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co za nami4
1– 2 czerwca – przedstawiciele Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zaprezento-
wali ofertę edukacyjną na rok akademicki 2019/2020 
podczas Dni Ścinawy.

1– 2 czerwca – przedstawiciele Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zaprezento-
wali ofertę edukacyjną na rok akademicki 2019/2020 
podczas Dni Bielawy.

3 czerwca – w siedzibie Uczelni został urucho-
miony punkt informacyjny. W punkcie, który mieści 
się na parterze głównego budynku, można uzyskać 
informacje na temat zasad tegorocznej rekrutacji 
czy zaopatrzyć się w ulotki informa-
cyjne o kierunkach. Punkt informa-
cyjny otwarty jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8:00 
do 15:00, tel. 76 723 22 10, e-mail: 
rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl.

3 czerwca – rozpoczęła się 
elektroniczna rejestracja kandyda-
tów na studia na rok akademicki 
2019/2020 w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy. Rejestracja kandydatów 
na studia potrwa do 30 lipca.

4 czerwca – na kąpielisku Kormo-
ran w Legnicy odbywała się czterna-
sta już edycja Festiwalu Plażowych 
Gier Zespołowych „Kormoran Beach 
Party”. Tego dnia w sportowych 
zmaganiach rywalizowali uczniowie 
szkół ponadpodstawowych.

5 czerwca – w siedzibie Zarządu 
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej w Legnicy odbyło się uroczyste podpisanie 
umowy o przyjęciu patronatu nad Technikum Akade-
mickim w Legnicy przez Legnicką Specjalną Strefę 
Ekonomiczną S.A. 

5 czerwca – Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Ścinawie, działającego pod auspicjami Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy, zakończyli pierwszy rok kształcenia. 
W spotkaniu uczestniczyła dr Helena Babiuch – pro-
rektor ds. dydaktyki i studentów oraz koordynator 
UTW mgr Dariusz Wędzina. Wszyscy zgromadzeni 
otrzymali dyplomy ukończenia kolejnego roku studiów 
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz upominki 
ufundowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawo-
dową im. Witelona w Legnicy.

6 czerwca – na kąpielisku Kormoran w Legnicy 
odbywała się czternasta już edycja Festiwalu Plażo-
wych Gier Zespołowych „Kormoran Beach Party”. 
Tym razem w sportowych zmaganiach rywalizowali 
uczniowie szkół gimnazjalnych i 6 – 8 klas szkół pod-
stawowych.

6 czerwca – odbyło się walne zebranie członków 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Witelona 
w Legnicy „Wspólnota Akademicka”.

7 czerwca – Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze 
Fizycznej oraz Wydział Nauk Społecznych i Huma-
nistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy byli współorganizatorami 

Międzynarodowej Konferencji pt. „Pomoc humanitarna 
w XXI wieku. Rozumieć przeszłość, kształtować przy-
szłość”. Celem konferencji była wymiana poglądów, 
wyników badań i doświadczeń na temat medycyny 
praktycznej. Głównym organizatorem wydarzenia 
była Fundacja Lekarze Europy. Konferencja odby-
wała się pod patronatem Polskiej Rady Ratowników 
Medycznych, Polskiego Towarzystwa Higienicznego 
oraz Pogotowia Ratunkowego w Legnicy. Patronat 
nad konferencją objął również UNICEF Polska. Obrady 
odbywały się w Centrum Konferencyjno-Widowisko-
wym naszej Uczelni.

8 czerwca – zakończyła się letnia sesja egzamina-
cyjna dla studentów ostatniego roku studiów licen-
cjackich i magisterskich (z wyjątkiem kierunków: 
Dietetyka, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia, Ratownictwo 
medyczne oraz Finanse i zarządzanie w przedsię-
biorstwie).

8 czerwca – przedstawiciele Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zaprezento-
wali ofertę edukacyjną na rok akademicki 2019/2020 
podczas Święta Twierdzy w Srebrnej Górze.

9 czerwca – był dniem wolnym od zajęć dydak-
tycznych.

10 czerwca – studenci kierunku Dietetyka 
z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy pod opieką mgr Katarzyny Traczuk-Bernat 
zorganizowali bezpłatne konsultacje, porady diete-
tyczne, analizę składu ciała oraz układanie indywi-
dualnych zaleceń żywieniowych. 

