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Studenci badali wzrok
Studenci z Sekcji Pielęgniarstwa Koła Naukowego Młodych Medyków działającego przy Wydziale
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej prowadzili
badanie wzroku wychowankom Domu Dziecka
w Golance Dolnej. Urządzenie, które umożliwiło
takie badanie – Spot Screen Vision Screener, przekazane zostało naszej Uczelni przez Lions Club
Silesia Legnica.
Spot Screen Vision Screener to ręczne urządze-

nie przesiewowe do badania wzroku. Umożliwia
ono szybko i łatwo wykrywać problemy z widzeniem u pacjentów w wieku od 6 miesięcy do dorosłości. Spot ekranuje oboje oczu naraz z dystansu
około metra. Ekran dotykowy umożliwia aktywację
jednym dotknięciem, proste zarządzanie wprowadzaniem danych pacjenta i łatwą konfigurację
zarówno dla testów przesiewowych w zakresie
widzenia, jak i aplikacji autorefrakcyjnych.

w numerze
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co za nami

9 listopada – Szkoła Ratownictwa Pogotowia
Ratunkowego w Legnicy oraz Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy
zorganizowali VI Konferencję „Współczesne Wyzwania Ratownictwa Medycznego – psychologia i psychiatria”. Ważnym punktem obrad było uroczyste
przekazanie ambulansu przez Pogotowie Ratunkowe
w Legnicy do celów szkoleniowych dla Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

16 listopada – odbyła się uroczystość wręczenia
dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Społecznych
i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

9 listopada – odbyła się uroczystość wręczenia
dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

22 listopada – Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy zorganizowała turniej piłki
siatkowej.

9 listopada – w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy odbyła się Inauguracja Roku
Akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego
Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.

23 listopada – odbyła się uroczystość wręczenia
dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu
i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

13 listopada – nowy, jedenasty już sezon spotkań
muzycznych z cyklu Witelon Music Night w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy zainaugurował John Porter. Koncert odbył się
w Domu Studenta PWSZ im. Witelona w Legnicy.
15 listopada – Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy zorganizowała turniej piłki
nożnej.

16 listopada – z okazji Narodowego Święta Niepodległości, tradycyjnie już w ALO odbyła się uroczysta Akademia poświęcona 100 rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę.

20 listopada – na Uczelni odbywały się warsztaty
na temat „Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością na wyższej uczelni”. Zajęcia zorganizowali: dr
Jan Wojtaś – Pełnomocnik Rektora ds. Studiujących
Osób z Niepełnosprawnościami, Biuro ds. Studentów
z Niepełnosprawnością oraz Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju PWSZ im. Witelona w Legnicy „Wspólnota
Akademicka”.
20 listopada – zakończyło się przyjmowanie wniosków do Planu Wydawniczego na 2019 rok.

co za nami
20 listopada – odbyło się spotkanie Studenckiego
Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, działającego przy
Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ
im. Witelona w Legnicy.
21 listopada – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Centrum Kształcenia
Ustawicznego, Biuro Karier oraz Centrum Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, zaprosili doradców zawodowych,
szkolnych doradców zawodowych, pedagogów, psychologów, wychowawców, nauczycieli na I Konferencję pod hasłem: Regionalna sieć współpracy – jako
odpowiedź na wyzwania współczesnego doradztwa
zawodowego, która odbywała się w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym PWSZ im. Witelona w Legnicy.
23 listopada – zakończono przyjmowanie wniosków studentów na wyjazd na studia w semestrze
zimowym i/lub letnim za granicę w roku akademickim
2018/2019 w ramach programu Erasmus+ i PO WER.
23 listopada – zakończono przyjmowanie wniosków studentów na wyjazd na 2 lub 3 miesięczną
praktykę zagraniczną studencką lub absolwencką
w okresie od czerwca do września w roku akade-
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mickim 2018/2019 w ramach programu Erasmus+
i PO WER.
26 listopada – dla pracowników Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
zorganizowano szkolenie z zakresu ochrony danych
osobowych.
27 listopada – odbyło się posiedzenie Senatu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy.
29 listopada – w Domu Studenta Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
odbył się pierwszy po wakacyjnej przerwie Witelon
Jam Session. Motywem przewodnim były Jazzowe
Andrzejki. Można było wysłuchać utworów ze standardów jazzu tradycyjnego, bestsellerów muzyki filmowej czy jazzu latynoamerykańskiego.
30 listopada – minął termin na zgłaszanie przez
nauczycieli akademickich naszej Uczelni wniosków
na wyjazdy z wykładami za granicę oraz przez pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
zainteresowanych wyjazdem na szkolenia za granicę
w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim
2018/2019.

co przed nami
4 grudnia – zaplanowano pierwsze spotkanie studentów z niepełnosprawnościami.

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy „Wspólnota Akademicka”.

11 grudnia – odbędzie się spotkanie przedświąteczne pracowników Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

22 grudnia – rozpocznie się przerwa świąteczna dla
studentów naszej Uczelni, która potrwa do 2 stycznia
2019 (z wyjątkiem studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, którzy zgodnie z planem
studiów realizują w semestrze zimowym praktyki
zawodowe).

12 grudnia – odbędzie się spotkanie przedświąteczne pracowników Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
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Wolontariusze PWSZ im. Witelona
w Legnicy na spotkaniu
z Prezydentem RP

Wolontariusze i organizatorzy akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”
30 października 2018 roku gościli z wizytą w Pałacu Prezydenckim. Z okazji stulecia niepodległości Polski tegoroczna, IX już edycja akcji została objęta Patronatem
Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Para Prezydencka spotkała się z osobami, które pracowały w swoim wolnym
czasie na opuszczonych i zapomnianych cmentarzach. Wśród 130 uczestników byli
uczniowie, nauczyciele, studenci i organizatorzy akcji. Państwową Wyższą Szkołę
Zawodową im. Witelona w Legnicy reprezentowały: dr Beata Skwarek – starszy
wykładowca Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, Karina Balicka – studentka III roku studiów stacjonarnych na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
oraz Paulina Tymoczko – absolwentka naszej Uczelni, pracownik oddziału legnickiego TPD.
Podczas tego wyjątkowego spotkania Prezydent RP w swoim wystąpieniu
podkreślił historyczny i wychowawczy wymiar podejmowanych działań. Dziękując
wolontariuszom za wykonaną pracę i wysiłek wniesiony w ratowanie polskiego
dziedzictwa narodowego na Wschodzie, powiedział:
– Dziękuję, że pielęgnując tę pamięć, a ściśle mówiąc, przywracając ją, dbacie
o to, byśmy nie zatracili się jako wielka wspólnota. To właśnie Wasze wspólnototwórcze działanie jest od strony historycznej czymś niezwykle cennym. A to,
że jesteście razem i robicie to wspólnie, to niezwykły element wychowawczy.
W swoim wystąpieniu Prezydent RP przywołał również pamiętne zdanie jednego
z ojców naszej niepodległości – marszałka Józefa Piłsudskiego: „Naród, który traci
pamięć, przestaje być narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium”.
Szczególne podziękowania zostały skierowane do redaktor Grażyny OrłowskiejSondej, inicjatorki tego oraz wielu innych kresowych przedsięwzięć. Prezes Fundacji
Studio Wschód została odznaczona przez głowę państwa Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej
oraz działania na rzecz upamiętnienia historii Kresów Wschodnich.
– Dbałość wolontariuszy Fundacji o cmentarze to wielkie i wspaniałe dzieło,
które ma też wymiar cywilizacyjny. Ta pamięć o naszych przodkach, nie tylko
w znaczeniu bezpośrednim – krew z krwi, pradziadkach – ale też szerokim, pokazuje, jak bardzo cywilizowani jesteśmy – podsumował Prezydent Andrzej Duda.
Uroczystości uświetnił występ chóru ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach
(woj. dolnośląskie) prowadzony przez Marzenę Jabłońską. Wszyscy wolontariusze
przy akompaniamencie podharcmistrza i drużynowego legnickiej 710 Drużyny
Wędrowniczej „Kedyw” im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego odśpiewali „Modlitwę za Ojczyznę”.							
dr Beata Skwarek
fot. Krzysztof Sitkowski  /KPRP
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Program rozwoju
kierunku Pielęgniarstwo
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy realizowany jest projekt dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz
z Programem Rozwojowym Absolwenta pt. „Opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego PWSZ
im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pielęgniarstwo
na studiach I stopnia wraz z Programem Rozwojowym Absolwenta”. Ogólna wartość projektu wynosi
1 972 714,68 zł.
Celem głównym Projektu jest wzrost zainteresowania studiami na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy,
co przedłoży się na zwiększenie liczby absolwentów
wraz z dostosowaniem kompetencji i umiejętności
pielęgniarek do potrzeb epidemiologicznych i demograficznych
naszego kraju.
Powyższe zakładane cele osiągnięte zostaną poprzez opracowanie i wdrożenie dokumentu pn.
„Program Rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy dla Kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z Programem
Rozwojowym Absolwenta”.
W ramach projektu realizowane jest:
• Wdrożenie
uczelnianego
programu stypendialnego,
w ramach którego maksymalnie 85% studentów przez
dwadzieścia miesięcy otrzyma
stypendium motywacyjne
w wysokości 800 zł brutto
miesięcznie.
• Cykl zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy
program kształcenia.
• Program absolwenta ułatwiający znalezienie zatrudnienia
w podmiotach leczniczych.
• Cykl medycznych szkoleń
zawodowych dla absolwentów Pielęgniarstwa, w tym
wypłata stypendium szkoleniowego w wysokości 1000 zł
brutto przez okres 24 miesięcy
po podjęciu pracy w placówkach służby zdrowia.
Biuro Projektu znajduje się
w budynku A,
pokój nr 5, tel. 76 7232262,
email: 800plus@pwsz.legnica.edu.pl
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konferencje, seminaria,
sympozja

Odbudowa niepodległej Polski
po I wojnie światowej

W Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im Witelona w Legnicy 25 października bieżącego roku
odbyła się Konferencja Popularnonaukowa „Odbudowa niepodległej Polski po I wojnie światowej”.
Organizatorami tego wydarzenia byli: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
„Wspólnota Akademicka”, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Starostwo Powiatowe w Legnicy, Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy.
Konferencja objęta została honorowym patronatem Starosty Powiatu
Legnickiego Janiny Mazur oraz Rektora Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego.
Otwarcia konferencji dokonali: dr Helena Babiuch – prorektor ds.
dydaktyki i studentów oraz prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz –
prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą. Prowadzącym był mgr
Dariusz Wędzina – dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
w Legnicy.
Głównym celem przyświecającym organizatorom konferencji było
upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Konferencja ponadto wpisywała się
w ogólnopolskie obchody rocznicy 100-lecia odzyskania przez nasz kraj
niepodległości.
Konferencję rozpoczął wykład „Polskie drogi do niepodległości w XIX
i XX wieku” prof. dra hab. Stanisława Dąbrowskiego z PWSZ im. Witelona
w Legnicy. Kolejnymi mówcami byli profesorowie z Uniwersytetu Wrocławskiego. O gospodarczym i społecznym aspekcie odzyskania niepodległości
przez Polskę w 1918 roku mówił dr hab. prof. nadzw. Tomasz Głowiński.
Z kolei prof. dr hab. Zdzisław Winnicki przedstawił zebranym fakty
historyczne związane z Radą Regencyjną Królestwa Polskiego w kontekście odbudowy państwowości, natomiast zagadnienia dotyczące ustalenia

konferencje, seminaria,
sympozja

granicy polsko-niemieckiej po I wojnie światowej
omówiła dr hab. prof. nadzw. Joanna Nowosielska-Sobel.
Pierwszą część konferencji zakończyło wystąpienie
gościa z Ukrainy dra Bogdana Lazoraka – Dyrektora
Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego
i Muzeum Iwana Franki w Nagujewiczach, który
zaprezentował archiwum rodzinne polskich żołnierzy
w Drohobyczu z lat 1918 –1921.
W drugiej części wystąpił Andrzej Mordel – Prezes
Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy
Polska-Wschód, który mówił o budowaniu i rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków z sąsiadami zza
wschodniej granicy w oparciu o najlepsze tradycje
wzajemnego poszanowania oraz o promowaniu polskiej kultury, tradycji i sztuki za granicą.
Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego – mgr Dariusz Wędzina przedstawił zebranym
referat na temat „Tożsamość odzyskana. Rewindykacja
dóbr kultury z ZSRR po Traktacie Ryskim”.
Na zakończenie głos zabrała dr Beata Skwarek,
która podkreśliła rolę i udział Kresowiaków w procesie budowania polskości, odnosząc się do miejsc,
w których wolontariusze Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”
przebywali, biorąc udział w akcji „Mogiłę pradziada
ocal od zapomnienia”. Akcja miała na celu porządko-
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wanie i odrestaurowywanie zdewastowanych grobów
i zaniedbanych cmentarzy oraz pielęgnowanie pamięci
o poległych na dawnych Kresach Polakach. Wspomniano również o „obecnych bohaterach” – ludziach,
którzy kultywują tradycje narodowe, dbają o spuściznę przodków i pamięć o wydarzeniach historycznych, uczą młode pokolenia historii, folkloru, kultury
i języka polskiego.
Spotkanie z tak niezwykłej okazji uświetniła część
artystyczna. Specjalnymi gośćmi konferencji byli
przedstawiciele Państwowego Kolegium Muzycznego
im. Barwińskiego w Drohobyczu, którego przedstawicielki – dr Natalia Hamar i dr Natalia Cyhylyk-Czumak– wystąpiły z koncertem muzycznym, prezentując
styl dawnej kultury pogranicza z przełomu XIX i XX
wieku. Śpiew tego duetu odbywał się przy akompaniamencie instrumentów mało znanych widowni
o nazwie bandura.
Kolejnym punktem programu artystycznego było
przedstawienie poetyckie „Literatura polska wobec
niepodległości” w wykonaniu uczniów Akademickiego
Liceum Ogólnokształcącego przygotowanych przez
mgra Tomasza Dziurzyńskiego – nauczyciela języka
polskiego w ALO.
Uroczystość zakończył występ chóru Skoranta
z Chojnowa, który zaprezentował zebranym „Pieśni
Niepodległości”.
ciąg dalszy na str. 10
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konferencje, seminaria,
sympozja
cd. ze str. 9

