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 Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w wydarzeniu 
wyjątkowym i to  z wielu względów.

Naszym specjalnym gościem był Profesor Sze-
wach Weiss, były ambasador Izraela w Polsce, 
pisarz i wybitny człowiek z niezwykłą historią. 
Dotarł do nas prosto z Europejskiego Forum 
Gospodarczego, organizowanego przez Łódzką 
Agencję Rozwoju Regionalnego, na którym był 
Gościem Honorowym oraz brał udział w pane-
lu „25 lat wolności gospodarczej”. Oprócz po-
rywającego wykładu , którego mieliśmy okazję 
wysłuchać, zaszczycił nas swoją obecnością, 
rozmową i podpisywaniem książek po ceremo-
nii. Tym samym znaleźliśmy się w gronie naj-
lepszych uczelni w Polsce (obok Uniwersytetu 
Warszawskiego i Łódzkiego Uniwersytetu Me-
dycznego), od których w ostatnich dniach Pro-
fesor przyjął zaproszenie.

Pani Kanclerz oraz Rektor Wyższej Szkoły 
Informatyki i Umiejętności, oprócz krótkiego 
podsumowania poprzednich lat działalności, 
zdradzili ambitne plany oraz cele, które mamy 
zamiar, jako innowacyjna uczelnia, osiągnąć. 
Wszystkie działania nie miałaby miejsca, gdyby 
nie najlepsza Kadra oraz współpraca z Liderami 
Branż związanych z naszymi kierunkami stu-
diów.

Dziewiętnasta Inauguracja Roku Akademic-
kiego WSIU to nie tylko Ślubowanie Studentów, 
ale również zobowiązanie Uczelni do zapewnie-
nia Żakom możliwie najlepszych warunków do 

edukacji i zdobywania doświadczenia zawodo-
wego.

Podczas uroczystości odbyła się gala wręcze-
nia nagród specjalnych i wyróżnień dla Pra-
cowników, Firm Partnerskich oraz przekazania 
indeksów dla najwybitniejszych uczniów przyję-
tych w tym roku do grona naszych Studentów.

Gratulujemy :
Przedsiębiorstwom: Digiprint, Reganta, • 
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, 
Transition Technologies, GFT, AMG.net, 
Microsoft Polska, CD3D, Ericpol, Trimen 
Chemicals
Pracownikom: Prof. dr hab. Edwardowi • 
Kąckiemu, Dr inż. Januszowi Lipińskiemu, 
Prof. WSInf, Prof. dr hab. Lilianie Bycz-
kowskiej-Lipińskiej, Prof. dr hab. Krzysz-
tofowi Demsowi, Prof. dr hab. Ryszardowi

Inauguracja roku akademickiego 
w Wyższej Szkole Informatyki 
i Umiejętności w Łodzi

www.wsinf.edu.pl
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Charytatywna strona Uczelni

14 czerwca to Światowy Dzień Krwiodawcy. 
Tego dnia nie mogło zabraknąć przedstawicieli 
Uczelni na rynku Starego Miasta. Nasz punkt 
można było odwiedzić tuż przed wejściem do 
autokaru, w którym oddawano krew. Dzielili-
śmy stoisko z Partnerem WSIU - Firmą Cate-
ring Dietetyczny SuViBox. Na przybyłych gości 
czekało wiele atrakcji - koncerty, gry i zabawy, 
a także zdrowy, pyszny i pokrzepiający poczę-
stunek w postaci mini cateringowych boksów. 
Światowy  Dzień Krwiodawcy obchodzony jest 
w rocznicę urodzin Karla Landsteinera, odkryw-
cy grup krwi.

 Jako Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętno-
ści wspieramy również rokrocznie akcję Wampi-
riada.  Krew może oddać każdy, bez względu na  
grupę. O akcji informujemy zawsze wcześniej 
na stronach Uczelni oraz oficjalnym na facebo-
oku. Studentom, którzy decydują się na odda-
nie krwi, przysługuje dzień wolny i mogą liczyć 

na różnego typu gadżety i profity - zaproszenia 
na  siłownię,  zniżki  na catering oraz czekoladę 
i napoje.  Miasto Łódź, wraz z Miejskim Przed-
siębiorstwem Komunikacji, nagradzają doży-
wotnio Honorowych Dawców Krwi (każdy, kto 
oddał nie mniej niż 22 litrów krwi) darmowymi 
przejazdami autobusami i tramwajami na tere-
nie Łodzi. Warto pomagać!
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Pawlakowi, Dr hab. Jerzemu Czerbniako-
wi, Prof. WSIU, Dr Dariuszowi Doliwie, Dr 
Wojciechowi Horzelskiemu, Dr Jakubowi 
Gadkowi, Dr Halinie Klepacz, Dr Włodzi-
mierzowi Ziółkowskiemu, Mgr Czesławie 
Wiśniewskiej
Studentom: Briggs Deborah, Marcinowi • 
Olasowi, Michałowi Tarkowskiemu, Ka-
milowi Przybyło, Tomaszowi Kierońskie-
mu, Wojciechowi Gałajowi, Monice Mro-
zińskiej, Ewie Leżańskiej, Aleksandrze 
Szymańskiej, Elżbiecie Tomaszewskiej, 
Małgorzacie Pawlik, Ewie Wesołowskie-
j,Magdalenie Górnej, Łukaszowi Remizo-
wi, Annie Kaweckiej,Grażynie Skoneckiej, 
Ancie Zofii Omiecińskiej, Robertowi Do-
brodziejowi, Monice Żanecie Małowskiej 
,Konradowi Miśkiewiczowi, Łukaszowi Pa-
trykowi Pawlakowi, Kamilowi Mikołajowi 
Kucharskiemu ,Krystianowi Szczepanowi 
Kulawiakowi, Patrykowi Norbertowi Zasa-
dzie, Paulinie Szychowskiej, Piotrowi To-
maszowi Wypychowi, Milenie Aleksandrze 
Stano, Annie Paulinie Pawlak oraz: Marko 
Karpenko, Nikita Mazankin, Artem Pala-
marchuk, Oleksandr Peresichanskyi, Ihor 
Radkevych , Serhii Razovyi

Dodatkowo, już po raz drugi na naszej uczelni 
miała miejsce Uroczysta Inauguracja roku aka-
demickiego dla studentów, którzy przybyli do 
nas z Babcock University. 