11 czerwca – odbyło się posiedzenie Senatu Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy.

11 czerwca – została powołana Rada Uczelni.
14 czerwca – zakończyły się zajęcia dydaktyczne 

w ramach semestru letniego dla studentów studiów 
stacjonarnych.

14 czerwca – zastępca kanclerza PWSZ im. Wite-
lona w Legnicy mgr Jerzy Stefaniak uczestniczył w 



®
5co za nami

co przed nami

uroczystościach z okazji 20-lecia powstania Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa 
w Wałbrzychu. Wydarzenie odbywało się w Teatrze 
Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.

14 czerwca – dr Helena Babiuch, Prorektor ds. 
Dydaktyki i Studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy, 
uczestniczyła w bankiecie dla sponsorów i partnerów 
Klubu Biznesu Zagłębia Lubin S.A. Spotkanie było 
okazją do podsumowania działalności Klubu w sezonie 
piłkarskim 2018/2019.

14 – 16 czerwca – przedstawiciele Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
zaprezentowali ofertę edukacyjną na rok akademicki 
2019/2020 podczas festiwalu „Funny Food”. Organi-
zatorem wydarzenia było Legnickie Centrum Kultury.

16 czerwca – podczas 25. Jaworskich Koncertów 
Pokoju w swoich najpiękniejszych i najbardziej zna-
nych utworach usłyszeliśmy Grażynę Łobaszewską 
z zespołem Ajagore, z gościnnym udziałem Silesian 
Jazz Orchestra pod dyrekcją Sigmunda Lindnera.

16 czerwca – zakończyły się zajęcia dydaktyczne 
w ramach semestru letniego dla studentów studiów 
niestacjonarnych.

16 czerwca – przedstawiciele Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zaprezento-
wali ofertę edukacyjną na rok akademicki 2019/2020 
podczas Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich w Mazu-
rowicach.

17 czerwca – rozpoczęła się letnia sesja egzami-
nacyjna dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 

18 czerwca – podczas 25. Jaworskich Koncer-
tów Pokoju odbył się spektakl muzyczny dla dzieci 
z udziałem artystów Teatru Muzycznego w Łodzi.

18 czerwca – w Młodzieżowym Centrum Kultury 

w Legnicy odbyło się podsumowanie działalności 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy w roku 
szkolnym 2018/2019. Podczas uroczystości przedsta-
wiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy odebrali wyróżnienia za aktywne 
wspieranie działań TPD w Legnicy. Otrzymali je mię-
dzy innymi mgr Jerzy Stefaniak – zastępca kanclerza 
PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz dr Małgorzata 
Buchla – opiekun Studenckiego Koła Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci działającego w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

21– 23 czerwca – przedstawiciele Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
zaprezentowali ofertę edukacyjną na rok akademicki 
2019/2020 podczas Święta Legnicy.

24 czerwca – władze Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy wzięły udział 
w uroczystej gali finałowej IX edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu i Programu Akredytacji „Uczelnia Lide-
rów”. Gala odbyła się Sali Klubowej Pałacu Lubomir-
skich w Warszawie, a nasza Uczelnia zdobyła nagrodę 
i wyróżnienie w tym konkursie.

25 czerwca – minął termin zgłaszania udziału 
na wyjazd na Ukrainę w ramach akcji „Pomagamy 
rodakom na Ukrainie III – z pamięcią o poległych 
kresowiakach”.

26 czerwca – odbyło się posiedzenie Senatu Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w 
Legnicy.

29 czerwca – w Raszówce odbył się piknik rekre-
acyjny dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

30 czerwca – zakończyła się letnia sesja egzami-
nacyjna dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

5 – 6 lipca – przedstawiciele Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zaprezen-
tują ofertę edukacyjną na rok akademicki 2019/2020 
podczas „Dni i nocy Krzywej Wieży” w Ząbkowicach 
Śląskich.

19 – 20 lipca – przedstawiciele Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zaprezen-
tują ofertę edukacyjną na rok akademicki 2019/2020 
podczas festiwalu Blues nad Odrą w Ścinawie.

29 – 31 lipca – przyjmowane będą dokumenty 
od kandydatów zakwalifikowanych do II etapu 
rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy.