Konferencja, z uwagi na swoją niezwykłość, zgromadziła wielu uczestników,
wśród których mieliśmy okazję gościć przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego
– Ryszarda Kesslera, Starostę Powiatu Legnickiego – Janinę Mazur i Wicestarostę – Kazimierza Burtnego, zastępcę Prezydenta Miasta Legnicy – Krzysztofa
Duszkiewicza, Prezesa Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy
Polska-Wschód – Andrzeja Mordela oraz przedstawiciela Klubu Kampanii Wschodniej – Stanisława Janika.
Ponadto na uroczystość przybyli: Komendant Miejskiej Policji w Legnicy –
insp. Leszek Zagórski, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej w Legnicy – mł. bryg. Wojciech Huk, Prezes Legnickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A. – Witold Idczak, Prezes Oddziału Okręgowego i Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy – Kazimierz Pleśniak, Dyrektor
Muzeum Miedzi w Legnicy – Marcin Makuch, a także przedstawiciele uczelni
(władze uczelni i stowarzyszenia, dziekani, kierownicy jednostek administracyjnych, wykładowcy).
Liczną grupę stanowili studenci z trzech wydziałów prowadzonych w PWSZ
im. Witelona w Legnicy (Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Zdrowia i Kultury Fizycznej) oraz uczniowie szkół
średnich (Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy oraz V Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Heweliusza w Legnicy), a także słuchacze Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Łącznie 100-lecie Niepodległości Polski uczciło w tym wydarzeniu ponad
400 osób.
Uczestnicy konferencji mieli również okazję do zapoznania się z wystawionymi zbiorami dokumentującymi fakty omawiane podczas prelekcji. Wystawę,
w skład której weszły zbiory Biblioteki PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz
Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka”, wydawnictw i materiałów ikonograficznych związanych z odzyskaniem niepodległości, zorganizowali: Dyrektor
Biura Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” – mgr Mirosław
Zaguła, Dyrektor Biblioteki PWSZ im. Witelona w Legnicy – mgr Agnieszka
Koza oraz mgr Zbigniew Gol – pracownik Działu Promocji i Wydawnictw PWSZ
im. Witelona w Legnicy.
Organizatorzy wyrażają nadzieję, iż zaprezentowane wystąpienia poszerzyły
i ugruntowały wiedzę wśród jej odbiorców – szczególnie młodych osób (studentów, licealistów) o bohaterach i wydarzeniach związanych z działaniami
prowadzącymi do odzyskania niepodległości przez Polskę.
Tworząc przestrzeń do dyskusji, organizatorzy starali się podkreślić znaczenie
dawnych Kresów i udziału Kresowian w walce o niepodległość oraz pielęgnowanie polskości, aby wśród młodzieży ukształtować i wzmocnić postawy obywatelskie oraz patriotyczne, poczucie odpowiedzialności za losy państwa i narodu.
Udział przedstawicieli nauki, stowarzyszeń i organizacji działających nie tylko
na terenie Legnicy, ale też całego województwa, kraju i za granicą napawa
nadzieją na zachowanie ścisłych związków i współpracy, a także podejmowanie
kolejnych wspólnych inicjatyw dla ocalenia pamięci o tych wszystkich, dzięki
którym możemy cieszyć się wolną Polską.
Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w jej przygotowanie. Finansowego wsparcia dla realizacji tego
przedsięwzięcia udzieliły: Fundacja KGHM Polska Miedź, Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Starostwo Powiatowe w Legnicy,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. W przerwach
można było korzystać z poczęstunku dzięki wsparciu centrów Kaufland i Carrefour w Legnicy oraz Spółki Waterius Sp. z o.o. z Jawora.
dr Beata Skwarek

współpraca zagraniczna
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy gościła
delegację z Ukrainy
W dniach 25 – 26 października 2018 roku gościliśmy w naszej Uczelni pięcioosobową delegację
z Ukrainy, której głównym celem przyjazdu był udział
w Konferencji Popularnonaukowej „Odbudowa niepodległej Polski po I wojnie światowej”.
Naszymi gośćmi byli: dr Bogdan Lazorak – dyrektor
Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego
„Нагуєвичі” i Muzeum Iwana Franki w Nagujewicach,
Marina Mikiticz – konsul jurydyczny Państwowego
Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego „Нагуєвичі”
i Muzeum Iwana Franki w Nagujewicach, Jurij Czumak – dyrektor Państwowego Kolegium Muzycznego
im. Barwińskiego w Drohobyczu, dr Natalia Cyhylyk-Czumak – wykładowca Państwowego Kolegium
Muzycznego im. Barwińskiego w Drohobyczu oraz
dr Natalia Hamar – wykładowca Państwowego Kolegium Muzycznego im. Barwińskiego w Drohobyczu.
Doktor Bogdan Lazorak podczas konferencji
zaprezentował archiwum rodzinne polskich żołnierzy w Drohobyczu z lat 1918 –1921, natomiast dr
Natalia Hamar i dr Natalia Cyhylyk-Czumak wystąpiły z koncertem muzycznym w części artystycznej
konferencji. Zaprezentowały zebranym na widowni
muzykę stylu dawnej kultury pogranicza z przełomu
XIX i XX wieku, grając na bandurach.
Nasi goście podczas pobytu mieli możliwość spotkania z dyrektorem Muzeum Miedzi w Legnicy –
Marcinem Makuchem oraz z dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy im. Bohdana
Ihora Antonycza – Anną Hawrylczak-Małańczak.
Pobyt w Muzeum oraz w szkole, krótki spacer
po Legnicy, spotkanie z władzami Uczelni: prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą – prof. dr.
hab. inż. Jerzym J. Pietkiewiczem, prorektorem ds.
dydaktyki i studentów – dr Heleną Babiuch, kancle-

rzem mgr. Robertem Burbą i zastępcą kanclerza mgr.
Jerzym Stefaniakiem – to najważniejsze punkty tej
krótkiej wizyty. Toczące się rozmowy o współpracy
na pewno przyniosą wiele owocnych działań, zwłaszcza na płaszczyźnie wspólnie realizowanych projektów.
dr Beata Skwarek
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Inauguracja roku akademickiego 2018/2019
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku
W Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy 9 listopada 2018 roku odbyła się inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu
Trzeciego Wieku PWSZ im. Witelona w Legnicy.
W czasie uroczystości powitano słuchaczy pierwszego roku oraz wręczono im indeksy i drobne upominki. Na uroczystość przybyło blisko osiemdziesięciu
słuchaczy UTW. Uroczystość poprowadził mgr Dariusz
Wędzina, a indeksy wręczyła dr Helena Babiuch – prorektor ds. dydaktyki i studentów. Podczas wydarzenia
wręczono również dyplomy „Magister Honoris Causa”,
a także odbył się wykład inauguracyjny.
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
powstał z myślą o seniorach, dla których jest to okazja do uczestnictwa w ciekawych wykładach, w lektoratach z języków obcych, ćwiczeniach fizycznych
czy wycieczkach turystycznych.
Celem zajęć jest propagowanie wiedzy, aktywności

kulturalnej, intelektualnej i fizycznej, jak również
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ludzi starszych.

UTW
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Pracownicy PWSZ im. Witelona w Legnicy
z wizytą w Państwowym Pedagogicznym
Uniwersytecie im. Iwana Franki w Drohobyczu
W dniach od 15 do 16 października 2018 roku
delegacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy w osobach: dr Beata Skwarek – starszy wykładowca Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, członek Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota
Akademicka”, mgr Małgorzata Witkowska – koordynator uczelniany Programu Erasmus+, pracownik Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą oraz Emilia
Strynkowską – pracownik Sekcji ds. Współpracy
z Zagranicą, gościła w Państwowym Pedagogicznym
Uniwersytecie im. Iwana Franki w Drohobyczu
na Ukrainie.
Głównym celem tej wizyty było podsumowanie
wspólnego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ „Mobilność studentów i pracowników uczelni – współpraca z krajami partnerskimi
w latach 2017 – 2018”. Projekt dotyczył wymiany
nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć
dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni
oraz wymiany pracowników uczelni w celach szkoleniowych pomiędzy Państwowym Pedagogicznym
Uniwersytetem im. Iwana Franki w Drohobyczu
a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy.
Pracownicy Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą
przeprowadzili prezentację o Uczelni oraz o programie Erasmus+ i dalszej współpracy pomiędzy
naszymi uczelniami dla studentów i koordynatorów Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu
im. Iwana Franki w Drohobyczu.
Goszcząc w zaprzyjaźnionym Drohobyczu, dr
Beata Skwarek miała okazję przekazać Polskiej
Sobotniej Szkole prowadzonej przez Drohobyckie
Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

„Odrodzenie” przenośne pianino elektroniczne.
Zakup został sfinansowany przez Stowarzyszenie
„Wspólnota Akademicka”, które pozyskało środki
finansowe w ramach prowadzonej akcji „Pomagamy
Polakom na Ukrainie”.
Darczyńcą, który przekazał na ten cel 2000 zł,
była Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Podarowany instrument muzyczny wykorzystywany
będzie na potrzeby chóru dziecięco-młodzieżowego
„Odrodzenie” działającego przy Polskiej Sobotniej
Szkole już od 26 lat. Przy jego akompaniamencie dzieci uczyć się będą polskich pieśni patriotycznych, ludowych i religijnych. Stary sprzęt był
już tak wysłużony, że nie nadawał się do użytku.
W związku z przygotowywaniem wielu uroczystości (obecnie związanych z rocznicą 100-lecia Niepodległości Polski) przez grupę dzieci i młodzieży
prowadzoną pod kierunkiem Marii Galas, nowy
instrument bardzo ułatwi te przygotowania.
Spotkanie w ukraińskiej szkole, z której pomieszczeń korzysta Drohobyckie Polskie Stowarzyszenie

współpraca zagraniczna
Kulturalno-Oświatowe „Odrodzenie”, prowadząc
Polską Sobotnią Szkołę, ukazało smutny obraz
infrastruktury szkolnej. Pomieszczenia w zabytkowym budynku wymagają remontu, a sprzęty
szkolne – wymiany. Brak środków finansowych
uniemożliwia jednak poprawę warunków, aby dzieci
mogły zdobywać wiedzę i uczyć się języka polskiego
w sprzyjającym temu środowisku. W dalszej części spotkania dyskutowano zatem i ustalano kierunki dalszej pomocy oraz możliwości pozyskania
na określone cele środków w ramach składanych
projektów.
dr Beata Skwarek
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John Porter otworzył 11. sezon
Witelon Music Night
Nowy, jedenasty już sezon spotkań muzycznych
z cyklu Witelon Music Night w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy zainaugurował John Porter. Koncert odbył się 13 listopada
2018 roku w Domu Studenta PWSZ im. Witelona
w Legnicy.

Sala w akademiku wypełniła się po brzegi. Ponad
200 słuchaczy entuzjastycznie reagowało na kolejne
utwory Johna Portera. Wielu przyniosło swoje winylowe płyty z utworami artysty. W rezultacie koncert
trwał niemal dwukrotnie dłużej niż planowano i skończył się po niemal dwóch godzinach.

John Porter urodził się 15 sierpnia 1950 roku
w Walii. W poszukiwaniu życiowej drogi w 1976
roku dociera do Polski, gdzie postanawia osiedlić
się na stałe. Początek kariery to przede wszystkim
współpraca z Korą i Markiem Jackowskim, z którymi
współtworzył trio Mannam – Elektryczny Prysznic,
gdzie grał na gitarze akustycznej. Trzy lata później
artysta opuszcza zespół i zakłada swoją własną formację, którą nazywa po prostu Porter Band. W tym
samym roku, w ciągu zaledwie 4 dni, grupa nagrywa
swój debiutancki krążek zatytułowany „Helicopters”.
Mimo problemów z promocją album został dobrze
przyjęty przez fanów, a nawet zyskał miano płyty
roku w kategorii rock. Drugim i zarazem ostatnim
wydawnictwem ówczesnego Porter Band był zapis
jednego z koncertów grupy. Materiał zatytułowany
„Mobilization” ukazał się dopiero dwa lata po jego
nagraniu.
Kolejnym znaczącym, aczkolwiek bardzo krótkim
rozdziałem w twórczości Johna był projekt China
Disco. Rezultatem współpracy z Winicjuszem Chróstem, Andrzejem Mrowcem, Krzysztofem Ścierańskim
i Jose Torresem był niestety tylko jeden album wydany
już po rozpadzie zespołu.
Po tym wydarzeniu John wraca do gitary akustycznej i postanawia samodzielnie kontynuować
swoją muzyczną drogę. W 1983 roku wydaje płytę
„Magic Moments”, pierwszy album unplugged w Polsce. W sumie artysta wydaje jeszcze pięć świetnych
akustycznych albumów.
Na początku lat 90. John Porter wraca do elektrycznych brzmień, formuje nowy skład i jako zespół Mirror
wydaje krążek „Right Time”. Kolejnym powrotem była
reaktywacja Porter Bandu i wydanie „Alexandrii”.
Mimo ciepłego przyjęcia i początkowych sukcesów
formacja rozpada się, a John Porter zawiesza swoją
działalność na rynku muzycznym.
W 1990 roku John w wielkim stylu powraca jako
Porter Band, ale w zupełnie odnowionym składzie.
Muzycy wydali jeden album studyjny „Porter Band

kultura
‘99”, koncertowe „Electric” oraz nagrali materiał
na nowy krążek zatytułowany „Psychodelikatesy”. Niestety z powodu problemów ze znalezieniem wydawcy
zespół rozpadł się, a płyta dopiero dzięki tegorocznej
„Antologii” pojawi się na rynku.
Kolejnym etapem artystycznym była współpraca
z Anitą Lipnicką. Zarejestrowany w 2002 roku utwór
„For you” zaśpiewany wspólnie z Anitą okazał się być
kolejnym punktem zwrotnym w karierze Johna. Rok
później ukazuje się płyta „Nieprzyzwoite piosenki”,
która została entuzjastycznie przyjęta zarówno przez
fanów, jak i krytyków. Krążek osiągnął status „Złotej płyty” oraz otrzymał Fryderyka za „Najlepszy
album”. Kolejne wydawnictwo „Inside story” także
zostało docenione i tak jak poprzedni krążek zyskał
miano „Złotej płyty”. Również w 2005 roku John
Porter został odznaczony medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

W 2008 roku ukazała się ostatnia płyta duetu
Lipnicka – Porter „Goodbye”, a w 2011 John Porter
nagrał długo oczekiwaną solową płytę „Back in Town”.
6 października 2014 roku odbyła się premiera „Honey
Trap”.
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Od ostatniej płyty autorskiej John Porter jest gościem na płytach Adama Nergala, w projekcie „Chaos
pełen idei” Wojtka Mazolewskiego, jak również wziął
udział w projekcie z Alicją Domańską. W 2019 roku
ma ukazać się kolejny krążek autorski artysty.

relacje
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Ćwiczenia ewakuacyjne
w PWSZ im. Witelona w Legnicy
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 30 października bieżącego roku odbyły
się próbne ćwiczenia ewakuacyjne mające na celu
sprawdzenie wdrażania procedur postępowania w stanie zagrożenia.
Sygnałem do rozpoczęcia ewakuacji były komunikaty nadawane przez radiowęzeł oraz komunikaty
słowne przekazywane do biur, sal wykładowych i ćwiczeniowych oraz pomieszczeń administracyjnych.
Podstawowym obowiązkiem wszystkich osób przebywających w budynkach w przypadku powstania

zagrożenia jest współpraca oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom kierującego akcją ratowniczą, który do czasu przybycia jednostek Państwowej
Straży Pożarnej musi zorganizować ewakuację ludzi
i mienia. Osoby powinny ewakuować się najkrótszą oznakowaną drogą ewakuacyjną na zewnątrz
budynku.
Takie ćwiczenia są szczególnie ważne dla studentów pierwszego roku, którzy mają okazję praktycznie
zapoznać się z oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi
i miejscem zbiórki.

relacje
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Współczesne wyzwania ratownictwa
medycznego – Legnica 2018.