To kolejna grupa nigeryjskich żaków, którzy 
odebrali  Indeksy  Wyższej  Szkoły  Informa-
tyki i Umiejętności. To coraz liczniejsza grupa 
studentów zagranicznych, którzy wybrali naszą 
ofertę edukacyjną! Jesteśmy niezwykle szczęśli-
wi, że po raz kolejny, przy współpracy między-
narodowej między wykładowcami i uczelniami, 
udało  się  utworzyć  specjalnie przygotowany 
i opracowany tok nauczania na kierunku Infor-
matyka. 

 Dziękujemy serdecznie wszystkim za przy-
bycie na Inaugurację Roku Akademickiego 
2015/2016 i życzymy dużo sukcesów edukacyj-
nych i zawodowych!
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Spełniać marzenia
W maju tego roku zgłosił się do nas Adam Je-

rzykowski - jeden ze „stałych bywalców” base-
nu w Ośrodku Sportu i Rekreacji Angelica. Jak 
się okazało, odbywał w nim sporą część trenin-
gów przed akcją Swim For a Dream, jest jej 
autorem oraz (oficjalnie od 24 lipca) głównym 
bohaterem! 

Swim For a Dream to projekt polegający na 
„zakładzie honorowym” z firmamii - o to, czy 
Adam przepłynie wpław odcinek Zatoki Gdań-
skiej z Helu do Gdyni (około 18,5km). Założe-
niem od początku było, aby jedynymi wygra-
nymi w tej akcji były dzieci, podopieczni: Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej, MG13 (fundacji Marcina 
Gortata) oraz Fundacji Gajusz. Działania Ada-
ma okazały się na tyle skuteczne i zjednujące 
ludzi, że zaangażowanie nie oparło się jedynie 
na partnerach firmowych, ale również osobach 
prywatnych i znanych z życia publicznego. Duże 
wsparcie okazali między innymi: wiceprezydent 
Łodzi Tomasz Trela, Otylia Jędrzejczak, Marcin 
Gortat, Aleksandra Szwed czy Justyna Burska. 

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności 
wsparła Adama głównie w zakresie pomocy 
reklamowej. Doskonałym zapleczem treningo-
wo- regeneracyjnym okazały się również nasze 
dwa ośrodki: Basen Angelica oraz Centrum Fi-
zjoterapii i Kosmetologii. W pierwszym Adam 
trenował swoją wydolność, a drugi pozwolił na 
szybszą i skuteczniejszą regenerację mięśni po 

przepłyniętych dystansach.
Przełomową datą akcji Swim For a Dream 

okazał   się   24   lipca,   kiedy  Adam  Jerzy-
kow-ski,   przy   bardzo   dużym    wsparciu    
zarówno z lądu jak i z łódki asekuracyjnej oraz 
dzięki ogromnej rzeszy fanów online, pokonał 
trasę, tym samym zdobywając pieniądze na 
rzecz fundacji. Oficjalnie udało się zebrać sumę 
niemalże 30 tysięcy złotych. Na tą kwotę złoży-
ły się zarówno zakłady honorowe, jak i dochód 
z aukcji allegro (sprzedaż przekazanych przez 
Taxi  Plus  voucherów  na  taksówki, gadżetów 
z podpisami znanych osób) oraz pieniądze z ak-
cji crowdfundingowej.  Celem towarzyszącym 
Adamowi było również upamiętnienie dziadka 
- osoby, która ukształtowała jego charakter, wa-
leczną duszę i dobre serce. Czy jest piękniejszy 
sposób  na podziękowanie? Jako Uczelnia za-
wsze z wielką przyjemnością  wspieramy   tego   
typu   akcje i z niecierpliwością czekamy na to 
czym jeszcze zaskoczy nas Adam!

Zostań projektantem gier! Nasza 
Uczelnia w Łódzkim Klastrze 
GAMEDEV

Minął już rok od dołączenia naszej Uczelni- 
jedynej niepublicznej placówki edukacyjnej, do 
Łódzkiego Klastra GAMEDEV. Dla niewtajemni-
czonych - jest to  związek firm produkujących 
gry oraz aplikacje mobilne,  który rozwija się 
pod skrzydłami Łódzkiej Agencji Rozwoju Re-
gionalnego oraz Urzędu Marszałkowskiego. 

Wszystkie podejmowane działania w ramach 
klastra w swoim założeniu mają doprowadzić 
do powstania za 2 lata Łódzkiego Centrum Gier. 
Projekt Centrum ma zawierać 3 elementy. 

Pierwszy to wspólny kierunek studiów lub 
wyższa szkoła zawodowa powołana przez 

łódzkie uczelnie, która miałaby kształcić pro-
ducentów gier. Drugi element to stworzenie 
infrastruktury - w tym studiów produkcyjnych. 
Trzeci to fundusz, z którego mogłyby korzy-
stać między innymi przedsiębiorstwa, które 
rozpoczynają dopiero działania w tej branży.

Dla Wyższej Szkoły Informatyki i Umie jętności 
był to rok szczególny i bardzo pracowity. Dzię-
ki kilkunastu spotkaniom z przedstawicielami 
oraz specjalistami z firm należących do klastra, 
udało się nam utworzyć zupełnie nowy pro-
gram nauczania,  otworzyć moduł mię-
dzywydziałowy  „Projektowanie  Gier” dla

BIULETYN
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studentów Grafiki   Artystycznej   oraz   
Informatyki a także odświeżyć listę wy-
kładanych przedmiotów,  w  taki  sposób, 
by wykształceni przez nas studenci bez 
problemu mogli znaleźć pracę w wyma-
rzonej branży.  Rok  akademicki, który roz-
począł się w październiku to rok wprowadzania 
założonych zmian, wykładów eksperckich, do-
datkowych szkoleń dla naszych  żaków. 

Dzięki zawartemu porozumieniu, poszerzyła 
się również oferta praktyk i szkoleń (zaprasza-
my do Akademickiego Biura Karier, by się o tym 
przekonać).