30 lipca – zakończy się elektroniczna rejestracja 
kandydatów na studia na rok akademicki 2019/2020 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy.
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Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy otrzymał od Ministerstwa Nauki i Szkolni-
ctwa Wyższego uprawnienia do prowadzenia jednolitych 
studiów magisterskich o profilu praktycznym na kie-
runku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Tym samym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodo-
wej im. Witelona w Legnicy rozpoczęła się rekrutacja 
na nowy kierunek. Rekrutacja na ten kierunek, tak 
jak w przypadku pozostałych, potrwa do 30 lipca 
2019 roku. Podstawą przyjęcia na kierunek Pedago-
gika przedszkolna i wczesnoszkolna są punkty rekru-
tacyjne przyznawane kandydatowi za przedmioty, 
z których zdawał egzamin maturalny, tj.: 1) język 
polski; 2) język obcy (nowożytny); 3) jeden z wybra-
nych przedmiotów: biologia, historia, geografia lub 
wiedza o społeczeństwie.

Wcześniej Polska Komisja Akredytacyjna pozytyw-
nie zaopiniowała wniosek Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy o nadanie Wydzia-
łowi Nauk Społecznych i Humanistycznych uprawnień 
do prowadzenia kształcenia na kierunku Pedagogika 
przedszkolna i wczesnoszkolna na poziomie jednoli-
tych studiów magisterskich o profilu praktycznym. 

Od 1 października 2019 roku, zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
kształcenie nauczycieli przedszkola i klas I – III szkoły 
podstawowej będzie realizowane jedynie na jednolitych 
studiach magisterskich na kierunku pedagogika przed-
szkolna i wczesnoszkolna. Tym samym Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 
podjęła starania, by dopasować proces kształcenia do 
wymagań Ministerstwa oraz umożliwić kandydatom na 
studia zdobycie wykształcenia w tym zakresie.

O kierunku 
W trakcie procesu kształcenia studenci nabędą 

umiejętności projektowania i prowadzenia badań 
pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwo-
ści i uzdolnień dziecka/ucznia. Dzięki praktycznemu 
profilowi kształcenia będą potrafili wykorzystywać 
w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne spo-
soby organizowania środowiska uczenia się i naucza-
nia przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb 
i możliwości poszczególnych dzieci/uczniów.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Absolwenci kierunku Pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna będą posiadać wiedzę między innymi 
z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii oraz 
dydaktyki ogólnej i przedmiotowej zapewniającą 
samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację 
programu nauczania. 

Program studiów uwzględnia zajęcia z zakresu: 
przygotowania pedagogiczno-psychologicznego, przy-
gotowania metodycznego nauczycieli przedszkoli 
i edukacji wczesnoszkolnej, wspierania rozwoju dzieci 
w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu studiów absolwent może pracować 

w instytucjach edukacyjnych, placówkach opiekuńczo- 
-wychowawczych oraz organizacjach pozarządowych 
działających na rzecz pomocy dzieci.

Nasze atuty
• studia na tym kierunku są bezpłatne,
• nasza Uczelnia ma wieloletnie doświadczenie 

w kształceniu kandydatów na nauczycieli eduka-
cji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego,

• model kształcenia na tym kierunku dostosowany 
jest do potrzeb i oczekiwań przyszłego pracodawcy,

• zawarliśmy wiele porozumień o współpracy z pla-
cówkami oświatowymi, między innymi z Legnicy 
i Lubina, w których studenci mogą realizować 
praktyki zawodowe, 

• podczas praktyk pedagogicznych każdy student 
może sprawdzić własne predyspozycje oraz rozwi-
nąć kompetencje pedagogiczne i interpersonalne 
w rzeczywistym środowisku miejsca pracy,

• dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną i spe-
cjalistycznymi pracowniami: wychowania przed-
szkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, diagnozy 
i terapii psychopedagogicznej, muzyczną, a także 
multimedialną edukacji wczesnoszkolnej oraz salą 
do gier i zabaw ruchowych, logopedyczną oraz 
Centrum Socjoterapii, które wykorzystywane jest 
do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla 
dzieci i młodzieży.
Tryb studiów: stacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 10 semestrów [5 lat]
Uzyskany tytuł: magister
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„Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy” zostały zgłoszone 
do ewaluacji w bazie Index Copernicus Journal Master 
List 2018, której wynikiem jest przyznana punktacja 
ICV 2017: (Index Copernicus Value) – 77,41

Uzyskana punktacja wyliczona została na pod-
stawie złożonej przez Redakcję ankiety oraz oceny 
eksperckiej. Dla przypomnienia: ICV za rok 2017 
wynosił 76,42.