Psychologia i psychiatria w ratownictwie medycznym
Szkoła Ratownictwa Pogotowia Ratunkowego
w Legnicy oraz Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy 9 listopada 2018 roku w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym naszej Uczelni
zorganizowali szóstą już edycję konferencji z cyklu
„Współczesne Wyzwania Ratownictwa Medycznego”.
Głównymi obszarami tegorocznych dyskusji i wymiany
poglądów była „Psychologia i psychiatria w ratownictwie medycznym”.
Podczas konferencji prelegenci zaprezentowali
zagadnienia z zakresu różnych dziedzin i dyscyplin
naukowych związanych z psychologią i psychiatrią.
Wstęp na obrady był wolny.
Ratownikom medycznym za udział w konferencji
zostało przyznanych 5 punktów edukacyjnych.
Obrady otworzyły zastępca dyrektora ds. medycznych Pogotowia Ratunkowego w Legnicy mgr Joanna
Bronowicka i dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej dr Monika Wierzbicka. Zgromadzonych powitał także prorektor ds. nauki i współpracy
zagranicznej prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz.
Ważnym punktem obrad było uroczyste przekazanie
ambulansu przez Pogotowie Ratunkowe w Legnicy dla
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy do celów szkoleniowych.
Ambulans docelowo znajdzie się w tworzonym
na Uczelni Monoprofilowym Centrum Symulacji
Medycznej. Symulacja medyczna to dziś najnowocześniejszy i najskuteczniejszy sposób kształcenia
przyszłych kadr medycznych. Dlatego najważniejszym
elementem projektu są centra symulacji medycznej,
czyli miejsca zbliżone warunkami do prawdziwych
szpitali. Sale symulacyjne wyposażone zostaną w nie-

zbędny sprzęt medyczny i symulatory. Manekiny takie
potrafią naśladować różne objawy i zachowania ludzkie. Praktyczna nauka na nich nie różni się od zabiegów „na pacjencie”, z tym że wspomniane zabiegi
można powtarzać wielokrotnie.
Uczelnia otrzymała dofinansowanie na realizację tej inwestycji w ramach konkursu ogłoszonego
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach
V Osi Priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia 5.3
Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
Zgłoszony projekt zakłada wdrożenie „Programu rozwojowego kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”. Okres
realizacji projektu trwać będzie od 1 marca 2018
do końca września 2021 roku. Jego wartość obliczono
na 2 305 702,87 zł.
Celem głównym projektu jest poprawa jakości
kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo oraz zwiększenie konkurencyjności w zakresie kształcenia kadr
medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze
Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy poprzez wdrożenie Programu
Rozwojowego kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej oraz utworzenie Monoprofilowego
Centrum Symulacji Medycznej na kierunku Pielęgniarstwo.
Projekt jest realizowany w formie partnerstwa
PWSZ im. Witelona w Legnicy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy. Partnerstwo to ma
na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy Uczelnią
a podmiotem leczniczym jako potencjalnym pracodawcą absolwentek i absolwentów kierunku objętego
wsparciem.
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W trakcie obrad zaprezentowano także wystąpienia
dotyczące tematyki konferencji.
Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego, który
prowadziła zastępca dyrektora ds. medycznych Pogotowia Ratunkowego w Legnicy mgr Joanna Bronowicka, miały miejsce następujące prezentacje: „Czynniki
stresujące wśród członków Zespołów Ratownictwa
Medycznego i Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej” – mgr Aleksandra Wysowska, Pogotowie Ratunkowe w Legnicy; „Sposoby radzenia sobie ze stresem
w pracy ratowników medycznych” – mgr Elżbieta
Choma, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Oddział Psychiatryczny Ogólny; „Komunikacja
z pacjentem psychiatrycznym i jego rodziną” – mgr
Elżbieta Choma, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Legnicy, Oddział Psychiatryczny Ogólny; „Współczesne metody leczenia pacjentów psychiatrycznych”
– lek. Jacek Jazy, specjalista psychiatra, Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny w Legnicy.
W trakcie drugiego panelu dyskusyjnego, prowadzonego przez dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy dr Monikę
Wierzbicką, wygłoszono następujące prelekcje: „Prawne
podstawy użycia przymusu bezpośredniego w pracy
członków zespołów ratownictwa medycznego” – dr
Izabela Bernatek-Zaguła, Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Witelona w Legnicy; „Postępowanie
ratownicze w zaburzeniach psychicznych” – dr hab.
n. med. Krzysztof Małyszczak, Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; „Izba
Przyjęć w Szpitalu Psychiatrycznym i w ZRM” – lek.
med. Cecylia Postek, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Bolesławcu; „Postępowanie
z agresywną młodzieżą” – Kamila Weigt, specjalista
psycholog kliniczny, psychoterapeuta, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu.
Na zakończenie obrad odbywały się dyskusje,
a uczestników tegorocznej konferencji zaproszono
do udziału w kolejnej edycji. Tematem siódmej konferencji, zaplanowanej na 2019 rok, będzie „Farmakologia w ratownictwie medycznym”.
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Regionalna sieć współpracy
jako odpowiedź na wyzwania
współczesnego doradztwa zawodowego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Biuro Karier
oraz Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy 21 listopada
bieżącego roku zaprosili doradców zawodowych, szkolnych doradców zawodowych, pedagogów, psychologów, wychowawców, nauczycieli na I Konferencję pod
hasłem „Regionalna sieć współpracy – jako odpowiedź
na wyzwania współczesnego doradztwa zawodowego”,
która odbywała się w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Wydarzenie odbywało się pod honorowym patronatem Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy, Prezydenta Miasta Legnicy oraz Stowarzyszenia Doradców
Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej.
Celem konferencji było pobudzanie współpracy środowiska doradców zawodowych subregionu legnicko-głogowskiego oraz wskazanie pożądanych kierunków
tej współpracy, rozwój doradztwa zawodowego oraz
promocja Legnicy jako ponadregionalnego ośrodka edukacji zawodowej dopasowanej do potrzeb rynku pracy.
Konferencja była także wydarzeniem inicjującym
powstanie sieci współpracy lokalnego środowiska
doradców zawodowych, psychologów, pedagogów
i nauczycieli subregionu legnicko-głogowskiego.
Otwarcia konferencji i przywitania uczestników
dokonali Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż.
Jerzy J. Pietkiewicz oraz Prezydent Miasta Legnicy
Tadeusz Krzakowski.
Po krótkim wstępie rozpoczęły się prezentacje
i wykłady zaproszonych gości oraz organizatorów
przedsięwzięcia. O sieci współpracy doradców zawodowych subregionu legnicko-głogowskiego mówiła
Anna Lachmirowicz – Wicedyrektor Centrum Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy. Następnie głos zabrała dr Violetta
Podgórna z Uniwersytetu Wrocławskiego, która przedstawiła temat pt. „Generacja «Z» – co im możemy
zaoferować jako doradcy? Od doradztwa zawodowego
do poradnictwa konstruowania życia”. Zagadnienia
związane z generacją „Z” kontynuowała w swoim
wystąpieniu pt. „Generacja «Z» – co im możemy zaoferować jako doradcy? Wspieranie radzących się w konstruowaniu własnych karier – od teorii do praktyki”
dr Joanna Minta z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Po części dyskusyjnej rozpoczęły się warsztaty.
Pierwszy z nich dotyczył tematu „Kręgi – Narracje – Metafory – narzędzia dodające mocy. Praca
na zasobach osoby radzącej się”. Podczas warsztatu
uczestnicy poznali podstawy teoretycznego podejścia
konstruktywistycznego w całożyciowym poradnictwie
kariery, metody i formy pracy w oparciu o konstruktywistyczną filozofię pomagania, wybrane narzędzia

doradcze (metafory, kręgi), sposoby pracy wyzwalające
potencjał osoby radzącej się.

Zajęcia prowadzone były przez dr Annę Górkę –
psycholog, doradcę kariery, trenerkę rozwoju osobistego. Doktor Anna Górka prowadzi Pracownię
Interakcje, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów, szkoleń oraz indywidualnego
i grupowego poradnictwa. Prowadzi superwizję
dla doradców zawodowych w realizowanych projektach międzynarodowych. Jest absolwentką psychologii, etnologii i antropologii kulturowej oraz
podyplomowych studiów z doradztwa zawodowego.
Jest zatrudniona także jako nauczyciel akademicki
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na co dzień współpracuje z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej.
Posiada bogate doświadczenie w pracy z osobami
bezrobotnymi i niepełnosprawnymi (m.in. zakłady
aktywności zawodowej, centra integracji społecznej,
spółdzielnie socjalne). Interesuje się nowymi trendami
w psychoterapii i poradnictwie. Pasjonują ją wszelkie formy rozwoju osobistego – poprzez twórczość,
pracę z ciałem, techniki ekspresyjne oraz podróże.
Jest także redaktorką polskich tłumaczeń książek:
„Poradnictwo socjodynamiczne. Praktyczne podejście do nadawania znaczeń” Vance’a Peavy’ego oraz
„Aktywne zaangażowanie. Istota i praktyka poradnictwa kariery” Normana E. Pracownię Interakcje
Amundsona. Jest autorką raportów wdrożeniowych
w projektach adaptujących podejścia konstruktywistyczne w poradnictwie. Jej działaniom towarzyszy
idea wdrażania i popularyzacji nowożytnych nurtów
poradniczych, które otwierają na holistyczne i konstruktywistyczne podejście do pracy z ludźmi.
Tematem drugiego warsztatu były „Kreatywne
metody współpracy z uczniem na lekcji doradztwa zawodowego”. Warsztaty poprowadził Marcin
Kuc – doradca zawodowy, terapeuta, coach kryzysowy. W trakcie praktycznych zajęć uczestnicy poznali
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między innymi kreatywne ćwiczenia warsztatowe
z obszaru doradztwa zawodowego, alternatywne możliwości poprowadzenia procesu doradczego, metody
i formy pracy z grupą oporową, grupą zaangażowaną.
Marcin Kuc w swojej pracy zajmuje się coachingiem kryzysowym jako akredytowany i certyfikowany
coach w Polskim Towarzystwie Coachingu Kryzysowego. Specjalizuje się w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie i zaburzonymi emocjonalnie,
a także w pracy z osobami poszukującymi swojego
celu osobistego i zawodowego, w tym długotrwale
bezrobotnymi. Od wielu lat pracuje również w obszarze terapii pedagogicznej i rewalidacji z uczniami
przejawiającymi różne trudności edukacyjne, a także
posiadającymi różne dysfunkcje rozwojowe. Jest
współtwórcą Sieci Doradców Zawodowych Ziemi Świdnickiej, członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji
– Sekcja Terapeutów Pedagogicznych we Wrocławiu,
członkiem Stowarzyszenia Doradców Zawodowych
RP. Od 11 lat pracuje jako nauczyciel akademicki,
prowadząc zajęcia warsztatowe i ćwiczeniowe w Wałbrzychu, we Wrocławiu i Opolu.

Podczas trzeciego warsztatu poruszono temat
„Kalejdoskop kariery – jakościowe podejście w poradnictwie edukacyjno-zawodowym/kariery”. Zajęcia prowadziła dr Joanna Minta – pedagog, doradca kariery,
trener umiejętności społecznych, tutor akademicki,
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
społecznej i poradoznawstwa.
Doktor Joanna Minta jest absolwentką poradnictwa na Uniwersytecie Wrocławskim, studiów podyplomowych z zakresu całożyciowego poradnictwa
zawodowego oraz podyplomowego kursu trenerskiego
z zakresu zarządzania organizacją pozarządową.
Jako nauczyciel akademicki przygotowuje do pracy
przyszłych pedagogów, doradców oraz pracowników
socjalnych. Jest tutorem akademickim, promotorem
specjalności poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne na kierunku pedagogika (studiach II stopnia)
oraz współautorką programu i kierownikiem studiów
podyplomowych Doradztwo zawodowe. Jest autorką
i współautorką publikacji oraz warsztatów doskonalących umiejętności współczesnego doradcy kariery.
Do najważniejszych należą publikacje: „Od aktora
do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu
własnej kariery” (2012), „Poradnictwo zawodowe
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w gimnazjum” (2013, współautorstwo z Katarzyną
Druczak) oraz „Tranzycje w konstruowaniu karier
przez młodych dorosłych. Wyzwania dla poradnictwa” (2016). Jest również współautorką jakościowego
narzędzia diagnostycznego w poradnictwie kariery
„Kalejdoskop kariery” (wraz z Darią Zielińską-Pękał, Agnieszką Zembrzuską, Moniką Siurdyban oraz
Agnieszką Szczepińską). Jest członkiem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, członkiem
założycielem Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego, a od 2015 r. członkiem The European Society
for Vocational Designing and Career Counselling.
Podczas warsztatu uczestnicy poszerzali swoje kompetencje pomocowe poprzez zapoznanie się z propozycjami metod i technik pracy doradczej rozłożonej
w czasie, o charakterze motywującym, otwierającym
i twórczym, wspierającej konstruowanie przez klienta
jego kariery. Poznawali także w praktyce zastosowanie
jakościowego narzędzia diagnostyczno-metodycznego
do pracy indywidualnej i grupowej z młodzieżą i osobami dorosłymi, „Kalejdoskopu kariery”.
Ostatnim warsztatem było „Myślenie wizualne jako
narzędzie dla doradców i nie tylko”, które prowadziła
Ewa Karlińska – pracownik Biura Karier Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,
doradca zawodowy, trener rozwoju osobistego, coach.
Jest absolwentką filozofii, studiów podyplomowych
z zakresu Komunikacji i Kreowania Wizerunku oraz
Doradca Zawodowy na Europejskim Rynku Pracy.
Fach trenerski szlifowała na Wszechnicy Uniwersytetu
Jagiellońskiego, gdzie uzyskała tytuł trenera. Jest
facylitatorem Open Space Technology oraz coachem
licencjonowanym przez Instytut Coachingu i Mentoringu. Od kilkunastu lat zajmuje się szkoleniami
z zakresu autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, pracy zespołowej, psychologicznych mechanizmów zachowań, efektywnego zarządzania sobą
w czasie, savoir vivru, etykiety i protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych, PR i racjonalnej
terapii zachowań.
Podczas warsztatu uczestnicy poznali podstawy
teoretyczne efektywności rysunku i myślenia wizualnego, obszary zastosowania myślenia wizualnego, podstawowe techniki rysunkowe i piśmiennicze, zasady
zarządzania informacją – układy treści, kolorystyka,
„efekty specjalne”, sposoby doskonalenia umiejętności
posługiwania się myśleniem wizualnym.
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„Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego
oraz działania medycznych służb
ratowniczych w sytuacjach ataku
terrorystycznego”
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
oraz Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy to organizatorzy konferencji naukowej
pt. „Zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz
działanie medycznych służb ratunkowych w sytuacji ataku terrorystycznego”. Obrady odbywały się
24 października 2018 roku w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym naszej Uczelni.
Podczas konferencji zaprezentowano wystąpienia
specjalistów z zakresu terroryzmu i medycyny w kontekście szeroko rozumianych zagrożeń z uwzględnieniem zabezpieczenia medycznego.
Konferencja adresowana była do lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, pracowników służby
zdrowia, policji, straży pożarnej, straży granicznej,
wojska, osób związanych z zarządzaniem kryzysowym,
wszystkich zainteresowanych tematyką terroryzmu.
Ratownikom medycznym za udział w konferencji
przysługiwały 2 punkty edukacyjne
Ataki terrorystyczne stają się coraz częściej rzeczywistością w otaczającym nas świecie i wyzwaniem
dla służb ratowniczych, w tym również medycznych.
Kwestie związane z medycznymi aspektami terroryzmu stanowią rozległą, multidyscyplinarną gałąź
wiedzy, łączącą elementy medycyny katastrof, organizacji systemów ratownictwa medycznego, dyscyplin
klinicznych, medycyny sądowej, organizacji procesu
identyfikacji ofiar, a także psychologii klinicznej.
Obszar zagrożeń jest niezwykle szeroki, a w działania
ratownicze zaangażowane są wszystkie służby zobligowane do utrzymania bezpieczeństwa wewnętrznego
kraju. Ważne jest, aby służby te płynnie ze sobą
współdziałały i przestrzegały opracowanych procedur
postępowania.
Obrady były podzielone na 3 sesje. Podczas pierwszej sesji o „Bioterroryzmie” mówili płk lek. Andrzej

Wysocki oraz por. mgr Monika Szopa z Wojskowego
Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu.
Następnie głos zabrali ppłk lek. Marek Pieńkowski
oraz por. mgr Monika Szopa z Wojskowego Ośrodka
Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu. Z kolei st.
kpt. dr inż. Janusz A. Wrzesiński z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
przedstawił temat „Zagrożenia terrorystyczne z użyciem środków chemicznych”. Na zakończenie tej
części obrad wystąpił dr n. med. mgr chemii Marcin
Zawadzki z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu, który przedstawił temat
„Postępowanie medyczne przy zatruciach środkami
chemicznymi”.