Branża gier to chłonny i przyszłościowy dział 
IT.  Ciągle  poszukiwani są specjaliści i pasjona-
ci,  którzy   są   w   stanie   poświęcić   wiele   
czasu i energii na budowanie wirtualnej rzeczy-
wistości. Jednym  z największych czynników 
motywujących w tych czasach są pieniądze. 
Jak sprawy finansów wyglądają w tej branży? 
Najlepiej- co wydaje się jasne, zarabiają pro-
gramiści oraz graficy. Na wysokie pensje mogą 

liczyć również projektanci i testerzy, to właśnie 
ich praca jest uważana za cięższą i bardziej wy-
magającą. 

Dla wielu osób, szczególnie fanów gier, praca 
przy ich produkcji lub testowaniu  jest pracą 
marzeń. Ten tekst jest właśnie dla Was! Zapra-
szamy na  nasze  studia,  a  po nich - do pracy 
w Łódzkim Centrum Gier! 

Sport i sportowcy Uczelni
W dniach 20-21 kwietnia 2015 roku odbyły 

się eliminacje Mistrzostw Województwa Łódz-
kiego w Piłce Nożnej. 

Zespół Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejęt-
ności rozgrywał swoje mecze w grupie II, gdzie 
rywalizował z Uniwersytetem Medycznym, Spo-
łeczną Akademią Nauk oraz UJK Piotrków Tryb. 
Ponieważ  zespół z Piotrkowa nie dotarł na 
miejsce zawodów, rozegraliśmy dwa spotkania, 
w których ulegliśmy Uniwersytetowi Medyczne-
mu 1-4  (bramka  Krystiana Pomykała) oraz 0-4 
z reprezentacją SAN. 

Chociaż w pierwszym meczu prowadziliśmy 1-0  
i  mieliśmy   rzut karny  (niestety,  nie  wykorzy-
stany przez  Baloguna   Philipa)  to brak  zgrania  
i  treningów  na   dużym   boisku   zdecydował, iż 
prezentowaliśmy się słabiej od rywali. W naszej 
drużynie wystąpiło 10 zawodników z Nigerii, któ-
rzy regularnie uczęszczają na zajęcia AZS sekcji 
futsalu  oraz  wspomagani   byli   zawodnikami 
1. ligi futsalu zespołu AZS WSIU Malwee Łódź. 

Nasz zespół reprezentowali:
Jarosław Paderewski, Rafał Pawłowski, Kry-

stian Pomykała, Przemysław Olczak, Wojtek 
Magnus, Kamil Wasiak, Ayodeji Shak, Sogbesan 
Opemipo, Nworji Otito, Nwokorie Victor, Akinde 

John, Abodurin Victor, Balogun Phillip, Adebo 
Adejimi, Enyi Aja, Asuzu Chimelie.

BIULETYN
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29.05.2015  roku  z  okazji 10 lecia OSiR An-
gelica,  KU  AZS  WSIU   zorganizował   zawody 
w wyciskaniu sztangi. W zawodach udział wzię-
ło 15 osób:

Ignatenko Vladyslav1. 
Kharchuk Petro2. 
Kolesnykou Yevhenii3. 
Majewski Tomasz4. 
Lahunovskyi Denys5. 
Konrad Skupień6. 
Robert Jasion7. 
Tomasz Pudlarz8. 
Kasianchuk Andrii9. 
 Adrian Kacica10. 
 Adrian Marchewczyński11. 
 Siemiński Artur12. 
 Wieczorkowski Damian13. 
 Łukasz Michalski14. 
Igor Stadnik15. 

Wyniki rywalizacji były następujące: I miejsce 
Tomasz Pudlarz, II miejsce Robert Jasion, III 
miejsce Adrian Kacica.

W dniach 8-10 maja na sali MOSiR Katowice 
w Szopienicach odbyły się Akademickie Mistrzo-
stwa Polski w trójboju siłowym. Barwy naszej 
Uczelni reprezentował Piotr Gałecki, student 

trzeciego roku informatyki na Wydziale Infor-
matyki i  Zarządzania. Piotr  zaliczył  217,5 kg 
w przysiadzie ze sztangą, 167,5 kg w wyciska-
niu leżąc oraz 280 kg w martwym ciągu. Nasz 
zawodnik uzyskał łącznie 665 kg w całym trój-
boju, bijąc poprzedni rekord Polski o 2,5 kg. 
Ostatecznie, ten wynik zapewnił Piotrowi Ga-
łeckiemu vice mistrzostwo Polski w kategorii do 
83 kg, ulegając mistrzowi o symboliczny 1 kg.

W niedzielny poranek (16 czerwca) doszło do 
towarzyskiej konfrontacji pomiędzy Reprezen-
tacją Polski Diabetyków a AZS WSIU Malwee 
Łódź. Spotkanie było dobrą okazją dla gospo-
darzy na sprawdzenie, w jakim miejscu znaj-
duje się zespół przed mistrzostwami Diaeuro 
2015. Dla nas była to szansa na trening w wa-
runkach meczowych. Trzy tercje po 20 minut, 
a w każdej odmienny system gry. Tym samym, 
team przećwiczył wysoki pressing, grę w strefie, 
a także grę z wycofanym bramkarzem. 

Reprezentacja Polski Diabetyków - AZS WSIU 
Malwee Łódź 9:9 (3:1, 3:3, 3:5)

www.wsinf.edu.pl
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Sylwetka sportowca:
Krzysztof Krygier - utytułowany zawod-

nik WSIU i jego ostatnie osiągnięcia.
Osiągnięcia:

1. miejsce w ekstremalnym biegu w Unie-• 
jowie na 127 osób,
3. miejsce w kategorii open i 1. miejsce • 
w kategorii studentów w biegu głównym 
na 10 km na 5. Majowym Pikniku Sporto-
wym w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym 
ZBYSZKO,

1 . miejsce   w XXXVI TEXTILCROSS 2015 • 
w biegu studentów na 2,5 km,
2 miejsce w  Akademickich  Mistrzostwach  • 
Województwa Łódzkiego na dystansie  
1500m,
2. miejsce  na 306 zawodników z czasem  • 
34.50 po ciężkiej trasie w lesie, w  Biegu 
IT Warszawa, 
12.  miejsce  w  klasyfikacji  ogólnej   oraz • 
2.  miejsce  w klasyfikacji  studentów po-
nadto 7. w kategorii wiekowej podczas 13. 
Biegu Ulicą Piotrkowską na 10 km,

3. miejsce w kategorii open  i rekord ży-• 
ciowy - czas 33.09, w biegu Cursa Dir Gu-
ardia Urbanica w Barcelonie.

