektu socjalnego trzech studentek 
WSIU na kierunku praca socjalna: Angeliki Wiel-
gosz, Patrycji Stankowskiej oraz Adrianny Perek, 
odbył się koncert charytatywny z licytacją na rzecz 
Julii Domagały.

Julka to wesoła siedmiolatka, która od urodzenia 
walczy z chorobami - wodogłowiem oraz przepukli-
ną oponowo - rdzeniową, która uniemożliwiła  jej 
normalne funkcjonowanie. Obecnie Julka przeszła 
operację jednego bioderka i czeka w szpitalu na zo-
perowanie drugiego biodra. Operacje te są szansą 
na odzyskanie sprawności w nogach, dzięki czemu 
dziewczynka mogłaby spełnić swoje największe 
marzenie - pójść na spacer na własnych nóżkach, 
trzymając za ręce rodziców!

Do tego jednak, oprócz operacji, potrzebna jest 

żmudna i kosztowna rehabilitacja. Dlatego też przy-
da się wsparcie finansowo rodziny.

Trochę mniejszym marzeniem wesołej siedmio-
latki jest zakup rowerka rehabilitacyjnego, co z 
pewnością ułatwi działania mające na celu poprawę 
zdrowia.
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17 listopada 2014 r. na terenie naszego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji ANGELICA, zorganizowane 
zostały zawody pływackie dla osób niepełnospraw-
nych „Bądźmy razem w wodzie”.

W zawodach wzięło udział 45 niepełnosprawnych 
sportowców z WTZ-ów, DPS-ów, ośrodków i szkół 
specjalnych. Utworzono 21 grup startowych biorąc 
pod uwagę stopień sprawności i czasy na zgłoszo-
nych dystansach, stworzono  również dwie grupy 
sztafetowe na dystansie 4 x 24m.

Zażarta rywalizacja i wyrównany poziom zawod-
ników zaowocowały tym, że każdy zawodnik został 
nagrodzony otrzymując medal oraz upominek.

Mamy nadzieję na to, że wydarzenie to zapocząt-
kuje cykl imprez dla osób niepełnosprawnych na 

Naszej Uczelni i za rok zobaczymy się w tym sa-
mym albo w powiększonym składzie!

Zawody pływackie „Bądźmy razem 
w wodzie”

V Studencka Konferencja Okrągłego 
Stołu

V Studencka Konferencja Okrągłego Stołu 
(SKOS) „Nowoczesna infrastruktura informatycz-
na i wzajemna wymiana wiedzy” (Łódź, 6–7 lutego 
2015) poświęcona była analizie stosowania narzędzi 
informatycznych w projektowaniu struktur świata 
cyfrowego. Wydarzenie poprzedzało ogólnokrajo-
we XVII Seminarium problemowe WOD: Przemia-
ny programowania aplikacji w świecie cyfrowym 
(Polkowice, 6–8 maja 2015).

Obydwa przedsięwzięcia naukowe dotyczą rozwo-
ju metodyki wirtualnej organizacji działań (WOD) 
i są organizowane w ramach obchodów w Polsce 
Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa 
Informacyjnego (ŚDTiSI’15). 

Obchody ŚDTiSI’15 organizuje w Polsce Stowa-
rzyszenie Elektryków Polskich (SEP). Rozpoczęto 
je już podczas II Kongresu Elektryki Polskiej (War-
szawa, 1– 2 grudnia 2014), a zakończy je XVI Kon-
ferencja Okrągłego Stołu (KOS): Polska w drodze 
do społeczeństwa informacyjnego (Warszawa, 13 
maja 2015) – coroczna debata środowisk polityki, 
gospodarki i nauki. Tematyka obchodów ŚDTiSI’15 
nawiązuje do hasła ogłoszonego przez Międzyna-

rodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU – Inter-
national Telecommunication Union), które brzmi: 
„Telekomunikacja i technologie informacyjno- ko-
munikacyjne w rozwoju innowacji (Telecommuni-
cations and ICTs: drivers of innovation)”.

V SKOS odbywa się pod patronatem:
organizacyjnym i naukowo-technicznym – • 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, współ-
organizatora obchodów w Polsce Światowych 
Dni Społeczeństwa Informacyjnego,
naukowym – Towarzystwa Naukowego Prak-• 
seologii,
medialnym – SPEKTRUM, Biuletynu Orga-• 
nizacyjnego i Naukowo-Technicznego Sto-

warzyszenia Elektryków Polskich.
V SKOS zorganizowało Konsorcjum Sieci Labo-

ratoriów WOD: Łódź – Olsztyn– Polkowice – Po-
znań.