W drugiej części konferencji zaprezentowano następujące tematy: „Zamach terrorystyczny z użyciem
materiałów wybuchowych lub łatwopalnych” – sp.
sztab. Grzegorz Szczęsny (Samodzielny Pododdział
Antyterrorystyczny Policji Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wrocławiu); „Inna taktyka – wspólny cel.
Miejsce ratownictwa medycznego w działaniach
bojowych jednostki kontrterrorystycznej” – kom.
mgr Bogdan Serniak (Komenda Wojewódzka Policji
we Wrocławiu); „Zdarzenia masowe o charakterze
terrorystycznym na przykładzie działań policji” –
podinsp. mgr Edward Polakiewicz (Laboratorium
Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu); „Rany postrzałowe” – rat. med. Sylwe-
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ster Winiarski; „Obrażenia ciała wywołane wybuchem
bombowym” – dr n. med. Joanna Żółtańska, mgr
Aleksander Mickiewicz (Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Witelona w Legnicy).
Dodatkowo w trakcie obrad miał miejsce pokaz
dekontaminacji podczas skażeń w wykonaniu strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Legnicy – Specjalistycznej Grupy Ratownictwa
Chemiczno-Ekologicznego „LEGNICA-2”, ratowników
medycznych i „pozorantów” – studentów kierunku
Ratownictwo medyczne z Koła Naukowego Młodych
Medyków.

W trakcie trzeciej sesji wygłoszono następujące
tematy: „Postępowanie medyczne w zagrożeniach
terrorystycznych – czy jesteśmy do tego przygotowani” – dr hab. n. med. Dariusz Timler, (Uniwersytet
Medyczny w Łodzi); „Działania ratownicze Państwowej Straży Pożarnej podczas zdarzeń o charakterze
terrorystycznym” – st. kpt. dr inż. Paweł Dąbrowa,
(Komenda Miejska Straży Pożarnej w Legnicy);
„Współpraca podmiotów ratowniczych i rola gminy
w zakresie Zarządzania Kryzysowego” – mgr Sławomir Masojć, dr Joanna Snopko, (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta
Legnica); „Pomoc psychologiczna dla kobiet – ofiar
terroryzmu w Kurdystanie Irackim” – rat. med. Agata
Parafjańczuk.
Konferencji naukowej „Zagrożenia bezpieczeństwa
wewnętrznego oraz działania medycznych służb ratowniczych w sytuacjach ataku terrorystycznego” towarzyszyła ekspozycja zbiorów Biblioteki Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Na wystawie prezentowano książki oraz czasopisma
związane z tematyką bezpieczeństwa wewnętrznego
oraz ratownictwa medycznego w sytuacjach kryzysowych.
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Uroczystości wręczenia dyplomów
absolwentom PWSZ im. Witelona w Legnicy
W Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona
w Legnicy jak co roku odbywały się uroczystości
wręczenia dyplomów absolwentom, którzy ukończyli
studia w ubiegłym roku akademickim.
Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych zainaugurował cykl tych uroczystości. W wydarzeniu,
które miało miejsce 9 listopada 2018 roku, wzięli
udział prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz z władzami
wydziału, dziekanem dr inż. Renatą Gnitecką, prodziekanami dr. Przemysławem Siudakiem i mgr. inż.
Piotrem Nadybskim oraz członkami Rady Wydziału,
zaproszonymi gośćmi, nauczycielami akademickimi
i pracownikami wydziału.

Po przemówieniu prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr. hab. inż. Jerzego J. Pietkiewicza oraz dziekan Wydziału Nauk Technicznych
i Ekonomicznych dr inż. Renaty Gniteckiej, którzy
życzyli absolwentom sukcesów w życiu zawodowym,
osobistym oraz realizacji swoich planów, również
tych związanych z dalszą edukacją, odbyło się wręczenie nagród i dyplomów najlepszym absolwentom
za wyniki w nauce i działalność na rzecz Uczelni
i wydziału.
Za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce
wyróżnieni zostali: na kierunku Finanse, rachunkowość i podatki – studia stacjonarne Ewa Górecka
(średnia 4,86), studia niestacjonarne Beata Klejszta
(średnia 4,81); na kierunku Zarządzanie – studia
stacjonarne Agnieszka Serek (średnia 4,91) oraz
Kinga Zawadzka (średnia 4,94); na kierunku Finanse
i zarządzanie w przedsiębiorstwie studia drugiego
stopnia – studia stacjonarne Dominika Cybulska
(średnia 4,81), studia niestacjonarne – Jagoda Greber (średnia 4,72); na kierunku Inżynieria testowa
– studia stacjonarne Patryk Mossur (średnia 4,69);
na kierunku Informatyka, studia stacjonarne Grzegorz Chybziński (średnia 4,94); na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne

Ilona Stańczyk (średnia 4,82), studia niestacjonarne
Paulina Zielińska (średnia 4,65).
Ponadto za aktywną postawę i godne reprezentowanie Uczelni oraz działalność na rzecz wydziału
i studentów wyróżnieni zostali: Aleksandra Korzeniowska – Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia
stacjonarne; Agnieszka Czesnowska – Zarządzanie
i inżynieria produkcji – studia niestacjonarne; Adam
Stachowicz – Informatyka – studia stacjonarne; Sławomir Jeżowicz vel Jeżewski – Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie – studia niestacjonarne;
Agnieszka Serek – Zarządzanie – studia stacjonarne.
Natomiast wyróżnienie za działalność w studenckim kole naukowym otrzymali Aleksandra Kozioł –
Finanse, rachunkowość i podatki – studia stacjonarne
oraz Patryk Mossur – Inżynieria testowa – studia
stacjonarne.

Po wręczeniu wyróżnień dyplomy ukończenia studiów otrzymali pozostali absolwenci tego wydziału.
16 listopada 2018 roku odbyła się uroczystość
wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk
Społecznych i Humanistycznych z udziałem dr Heleny
Babiuch, prorektora ds. dydaktyki i studentów, oraz
władz wydziału – dr. Karola Rusina, dziekana, i prodziekan dr Wioletty Drzystek. Wśród zaproszonych
gości obecna była Poseł na Sejm RP Elżbieta Stępień
oraz dyrektorzy placówek oświatowych.
Za najlepsze wyniki w nauce nagrody odebrali:
na kierunku Administracja Jowita Szadkowska, studia niestacjonarne (średnia 4,94) i Monika Pokrywa,
studia stacjonarne (średnia 4,90); na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia pierwszego stopnia
Czesław Dul, studia niestacjonarne (średnia 4,89)
oraz Aleksandra Szutenbach, studia stacjonarne (średnia 4,84); na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
studia drugiego stopnia Anna Ćwiklińska, studia
niestacjonarne (średnia 4,98); na kierunku Filologia
Paulina Jezierska, studia stacjonarne (średnia 4,78);
na kierunku Pedagogika studia pierwszego stopnia Daria Bielska, studia stacjonarne (średnia 4,98);
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na kierunku Pedagogika studia drugiego stopnia
Kinga Suchecka, studia stacjonarne (średnia 4,98)
oraz Katarzyna Hanysz, studia niestacjonarne (średnia 4,94).
Kolejne nagrody przyznano za działalność w kołach
naukowych. Za działalność w Kole Naukowym Języka
Biznesu nagrodę otrzymały absolwentki kierunku
Filologia – Monika Krauze oraz Paulina Jezierska.
Za działalność w Kole Naukowym „Alternatywa”
nagrodę otrzymała Katarzyna Kuźmicz z kierunku
Pedagogika studia drugiego stopnia. Z kolei Marcelina Walenga z kierunku Filologia otrzymała nagrodę
za działalność w Kole Naukowym „Renesans”.
Klaudii Miłek, Katarzynie Kuźmicz oraz Joannie
Niemyskiej, absolwentkom kierunku Pedagogika studia drugiego stopnia, wręczono nagrody za aktywną
działalność na rzecz Uczelni.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych dr Karol Rusin na zakończenie w słowach skierowanych do absolwentów wyraził nadzieję,
że wielu z nich rozpocznie naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych, a innym uda się podjąć
odpowiednią dla siebie pracę. Do życzeń dla wszystkich absolwentów przyłączyła się dr Helena Babiuch,
prorektor dr dydaktyki i studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Kolejna uroczystość, zorganizowana przez Wydział
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, odbyła się
23 listopada 2018 roku.
Dziekan wydziału dr Monika Wierzbicka w słowach skierowanych do absolwentów kilkakrotnie
podkreślała, jak ważna jest stała aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych. W trakcie uroczystości absolwenci kierunku Pielęgniarstwo złożyli
przysięgę pielęgniarską oraz otrzymali symboliczną
przypinkę, wręczaną przez prodziekan wydziału dr
n. med. Joannę Żółtańską.
Na zakończenie odbyło się wręczenie nagród
i dyplomów najlepszym absolwentom. Za uzyskanie
najlepszego ostatecznego wyniku studiów dyplomy
uznania otrzymali: kierunek Ratownictwo medyczne
– Małgorzata Trybalska (średnia 4,80); Tamara Emilia
Kostrz (średnia 4,77); Justyna Katarzyna Kupis (średnia 4,72); kierunek Dietetyka – Aleksandra Kurczyńska (średnia 4,90); Agnieszka Małgorzata Grabowska
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(średnia 4,82); Paula Patrycja Mosior (średnia 4,81);
kierunek Fizjoterapia – Klaudyna Zaucha (średnia
4,85); Sandra Sapieja (średnia 4,81); Paulina Zofia
Balińska (średnia 4,77); kierunek Pielęgniarstwo
studia pierwszego stopnia – Iwona Michna-Sikorska
(średnia 4,71); Karolina Rudy (średnia 4,69); Klaudia
Gawryszewska (średnia 4,68).
Ponadto za wyróżniającą się aktywność w studenckich kołach naukowych nagrody otrzymali: Koło
Naukowe Młodych Medyków sekcja Ratownictwo
Medyczne – Justyna Katarzyna Kupis, Zbigniew Faryniarz, Małgorzata Trybalska oraz Konrad Józef Myjak;
Koło Naukowe Młodych Medyków sekcja Pielęgniarstwo – Adam Wiesław Borowski oraz Karolina Mrozik;
Koło Naukowe Dietetyków – Aleksandra Kurczyńska;
Koło Naukowe Fizjoterapeutów – Wiktoria Zelek,
Maciej Stanik, Paulina Komendarek.
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Kolacja narodów
w PWSZ im. Witelona
w Legnicy
W Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona 30 października 2018 roku odbyła się kolacja narodów, przygotowana przez studentów-obcokrajowców studiujących
na naszej Uczelni. Pomysł jest realizowany cyklicznie od kilku lat
i koordynowany przez pracowników Biura ds. Współpracy z Zagranicą – mgr Małgorzatę Witkowską oraz lic. Emilię Strynkowską.
W wydarzeniu uczestniczyły władze oraz pracownicy naszej
Uczelni: dr Helena Babiuch – prorektor ds. dydaktyki i studentów,
mgr Jerzy Stefaniak – zastępca kanclerza, mgr Joanna Czarnecka
oraz prof. Ludwig Schmahl – nauczyciele akademiccy z Wydziału
Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz mgr Marta Żołnierewicz – kierownik Działu Badań, Projektów i Współpracy.
Podczas kolacji studenci zagraniczni przedstawiali swoją kulturę, tradycje i prezentowali potrawy narodowe. Studenci wykonali między innymi tradycyjne potrawy reprezentujące kuchnie
z Wysp Zielonego Przylądka, Portugalii, Białorusi, Afganistanu,
Hiszpanii, Turcji, Włoch. Spotkanie zakończyło się tradycyjnym
poczęstunkiem przygotowanych dań oraz wręczeniem dyplomów
„Zachwycić ciało i duszę prostotą potraw”.

relacje
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Podsumowanie roku akademickiego
2017/2018
(część II)
W poprzednim wydaniu „Kwadransa Akademickiego” zaprezentowaliśmy
pierwszą część sprawozdania Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy podsumowującej działalność Uczelni w minionym roku
akademickim. W tym wydaniu przedstawiamy najważniejsze zapisy dalszej
części tego dokumentu.
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w roku akademickim zorganizowała następujące
wydarzenia: Otrzęsiny ’17 – tradycyjną imprezę, która
miała na celu integrację studentów pierwszego roku,
podczas, której odbyły się koncerty Bartka Rzepki
oraz zespołu Bethel. Wieczorem zorganizowana została
impreza studencka w Sunny Club Music; Targi kół
naukowych – ofertę targów zaprezentowało kilkanaście
kół naukowych; Akcja Mikołajkowa – charytatywna
zbiórka środków dla trzech świetlic środowiskowych
w Legnicy: Świetlicy w Parafii św. Jana, Świetlicy przy
ul. Brackiej oraz na Świetlicy w Parafii św. Jacka. Zbiórce
towarzyszył kiermasz świąteczny. Ogółem z kiermaszu
i prowadzonej zbiórki uzyskano kwotę 3418,47 zł, za
którą zakupiono 90 biletów do kina, karnetów do sali
zabaw oraz upominków świątecznych dla dzieci z trzech
wyżej wymienionych świetlic środowiskowych; Wyjazd
integracyjny – przedsięwzięcie służące integracji nowych
członków RUSS i planowaniu działalności Rady; Bal karnawałowy – impreza studencka w klimatach Rock&Roll
w Sky Club; Gra terenowa – w wydarzeniu wzięło udział
ponad 10 drużyn z różnych kierunków. Na zakończenie
uczestnicy gry zostali zaproszeni na imprezę studencką
do Pubu Pocztówka; Dni Otwartych Drzwi – człon-

kowie RUSS zaangażowali się w oprowadzanie grup
licealistów po Uczelni oraz pomoc przy stanowiskach
m.in. Biura Karier, Biura Współpracy z Zagranicą oraz
stanowisk Kół Naukowych; Otwarty Przegląd Muzyczny
– podczas wydarzenia wystąpili artyści i zespoły, którzy
konkurowali o możliwość występu podczas Juwenaliów
2018. Koncerty odbyły się w Domu Studenta. Po zakończeniu studenci wzięli udział w imprezie studenckiej
w Sky Clubie, zorganizowanej przez RUSS; Konferencja
Naukowa „Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w powiecie jaworskim
– w środowisku innowacyjnym i przedsiębiorczym”
– konferencja została zorganizowana wraz z Samorządową Radą Studentów Niepełnosprawnym „Laborum”
oraz Pełnomocnikiem ds. Studentów Niepełnosprawnych, a także przy udziale studentów z kół naukowych.
W ramach konferencji odbyły się warsztaty: „Trening
twórczości” oraz „Skuteczna komunikacja interpersonalna”; Przedbiegi Juwenaliowe: Warsztaty wokalne,
Turniej gier komputerowych, Wieczór Gier Planszowych, Turniej Piłki Nożnej, Turniej Piłki Siatkowej,
Dzień Podróżnika; Juwenalia – wystąpili 18 maja: Zespół
Bethel, Mateusz Ziółko, The Postman, Rail, Metalion,
19 maja: Łukasz Kindel, PapaD, Shazza, Manchester;
Zbiórka Darów dla Rodaków na Ukrainie – Samorząd
Studencki pomógł przy zorganizowaniu akcji humanitarnej, która miała na celu pomóc Kresowiakom oraz
I Zjazd Członków RUSS PWSZ im. Witelona w Legnicy – spotkanie absolwentów Uczelni, którzy działali
w Samorządzie Studenckim.
W roku akademickim 2017/2018 zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizowano zgodnie z zało-
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żonym planem. Ich podstawową formę stanowiły
wykłady problematyką dostosowane do potrzeb i oczekiwań seniorów, m.in. z pedagogiki, psychologii,
gerontologii, dietetyki, prawa, medycyny, kultury,
turystyki i historii sztuki. Słuchacze mieli możliwość
korzystania ze zbiorów bibliotecznych Uczelni oraz
z Ośrodka Informacji Naukowej.

