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Suwałki, 19 kwietnia 2021 r. 

 

Szanowni Państwo! 
 

 

W imieniu pracowników Wydziału Humanistyczno-Ekonomicznego przy Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach chciałabym 

zaprosić Państwa oraz zainteresowanych Uczniów Państwa Szkoły do wzięcia udziału w 

półgodzinnych wykładach poświęconych wychowaniu, ekonomii oraz tłumaczeniom. 

Specjalnie dla Państwa Uczniów przygotowaliśmy także konkurs ekonomiczny i językowy. 

Celem zarówno wykładów, jak i konkursów jest edukacja pedagogiczna, ekonomiczna oraz 

lingwistyczna młodzieży, propagowanie zasad dobrego wychowania, promowanie postaw 

przedsiębiorczych, przybliżenie sylwetki tłumacza, a tym samym – pobudzanie i rozwijanie 

zainteresowań młodzieży w zakresie rozumienia zjawisk i procesów zachodzących we 

współczesnym świecie.  

Już od jutra czeka na Państwa i Państwa Uczniów szereg wydarzeń: 

 

1) wtorek, 20 kwietnia, godz. 13.30 – „Kredyt, konsumpcja i … szyny kolejowe”, dr 

Artur Płoński prof. PWSZ w Suwałkach.  

2) środa,  21 kwietnia, godz. 13.00 – „Dziecko – podmiot vs przedmiot wychowania”, 

dr Anna Pogorzelska oraz dr Andrzej Nikitorowicz.  

3) piątek, 23 kwietnia, godz. 12.00 – „10 przykazań tłumacza”, dr Roman Karczewski. 

 

Wyżej wymienione spotkania zaplanowano na platformie ZOOM, pod następującym 

linkiem https://us05web.zoom.us/j/85286006458?pwd=V3Z2VldoWThVV2daY3hiaGlTNUg2QT09. 

Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, że zarezerwowaliśmy jedynie 100 wirtualnych 

krzeseł, a zatem, kto pierwszy, ten lepszy! Serdecznie zapraszamy! 

Jak wspomniano powyżej, oprócz wykładów przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa 

Uczniów również dwa konkursy z nagrodami: 

 

1) czwartek, 22 kwietnia, godz. 10.00 – V edycja Konkursu Wiedzy o Ekonomii i 

Gospodarce pod hasłem „Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo w gospodarce”. 

Zadania umieszczono na platformie testportal.pl pod linkiem 

https://sobotka.testportal.pl/test.html?t=jrkgHTLbEj8E. Na zadania przeznaczono 40 

minut. 

2) czwartek, 22 kwietnia, godz. 12.00 – I edycja Konkursu Angielsko-Rosyjskiego pod 

hasłem „Z herbatą od Bajkału po Tamizę”. Zadania umieszczono na platformie 

testportal.pl pod linkiem https://sobotka.testportal.pl/test.html?t=jzcQKtKkJhqQ. Na 

zadania przeznaczono 45 minut. Po ukończeniu rozwiązywania zadań z części 

poświęconej Rosji, uczeń zostanie przekierowany do testu z części angielskiej. Na 
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wszelki wypadek zamieszczam również link do tej części testu 

https://sobotka.testportal.pl/test.html?t=y4ghumYgmnc2. Pragnę jednocześnie wyjaśnić, 

iż test w Konkursie Angielsko-Rosyjskim będzie dotyczył czytania ze zrozumieniem 

w języku angielskim oraz wiedzy ogólnej dotyczącej Rosji. Proszę się nie martwić w 

przypadku braku znajomości języka rosyjskiego. Część poświęcona Rosji to test 

wielokrotnego wyboru w języku polskim.  

 

Wszystkim uczestnikom Konkursu prześlemy dyplomy uczestnictwa,  

a nauczycielom podziękowania za wkład pracy włożony w przygotowanie uczniów  

do Konkursu. Laureatom Konkursu za zajęcie I, II i III miejsca zostaną wręczone nagrody 

pieniężne odpowiednio w wysokości: 

 za zajęcie I miejsca  -   700 zł 

 za zajęcie II miejsca -   500 zł 

 za zajęcie III miejsca -    300 zł 

 

 

Z góry serdecznie dziękuję za współpracę, jak również przekazanie uczniom i nauczycielom 

linków zarówno do wykładów, jak i konkursów.  

     

    

 

    Z poważaniem 

Jolanta Rogucka 

Prodziekan Wydziału Humanistyczno-Ekonomicznego 
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