Maksimum punktów przyznano „Zeszytom Nauko-
wym” w kategorii jakość wydawnicza. Bardzo dobrze, 
na poziomie 100% zostały ocenione takie kryteria 
jak metadane artykułów, przejrzystość struktury 
artykułów, jakość wykresów i tabel oraz prezenta-
cja instrukcji dla autorów. Równie dobrze zostały 
ocenione takie kategorie jak standardy, digitalizacja 
oraz umiędzynarodowienie. 

„Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy” otrzymały także 
punkty za indeksację w bazach czasopism: The Central 
European Journal of Social Science and Humanities 
(CEJSH), BazEkon, BazHum oraz Index Copernicus 
Journal Master List. Ponadto czasopismo zostało 
wprowadzone do polskiej bazy cytowań POL-index, 
a także jest dostępne w Dolnośląskiej Bibliotece 
Cyfrowej.

„Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy” ukazują się 
cyklicznie od 2007 roku i mają na celu upowszechnia-
nie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego. 
Zamieszczane w nich artykuły naukowe odzwier-
ciedlają przede wszystkim kierunki badań zarówno 
nauczycieli akademickich PWSZ im. Witelona w Leg-
nicy, jak też autorów z krajowych i zagranicznych 
ośrodków akademickich.

Index Copernicus International ocenił 
„Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona 

w Legnicy”
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy 30 maja 2019 roku gościła uczestników 
konferencji Związku Pracodawców Polska Miedź pt. 
„Finanse na Rozwój Jednostek Samorządu Teryto-
rialnego” zorganizowanej wspólnie z KGHM to my. 
Konferencja była poświęcona współpracy samorządów 
oraz przedsiębiorców, a także finansowania wspól-
nych przedsięwzięć. Miejscem debat było Centrum 
Konferencyjno-Widowiskowe naszej Uczelni. 

Zgromadzonych powitała Beata Staszków – pre-
zes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź. 
Następnie głos zabrał Marcin Gwóźdź – wicemarszałek 
województwa dolnośląskiego oraz Lidia Marcinkowska
-Bartkowiak – dyrektor naczelny ds. komunikacji 
KGHM Polska Miedź S.A.

W spotkaniu, oprócz Samorządowców Zagłębia Mie-
dziowego, uczestniczyła miedzy innymi prorektor ds. 
dydaktyki i studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy 
dr Helena Babiuch i prodziekan Wydziału Nauk Tech-
nicznych i Ekonomicznych dr Przemysław Siudak. 
Gościem honorowym obrad była profesor Elżbieta 
Chojna-Duch z Instytutu Nauk Prawno-Administra-
cyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, wiceminister 
finansów w latach 1994 –1995 oraz 2007 – 2009, która 
wygłosiła wykład pt. „Finanse publiczne a finanse JST, 
budżety przedsiębiorstw – różnice a punkty wspólne”. 
Prezentacja rozpoczęła pierwszą sesję obrad odnoszącą 
się do „Finansów dla samorządów – programy oraz 
narzędzia krajowe i europejskie”.

relacje

Związek Pracodawców Polska Miedź 
o finansach samorządów 

w PWSZ im. Witelona w Legnicy
W tej części konferencji zaprezentowano jeszcze 

wystąpienia Małgorzaty Gołyńskiej-Minkiewicz – 
Naczelnika Wydziału Analiz i Monitoringu Rynku PPP 
w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pt. „Partnerstwo 
Publiczno-Prywatne jako metoda realizacji projektów 
samorządowych” oraz Tomasza Pasiukiewicza z Punktu 
Informacyjnego Funduszy Europejskich w Legnicy 
o „Możliwości finansowania projektów z funduszy UE”. 

W drugiej sesji zaprezentowano „Programy 
tematyczne dedykowane dla samorządów”. Obrady 
rozpoczęła Maria Regina Maroncelli – Prezydent Euro-
pejskiej Konfederacji ELFAC, omawiając „Europejską 
Sieć Miast Przyjaznych Rodzinie”. Podczas spotkania 
wręczyła certyfikaty akcesyjne miastom, które dołą-
czyły do sieci miast przyjaznych rodzinie. 