Słuchaczami aktywnie uczestniczącymi w zajęciach
były 64 osoby. W ramach UTW zrealizowano: 22
wykłady, 12 zajęć lektoratu języka angielskiego, 12
spotkań lektoratu języka niemieckiego i 10 zajęć
informatycznych. Ponadto, słuchacze uczestniczyli
w 22 ponadprogramowych odpłatnych zajęciach rekreacyjnych, które miały na celu poprawę sprawności
ruchowej seniorów.
W listopadzie 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów „Magister Honoris Causa” słuchaczom z 5-letnim stażem studenckim.
Biuro Projektów w roku sprawozdawczym
2017/2018 aplikowało o dofinansowanie przedsięwzięć
służących rozwojowi Uczelni, zgodnie ze Strategią,
składając 10 wniosków o dofinansowanie, w tym
6 wniosków z programów krajowych i 4 wnioski
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Projekty zostały złożone na łączną wartość
15 133 000 zł.
W roku sprawozdawczym zostały złożone następujące projekty: „Kadra jako kluczowy element
rozwoju branży motoryzacyjnej” – wartość projektu 411 390,36 zł, „Aktywny Senior to Szczęśliwy
Senior” – wartość projektu 134 193 zł (nie uzyskano
dofinansowania), „Zintegrowany Program Rozwoju
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy na lata 2018 – 2022” – wartość projektu
5 092 794,50 zł, „Innowacyjny Program Kształcenia dla branży motoryzacyjnej” – wartość projektu
991 045 zł, „Trzecia Misja Uczelni – szansą dla rozwoju
pasji, zainteresowań i edukacji dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – wartość projektu
352 922,50 zł, Pilotażowe wdrożenie systemu ECVET
w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze
koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych
w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” –
wartość projektu 8 820 zł, wnioski w zakresie edukacji
publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2018 r.
Wartość dofinansowanych wniosków 7750 zł, Kon-
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ferencja naukowo-szkoleniowa „Oblicza współczesnej
medycyny” II Ogólnopolska Studencka Konferencja
Młodych Medyków, I Międzynarodowa Konferencja
naukowa „Prawno-społeczne aspekty wychowania
w dobie XXI wieku. Zagrożenia, Nadzieje, Wyzwania”,
cykliczna konferencja naukowo-szkoleniowa „Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego oraz działanie
medycznych służby ratunkowych w sytuacji ataku
terrorystycznego”, Centrum Symulacji Medycznej –
projekt „Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Wydziału nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy” – wartość projektu 2 310 690,03 zł oraz
projekt „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, trzy edycje
– wartość projektu (I – III edycja) 5 958 291,06 zł.
W 2017 roku Komisja konkursowa pozytywnie
rozpatrzyła i przyznała finansowanie 19 grantów
spośród 22 złożonych wniosków o finansowanie projektów badawczych. Z 19 projektów badawczych,
na których realizację przeznaczono łącznie 74,5 tys.
zł, zostało zrealizowanych 16 projektów na łączną
kwotę 41,6 tys. zł. Dorobek naukowy nauczycieli akademickich, wynikający z realizacji grantów powiększył
się o 40 pozycji, w tym: o 15 artykułów naukowych,
7 publikacji w postaci rozdziałów w monografiach
naukowych i 18 referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych.

W 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych
i Humanistycznych realizowano 6 projektów badawczych na łączną kwotę ok. 9,1 tys. zł, na Wydziale Nauk
Technicznych i Ekonomicznych – 3 projekty badawcze na łączną kwotę ok. 11 tys. zł oraz na Wydziale
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – 7 projektów
badawczych na łączną kwotę ok. 21,5 tys. zł.
W 2018 r. przyznano finansowanie 12 grantów
badawczych na sumaryczną kwotę 31,1 tys. zł. Środki
alokowano następująco: Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych – 7 projektów badawczych
na łączną kwotę około 15,1 tys. zł, Wydział Nauk
Technicznych i Ekonomicznych – 3 projekty badawcze na łączną kwotę około 8,3 tys. zł oraz Wydział
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – 2 projekty
badawcze na łączną kwotę około 7,7 tys. zł.
Ponadto w roku akademickim 2017/2018 dofinanciąg dalszy na str. 32
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sowano 1 przewód doktorski kwotą 9055,20 zł.
Sekcja realizuje program Erasmus+ oraz Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Socjalnego.
Kwota dotacji wykorzystana przez Uczelnię w ramach
programu Erasmus+ (KA103, czyli „Mobilność studentów i pracowników uczelni – kraje programu”
i KA107, czyli „Mobilność studentów i pracowników
uczelni – kraje partnerskie”) i PO WER (projekt:
zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych
oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej)
w roku akademickim 2017/2018 wyniosła razem ok.
150 tys. zł.
Uczelnia ma 41 umów bilateralnych w zakresie
wymiany Erasmus+ oraz 12 umów o partnerstwie.
Są to umowy m.in. z 14 uczelniami z Niemiec, 11
uczelniami z Turcji, 4 uczelniami z Portugalii, 3
uczelniami z Rumunii, 2 uczelniami z Francji, Grecji,
Hiszpanii, Włoch oraz po 1 uczelni z Belgii, Bułgarii,
Chorwacji, Danii, Litwy, Łotwy Słowacji. Umowy te
zapewniają 367 miejsc na wyjazdy studentów na studia i praktyki i 254 miejsc na wyjazdy nauczycieli
akademickich oraz pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
W roku akademickim 2017/2018 z Uczelni
za granicę wyjechało 10 studentów: 1 na studia,
9 na praktykę, 1 nauczyciel akademicki z wykładami
i 7 pracowników administracyjnych na szkolenia.
W ramach programu Erasmus+ w Uczelni przebywało
47 studentów zagranicznych, 4 nauczycieli akademickich z uczelni partnerskich, którzy przeprowadzili
34 godziny zajęć dydaktycznych dla naszych studentów oraz 7 pracowników na szkolenia.

Pracownicy Biura wzięli udział m.in. w konferencji Eracon, wizytach monitorujących na uczelniach partnerskich oraz w International Staff Week.
Podczas tych spotkań promowano Uczelnię oraz jej
ofertę edukacyjną. Pracownicy Biura udzielali również
wsparcia mentorskiego i administracyjnego przyjeżdżającym studentom. Pomagali w zaaklimatyzowaniu
się w nowym środowisku, poznaniu języka, kultury
i historii kraju poprzez zorganizowanie bezpłatnego
kursu języka polskiego oraz kursu o historii, kulturze
i społeczeństwie. Studentom zagranicznym oferowany
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był program integracyjny, który obejmował spotkania,
udział w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach.
Sekcja prowadziła też działania polegające na promowaniu wyjazdów za granicę poprzez bezpośrednie
informowanie studentów na zajęciach, informacje
w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter),
poprzez stronę internetową Uczelni i Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą, radiowęzeł, biuletyn uczelniany
oraz media.

W roku akademickim 2017/2018 w ofercie Centrum
Kształcenia Ustawicznego znajdowało się 27 kierunków studiów podyplomowych oraz 27 kursów dokształcających. W wyniku rekrutacji uruchomionych zostało
9 kierunków studiów podyplomowych oraz 5 kursów
dokształcających i 2 szkolenia.
Nadzór merytoryczny nad organizowanymi formami kształcenia sprawowały podstawowe jednostki
organizacyjne Uczelni: Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych – 16 kierunków studiów podyplomowych, Wydział nauk Technicznych i Ekonomicznych – 8 kierunków studiów podyplomowych, Wydział
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – 3 kierunki
studiów podyplomowych.
Liczba słuchaczy studiów podyplomowych w roku
akademickim 2017/2018 wynosiła 260 osób, w tym
na poszczególnych kierunkach: Administracja i Zarządzanie – 17 osób, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
– 30 osób, Dietetyka – Poradnictwo Żywieniowe – 20
osób, Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne – 50 osób (dwie edycje), Efektywne Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi – 22 osoby, Język
Angielski w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
– 13 osób, Kadry i Płace – 21 osób, Logopedia – 26
osób, Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych Branży
Transport – Spedycja – Logistyka – 15 osób, Oligofrenopedagogika – 28 osób, Zarządzanie Zasobami
Ludzkimi w Nowoczesnej Firmie – 18 osób.
Liczba absolwentów studiów podyplomowych
wynosi obecnie 3127 osób, a w roku akademickim
2017/2018 do ich grona dołączyło kolejnych 197.
Łącznie dotychczas kursy dokształcające ukończyło
684 osoby; w roku akademickim 2017/2018 z tej
formy kształcenia skorzystało 78 osób. Ukończyły
one odpowiednio: Kurs CISCO CCNA – 14 osób, Kurs
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przygotowujący do matury poprawkowej z matematyki – 20 osób, Kurs języka angielskiego poziom
A2 dla pracowników administracyjnych szkolnictwa
wyższego – 7 osób oraz Kurs przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli akademickich – 37 osób.
Dotychczas ze szkoleń skorzystało 413 osób,
w roku akademickim 2017/2018 szkolenia ukończyły 62 osoby, w tym: Interpretacja wyników
badań lekarskich w dietoterapii – 49 osób, Szkolenie
CUT & COLOUR – 13 osób (dwie edycje).
W wyniku zmian w strukturze organizacyjnej
Uczelni od stycznia 2018 roku do CKU włączono Biuro
Karier, które podejmowało szereg działań mających
na celu wsparcie studentów i absolwentów w rozwoju
kompetencji osobistych wzmacniających ich pozycję
na rynku pracy. W roku akademickim 2017/2018
Biuro Karier zrealizowało 33 warsztaty/szkolenia,
w których uczestniczyło łącznie 606 osób, w tym:
8 Warsztatów Rozwoju Osobistego – udział wzięło
165 studentów, 5 szkoleń – udział wzięło 66 osób
oraz 20 warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – uczestniczyło 375 osób.
Dodatkowo przeprowadzono 8 godzin konsultacji
z doradcą zawodowym w zakresie planowania kariery
zawodowej oraz tworzenia dokumentów aplikacyjnych.
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Biuro
Karier było organizatorem Gry Miejskiej „Ja na rynku
pracy – moje talenty i moje kompetencje”, w której
uczestniczyło ok. 100 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawicieli instytucji.
Uczelnia znalazła się w gronie laureatów wyłonionych przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych
i Zawodowych RP. Ponadto, wzorem lat ubiegłych,
podjęto działania z okazji Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości, w ramach którego zorganizowano międzywydziałową rozgrywkę Gry Symulacyjnej
„Chłopska Szkoła Biznesu”, w której uczestniczyło
20 studentów.

Działania Biura Karier promowane są m.in.
na łamach „Kwadransu Akademickiego”, w TV Regionalnej, a także indywidualnie podczas Legnickich
Targów Edukacyjnych. Na stronie BK zostało zamieszczonych 214 ofert pracy.
PWSZ im Witelona w Legnicy jest akredytowanym
Centrum Egzaminacyjnym TELC i LCCI. W roku
akademickim 2017/2018 do egzaminu LCCI English
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for Business Series 5 na poziomie A2/B1 przystąpiły
2 osoby, na poziomie B1/B2 – 1 osoba, a na poziomie B2/C1– 3 osoby. Wszystkie otrzymały certyfikat.
Do egzaminu TELC z języka angielskiego na poziomie B1 przystąpiło 7 osób, z języka niemieckiego
1 osoba, na poziomie B2 z języka niemieckiego również 1 osoba. Łącznie 7 osób otrzymało certyfikat
TELC. Aby zwiększyć zainteresowanie studentów przystępowaniem m.in. do egzaminów LCCI, przywracane
są na lektoratach treści zbieżne z programem tychże
egzaminów.

Uczelnia zadeklarowała uznawanie egzaminów PTE
General i LCCI w procesie rekrutacyjnym do programu Erasmus.
W roku akademickim 2017/2018 struktura organizacyjna Biblioteki uczelnianej obejmowała cały
system biblioteczno-informacyjny Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy: Czytelnie Naukowe I, II, III, Czytelnię Czasopism i Prasy,
Ośrodek Informacji i Dokumentacji naukowej, Dział
Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów, Wypożyczalnię
oraz Archiwum.
W roku akademickim 2017/2018 zasoby Biblioteki obejmują 82 239 woluminów książek i 2794 jednostek zbiorów specjalnych; prenumerowanych jest
93 tytułów w wersji papierowej oraz 16 tytułów
w wersji elektronicznej. Biblioteka nadal uczestniczy
w Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej przy
Politechnice Wrocławskiej. Obecnie kolekcja PWSZ
im. Witelona składa się z 43 tytułów zdigitalizowanych książek.
Biblioteka udostępnia elektroniczne licencjonowane pełnotekstowe bazy czasopism: PROQUEST
oraz bazy wchodzące w skład Biblioteki Wirtualnej
Nauki. Ponadto w bieżącym roku były testowane bazy
danych: InCites Benchmarking & Analytics na platformie Web of Science, Academics Search Ultimate
oraz Business Source Ultimate.
W ramach działań informacyjno-promocyjnych
biblioteka w roku sprawozdawczym kontynuowała
opracowaną i wdrożoną dwa lata temu strategię
działania Biblioteczna SODA (Strategiczne Obszary
Działania Ambitnego). W roku sprawozdawczym
Biblioteka realizowała strategię m.in. poprzez: gromadzenie, opracowanie, udostępnianie oraz przechowyciąg dalszy na str. 34
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wanie zbiorów zgodnie z profilem nauczania w PWSZ
im. Witelona w Legnicy, zapewnienie studentom
łatwego dostępu do zasobów, tworzenie przyjaznego
środowiska pracy oraz stale dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników, kontynuowanie spotkań z cyklu BIBLIOTEKA
NA BIS (Biblioteczna Integracja Studentów), którego
celem jest promowanie i propagowanie działalności
biblioteki oraz kół naukowych PWSZ im. Witelona
w Legnicy, tworzenie biblioteki przyjaznej dla osób
niepełnosprawnych w ramach programu „Biblioteka
bez barier”, kreowanie dobrego wizerunku Biblioteki
w środowisku akademickim i lokalnym, budowanie
e-Biblioteki oraz modernizacja infrastruktury informatycznej i oprogramowania, w ramach której zakupiono
dostęp do wypożyczalni ibook czołowych wydawnictw
technicznych dostępnych na nowej platformie edukacyjnej – Naukowej Akademickiej Sieciowej Biblioteki
Internetowej NASBI oraz największej platformie zbiorów elektronicznych IBUK LIBRA, przez co biblioteka
staje się biblioteką hybrydową.