Sylwetka sportowca:
Justyna Burska - studentka WSIU, kie-

runku Wychowanie Fizyczne na Wydziale 
Pedagogiki i Promocji Zdrowia.

W zawodach pływackich startuje z ramienia 
klubu UKS „Piątka” Konstantynów Łódzki. Od 
początku swojej kariery pływackiej zdobyła już 
ponad 50 medali z mistrzostw polski, startując 
na różnych dystansach . 

BIULETYN
nr 3-4 (41) 2015



8

Ostatnie duże zawody – Główne Mistrzostwa 
Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu 
- ukończyła z OŚMIOMA ZŁOTYMI medala-
mi, zdobytymi  na  dystansach:  200m, 400m, 
800m i 1500m, w dwóch klasyfikacjach: mło-
dzież i seniorzy.

„(…)skupiam  się  na  tym,   aby  osiągać 
coraz większe sukcesy.(…)” Justyna Burska dla 
news.omegatimig.pl

O wielkości talentu i potencjału Justyny świad-
czy jej każdy start. 

W 2015 roku wynik na dystansie 400m stylem 
dowolnym  - 4:12.59,  dał  jej drugie miejsce 
na  liście   wszech  czasów   w  tej  konkurencji 
w naszym kraju. Szybciej pływała jedynie Otylia 
Jędrzejczak (4:04.23).

Justyna w 2014 została nagrodzona w ple-
biscycie megatiming.pl w kategorii PROGRES 
ROKU.  Pokazała, że swoją siłą, determinacją 
i ciężką pracą można wyjść z kontuzji barku 
(koniec 2013) i po niecałym roku zbliżyć się do 
rekordu polski na 1500m!

Sezon  letni  był  dla  Justyny  szczególny 
ze względu na  kwalifikację na światowy cham-
pionat studentów, jak do tej pory najwyższe 
rangą  zawody- Uniwersjadę oraz bardzo udane 
starty! 5. miejsce na 400m i 7. miejsce na 800m 
stylem dowolnym. Aż  10 medali, które zdobyła 
w te wakacje. Każdy start Justyny kończył się 
rekordem życiowym, który jednocześnie stawał 
się rekordem okręgu województwa łódzkiego. 
Zimą  wywalczyła  8 medali, w tym ustanowiła 
4 rekordy okręgu.  Podsumowując – 18 medali 
w ciągu roku. Chylimy czoła, serdecznie gratu-
lujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!

Poznaj   LA  PASSIONE 
LA PASSIONE - to   miejsce   zrodzone   z   pasji 
i miłości  do  gimnastyki artystycznej, przepięk-
nej   olimpijskiej   dyscypliny  sportu,  łączącej  
w  sobie  elementy   tańca   klasycznego i cha-

rakterystycznego, z pracą przyborów, tj. ska-
kanka, obręcz, piłka, wstążka oraz maczugi. 

Uprawianie gimnastyki artystycznej znacząco 
wpływa na: rozwój koordynacji ruchowej oraz 
gibkości, kształtuje również piękną sylwetkę, 
ale przede wszystkim rozwija w dziewczynkach 
poczucie estetyki ruchu i gracji. 

Pragnąc zaszczepić w kolejnym pokoleniu mi-
łość do tej pięknej dyscypliny sportu, LA PAS-
SIONE zaprasza dziewczynki w wieku 5-8 lat 
do uczestnictwa w zajęciach z gimnastyki arty-
stycznej, które prowadzone są w OSiR Angelica, 
Łódź, ul. Rzgowska 17a.

Gimnastyka rzeźbi nie tylko ciało, ale i cha-
rakter!

 

www.wsinf.edu.pl
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Oferta podnoszenia kompetencji 
studentów WSIU

Kompetencje językowe
Czy znajomość języków obcych wpływa na 

znalezienie  pracy?  Teoretycznie, odpowiedź 
na to pytanie jest każdemu znana, ale jak jest  
w rzeczywistości? 

Na rynku pracy zaczyna pojawiać się coraz 
więcej ofert, w których jedynym, koniecznym 
wymogiem jest biegła umiejętność władania ję-
zykiem obcym, najczęściej angielskim. Szacuje 
się, że około 85% aplikacji rekrutacyjnych nie 
zawiera jednak dobrego opisu znajomości ję-
zyka! Pomimo wieloletniej nauki, często zapo-
minamy o potwierdzaniu swoich umiejętności 
przez zdawanie odpowiednich egzaminów! Aby 
przyszły pracodawca mógł z dużą pewnością 
stwierdzić już czytając CV, że będzie to odpo-
wiednie stanowisko pracy dla Ciebie, powinnaś/ 
powinieneś już teraz zadbać o potwierdzenie 
swoich umiejętności! Sama znajomość języ-
ka to nie wszystko. Coraz częściej osoby bez 
certyfikatów nie przechodzą do drugiego etapu 
rekrutacji,  jakim  jest  rozmowa  kwalifikacyj-
na. W obecnym świecie, bez względu na to czy  
chodzi  o   pracę   czy  rodzinę  gra  toczy  się 
o czas. Nie marnuj więc swojego i zapisz się na 
egzamin TOEIC® do naszego Studium Języków 
Obcych! www.sjo.wsinf.edu.pl

Dlaczego TOEIC®?
TOEIC® jest obecnie najbardziej popularnym 

egzaminem na świecie, wybieranym przez me-
nedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, 
specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwo-
we oraz prywatne, administrację państwową 
a także klientów indywidualnych. Egzamin ten 
jest przeznaczony dla osób, dla których język 
angielski nie jest językiem ojczystym, zapewnia 
precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w 
zakresie rozumienia ze słuchu, czytania oraz 
gramatyki.