Certyfikat otrzymała Gmina Polkowice, a odebrał 
go burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki; Głogów – 
Gmina Miejska, certyfikat odebrał prezydent Głogowa 
Rafael Rokaszewicz; oraz Miasto Legnica, certyfikat 
odebrał wiceprezydent Legnicy Krzysztof Duszkiewicz.

Następnie Łukasz Kasztelowicz – prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu omówił temat 
„Projekty środowiskowe – zarządzanie odpadami, 
ochrona powietrza, zasobów wodnych, powierzchni 
ziemi”, a Mariusz Ciechanowski – Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu zaprezentował „Fundusz dróg samorzą-
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dowych”. Na zakończenie tej części obrad Grzegorz 
Suduł – dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich 
i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego przedstawił „Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”. 

Ostatnia, trzecia sesja obrad dotyczyła „Współpracy 
samorządów i przedsiębiorstw – wybrane aspekty”. 
Rozpoczęła ją prezentacja prof. Ewy Pancer-Cybulskiej 
z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prof. 
Krzysztofa Safina zatytułowana „Stymulanty i bariery 
współpracy samorządy – firmy”. Z kolei prezes Zarządu 
Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wiel-
kopolskim Bartosz Ziółkowski zaprezentował „Ostrowski 
Klaster Energetyczny – zarządzanie energią, kreowanie 
rozwojem i inwestycjami w gospodarce komunalnej”. 
Na koniec dr Magdalena Muradin z Instytutu Gospo-
darki Surowcami i Energią PAN omówiła „Środowi-
skową ocenę funkcjonowania biogazowni”. 

Po obradach prof. Elżbieta Chojna-Duch spotkała 
się z władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy i jej Rektorem prof. 

dr. hab. inż. Ryszardem K. Pisarskim. Pani profe-
sor przyznała, że po raz pierwszy gości w Legnicy, 
a tym samym w murach naszej Uczelni. Zarówno 
miasto, jak i Uczelnia zrobiły na niej bardzo pozy-
tywne wrażenie.
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W Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy 7 czerwca 2019 roku odbyła się Między-
narodowa konferencja naukowa pt. „Pomoc humani-
tarna w XXI wieku. Rozumieć przeszłość, kształtować 
przyszłość”. 

Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja Lekarze 
Europy, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej 
oraz Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy. 

Konferencja odbyła się pod patronatem Polskiej 
Rady Ratowników Medycznych, Polskiego Towarzy-
stwa Higienicznego oraz Pogotowia Ratunkowego 
w Legnicy. Patronat nad konferencją objął również 
UNICEF Polska.

Celem konferencji była wymiana poglądów, wyników 
badań i doświadczeń na temat medycyny praktycznej. 
Podczas konferencji miały miejsca wystąpienia prele-
gentów z różnych dziedzin, zaangażowanych w akcje 
humanitarne. Omawiane problemy obejmowały między 
innymi:  zintegrowany system ratownictwa medycz-
nego; innowacje w środkach medycznego transportu 
podczas zagranicznych misji wojskowych; działania 
zagraniczne i reakcje na kataklizmy i klęski żywio-
łowe; bojowe obrażenia narządu ruchu w doświad-
czeniach GZM PKW w Afganistanie; doświadczenia 
Polskiej Misji Medycznej w pomocy humanitarnej 

konferencje, sympozja, 
seminaria

Międzynarodowa Konferencja 
pt. „Pomoc humanitarna w XXI wieku”

w ramach działań szpitala polowego i aktualnie reali-
zowanych projektów na Bliskim Wschodzie; Medyczny 
Zespół Ratunkowy PCPM w międzynarodowym syste-
mie koordynacji działań ratunkowych WHO; ryzyko 
podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych przez 
służby ratunkowe w czasie zagranicznych misji huma-
nitarnych; specyfikę działań medyczno-ratowniczych 
w misjach zagranicznych. 

Za udział w konferencji przyznawano punkty edu-
kacyjne dla ratowników medycznych.