Podjęto szereg działań mających na celu unowocześnienie, poszerzenie i podniesienie jakości usług
świadczonych przez bibliotekę, np. cykliczne sporządzanie wykazów nowości wydawniczych zakupionych
do biblioteki i prowadzenie zajęć ze studentami w czytelni naukowej. Ponadto w ramach stałej współpracy
z Biurem Karier, na terenie Biblioteki kilkakrotnie
zostały przeprowadzone warsztaty tematyczne oraz
zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
w liczbie 12 godzin. Szkolenia odbywały się w formie
tradycyjnej oraz na platformie e-learningowej.
W roku akademickim 2017/2018 rozmiar zasobu
archiwalnego powiększył się o 4123 jednostek archiwalnych (teczek) o łącznym metrażu 43,176 mb.
Ogólny stan zasobu Archiwum, według stanu na dzień
18 czerwca 2018 roku, obejmował 45 353 jednostek
archiwalnych o łącznym metrażu 493,004.
W roku akademickim 2017/2018 Dział Promocji
i Wydawnictw PWSZ im. Witelona w Legnicy zajmował się przede wszystkim utrwalaniem pozytywnego
wizerunku Uczelni oraz promocją oferty edukacyjnej
Uczelni wśród kandydatów na studia – uczniów szkół
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ponadgimnazjalnych z terenu Dolnego Śląska i południowej części województwa lubuskiego. Spotkania
z maturzystami prowadzone były od 29 listopada 2017
do 26 kwietnia 2018 roku. Akcją zostało objętych
156 szkół w 51 miejscowościach. Spotkania przeprowadzono w 135 klasach maturalnych.
W ramach promocji Uczelni maturzyści otrzymali 4135 teczek na świadectwa dojrzałości. Wraz
z Wydziałem Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
przeprowadzono wykłady popularnonaukowe. Wizerunek Uczelni był utrwalany również poprzez udział
w targach i prezentacjach edukacyjnych, głównie
na terenie Dolnego Śląska. W minionym roku akademickim prezentacje oferty edukacyjnej Uczelni miały
miejsce na 29 imprezach tego typu. 7 lutego br.
Uczelnia zorganizowała IX Legnickie Prezentacje Edukacyjne. Targi odwiedziło ponad 4000 osób. Wzięło
w nich udział 40 wystawców: 17 szkół, 14 uczelni
oraz 9 instytucji edukacyjno-szkoleniowych. 11 kwietnia 2018 r. zorganizowano Dzień Otwartych Drzwi,
z którego skorzystało ponad 1500 osób. W dniach
28 – 29 września 2017 r. odbyła się uczelniana edycja
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, w ramach którego
były organizowane wykłady, pokazy oraz prelekcje
popularnonaukowe prowadzone przez nauczycieli
akademickich naszej Uczelni.

W minionym roku akademickim Dział Promocji
i Wydawnictw wsparł 13 przedsięwzięć kulturalnych
i 5 imprez sportowych. Utrwalaniu pozytywnego wizerunku Uczelni i prezentacji oferty edukacyjnej służył
również udział w 24 imprezach plenerowych w miastach Dolnego Śląska i województwa lubuskiego.
Dział Promocji i Wydawnictw zajmował się promocją Uczelni w Internecie poprzez serwisy społecznościowe – Facebook, Youtube, Tweeter, Instagram,
Radio WitelON oraz Wortal Akademicki, a w związku
z rosnącym zainteresowaniem komunikacją za pośrednictwem mediów społecznościowych. Cyklicznie realizowana była również współpraca z TV Dami, a także
TV Regionalną.
W roku akademickim 2017/2018 wydano 5 podręczników, 1 monografię oraz 4 Zeszyty Naukowe.
W sumie opublikowano 14 pozycji o łącznym nakładzie
2950 egzemplarzy. Do planu wydawniczego na 2018
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rok przyjęto 7 podręczników i 4 monografie. W pierwszej połowie 2018 roku wydano 2 Zeszyty Naukowe.
Wydawnictwo zajmowało się także indeksacją
czasopisma Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona
w Legnicy w bazach: The Central European Journal
of Social Science and Humanities (CEJSH), BazEkon,
BazHum, Index Copernicus Journal Master List oraz
polskiej bazy cytowań POL-index.
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy
w 2018 roku zostały zgłoszone do ewaluacji w bazie
Index Copernicus Journal Master List 2017. W ewaluacji w bazie Index Copernicus Journal Master w 2017
roku przyznano punktację ICV 2016: 71,81. Wcześniejsze punktacje wynosiły: ICV 2015 – 59,72; ICV
2014 – 49,86.

Ponadto wydawano Biuletyn Informacyjny PWSZ
im. Witelona w Legnicy „Kwadrans Akademicki”,
„Informator dla kandydatów na studia na rok akademicki 2018/2019”, ulotki o kierunkach kształcenia
oraz broszury o Uczelni.
W roku sprawozdawczym realizowano w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
następujące inwestycje: Termomodernizacja budynków A, C i E – opracowana została dokumentacja
aplikacyjna o pozyskanie dofinansowania z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, dla projektu pn. „Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynków dydaktycznych A,C,E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy”. Wniosek o dofinansowanie
został złożony zgodnie z harmonogramem składania
wniosków i został zarejestrowany. Czekamy na weryfikację techniczną i formalną wniosku. Rozpoczęcie
inwestycji uzależnione jest od przyznanego dofinansowania i rozpocznie się zgodnie z harmonogramem
przedstawionym w załączniku nr 1 do Planu rzeczowo-
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-finansowego na rok 2018; Farma fotowoltaiczna –
na przełomie listopada i grudnia w zapytaniu ofertowym została wybrana firma, która będzie pełniła
funkcję Inwestora Zastępczego dla przygotowywanej
inwestycji. W wyniku przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego został wybrany wykonawca zadania. Prace przy inwestycji rozpoczęły się w kwietniu
2018 roku. Planowane zakończenie inwestycji wraz
z podłączeniem planowane jest na grudzień 2018
roku; „Rataja 20” – w pierwotnych zamierzeniach
budynek był przeznaczony na rektorat obecnie Uczelnia zmienia jego przeznaczenie. W celu przygotowania
nowej inwestycji wykonana została inwentaryzacja
budynku przy ul. Rataja 20, obecnie trwają prace nad
przygotowaniem koncepcji programowo-użytkowej.
W roku akademickim 2017/2018 wykonane zostały
następujące prace remontowe: roboty budowlano-malarskie w pomieszczeniach budynków A, C i Domu
Studenta, remont wejść bocznych do budynku C
(segment I i V), wymiana płytek gresowych, wykonanie tynków żywicznych na ścianach, malowanie
poręczy, naprawa nawierzchni placu parkingowego
na terenie PWSZ mieszanką emulsyjno-grysową przy
użyciu remontera drogowego typu patcher, roboty
tynkarsko-malarskie w Domu Studenta – naprawa
i malowanie uszkodzonej elewacji frontowej (od strony
ul. Mickiewicza) wraz z piaskowaniem i malowaniem
balustrad oraz wymianą posadzek z płytek gresowych
w loggiach, roboty sanitarne – wymiana uszkodzonej
instalacji kanalizacji przy budynku C, segment II
oraz roboty dekarskie w budynkach A i B – wymiana
i wzmocnienie uszkodzonych, spróchniałych elementów konstrukcji dachu wraz z uzupełnieniem papy,
deskowania, wymianą gontów oraz z częściową
wymianą okien połaciowych (budynek A, segment III).

Do kluczowych postępowań w sprawie o udzielenie
zamówienia publicznego w roku sprawozdawczym
zaliczyć należy wyłonienie wykonawców na: ochronę
mienia PWSZ im. Witelona w Legnicy, sprzątanie
pomieszczeń wewnętrznych w budynkach należących
do Uczelni, zakup sprzętu komputerowego oraz zakup
energii elektrycznej.
Sekcja realizowała również inne zadania wynikające ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro.
ciąg dalszy na str. 36
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Łączna wartość umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań wyniosła 1 750 292,96 zł.
Wszystkie środki wydatkowane były zgodnie z planem rzeczowo-finansowym w sposób celowy oraz
racjonalny.

Do najistotniejszych zadań zrealizowanych w roku
sprawozdawczym przez Sekcję ds. Informatyzacji
należały: instalacja nowych zestawów komputerowych w sali C10, wymiana urządzeń sieciowych
i budowa sieci wi-fi w Domu Studenta, budowa własnego łącza światłowodowego w relacji Sejmowa 5A
– Skarbka 3 (węzeł WASK) oraz Sejmowa 5A – Dom
Studenta Mickiewicza 10 oraz wymiana szafy sieciowej oraz porządkowanie połączeń w serwerowni
w budynku A.
Sekcja ds. Ewidencji i Inwentaryzacji wykonała
zaplanowane zadania w zakresie: gospodarki majątkiem, ewidencjonowaniem składników majątku PWSZ
im. Witelona w Legnicy i inwentaryzacji. Zadania
powyższe zostały zrealizowane w ramach obowiązujących przepisów prawa, a majątek Uczelni podlegał ciągłej kontroli. Przeprowadzone zostały spisy
zdawczo-odbiorcze, doraźne i kontrolne.
W roku sprawozdawczym przeprowadzono wymagane przepisami prawa szkolenia z zakresu BHP,
ochrony przeciwpożarowej i spraw obronnych. Prowadzono kontrole stanowisk pracy, przeglądy budynków
oraz terenów zarządzanych przez Uczelnię. Zorganizowano, przeprowadzono i udokumentowano ocenę
ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy nauczycieli
akademickich oraz ocenę warunków BHP na stanowiskach z monitorami ekranowymi w Dziale Organizacji i Spraw Osobowych. Współdziałano ze służbą
zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej
w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w realizacji
zadań obronnych.
W roku akademickim 2017/2018 przeprowadzono
wymagane szkolenia pracowników i studentów.
Szkoleniami wstępnymi z dziedziny bezpieczeństwa
i higieny pracy objęto wszystkich studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
38 pracowników rozpoczynających pracę oraz 5 prak-
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tykantów. W szkoleniach okresowych uczestniczyło
33 nauczycieli akademickich, 11 pracowników nie
będących nauczycielami oraz 2 osoby z kadry kierowniczej. Wszystkie szkolenia zostały udokumentowane
wpisami w protokołach lub wydano zaświadczenia,
których kserokopie wpięto do akt osobowych pracowników.

W roku akademickim 2017/2018 nie zgłoszono
wypadków studentów w czasie zajęć prowadzonych
na terenie lub poza terenem Uczelni. Zgłoszono
1 wypadek przy pracy oraz 2 wypadki pracowników
w drodze do pracy. Wypadki zostały odpowiednio
zbadane i udokumentowane. W ramach profilaktyki
przeciwpożarowej prowadzano kontrole przestrzegania terminów konserwacji urządzeń i sprzętu
przeciwpożarowego, przestrzegania zakazu używania otwartego ognia w miejscach niedozwolonych,
składowania materiałów palnych oraz utrzymywania
stałej drożności i odpowiedniego oznakowania dróg
ewakuacyjnych. Wykonano aktualizację Instrukcji
Bezpieczeństwa Pożarowego budynków A, C, E, Domu
Studenta oraz zorganizowano i przeprowadzono praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne ze wszystkich budynków Uczelni.
W okresie sprawozdawczym dwie kontrole
w Uczelni przeprowadziła Państwowa Straż Pożarna.
Kontrolowano budynek A i Dom Studenta. Zakres
przedmiotowy kontroli obejmował przestrzeganie
przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy przepisów przeciwpożarowych oraz
rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia
działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Po zakończonych kontrolach nie wniesiono
uwag i zastrzeżeń.
Wypełniano zadania z obszaru obronności i zarządzania kryzysowego. W ramach prowadzonych działań
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na bieżąco aktualizowano plany i procedury. Opracowano i przesłano do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego informację dotyczącą pozamilitarnych
przygotowań obronnych prowadzonych przez Uczelnię
w roku 2017. Przeprowadzono szkolenie kadry kierowniczej w zakresie realizacji wybranych zadań operacyjnych oraz prowadzenia ewakuacji osób i mienia.
Zorganizowano i przeprowadzono szkolenie zespołu
10 wyznaczonych pracowników w zakresie uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru. Przećwiczono procedury reagowania na zagrożenia w czasie
zorganizowanej przez MNiSW gry decyzyjnej, a także
przeprowadzono praktyczny trening uruchamiania
i pracy Stałego Dyżuru w ramach ogólnopolskiego
treningu funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów
MNiSW.
Zakres działalności Biura Kontrolingu w roku
akademickim 2017/2018 obejmował zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem Uczelni w zakresie
Kontroli Zarządczej oraz Kontrolingu.