Kompetencje projektowe
IDEA CREATES THINGS - SELFMAKER sp. z 

o.o., przenosi Twoje projekty do rzeczywistości. 
Na Łódzkim rynku pracy co chwilę pojawiają się 
nowe firmy. Większość z nich to kopie pomy-
słów i masowa produkcja jak największej ilości  
zupełnie  przyziemnych  projektów. Dziś z wiel-
ką przyjemnością przedstawiamy Wam totalnie 
inne, wizjonerskie i pionierskie przedsiębior-
stwo, które tworzą ludzie z ogromną pasją.

SELFMAKER sp. z o.o. - Łódzka firma  pro-
jektowo-konstrukcyjna, która w swojej krót-
kiej historii ma już na koncie pracę dla naj-
większych ogólnoświatowych koncernów. 
Specjalizacja? Rzeczy których „nie da się zrobić”. 

Co mówią o sobie? Marek Wieteska, CEO 
SELFMAKER
”Projektujemy urządzenia dedykowane pod 
klienta, współpracując ze zleceniodawcą od 
pierwszej do ostatniej kawy w trakcie tworze-
nia. Bardzo wnikliwie słuchamy potrzeb kontra-
henta    i   wspólnie   określamy   zastosowanie 
i funkcje końcowego produktu. Każde dziecko w 
obecnym świecie wie, że do wszelkich urządzeń 
potrzebna jest dusza – SoftWare. Aby tworzyć  
rzeczy których „nie da się zrobić” potrzebni są 
przede wszystkim ludzie myślący bez ograniczeń. 
Szukamy do naszego zespołu twórczych, kre-
atywnych, a przede wszystkim - zarażonych pa-
sją osób, które są gotowe sięgać niemożliwego.  
Co proponujemy?
Pracę, staże i praktyki w ciekawym i bardzo 
kreatywnym zespole, przy projektach, które do-
piero zdobywają uznanie na świecie. Szukamy 
ludzi, których wiedza i umiejętności będą rosły 
razem z naszą firmą, którzy wraz z nami staną 
się częścią naszego sukcesu.
Czy mamy wymagania ?
Zapraszamy osoby pracowite, z wielkim zaan-
gażowaniem, chcących rozpocząć karierę, chcą-
cych  pracować  z  ludźmi  sukcesu  i  chętnych 
do  poznawania małego i dużego biznesu od 
podszewki.   Mile   widziane  będą   umiejętności 
z zakresu  programowania,  wdrażania,  testowa-
nia i prowadzenia projektów IT. Aplikować moż-
na na stronie www.selfmaker.pl lub wysyłając 
e-mail z CV na adres kariera@selfmaker.pl 
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Zależy nam na jak najlepszym przygotowaniu 
naszych studentów do podjęcia pracy w sek-
torze IT i wyposażenia ich w umiejętności, ja-
kich poszukują i oczekują pracodawcy. Od roku 
akademickiego 2015/2016 został wprowadzony 
nowy program kształcenia na I stopniu studiów 
(studia inżynierskie) na kierunku Informatyka. 

Zmiana ta jest efektem wielomiesięcznych 
rozmów z największymi firmami sektora IT, 
które pomogły nam w reorganizacji programu, 
podpowiadając i angażując się podczas jego 
tworzenia.
Cel? Kompetentny absolwent przygotowany do 
wykonywania zawodu informatyka.
Jakie zmiany?

Mniej zajęć teoretycznych na rzecz zajęć • 
o charakterze praktycznym (większa ilość 
godzin laboratoriów, pracy nad projekta-

mi, etc.).
Część zajęć będzie prowadzona przez oso-• 
by z doświadczeniem zawodowym naby-
tym poza uczelnią - praktycy / pracownicy 
z wybranych firm.  
Praca dyplomowa będzie miała charakter • 
typowo praktyczny (dyplomant otrzyma 
konkretny problem do rozwiązania).

www.wsinf.edu.pl
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Mniej teorii, więcej praktyki. 
Zmiany nauczania na kierunku
Informatyka

Transition Technologies to polska firma two-
rząca od 25 lat autorskie systemy informatycz-
ne, zaawansowane rozwiązania technologiczne 
oraz usługi IT cenione na całym świecie. Do-
świadczenie czerpie ze współpracy z najwięk-
szymi firmami produkcyjnymi, dla których two-
rzy najnowocześniejsze systemy IT, wspierające 
produkcję. Firma ugruntowała silną pozycję 
lidera technologicznego dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu we wdrażaniu zaawansowanych 
projektów. Na swoim koncie ma m.in. wdrożenia 
w Ameryce Północnej, Południowej, w Europie 
i na Bliskim Wschodzie. Firma specjalizuje się 
w rozwiązaniach dla wybranych sektorów ryn-
ku: energetyki, gazownictwa, przemysłu oraz 
biomedycyny. Transition Technologies zawsze 
podąża za nowościami w branży IT, dlatego już 
stała się liderem w nowym trendzie - Internet 
of Things. W Transition Technologies tworzy się 
oprogramowanie łączące produkty wielu świa-

towych przedsiębiorstw w globalną sieć oraz 
które podnosi Polskie fabryki na wyższy poziom 
– Fabryki Przyszłości (Factories of the Future). 
Firma zatrudnia obecnie ponad 600 pracowni-
ków. Firma posiada status Centrum Badawczo 
Rozwojowego. 

Biuro w Łodzi powstało w 2006 roku. Zatrud-
nia zarówno doświadczonych ekspertów w dzie-
dzinie IT, jak i daje szansę młodym studentom 
oraz absolwentom kierunków informatycznych. 
Transition Technologies aktywnie wspiera  i  or-
ganizuje  inicjatywy edukacyjne, a pracownicy 
bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą z dzieć-
mi, młodzieżą i studentami. 