Gospodarzem, prowadzeniem i koordynacją prac 
naukowych V SKOS zajmowała się Wyższa Szkoła 
Informatyki i Umiejętności w Łodzi.
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Sport w Wyższej Szkole Informatyki
i Umiejętności w Łodzi 

Eliza Skowerska studentka I roku fizjoterapii 
Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Ło-
dzi, jest zawodniczką czynnie uprawiającą jeździec-
two.

Z jazdą konną jest związana ok. 12 lat. Już pierw-
sze jazdy uświadomiły jej, że dobrze wybrała sport 
i na pewno go nie zmieni. Zaczęła od skoków, aż do 
docelowego wyboru, ujeżdżenia - najbardziej ele-
ganckiej formy jeździectwa. Wymagającej dokład-
ności, poznania i 100% zgrania z koniem.

Eliza ma na swoim koncie wiele startów w zawo-
dach towarzyskich jak i na poziomie regionalnym. 
Zdobyła Mistrzostwo Polski Amatorów 2011 r. re-
prezentując stajnię Las Pegaz. Startując w klubie KJ 
Arabika Łódź w 2014 r. zdobyła Wicemistrzostwo 
Okręgowego Związku Jeździeckiego Łódź w kate-
gorii Młodych Jeźdźców. Większość startów jak i 
dwa najbardziej znaczące Eliza mogła zrealizować 
dzięki swojemu wierzchowcowi - Lorendo.

Lorendo jest urodzonym w Niemczech 9-letnim 
oldenburskim kasztanem z bardzo dobrym pocho-

dzeniem. Jest koniem wymagającym bardzo dużo 
pracy i z trudnym charakterem ale rokującym dobre 
wyniki. Treningi pochłaniają Elizie cały wolny czas, 
dając jednocześnie radość i satysfakcję z widocz-
nych postępów wspólnej pracy. 
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Eliza wiąże nadzieje na starty na coraz wyższym 

poziomie z dobrymi wynikami. W tym roku będzie 
reprezentowała nasza uczelnię na Akademickich 
Mistrzostwach Polski w Jeździectwie w kategorii 
Profi, które odbędą się we Wrocławiu.

„Cieszę się że uczelnia wspiera mnie i daje możli-
wość reprezentowania jej na Ogólnopolskich zawo-
dach. Zdecydowanie zachęcam do wyboru WSIiU 
w Łodzi ponieważ tu można łączyć pasję z nauką.”   

Paula Sławińska, studentka I roku fizjoterapii w 
Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Ło-
dzi. Pochodzi z Brzezin, małego miasta oddalone-
go od Łodzi o 25 kilometrów. Jest zawodniczką w 
klubie KS-Hokej Start Brzeziny oraz reprezentantką 
Polski w hokeju na trawie. Hokej na trawie to gra 
zespołowa, w której dwie jedenastoosobowe rywa-

lizują miedzy sobą podczas meczu trwającego 70 
minut. Ich celem jest wbicie piłki do bramki uży-
wając kija. Kije wykonane są z drewna lub tworzyw 
sztucznych, piłka ma średnicę ok.7 centymetrów. 
Zawodnik może używać tylko płaskiej strony kija. 
Niedozwolone jest dotknięcie piłki jakąkolwiek 
częścią ciała, tylko bramkarz może blokować piłkę 
całym ciałem, ma on na sobie podobny strój do ho-
keistów na lodzie. Zawodnicy mają jedynie ochra-
niacze na golenie i zęby. Panie rozgrywają mecze w 
spódniczkach.  W sezonie letnim mecze odbywają 
się na sztucznej trawie, natomiast zimą w hali. Bo-
isko jest trochę mniejsze od boiska do piłki nożnej.

Swoją przygodę z tym sportem zaczęła w 2004 
roku. W szkole ogłoszono nabór do drużyny dziew-
cząt. Wcześniej obserwowała starsze koleżanki w 
akcji i bardzo spodobał jej się ten sport, więc bez 
wahania poszła na pierwszy trening i tak zostało do 
dnia dzisiejszego. Jej drużyna jest wielokrotnym 
Mistrzem oraz Wicemistrzem Polski. Tytuły Mi-
strza Polski zdobywała również w kategorii juniorek 
młodszych i juniorek. Jej największym sukcesem 
jest zdobycie z młodzieżową reprezentacją Polski  
Mistrzostwa  Europy na hali, w 2013 roku. W 2015 
roku młodzieżówka broniąc tytułu Mistrza Europy 
uległa  Rosji  w  finale  i  zdobyła  srebrny medal. 
W 2014 roku reprezentacja Polski seniorek zdobyła 
brązowy medal halowych Mistrzostw Europy, rok 
później w Halowych Mistrzostwach Świata udało 
nam się wywalczyć  5 miejsce. Jej klubowa drużyna 
zajęła 3 miejsce w Halowych Mistrzostwach Pol-
ski. Obecnie wraz z reprezentacją Polski seniorek 
przygotowuję się do III rundy Ligi Światowej, która 
odbędzie się w Belgii oraz do Mistrzostw Europy, 
które będą miały miejsce w Londynie. Obie imprezy 
rozegrane zostaną na boiskach otwartych. 