W minionym roku akademickim zadania Biura
Kontrolingu w ramach Kontroli Zarządczej były
nakierowane na gromadzenie informacji na temat
funkcjonowania Kontroli Zarządczej w Uczelni oraz
sprawdzania zgodności obowiązujących w Uczelni
wewnętrznych procedur z ustalonymi w tym zakresie standardami. W celu weryfikacji procedur aktualizowano „Wykaz wewnętrznych aktów prawnych/
procedur, składających się na Kontrolę Zarządczą
w Uczelni”. Zebrane informacje posłużyły do przeprowadzenia samooceny Kontroli Zarządczej w Uczelni,
która była podstawą do złożenia przez Rektora oświadczenia o stanie Kontroli Zarządczej w Uczelni za rok
2017. Podpisane przez Rektora oświadczenie zostało
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zadania Biura w zakresie kontrolingu skupiają się
na analizie informacji z różnych obszarów funkcjonowania Uczelni, zarówno finansów jak i wykorzystania
zasobów. Analizy ekonomiczne sporządzane okresowo
na życzenie jednostek organizacyjnych Uczelni są
podstawą do odejmowania decyzji w zakresie procedur, jakimi należy się posłużyć przy zawieraniu
umów oraz realizacji projektów.
Oprócz realizowania zadań kontrolingu oraz wypełnienia standardów w zakresie Kontroli Zarządczej
Biuro Kontrolingu w minionym roku akademickim
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współuczestniczyło w opracowaniu „Analizy strategicznej atrakcyjności oferty dydaktycznej Uczelni”. Wyniki
prac w tym obszarze zaprezentowano na wyjazdowym
posiedzeniu Senatu w dniu 16 lutego 2018 r.
Na dzień 26 czerwca 2018 r. Klub Uczelniany AZS
PWSZ im. Witelona w Legnicy liczył 90 członków (w
roku 2017 AZS liczył 72 członków). W Klubie działają
sekcje: piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, piłka nożna
mężczyzn (futsal), strzelectwo kobiet i mężczyzn.
W kwietniu 2018 r. Klub był organizatorem Półfinałów Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn (około 300 osób) – strefa
„D”. Męska drużyna PWSZ im. Witelona w Legnicy
zajęła V miejsce.
W Akademickich Mistrzostwach Polski w Trójboju
Siłowym Klasycznym w Katowicach Sebastian Sądej
zdobył złoty medal, a tym samym zakwalifikował się
do reprezentowania Uczelni w Akademickim Pucharze
Świata w Trójboju Siłowym Klasycznym, w którym
w wyciskaniu leżąc zajął trzecie miejsce i wywalczył
brązowy medal. Brązowy medal zdobyła też Sandra Musielak w Akademickich Mistrzostwach Polski
w Strzelectwie.
W ramach upowszechniania sportu akademickiego,
Klub Uczelniany AZS współorganizował wraz z Samorządem Studenckim „Juwenalia na sportowo” w siatkówce i futsalu.
Działalność finansowa Uczelni w 2017 roku prowadzona była z zastosowaniem przepisów ustawy z 29
września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisami
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym.

Za rok 2017 sporządzono sprawozdanie finansowe
składające się z: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę: 121 532 tys. zł, rachunku zysków
i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie: 2704 tys.
zł, zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 200 tys.
zł, rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje
zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 4008
tys. zł, dodatkowych informacji i objaśnień.
Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez
firmę AUDIT CONSULT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W opinii biegłego rewidenta sprawozdanie
ciąg dalszy na str. 38
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Podsumowanie roku akademickiego...
finansowe przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2017 r., jak również wynik finansowy za 2017 r.,
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy
o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości. Sprawozdanie zostało sporządzone
na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne, co do treści i formy z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Statutu.

Uchwałą Nr VI/114 Senatu Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia
17 kwietnia 2018 r. sprawozdanie finansowe za 2017
rok zostało zatwierdzone.
Z danych zawartych w sprawozdaniu finansowym
za 2018 rok wynika, iż: aktywa trwałe stanowią 78,6%
całego majątku; widoczny jest spadek bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych, który w stosunku
do 2016 r. wynosi 2603 tys. zł; w grupie majątku
obrotowego odnotowano wzrost o 4152 tys. zł (do roku
2016), który obejmuje głównie wzrost środków pieniężnych; w pasywach bilansu w porównaniu do 2016
r. nastąpił wzrost kapitałów własnych o 201 tys. zł.
W związku z powyższym udział kapitałów własnych
w finansowaniu majątku Uczelni na dzień 31.12.2017
r. wyniósł 92,8% w stosunku do ogólnej sumy aktywów; w stosunku do ubiegłego roku nastąpił wzrost
zobowiązań krótkoterminowych, o 1671 tys. zł oraz
zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych o 412 tys. zł.
Rachunek zysków i strat wykazuje: przychody uzyskane w 2017 roku: 36 335 tys. zł, w tym: przychody
z działalności podstawowej 34 976 tys. zł, pozostałe
przychody operacyjne 959 tys. zł, przychody finansowe 400 tys. zł. Koszty poniesione w 2017 roku:
3630 tys. zł, w tym: koszty działalności operacyjnej
(dydaktycznej) 33 161 tys. zł., pozostałe koszty operacyjne 449 tys. zł., koszty finansowe 20 tys. zł.
Wynik finansowy – zysk wyniósł 2 705 tys. zł.
W 2017 roku przychody z działalności operacyjnej
zrealizowano w wysokości 36 020 tys. zł, w kwocie tej
dotacja na działalność dydaktyczną wyniosła 27 450
tys. zł. Przychody operacyjne zrealizowano w 100,9%.
Koszty działalności operacyjnej zamknęły się kwotą
33 695,4 tys. zł, tj. 97% planowanych kosztów. Wykonane koszty podstawowej działalności operacyjnej

cd. ze str. 37

w poszczególnych pozycjach wykazują niewielkie procentowe różnice w stosunku do planowanych kwot.
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, na początek roku wynoszący 617 tys. zł,
został zwiększony o kwotę 4740 tys. zł. W kwocie
tej ujęto: dotację w wysokości 4062 tys. zł, opłaty
za korzystanie z Domu Studenta w wysokości 569 tys.
zł oraz pozostałe przychody w wysokości 109 tys. zł.
Wydatkowano kwotę 4520 tys. zł, w tym na stypendia
i zapomogi dla studentów w wysokości 3510 tys. zł,
na utrzymanie Domu Studenta w wysokości 1004 tys.
zł oraz 6 tys. zł na koszty związane z przyznawaniem
i wypłacaniem stypendiów i zapomóg. Stan funduszu
na koniec roku wyniósł 838 tys. zł.
Fundusz zasadniczy, na początek roku wynoszący
109 949 tys. zł, został zwiększony o kwotę 2 667 tys.
zł, tj. o wartość zysku z ubiegłego roku. Zmniejszenie
funduszu w wysokości 2504 tys. zł nastąpiło w wyniku
rocznego umorzenia budynków. Stan funduszu zasadniczego na koniec roku to kwota 110 112 tys. zł.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na początek 2017 r. wynosił 455 tys. zł. W ciągu roku został
zwiększony o kwotę 1030 tys. zł, w tym o odpis
w wysokości 936 tys. zł. Na działalność socjalną
wydatkowano kwotę 1102 tys. zł. Stan funduszu
na koniec roku to kwota 383 tys. zł, z czego 323
tys. zł to należności z tytułu udzielonych pożyczek.
Zatrudnienie i wynagrodzenie w poszczególnych
grupach stanowisk różni się od planu, co wynika
z dostosowania liczby etatów do liczby studentów.
Przeciętne zatrudnienie w roku wynosiło 264,7 etatu,
w tym: nauczycieli akademickich 170,1 etatu, a w
grupie pracowników nie będących nauczycielami
akademickimi 94,6 etatu. Wynagrodzenie w grupie
nauczycieli akademickich wyniosło 11 219 tys. zł
a pracowników nie będących nauczycielami akademickimi 6207 tys. zł.
Na bieżące remonty i konserwację budynków
Uczelni wydatkowano kwotę 408,4 tys. zł.
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe wynoszą
550 tys. zł, w tym na: środki trwałe w budowie
276 tys. zł, tj. budowę elektrowni fotowoltaicznej
wraz z systemem zarządzania energią – 95 tys. zł.
na opracowanie biznesplanu; budowę sieci światłowo-
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dowej – I etap, 137 tys. zł za dokumentację, położenie
kabla, sieć WI-FI, inspektor nadzoru; Rataja, 18 tys.
zł za inwentaryzację budynku; Termomodernizacja
budynku A, 9 tys. zł za audyt energetyczny; Termomodernizacja budynku C, 9 tys. zł za audyt energetyczny, Termomodernizacja budynku E, 8 tys. zł za
audyt energetyczny; na urządzenia techniczne i inne
środki trwałe – 256 tys. zł. Zakupy dotyczyły wymiany
wyeksploatowanych środków trwałych, wyposażenia
sali dydaktycznych i biur.

Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”, wspólnie
z PWSZ im. Witelona w Legnicy, w roku akademickim 2016/2017 prowadziło kilka rodzajów działalności:
w ramach „Programu wolontariatu” pracę wolontariacką
podjął jeden student, świadcząc pomoc w opiece nad
pacjentami oddziałów szpitalnych w Specjalistycznym
Szpitalu Wojewódzkim w Legnicy, przystąpiło do akcji
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” organizowanej
przez Fundację Studio Wschód z siedzibą we Wrocławiu, przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego. Zorganizowano zbiórkę
darów dla Polaków zamieszkujących na Kresach oraz
dwa wyjazdy wolontariuszy do Snitkowa na Ukrainie.
Pierwszy obejmował głównie wykonanie prac związanych z remontem zdewastowanych i zapomnianych
mogił, kolejny poprzedzony został organizacją konferencji „Wolontariat – droga do rozbudzania potrzeby/pasji
pomagania innym oraz kształtowania obywatelskich
i patriotycznych postaw”, a koncentrował się na pracach
na cmentarzu i uczestnictwie 16 wolontariuszy w uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar reżimu stalinowskiego na cmentarzu katolickim w mieście Bar, a także
w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Historycznej
„Zbrodnia winnicka w 80. rocznicę tragicznych wydarzeń”. Dzieciom z Domu Polskiego w Barze przekazano
w darze zakupione w Polsce artykuły szkolne, gry
i książki do nauki języka polskiego.
Stowarzyszenie realizowało umowę o współpracy
z PWSZ im. Witelona w Legnicy w zakresie wydawania,
dystrybucji oraz sprzedaży skryptów, podręczników
i innych wydawnictw. W roku akademickim 2017/2018
zrealizowało 10 publikacji i wydało 12 numerów periodyku „Kwadrans Akademicki. Biuletyn Informacyjny
PWSZ im. Witelona w Legnicy”.
Stowarzyszenie w ramach działalności edukacyjnej,
we współpracy z PWSZ im. Witelona w Legnicy, pro-
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wadziło dla studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy
oraz uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego nieodpłatny kurs języka japońskiego. W kursie
wzięło udział 20 studentów i 3 uczniów ALO.
Stowarzyszenie było administratorem sieci LASK –
Legnickiej Akademickiej Sieci Komputerowej, obejmującej PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz oddział
Politechniki Wrocławskiej w Legnicy. Ponadto Stowarzyszenie obsługiwało szatnie w budynkach PWSZ,
zajmowało się sprzątaniem terenów zewnętrznych
PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz prowadziło uczelniany parking.

28 czerwca 2018 r. Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Witelona w Legnicy po raz ósmy
została wyróżniona certyfikatem „Uczelnia Liderów 2018”. Podczas gali Uczelnia otrzymała także
wyróżnienie Primus, które przyznano za uzyskanie
w procedurze certyfikacji najwyższej liczby punktów rankingowych oraz Certyfikat Platynowy, który
potwierdza konsekwencję we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań akademickich ukierunkowanych
na edukację praktyczną i współpracę z otoczeniem
społeczno-gospodarczym.

student po godzinach
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Halloween na Uczelni
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego
PWSZ im. Witelona w Legnicy 30 października
bieżącego roku przygotowała uczelniane Halloween. Motywem przewodnim były tym razem
koszmary. W holu budynku A czekały także w ten
dzień tła, na których razem ze znajomymi można
było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.

student po godzinach
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Pielęgniarki
w Kole Naukowym Młodych Medyków
W maju przy Kole Młodych Medyków
działającym na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej powstała Sekcja Pielęgniarska. Już kilkanaście dni
po formalnym powstaniu członkowie
koła włączyli się w organizację festynu
„Rodzina razem”, który odbył się 19
maja 2018 roku na terenie Szkoły
Podstawowej nr 7 w Legnicy przy ul. Polarnej 1.
Obok Sekcji Pielęgniarskiej w festynie wzięli
udział studenci z Sekcji Dietetyki. Członkowie koła
brali bardzo aktywny udział w wydarzeniu. Przy
stanowisku pielęgniarek uczestnicy festiwalu, niezależnie od wieku, mogli:
• sprawdzić poziom glikemii,
• sprawdzić ciśnienie tętnicze.
Natomiast przy stanowisku dietetyków:
• skosztować lodów z ciekłego azotu,
• dokonać analizy składu ciała,
• sprawdzić wskaźnik BMI,
• skorzystać z porad dietetycznych.
Osób chętnych do mierzenia poziomu glikemii
czy ciśnienia tętniczego nie brakowało. Stanowisko
pielęgniarek cieszyło się popularnością zarówno
wśród osób dorosłych, jak i dzieci. Całe wydarzenie
odbyło się w bardzo miłej i pogodnej atmosferze.
Oczywiście pieczę nad studentami naszej Uczelni
sprawowali opiekunowie/wykładowcy.
Kolejnym ważnym wydarzeniem był udział
w corocznym festynie zorganizowanym przez Zespół
Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rokitkach, który odbył się 16 czerwca 2018 r. Imprezie
towarzyszyła muzyczna oprawa oraz gry i zabawy.
Nie zabrakło również pysznego jedzenia. Opiekę
merytoryczną nad studentkami Pielegniarstwa, które
przy swoim stanowisku dokonywały pomiaru ciśnienia tętniczego i mierzyły poziom glikemii we krwi,
sprawowały mgr Małgorzata Słupska-Kartaczowska
i mgr Renata Hołowiak.

Od lewej: Oliwia Kowal, Aleksandra Biernacik, Patrycja
Bednarczyk, Lena Pawłowicz

Od lewej: Lena Pawłowicz, Patrycja Bednarczyk, Aleksandra Biernacik, Joanna Gajda, Patrycja Dolecka

Szczególnie serdeczne podziękowania studenci
kierowali do Wiesławy Szapował, dyrektorki Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego za niezwykłą gościnność
i ciepłą atmosferę.
Już szóstego października w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy odbyła się
Biała Sobota. Tego dnia w godzinach 9 –13 można
było wykonać bezpłatne badania na HBV, zmierzyć poziom glukozy, dokonać pomiaru ciśnienia
tętniczego itd. W wydarzeniu pomagały studentki
należące do studenckiego Koła Młodych Medyków
sekcja pielęgniarska działającego przy Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy.

Patrycja Dolecka
Agnieszka Szpich

relacje
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Bądź architektem swojego szczęścia
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy 17 października 2018 r. odbyła się
Gra Miejska w ramach X edycji Ogólnopolskiego
Tygodnia Kariery.
Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK,
to coroczne działanie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające
na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
i wspomagania drogi każdego obywatela do edukacji,
zawodu, pracy i kariery.
X edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
w 2018 r. została objęta Honorowym Patronatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Organizatorami tegorocznej edycji gry byli: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Urząd Miasta w Legnicy, Dolnośląski Wojewódzki
Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej w Legnicy, Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy, Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy.
Gra Miejska Kariera w Legnicy odbywa się pod
Honorowym Patronatem Rektora Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr.
hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego i Prezydenta Miasta
Legnicy Tadeusza Krzakowskiego.
X edycja Gry Miejskiej Kariera w Legnicy została
przeprowadzona pod hasłem: „Bądź architektem swojego szczęścia”. Podczas pierwszego etapu drużyny
ze szkół zaprezentowały materiał filmowy – sondę
„Czym jest dla Ciebie szczęście”, w którym pokazały,
co myślą na temat szczęścia przedstawiciele różnych
pokoleń: dzieci, młodzież, rodzice, dziadkowie.
W drugim etapie gry sześcioosobowe drużyny
z każdej ze szkół, przy wsparciu facylitatorów powo-

łanych z każdej z instytucji organizującej grę, wzięły
udział w warsztacie „Budowanie modelu szczęścia”.
Powstałe modele były niezwykle kreatywne, różnorodne, interesujące, a co najważniejsze, niezwykle
dojrzałe.
Ewa Karlińska

relacje
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Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością
na wyższej uczelni
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy 20 listopada 2018 roku odbyły się
warsztaty z zakresu „Funkcjonowania osób z niepełnosprawnością na wyższej uczelni” skierowane do studentów i pracowników Uczelni. W sumie w spotkaniu
wzięło udział blisko 30 osób.
Warsztaty przygotowali: dr Jan Wojtaś – Pełnomocnik Rektora ds. Studiujących Osób z Niepełnosprawnościami, Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnością
oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”.
Podczas spotkania odnoszono się do wybranych
aspektów społeczno-wychowawczych, edukacyjnych
i tych, które traktujemy jako docelowe w szeroko
rozumianej rehabilitacji społeczno-zawodowej. Dyskutowano na temat różnorodnych działań na Uczelni
wspierających osoby z niepełnosprawnością w procesie edukacyjnym.

relacje
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Immatrykulacja uczniów ALO 2018
Wśród najważniejszych uroczystości szkolnych
w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym poczesne
miejsce zajmuje uroczysta Immatrykulacja uczniów
klasy I – czyli przyjęcie ich w poczet Społeczności
ALO oraz Akademickiego Universitas.
W tym roku uroczystość odbyła się 22 października. Tradycyjnie już w tym najważniejszym dla
uczniów ALO momencie towarzyszyli im zaproszeni
goście i przyjaciele Szkoły – władze i pracownicy
PWSZ im. Witelona w Legnicy na czele z prorektor
ds. dydaktyki i studentów dr Heleną Babiuch i prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą prof.
dr. hab. inż. Jerzym Pietkiewiczem, przedstawiciele
Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka”, rodzice oraz
krewni uczniów.