Dołącz do Transition Technologies, odwiedź 
stronę: www.kariera.tt.com.pl

Poznaj partnerów Uczelni: 
Transition Technologies
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Dziekan Wydziału Pedagogiki i Promocji Zdro-
wia na Wyższej Szkole Informatyki i Umiejęt-
ności w Łodzi, prof. Włodzimierz Ziółkowski, 
przyznał nagrody specjalne dla najlepszych 
studentów Fizjoterapii. Cztery osoby, które w 
toku nauki osiągnęły najwyższe średnie ocen 
i najlepiej obroniły prace dyplomowe, zostały 
zaproszone na Rejs Rekreacyjny po Zalewie Su-
lejowskim, który odbył się w jeden z najbardziej 

słonecznych dni tego lata, w sobotę 15 sierpnia. 
Prof. Włodzimierz Ziółkowski wraz z najlepszy-

mi absolwentkami Fizjoterapii z rocznika 2012-
2015: Beatą Grabarczyk, Iwoną Olkusz- Ludwi-
siak, Elą Tomaszewską i Agnieszką Zych „wziął 
kurs na żaglach” trasą prowadzącą przez Broni-
sławów, Borki, Starą Wieś, Zaporę w Smardzewi-
cach, Karolin, Trestę Rządową i Zatokę Zieloną, 
aby na koniec opłynąć Dużą Wyspę. 

Zdobądź podwójny dyplom!

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że nasza 
praca oraz wprowadzane zmiany i ulepszenia 
w zakresie programów nauczania zostały doce-
nione w środowisku międzynarodowym. 

Nasza Uczelnia zdobyła akredytację ASIIN. 
Od tego roku nasz wiodący kierunek- INFOR-
MATYKA został akredytowany przez ASIIN - 
Akkreditierungsagentur für Studiengänge der 
Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der 
Naturwissenschaften und der Mathematik.

Wyróżnienie to jest przyznawane jedynie 
uczelniom, które spełniają warunki:

innowacyjnego podejścia do edukacji, • 
niezależności politycznej, wysokiej
jakości  nauczania  oraz  integracji nauki • 
i przemysłu

Dla naszych studentów to ogromna szansa 
na wyróżnienie się na rynku pracy i uzyskania 
podwójnego dyplomu- naszej, oraz niemieckiej 
Uczelni Technische Hochschule Wildau. W cza-
sach kiedy język angielski przestał być językiem 
„obcym” warto zainwestować więcej energii na 
podkreślenie swojej znajomości języka niemiec-
kiego oraz pochwalić się praktyczną, zdobytą za 
granicą wiedzą z zakresu informatyki.

Nagroda Dziekana dla najlep-
szych studentów Fizjoterapii

Zmiana ta daje też więcej możliwości. Nasz 
student wybiera dwie, a nie tylko jedną spe-
cjalność.

W ramach specjalności studenci uzyskują 
wiedzę pozwalającą na zdobycie międzynaro-

dowych certyfikatów weryfikujących ich wiedzę 
(m.in. certyfikaty  firm Cisco i Microsoft w dzie-
dzinie zarządzania siecią komputerową, certyfi-
katy firm Oracle i Microsoft w zakresie progra-
mowania i zarządzania bazami danych).
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„Stanowiło to dla całej załogi wyzwanie, po-
nieważ po płyciutkiej wodzie płynęło się z pod-
niesionym sterem i wyjętym mieczem, sterując 
żaglami między kępami wodorostów. Wróciliśmy 
do portu o zachodzie słońca, wypoczęci, rozluź-
nieni, rozmarzeni i  z wielką ochotą na kolejne 
takie przeżycia, chociaż wsiadając na łódkę, 
nie wiedzieliśmy nic o żeglowaniu, zupełnie tak 
samo, jak zaczynając studia nie wiedzieliśmy 
nic o studiowaniu. Spodziewaliśmy się samych 
kłopotów, a ostatecznie było tak, jak na żaglach 
- ciekawie, ekscytująco, czasem niebezpiecznie, 
ale pod opieką kapitana” - tak przygodę relacjo-
nowała jedna z uczestniczek. 

Oryginalny i niespotykany do tej pory sposób 
nagradzania najlepszych studentów spotkał się 

z dobrym przyjęciem wśród studentów i mamy 
nadzieję, że dobrze wpłynie na ich wyniki w na-
uce.

www.wsinf.edu.pl
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Przyszłość to druk 3D. Firma 
CD3D oficjalnym partnerem 
Uczelni 

Firma CD3D i WSIU to wspólne projekty, kon-
ferencje i eventy, podobna misja i wizja dzia-
łań. 

Dotychczas nasza współpraca nie była obję-
ta żadną umową. Zmieniło się to 24.09.2015 w 
naszej siedzibie, gdzie został oficjalnie podpi-
sany kontrakt partnerski. Dzięki połączeniu no-
woczesnych technologii i projektów edukacyj-
nych będziemy w stanie wprowadzać potrzebne 
zmiany na kierunkach takich jak: Architektura 
wnętrz, Informatyka oraz Grafika. 

CD3D świadczy profesjonalne usługi druku 3D 
w technologii FDM (druk 3D z termoplastów). 
Dysponujemy wciąż rozbudowywanym parkiem

maszynowym, opartym o najlepsze niskobudże-

towe urządzenia dostępne na rynku. Korzysta-
my z drukarek 3D firm Zortrax (M200), TierTime 
(Up! Mini), Monkeyfab (PRIME), Jelwek (Prusa 
i3 XL)  oraz  Robo 3D. CD3D specjalizuje się 
w druku 3D prototypów, modeli koncepcyjnych 
i użytkowych, jak również gadżetów reklamo-
wych produkowanych w krótkich, personalizo-
wanych seriach.

Uczelnia i CD3D będą działać na rzecz organi-
zacji (c.d. str. 13):
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 Rozmowa z tegorocznym absolwentem kierun-
ku Architektura Wnętrz na Wydziale Sztuk Pięk-
nych i Projektowych, Piotrem Redlisz-Redlickim. 

To pozytywny i pełen energii przykład jak 
pasja staje się pracą, jak pracę można łączyć 
ze studiami i nie mieć dosyć a nawet wciąż 
chcieć więcej. Gorąco zapraszamy do lektury!

Dlaczego architektura?
Fascynacja architekturą wnętrz oraz designem 

pojawiła się u mnie naturalnie. Od małego inte-
resowało mnie tworzenie, nawet poprzez zaba-
wę, także uważaj, jeżeli lubisz bawić się klocka-
mi lego możesz zostać architektem!