Hokej to jej pasja, która wzbudza niesamowite 
emocje i przeżycia.
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Z radością informujemy, iż Krzysztof Krygier, 

student Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności 
z sukcesami rozpoczął sezon biegowy 2015 !

21 marca, po trudnej i dość wyrównanej walce 
z Maurycym Oleksiewiczem - zajął PIERWSZE 
MIEJSCE w biegu ”Unibud I Wiosenny Cross”. 10 
kilometrów pokonał w 36 minut i 46 sekund. 

Kolejny start również okazał się szczęśliwym dla 
naszego zawodnika. Organizowany na dystansie 4,5 
kilometra Bieg Wiosenny, ukończył na 4 pozycji.

Nasza Uczelnia po dwóch edycjach Mistrzostw 
Akademickich Województwa Łódzkiego w Biegach 
Przełajowych znajduje się na 4 miejscu klasyfikacji 
generalnej mężczyzn!

Krzysztofowi, oraz innym zawodnikom startują-
cym z ramienia AZS WSIU gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!!!

W dniu 10 - 11.04.2015 r. w parku 3 Maja w Ło-
dzi, odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w 
biegach przełajowych organizowanych przez Poli-
technikę Łódzką. 

AZS WSIU reprezentowało dwóch zawodników: 
Krzysztof Krygier, który zajął 30 miejsce z cza-
sem 32:30 i  Robert Jasion, który zajął 66 miejsce 
z czasem 36:24. 

Krzysztof Krygier zajął w klasyfikacji generalnej 
na dystansie długim pierwsze miejsce z wszystkich 
Uczelni województwa łódzkiego, oraz pierwsze w 
klasyfikacji Uczelni Niepublicznych.

Robert Jasion drugie miejsce w klasyfikacji Uczel-
ni Niepublicznych.

W dniu 19.04.2015 r. odbyła się jedna z więk-
szych imprez biegowych w Łodzi - Maraton „Dbam 
o Zdrowie”, w której wystartowali nasi zawodnicy 
Krzysztof Krygier i Robert Jasion. Krzysztof Kry-
gier startował na 10 km, miejsce 8 na na 2600 osób, 
ustanowił rekord życiowy czasem 34:03.

Robert Jasion ukończył swój pierwszy Maraton, 
bardzo dobry wynik w debiucie, czas 3:15:28 miej-
sce 132 (21 w kat wiekowej), na ponad 1100 osób. 

Wielkie gratulacje.
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W pokazowym meczu z okazji 10 – lecia OSiR 
Angelica, który odbył się w dniu 18.04.2015, AZS 
WSIU wygrał z  ELBUDPLAST 63 : 61

W dniu 14.02.2015 odbył się turniej futsalu zorga-
nizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Umie-
jętności w Łodzi przy współpracy z KU AZS WSIU 
oraz Stowarzyszeniem Malwee Łódź.

W zawodach wzięła udział ponad pięćdziesiątka 
dzieci roczników 2004-2006 zarówno dziewczynek 
jak i chłopców. Zawody uświetniały obchody Dzie-
sięciolecia Ośrodka Sportu i Rekreacji „Angelika”.

Zwyciężył zespół Football Academy przed ze-
społem łódzkiego SMS-u. Pamiątkowe dyplomy, 
medale oraz puchar za pierwsze miejsce wręczył 
Kierownik OSiR „Angelika” Paweł Stawiany. Za 
pierwsze miejsce firma Kplusm Sport ufundowała 
dla zwycięzców koszulki piłkarskie.
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Akademia Piłkarska Grassroots 2014
12 grudnia 2014 roku w Wyższej Szkole Informa-

tyki i Umiejętności w Łodzi odbyła się bezpłatna 
kursokonferencja „Akademia Piłkarska Grassroots 
2014” skierowana do trenerów piłki nożnej, na-
uczycieli oraz studentów wychowania fizycznego . 
Organizatorem szkolenia był Polski Związek Piłki 
Nożnej wraz z Łódzkim Związkiem Piłki Nożnej.