Przed uroczystym ślubowaniem młodzież klasy I
zaprezentowała się Społeczności ALO w autorskim
programie artystycznym. Tradycyjnie też tego samego
dnia Społeczność Szkoły świętowała Dzień Nauczyciela
– była to doskonała okazja do złożenia podziękowań
pedagogom ALO za ich trud.

z życia ALO
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Ruszył V poziom
Rozpoczęły się zajęcia na kursie pn. „Dyplomowany
specjalista obsługi produkcji”. Projekt realizowany jest
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego „Innowacyjny
Program Kształcenia dla branży motoryzacyjnej”.
Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony
przez Ministerstwo Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.
Roczny kurs przeznaczony jest dla absolwentów
szkół średnich, którzy chcą pracować jako specjaliści
w branży motoryzacyjnej. Nie jest przy tym wymagane świadectwo maturalne.
Program kursu opracowali specjaliści z branży
motoryzacyjnej. Zajęcia prowadzą doświadczeni
nauczyciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy. Płatne praktyki zawodowe
odbywają się natomiast w zakładach produkcyjnych
w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Uczestnicy kursu zdobywają m.in. wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji produkcji, pomiarów
realizowanych w działach jakości, procedur w działach
kontroli jakości i audytu wewnętrznego, zasad prowadzenia i organizowania magazynów produkcyjnych
jak i wyrobów gotowych.
Zgodnie z przyjętymi założeniami zajęcia i płatna
praktyka trwają od października 2018 r. do września
2019 r. Uczestnicy kursu mają w tygodniu dwa dni
zajęć teoretycznych oraz trzy dni płatnej praktyki
w zakładzie pracy. Za praktyki otrzymują wynagrodzenie w wysokości 2760 zł. Po ukończeniu kursu
słuchacze uzyskują tytuł „Dyplomowanego specjalisty
obsługi produkcji”.
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Z okazji Narodowego Święta Niepodległości

16 listopada 2018 tradycyjnie już w ALO odbyła
się uroczysta Akademia poświęcona 100 rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę.
Poza przypomnieniem procesu odzyskiwania
niepodległości przez Polskę po latach niewoli
w trakcie uroczystości młodzież, wraz z nauczycielami, śpiewała pieśni patriotyczne związane
z tymi wydarzeniami. Była to też niepowtarzalna
okazja do obejrzenia inscenizacji w wykonaniu
uczniów klasy trzeciej ALO.

z życia ALO
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Party Halloween w ALO
Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego 31 października
2018 obchodzili Halloween, czyli zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do święta zmarłych. Z tej okazji uczniowie przyszli do szkoły
przebrani za straszne postacie. Nie zabrakło upiornych stworów, wiedźm,
kościotrupów oraz malowideł na balonach. Wszystko to zostało upamiętnione na fotografiach.
Młodzież brała udział w zabawach tematycznych i konkursach oraz
poznawała zwyczaje związane z Halloween. Pojawiły się zatem kalambury,
rysunki, inscenizacje oraz mnóstwo innych zabaw. Szkoła rozbrzmiewała
upiorną muzyką i wesołą zabawą, a na każdego czekał słodki upominek.
Dekoracje w salach zrobili sami uczniowie, z wielkim entuzjazmem,
ale i z dużym wyczuciem.
Halloween najhuczniej jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Mimo że dzień nie jest świętem
urzędowym, cieszy się, po święcie Bożego Narodzenia, największą popularnością. Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90.
Głównym symbolem święta jest oświetlona od środka dynia z wyszczerbionymi zębami. Inne popularne symbole to duchy, wampiry, czarownice.
W ten dzień najmłodsi pod opieką rodziców chodzą po domach i zbierają
słodkie upominki.

z życia ALO

51

®

”–
u
k
o
r
a
b
ego
i
k
s
ą
l
ś
a
ej
n
l
a
n
o
i
„Oblicz
g
e
cji r
a
k
u
d
e
z
zajęcia

Uczniowie pierwszej i drugiej klasy Akademickiego
Liceum Ogólnokształcącego w ramach zajęć z edukacji regionalnej uczestniczyli w wyjeździe do Krzeszowa
i Jawora. Tematem zajęć terenowych, które odbyły
się 5 października 2018 r., były „Oblicza śląskiego
baroku”.
Przy pięknej pogodzie, wśród wspaniałych dzieł
poznawali interesujące choć skomplikowane losy
sztuki i polityki w okresie kontrreformacji.

kultura
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Jazzowe Andrzejki
Po wakacyjnej przerwie do Domu
Studenta Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy powrócił cykl spotkań
muzycznych pn. Witelon Jam Session. Pierwsze wspólne jamowanie
odbyło się 29 listopada 2018 roku.
Motywem przewodnim były
„Jazzowe Andrzejki”. W ten sposób zaproponowano możliwość
alternatywnego spędzenia tradycyjnych Andrzejek. Podczas koncertu
można było posłuchać światowych
evergreenów, standardów jazzu tradycyjnego, bestsellerów muzyki
filmowej czy jazzu latynoamerykańskiego. Dodatkową atrakcją był
występ dwóch wokalistek – Patrycji
Kamoli, legniczanki, absolwentki
Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy, absolwentki Instytutu Muzyki
Uniwersytetu Zielonogórskiego,
oraz Jagody Świrskiej, uczennicy
Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy.

nowości wydawnicze

53

®

Biotechnologia żywności dla dietetyków.
Aspekty technologiczne i żywieniowe

Wrocławiu (1973), dr. n. tech. – chemia i technologia
ologia żywności i żywienia (2002 – AR w Poznaniu);
ako nauczyciel akademicki pracuje w UE (dawniej WSE
wej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
Z im. Witelona w Legnicy: Kierownik Zakładu Inżynierii
Zakładu Żywienia Człowieka (2014 –18), Prorektor ds.
Rektor (w 2015); w UE we Wrocławiu: Prodziekan ds.
nik Katedry Biotechnologii Żywności (2007–13), Dyrektor
012–14). Jest autorem/współautorem: 86 oryginalnych
owych, 13 prac dotyczących popularyzacji nauki i procesu
ów użytkowych, 5 znaków towarowych, 1 monografii,
stosowanych w praktyce gospodarczej. Jest promotorem:
kostwa: Komisja Technologii i Biotechnologii Żywności
15), rzeczoznawca NOT (od 1983), PTTŻ (od 1990), Polska
ania i Informatyki (2007–11), Senat (od 2008), Konwent
7–11 członek, od 2011 przewodniczący), Rada Naukowa
rocławiu: Rada Naukowa Instytutu Chemii i Technologii
81–2014), Senat (2008 –14), Rada Naukowa czasopisma

dzimierz Bednarski jest absolwentem Wydziału

SR w Olsztynie (1966), prof. n. tech., członkiem
P we Wrocławiu. Specjalność naukowa: biotechnologia
publikacji naukowych, w tym 155 prac oryginalnych,
h, 2 książek, 23 patentów, 18 technologii wdrożonych
motorem 18 rozpraw doktorskich, 155 prac magisterskich
iągnięcia naukowe dotyczą: optymalizacji warunków
owo-zapachowych oraz biosurfaktantów; otrzymywania
ymatycznych oraz ich zastosowania w modyfikacji białek,
biotechnologicznych w zagospodarowaniu produktów
ywność zawodowa w UWM (dawniej ART) w Olsztynie:
, Dziekan Wydziału Technologii Żywności (1990 – 96),
et Nauk o Żywności PAN (członek od 1986, 2003 –12 –
misja ds. Tytułu i Stopni Naukowych (1998 – 2010); Rada
e (członek od 1987, 2003 –12 – przewodniczący); Rada
k od 1993, 2010 –14 – przewodniczący); Rada Naukowa
ytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie
2015).

Biotechnologia żywności dla dietetyków. aspekty technologiczne i żywieniowe

etkiewicz, prof. zw. jest: absolwentem Wydziału

Pod redakcją naukową
włodzimierza Bednarskiego i Jerzego Jana Pietkiewicza

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukaże się monografia pt. „Biotechnologia żywności dla dietetyków.
Aspekty technologiczne i żywieniowe” pod redakcją
naukową prof. dra hab. dra h.c. inż. Włodzimierza
Bednarskiego i prof. dr hab. inż. Jerzego Jana Pietkiewicza.

lekcjonowanych szczepów drobnoustrojów lub ich
metabolitów, głównie enzymów. Umożliwia to produkcję
żywności o korzystnych właściwościach funkcjonalnych
oraz żywieniowo bezpiecznej. Znaczenie stosowania
drobnoustrojów oraz preparatów enzymatycznych
w produkcji żywności zaprezentowano w opracowaniu
dość przekonująco w kilku rozdziałach.

Biotechnologia żywności
dla dietetyków
aspekty technologiczne i żywieniowe
Pod redakcją naukową
Włodzimierza Bednarskiego
Jerzego Jana Pietkiewicza

Wydawnictwo Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Znaczenie wiedzy o pozyskiwaniu i przetwarzaniu
żywności oraz jej oddziaływaniu na zdrowie człowieka
znajduje odzwierciedlenie w powoływaniu nowych
dyscyplin naukowych w takich dziedzinach jak nauki
biologiczne, rolnicze i medyczne. Znaczący postęp
dokonuje się w biotechnologii, interdyscyplinarnym
zakresie wiedzy o organizmach żywych z uwzględnieniem możliwości ukierunkowanej ingerencji w ich
rozwój na poziomie molekularnym. Osiągnięcia w biologii molekularnej i inżynierii genetycznej sprzyjają
doskonaleniu procedur hodowli drobnoustrojów, roślin
i zwierząt, a także poprawie ich składu chemicznego
i przydatności w produkcji żywności.
W przetwarzaniu żywności wzrasta znaczenie procesów biotechnologicznych z wykorzystaniem wyse-

Zakres treści monografii obejmuje zagadnienia niezbędne do poznania podstaw prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz skutków
ich oddziaływania na poprawę jakości żywności
z uwzględnieniem wiedzy o wpływie jej składników
na zdrowie konsumentów, a także w profilaktyce
chorób dietozależnych. Szczególną uwagę zwrócono
na biotechnologiczne możliwości modyfikacji immunologicznych i alergicznych właściwości żywności.
Przedstawiono także problematykę dotyczącą immunobiotechnologii. W opinii autorów monografii jej
treść uwzględnia wymagania programowe kształcenia specjalistów na takich kierunkach studiów jak:
dietetyka, biotechnologia oraz technologia żywności
i żywienie człowieka.
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ze sportowych aren

Studenckie turnieje w piłce nożnej i siatkowej
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy przygotowała
w listopadzie dwa turnieje sportowe. Rozgrywki spotkały się
z dużym zainteresowaniem studentów.
15 listopada rozegrano turniej halowej piłki nożnej. Do
zmagań zgłosiło się osiem sześcioosobowych drużyn. Po prezentacji drużyn zasady rozgrywek wyjaśnił dr Andrzej Wnuk,
Prezes Klubu Uczelnianego AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Po losowaniu w grupie A znaleźli się: Skilla nie kupisz, Ogórki
Adama, Wysłannicy proboszcza i FC faul. W drugiej grupie
zagrali: Royal team, Pro mile, Kompania braci i Dobre chłopaki.
Do półfinału dostały się: Skilla nie kupisz, Pro mile, Ogórki
Adama oraz Royal team. W meczu o III miejsce Royal team
pokonał Pro mile 2:0. W finałowym Meczu Spotkali się zawodnicy Ogórków Adama i Skilla nie kupisz. Po zaciętym pojedynku
Ogórki wygrały 3:2.
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Zwycięskie drużyny wystąpiły w składach: Royal
team (trzecie miejsce) – Mateusz Zielonka, Michał
Dejer, Bartosz Walaszczyk, Klaudia Jóźwiak, Mateusz
Burczak i Zuzanna Stark; Skilla nie kupisz (drugie
miejsce) – Mateusz Wanielista, Mateusz Gadziński,
Rafał Krewiec, Mateusz Szymczak, Bartosz Pabian
i Arkadiusz Starek; zwycięskie Ogórki Adama wystąpiły w składzie: Patryk Mróz, Konrad Mróz, Damian
Szkirt, Mariusz Makowski, Tomasz Hejmej, Maksym
Bordiuch.
22 listopada studenci rozegrali drugi turniej tym
razem w piłce siatkowej. Do zawodów zakwalifikowano osiem sześcioosobowych zespołów. I tym razem
zasady rozgrywek przedstawił dr Andrzej Wnuk,
Prezes KU AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy. W
pierwszej grupie zagrali: Same Asy, AlkoSquad,
Łabaki i Załamek QRS. W drugiej mecze rozegrali:
Żołędzie xD, Fizjofighters, Sanitary oraz FC Lipiany.

Do półfinału zakwalifikowali się: AlkoSquad, Łabaki,
Żołędzie xD oraz Sanitary.
W meczu o trzecie miejsce Sanitary pokonały
Łabaki 2:0, a w finałowej rozgrywce Żołedzie xD
uległy AlkoSquad 0:2. W drużynie Sanitary (trzecie
miejsce) wystąpili: Oskar Wróbel, Maciej Ratajczyk,
Michał Marecki, Sebastian Pilarczyk, Damian Gromek, Jakub Nenkin oraz Rafał Kusy. Wicemistrzowie
Żołędzie xD zagrali w składzie: Patrycja Swat, Bartosz Bandura, Łukasz Wojdyła, Rafał Jakubowski,
Sebastian Mróz, Katarzyna Kosińska oraz Marta
Karczewska. Triumfatorami turnieju AlkoSquad
zostali: Krystian Gabrysiak, Michał Kroć, Maciek
Szaynowski, Maciek Kurnicki, Mateusz Michalski
oraz Artur Bieniek.