Zawsze interesowało mnie kształtowanie prze-
strzeni, w której przebywa człowiek, stwarzanie 
dla niego idealnych warunków życia, pracy czy 
wypoczynku. Często nie zdajmy sobie sprawy 
przebywając w niektórych wnętrzach, że wy-
wierają one duży wpływ na naszą podświado-
mość. Mogą nas relaksować (spa), motywować 
do większego wysiłku fizycznego (kluby fitness) 
albo nawet zachęcać do szybszego jedzenia 
(fastfood)!

Architektura wnętrz to kreowanie przestrzeni, 
organizacja funkcji i oczywiście analiza potrzeb 
użytkownika. Łączy w sobie zmysł inżyniera, ar-
tysty  i  psychologa.  Jest to bardzo różnorodna 
i ciekawa praca, stąd moja fascynacja.

Co miało wpływ na wybór uczelni?
Początkowo  zacząłem studia od Architektury 

i Urbanistyki, po pierwszych latach nauki roz-
począłem pracę na własny rachunek ale ciężko 

studentowi złapać duże zlecenia. Zacząłem od 
mniejszych projektów, takich jak projekty kuch-
ni, łazienek, itd. Potem przyszedł czas na całe 
mieszkania czy domy i w końcu założenie wła-
snej pracowni. Ponieważ szybko zorientowałem 
się, że wolę tworzyć w „mniejszej skali” zaczą-
łem rozglądać się za uczelnią, na której mógł-
bym nauczyć się tego zawodu. Zdecydowałem, 
że będzie to WSIU ze względu na bardzo dobrą 
kadrę oraz indywidualne podejście do studen-
ta. Wybrałem tryb niestacjonarny dzięki temu 
mogłem pogodzić naukę i pracę zawodową.  
Oczywiście był czas gdy było ciężko i trzeba 
było trochę posiedzieć żeby przygotować się 
do zajęć, ale zawsze była to dobra inwestycja, 
korekty projektów, które odbywały się podczas 
zajęć były bardzo motywujące i zachęcające do 
dalszej pracy i twórczego  tworzenia.

Co dały Ci studia?
Studia wnętrzarskie to solidna dawka wiedzy 

inżynierskiej, ćwiczeń artystycznych oraz warsz-
tatu umiejętności praktycznych (takich jak spo-
rządzanie projektów i znajomość programów 
komputerowych). Dają solidną podstawę do 
dalszej drogi w branży projektowej.

Zalety kierunku i pracy jako architekt?
Najważniejsze i najfajniejsze w byciu archi-

tektem  jest  to,  że  można być nim cały czas 
i bawić się tym! To się nie nudzi! Można praco-
wać w pracowni, a jednocześnie robić projekty 
na konkursy na całym świecie. Jeden z moich 
wykładowców, który jednocześnie jest związa-
ny z dużymi przedsiębiorstwami produkującymi 
meble powiedział mi kiedyś, że zmienia prace 
średnio co trzy lata. Nie dlatego, że go zwalnia-
ją.  Chodzi  o  to  żeby  zmieniać   środowisko, 
w którym się projektuje i zyskać doświadcze-
nie. Jako architekt wnętrz możesz zajmować się 
wzornictwem, wnętrzami prywatnymi, wnętrza-
mi publicznymi. Czasem spojrzenie z innej stro-
ny skutkuje rewelacyjnymi efektami!

Co byś powiedział przyszłym studentom 
architektury?

Dla mnie Architektura wnętrz to pasja tworze-
nia i ciekawe życie. Różnorodność zadań jakimi
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Rozmowa z absolwentem WSIU

studiów podyplomowych,• 
praktyk studenckich,• 
staży,• 
warsztatów,• 

szkoleń,• 
oraz innych obszarów, jak np. badania na-• 
ukowe.
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się  zajmuję potrafi czasem przyprawić o za-
wrót głowy, ale za to praca nie jest monotonna. 
Przed południem jestem w biurze, potem na 
budowie, po południu w sklepie wnętrzarskim, 
a wieczorem na spotkaniu z klientem. Wielo-
krotnie miałem kryzys i nie potrafiłem przejść 
przez jakieś zadanie. Trzeba je wtedy na chwile 
odłożyć (byle nie do sesji)  Zdarzyło mi się, że 
obudziłem  się  w  nocy  z  pomysłem,  wstałem 
i zrobiłem szybki szkic żeby nie uciekł. Następ-
nego dnia miałem projekt i wiedziałem, że roz-
wiązanie problemu może przyjść nieoczekiwa-
nie. Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia.

Dzięki wielkie za rozmowę. Jeszcze raz gratu-
lujemy obrony i życzymy dalszych sukcesów!

www.wsinf.edu.pl

Gimnazjum i Liceum ABiS
Rok szkolny 2015/2016 Minister edukacji na-

rodowej  ogłosiła rokiem „ Otwartej szkoły”, to 
hasło ma być realizowane przez placówki oświa-
towe, ze szczególnym nastawienie na eduka-
cję  społeczną, kulturalną i sportową. Szkoły 
w  procesie edukacyjnym powinny uwzględniać 
i współpracować z różnymi środowiskami, in-
stytucjami i przede wszystkim z rodzicami.

Mogę śmiało powiedzieć, że u nas w ABiS-
ie, to hasło realizowane jest od dawna, nasi 
uczniowie zdobywają wiedzę przez aktywności.  
ABiS od  zawsze jest szkołą otwartą, współpra-
cującą i wspierającą uczniów, to właśnie oni są 
podmiotem naszych wszystkich działań, dla-
tego po ukończeniu gimnazjum, czy LO ABiS, 
młodzież rusza w świat z bagażem, w którym 
znajdują się takie cnoty jak:  - asertywność, ko-
munikatywność, ciekawość świata, - tolerancja, 
empatia, to właśnie nasi absolwenci mają od-
wagę realizować swoje marzenia, robią kariery 
zawodowe i realizują się społecznie, dzieje się 
tak, ponieważ w szkole wzmacniane są właśnie 
takie postawy, uczniowie czują się odpowie-
dzialni za swoje działania, dlatego podchodzą 
do nich poważnie.