Czym jest sama idea Grassroots? To promowanie 
gry w piłkę nożną bez względu na prezentowany 
poziom, płeć, rasę, kolor skóry, wiek, zamożność, 
umiejętności czy sprawność ruchową. Grassroots 
to niesamowita różnorodność poczynając od gry na 
poziomie amatorskim w klubach (dorośli, młodzież, 
dzieci) poprzez rozgrywki szkolne, pracownicze, 
piłkę oldbojów aż po futsal czy też piłkę plażową.

Grassroots to jednak nie tylko gra w piłkę ale 
również, poprzez ową grę, integracja społeczna, 
tworzenie swoistego rodzaju wspólnot, wspieranie 
zdrowego trybu życia jak również pomoc osobom 
z niepełnosprawnością umysłową czy fizyczną po-
przez tworzenie warunków do gry.

Wydarzenie odbywające się na Naszej Uczelni 
było podzielone na dwa bloki:

- sesja wykładowa
- sesja praktyczna
Podczas sesji wykładowej uczestnicy mieli oka-

zje dowiedzieć się m.in. o inicjatywach Grassroots, 
nowatorskim programie Akademia Młodych Orłów 
czy wysłuchać prelekcji na temat „Komunikacja- 
kluczem do budowania zespołu”.
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Po wprowadzeniu merytorycznym na temat na-

uczania  gry 1x1 w ataku i obronie i krótkiej prze-
rwie kawowej przyszedł czas na część praktyczną 
w której należało wykorzystać dopiero co zdoby-
tą wiedzę. Niezwykle ciekawe okazały się zajęcia 
z wybranych środków treningowych w szkoleniu 
dzieci i młodzieży ( do stosowania na orlikach i ma-
łych boiskach).

Każdy z uczestników otrzyma materiały szkole-

niowe oraz certyfikat poświadczający odbycie szko-
lenia.

W Politechnice Łódzkiej wręczono nagrody i cer-
tyfikaty studentom, którzy zostali laureatami Łódz-
kiego Testu Informatyków

Była to już czwarta edycja zmagań konkursowych, 
w których uczestniczyli studenci Politechniki Łódz-
kiej, Uniwersytetu Łódzkiego a zarazem pierwsza w 

której udział brali studenci Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Umiejętności w Łodzi!

Gratulujemy naszym studentom udanego debiutu
Więcej zdjęć z ceremonii wręczenia nagród znaj-

duje się na profilu na FB Akademickiego Biura Ka-
rier BAZa.

Studenci WSIU na Teście Informatyki

27 stycznia 2015 r. Dziekan Wydziału Sztuk Pięk-
nych  i  Projektowych  Wyższej Szkoły Informatyki 
i Umiejętności w Łodzi zaprosił wszystkich zain-
teresowanych na finisaż wystawy: „Artur Ławicki 
- Grafika”, który odbędzie się w w uczelnianej Ga-
lerii fin@ł, znajdującej się w Wyższej Szkole Infor-

matyki i Umiejętności przy ul. Rzgowskiej 17a w 
Łodzi. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 13:00 i 
zgromadziło spore grono zainteresowanych osób.

Finisaż wystawy „Artur Ławicki - 
Grafika”
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Gimnazjum i Liceum ABiS
Czas na ABiS
Wiosna w pełni, a biegi w modzie, popularne stały 

się  maratony, wyścigi, walkathony,  w Gimnazjum 
i Liceum ABiS nie zwalniamy, biegniemy wytrwale 
do celu, budując swoją markę. Konsekwencja i upór 
to klucz do sukcesu. Od trzech lat ciężko pracujemy 
na naszą pozycję na rynku edukacyjnym, a nie jest 
to łatwe. 

