
Działania Parlamentu Studentów - semestr letni 2021/2022 

Opr. Mateusz Paradowski, prezydent PS AMiSNS 

1. Drzwi otwarte 7 kwietnia 2022 

• Aktywny udział studentów różnych kierunków; 

• Przybliżanie oferty edukacyjnej, socjalnej naszej uczelni; 

• Uczelnia okiem Parlamentu Studentów; 

• Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące życia uczelni; 

• Przeprowadzenie prezentacji o działaniach Parlamentu Studentów. 

2. Zbiórka z okazji dnia chorego – luty, marzec 2022. 

• Z okazji Światowego Dnia Chorego przeprowadzona została zbiórka na terenie uczelni. 

Udział w akcji wzięli studenci AMiSNS; 

• Dary przekazane zostały do chorych dzieci zamieszkujących dom pomocy społecznej 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie Zgromadzenia sióstr  

św. Jadwigi w Elblągu przy ul. Kasprzaka. 

3. Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy – luty, czerwiec 2022. 

• Członkowie Parlamentu  Studentów podpisali się pod listem wyrażającym solidarność 

z Narodem Ukraińskim w obliczu agresji rosyjskiej. Zapewniając o ich pamięci  

i wsparciu oraz apelując również o włączanie się w inicjowane przez AMiSNS formy 

pomocy dla naszych Sąsiadów. 

• Aktywne włączenie  się w organizacje zbiórki rzeczy potrzebnych dla mieszkańców 

Tarnopola i ich rodzin; 

4. Akademia dzieciom Ukrainy – 27 marca 2022. 

• Studenci Pedagogiki i Psychologii w akcie Solidarności z Ukrainą w dniu 27 marca 2022 

r. zorganizowali dla przebywających na terenie Elbląga najmłodszych uchodźców z 

Ukrainy i ich rodziców wspólną zabawę. 

• Przygotowane wydarzenie objęła swoim patronatem Pani Prorektor ds. rozwoju 

uczelni dr Magdalena Dubiella-Polakowska, prof. AMiSNS oraz Parlament Studentów 

AMiSNS. 

• Głównym celem przyświecającym studentom podejmując tą inicjatywę była chęć 

niesienia pomocy dzieciom, które musiały opuścić Ukrainę - poprzez ułatwienie  

im procesu adaptacji oraz zagospodarowanie wolnego czas w sposób przyjemny  

i kreatywny. 

• Zaproszone dzieci wzięły udział w przygotowanej przez studentów grze, polegającej na 

wykonywaniu zadań sportowych, plastycznych, zręcznościowych i edukacyjnych. 

Najmłodsi mieli okazję spróbowania swoich sił w programowaniu czy rywalizacji  

w piłkę nożną na boisku.  

• Bardzo dużym zainteresowaniem uczestników imprezy cieszył się specjalnie 

przygotowany pokój zabaw, w którym studenci zamieniali dzieci w bajkowe postacie  

i super bohaterów na specjalnie przygotowanym stanowisku do malowania twarzy. 

Dziewczynki mogły zmieniać swoje fryzury w mini salonie fryzjerskim lub spróbować 

sił w tworzeniu własnych fryzur pod okiem profesjonalnej fryzjerki.  

• Oprócz umilania czasu najmłodszym, studenci nie zapomnieli również o rodzicach. Dla 

Mam przygotowali specjalny kącik kulinarny, gdzie przy wspólnej pracy powstawały 



ciekawe potrawy. Ponadto, co bardzo ważne, Panie mogły skorzystać również z 

konsultacji z przedstawicielkami Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, które służyły 

swoją wiedzą i doradztwem w zakresie możliwości poszukiwania pracy. 

• Zwieńczeniem całego wydarzenia były ciepłe gofry serwowane przez Szefa Kuchni 

Akademickiej Stołówki. 

5. Studenci AMiSNS pobiegli w XIII Elbląskim Biegu Piekarczyka – 5 czerwca 2022. 

• Studenci Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych tworzyli drużynę 

podczas XIII Elbląskiego Biegu Piekarczyka; 

• Silną drużynę AMiSNS tworzyli: Michał Łoniewski (psychologia), Paweł Kowalski 

(położnictwo); 

• Działanie promujące uczelnie w mieście. 

6. Akcja Dzień Dziecka ze studentami pedagogiki  - 5 czerwca 2022. 

• Współorganizacja Dnia Dziecka dla wychowanków Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych  nr 1. nr 2. i nr 4. przy ulicy Chrobrego 4 w Elblągu; 

• W trakcie imprezy zorganizowano wiele zabawa i konkursów, wszyscy uczestnicy 

zostali obdarowani słodkimi upominkami; 

7. Prezentacja oferty edukacyjnej podczas tegorocznych Targów Pracy, które odbyły się 8 czerwca 

2022 w hali MOSiR przy ul. Kościuszki w Elblągu. 

8. Udział w Dniach Elbląga 25-26 czerwca 

• Działania promujące wizerunek uczelni; 

• Przedstawienie zainteresowanym oferty edukacyjnej uczelni. 

 