Otwarta szkoła to nie pusty frazes, ale sys-
temowe działania, które przynoszą wymierne 
efekty, w edukacji sportowej, nasze „małe”  
szkoły zajęły VI i IX miejsca w Polsce. Nasze 
siatkarki przeżyły „przygodę życia” uczestni-
cząc w Mistrzostwach  Polski  Szkół  Gimna-
zjalnych  i  Licealnych,  dla uczennic LO to już 
druga ogólnopolska  impreza.  W  tym  roku,  
w  kwietniu z drużyną „Budowlanych” wywal-

czyły brąz w Mistrzostwach Polski Juniorek. 

Współpraca z dużym partnerem sprzyja roz-
wojowi szkoły i młodzieży. Otwarcie na dzia-
łalność społeczną uczy zachowań obywatel-
skich, na stałe w harmonogram naszej pracy 
wpisane są zbiórki dobroczynne i wolontariat, 
zorganizowaliśmy również wykład dotyczący 
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budżetu obywatelskiego. 
Współpraca  z „ najbliższymi” SP ABiS, spra-

wia, że gimnazjaliści, mogą poczuć się men-
torami dla swoich młodszych kolegów, poka-
zywać im świat przyrody, nauki, czy literatury. 
Edukacja ekologiczna, to działania podejmo-
wane przez nas systemowo,  które skutkują 
zmianą nawyków społeczeństwa, coraz więcej 
naszych uczniów przyjeżdża do szkoły na ro-
werach, przerwy spędzamy na świeżym powie-
trzu, mamy zgniatarki do butelek PET, - robimy 
recyklingowe wystawy, informujemy o OZE,  
odnieśliśmy sukces w Ogólnopolskim Konkursie 
Upcyklingowym. O słuszności podejmowanych 
działań świadczy przede wszystkim wynik eg-
zaminu gimnazjalnego, który jest najlepszym w 
skali kraju dla klasy sportowej i utrzymuje się 
od trzech lat w 8 staninie ( w 9- stopniowej 
skali).  Opracowaliśmy autorski program, pra-

cy z uczniami dyslektycznymi, co zaowocowało 
wysokim  wynikiem.  Jesteśmy  dumni również 
z wyniku egzaminu maturalnego, ponieważ 
wszyscy nasi uczniowie otrzymali upragnione 
świadectwo dojrzałości. 

Bogactwo oferty szkoły i  podejmowanie roz-
maitych działań, pozwala  stwierdzić, że Gimna-
zjum i LO ABiS to „Otwarte Szkoły”.
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Szkoła Podstawowa ABiS
W sobotę (26 września) - obchodziliśmy  spor-

towo i  ekologicznie rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego.   

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 
- oficjalnym powitaniem zgromadzonych go-
ści przez Panią Dyrektor. Wśród zaproszonych 
gości była Pani Dyrektor Gimnazjum i Liceum 
ABiS, która prezentowała ofertę szkoły. 

Jej stoisko cieszyło się zainteresowaniem  
starszej młodzieży ze  względu  na  interesującą  
ofertę  edukacyjną, a małych dzieci ze względu 
na atrakcyjne niebieski balony. Dzieci chętnie 
bawiły  się  nimi  w  czasie  przerwy   połączonej 
z degustacją potraw.

W części sportowej towarzyszyli mu przedsta-
wiciele z Fundacji Feniks - nasi zaprzyjaźnieni 
piłkarze. Wśród występów można było zoba-
czyć również - pokaz gimnastyki artystycznej, 
występ solistki grającej na instrumencie klawi-
szowym, pokaz szkółki Judo, oraz techniki walki 
Kung-Fu. 
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Po pokazach w czasie degustacji można było 
osobiście pozwiedzać inne stoiska i dowiedzieć 
się na temat zajęć z robotyki, programowania, 
drukowania elementów 3D własnego projektu.

Przez  kolejną  godzinę  zgromadzeni   rodzice 
i uczniowie mogli przyjrzeć się pokazom i wystę-
pom, które przygotowały zespoły składające się 
z  uczniów  i instruktorów zajęć pozaszkolnych 
z naszej szkolnej oferty oraz nowych propozycji 
na ten rok szkolny.

Wzdłuż sali rozciągały się stoiska reklamują-
ce zajęcia pozaszkolne, zainteresowani mogli 
uzyskać dokładną informację o ofercie, poznać 
szczegóły i osoby prowadzące zajęcia. Rodzice 
mieli okazje osobiście porozmawiać z trenera-
mi i instruktorami. Stoiska cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Osobisty kontakt ułatwił 
uczniom i rodzicom podjęcie decyzji, z których 
propozycji będzie korzystało dziecko.

W głębi hali sportowej na stołach konkurso-
wych rodzice różnych klas prezentowali sma-
kołyki ekologiczne. W czasie imprezy trwał 
bowiem konkurs na najciekawsze i najsmacz-
niejsze stoisko kasowe. 

W plebiscycie publiczności na „najsmaczniej-
szy stolik”  zwyciężyła klasa 1a, która w nagrodę 
otrzymała kryształowego karczocha - przechod-
ni puchar szkoły. Ale nie była to łatwa decyzja 
ponieważ wszystkie smakołyki na klasowych 
stołach kusiły niesamowitym smakiem i wido-
kiem. Mniam, mniam, mniam!

Kolejna atrakcja to zawody sportowe, w któ-
rych dzieci wraz z rodzicami bawili się i rywa-
lizowali. Brawa dla rodziców, którzy niezwykle 
zaangażowani byli w rywalizację sportową.

Każdy uczestnik otrzymał zabawne przywiesz-
ki. 

Wreszcie super nagroda na najlepszego spor-
towca dnia - piłka z autografami naszych pol-
skich piłkarzy.

Czas  mijał  szybko,  impreza  zakończyła się 
o godzinie 14.00.

Za rok zapasamy na kolejny zestaw atrakcji. 
Pomysły i propozycje ciekawych zadań i kon-
kursów są mile widziane.

Pozdrawiamy
Społeczność SP ABiS
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