 Wiosna obsypała nas sukcesami,  siatkarki zo-
stały Mistrzyniami Województwa Łódzkiego Szkół 
Ponadgimnazjalnych i Gimnazjalnych, teraz zaka-
saliśmy rękawy i trenujemy do Mistrzostw Polski. 
Udział w Mistrzostwach Polski to ogromny sukces 
dla tak małej szkoły, za którą nie stoi żaden duży 
i znany klub sportowy. Ciężka praca trenerów Z. 
Skupienia i Jacka Pasińskiego  przyniosła oczeki-
wane efekty. Miłość do sportu i wizjonerskość pani 
Kanclerz Anieli Bednarek  sprawiła, że marzenia o 
siatkówce na wysokim poziomie stały się rzeczy-
wistością. W historii Prywatnych Szkół ABiS nie 
było takiego sukcesu, znalezienie się wśród  szkół 
„ złotej szesnastki” to  wielki prestiż i wyróżnienie. 
Wszystkich kibiców siatkówki zapraszamy 29-30 
maja do Wieliczki i 7-10 czerwca do Lublina. Nie 
ukrywamy, że liczymy na medal, a dziewczyny na 
pewno dadzą z siebie wszystko, bo woli walki im  
nie brakuje. Nasza „szkolna sztafeta”, to nie tylko 
siatkówka ale również szachy (V miejsce w Łodzi) 
i oczywiście bule. Gra w bule staje się obok siat-
kówki najważniejszą dyscypliną sportu w Gimna-
zjum ABiS. Drugi raz udowodniliśmy, że w Łodzi 
nikt nie gra w tę francuską grę lepiej od nas, czeka-
my teraz na Mistrzostwa Województwa. Połączenie 
sportu i nauki, gwarantuje  harmonijny rozwój mło-
dego człowieka, dlatego udział naszych uczniów w  
konkursach  i olimpiadach przedmiotowych, jest 
dla nas priorytetem. Cieszymy się, że i na tym polu 

mamy się czym pochwalić, innowacyjne metody na-
uczania dają oczekiwane rezultaty. Uczennice: Anna 
Osińska, Karolina Pietrucha, Zuzanna Młudzik, 
Inga Werecka zostały laureatkami olimpiad z języka 
angielskiego, biologii i fizyki. Karolina Pietrucha 
pokonała 250 uczestników i została finalistką inter-
dyscyplinarnego konkursu „ First step to success”. 
Uczniowie mają także możliwość  rywalizacji , uda-
ło nam się zorganizować I Szkolny Konkurs „Jeden 
z dziesięciu” emocji było bardzo dużo, ponieważ 
oprócz wiedzy z różnych dziedzin, mogliśmy zwe-
ryfikować  komu  sprzyja szczęście. Kreatywność i 
samodzielność to kolejne umiejętności, które kształ-
cimy w naszych uczniach, właśnie dobiegł końca 
„Tydzień prezentacji projektów edukacyjnych”. 
Uczniowie musieli wybrać temat, utworzyć zespo-
ły, podzielić się zadaniami, zgromadzić informacje 
i ( najtrudniejsze) publicznie zaprezentować owoce 
swojej pracy ,  poddać się ocenie rówieśników. Ta-
kie zdanie sprawi, że nauczą się współpracy i se-
lekcjonowania informacji, zmierzą się z własnymi 
słabościami i pokonają stres. Czy ktoś może mieć 
wątpliwości, że są to umiejętności potrzebne w ży-
ciu? Raz wyzwoloną kreatywność należy ciągle sty-
mulować, dlatego stawiamy przed naszymi ucznia-
mi  nowe wyzwania, w tym roku szkolnym nakręcili 
oni cztery  tematyczne filmy, z których dwa  zakwa-
lifikowały się do ogólnopolskiego finału konkursu 
upcyklingowego.  Aktywnie motywujemy innych, 
zorganizowaliśmy trzecią edycję konkursu fotogra-
ficznego, ”Pałace Ziemi Obiecanej” pod patronatem 
pani Prezydent Hanny Zdanowskiej, w konkursie 
wzięło udział 20 łódzkich szkół, a piękne zdjęcia 
zdobią nasz szkolny korytarz. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się organi-
zowany przez nas konkurs ortograficzny „Łap byka 
za rogi”, w którym udział wzięło 80 uczestników. 
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 Wszystkie te działania sprawiają,że marka  Gim-

nazjum i LO ABiS staje się bardziej rozpoznawalna 
i kojarzy się z solidnością i nowoczesnością.

Wracając do sportowej metaforyki w ABiSie od-
najdą się wszyscy bo ważne, że wszyscy biegniemy 
do wspólnego celu.

Chcecie być na bieżąco z wydarzeniami na na-
szym kampusie? 

Odwołane zajęcia? Ciekawe kursy? Aktualności z 
życia uczelni? 

Zapraszamy serdecznie do obserwowania naszych 
profili na facebooku oraz instagramie! 

Uczelnia: www.fb.com/wsiu • 
Akademickie Biuro Karier BAZA:www.• 
fb.com/AkademickieBiuroKarierBAZa 
OSiR ANGELICA: www.fb.com/osirangelica• 
Instagram - Uczelnia: www.instagram.com/• 
wsiu_
AZS: https://www.facebook.com/pages/AZS-• 
WSIU/415781275101929?fref=ts

WSIU on-line