Wszystkich przybyłych powitał Andrzej Dziuba, 
prezes Zarządu Fundacji Lekarze Europy z Legnicy. 
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele wielu 
podobnych organizacji pożytku publicznego z całej 
Polski oraz przedstawiciele legnickiego samorządu 
– wiceprezydent Krzysztof Duszkiewicz i naszej 
Uczelni – dr Monika Wierzbicka, dziekan Wydziału 
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, dr n. med. 
Joanna Żółtańska, prodziekan Wydziału NoZiKF, oraz 
dr Agnieszka Kos, prodziekan Wydziału Nauk Spo-
łecznych i Humanistycznych. W swoim wstępie prezes 
Fundacji podkreślił jej rolę, która nie tylko śpieszy 
z pomocą humanitarną, ale także dba o rozwój zawo-
dowy lekarzy, organizując dla nich specjalne kursy 
i szkolenia z najnowszych metod terapeutycznych. 

Szerzej o „Celach i statutowych działaniach Funda-
cji Lekarze Europy” mówił lek. med. Michał Popraw-
ski, założyciel i Fundator Fundacji Lekarze Europy. 
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konferencje, sympozja, 
seminaria
Następnie prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz, 
prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, przed-
stawił „Misję i wizję rozwoju Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”. Zwrócił 
przede wszystkim uwagę na działania zmierzające 
do wykształcenia specjalistów, którzy będą mogli 
szybko odnaleźć się na rynku pracy, ale przy tym 
będą realizować swoje pomysły na życie.

Jacek Jarosz, wiceprezes Fundacji Redemptoris 
Missio z Poznania, omówił „Odpowiedzialne działania 
pomocowe na przykładzie programów i projektów Fun-
dacji Redemptoris Missio”. Z kolei Rafał Kostrzyński 
reprezentujący Urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. 
Uchodźców z Warszawy zaprezentował „Doświadczenia 
ONZ w niesieniu pomocy humanitarnej”. Następnie 
Dominik Stosik, student V roku Uniwersytetu Medycz-
nego we Wrocławiu, członek IPPNW, zaprezentował 
„Działania humanitarne międzynarodowych lekarzy 
przeciw wojnie nuklearnej”. Po nim Jarosław Bittel, 
zastępca dyrektora Caritas Polska z Warszawy, omówił 
„Działania zagraniczne i reakcje na kataklizmy i klę-
ski żywiołowe”, a Derek Petterson, prezes Fundacji 
Diamond Ukraina oraz członek ukraińskiej OBWE 
z Odessy, przedstawił „Działania humanitarne OBWE 
na Ukrainie”. Na zakończenie pierwszej części obrad 
dr n. farm. Andrzej Horowski z Grupy Ratownictwa 
Medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża z Wroc-
ławia omówił „Reguły dobrego świadczenia pomocy 
humanitarnej”. Po tych wystąpieniach wszyscy obecni 
mogli wziąć udział w dyskusji. 

Drugą część obrad otworzył referat pt. „Unijny 
mechanizm ochrony ludności jako działania ratowni-
cze na arenie międzynarodowej” wygłoszony przez dra 
inż. Pawła Dąbrowę z PWSZ im. Witelona z Legnicy. 
Po nim dr hab. n. med. Jacek Smereka reprezentu-
jący Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu przedstawił „Zintegrowany 
system ratownictwa medycznego”. Uczestnik bitwy 
o Karbalę w Iraku ppłk lek. med. Jacek Słysz zaprezen-
tował „Bojowe obrażenia narządu ruchu w doświad-
czeniach GZM PKW w Afganistanie”. Po nim Ewa 
Piekarska, prezes Polskiej Misji Medycznej z Krakowa, 

omówiła „Doświadczenia Polskiej Misji Medycznej 
w pomocy humanitarnej, w ramach działań szpitala 
polowego i aktualnie realizowanych projektów na Bli-
skim Wschodzie”. „Innowacje w środkach medycznego 
transportu podczas zagranicznych misji humanitar-
nych” przedstawił dr Jakub Marszałkiewicz, pilot 
samolotu. Kolejny z mówców, Michał Madeyski, koor-
dynator Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum 
Pomocy Międzynarodowej z Warszawy, zaprezentował 
„Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM w międzynaro-
dowym systemie koordynacji działań ratunkowych 
WHO w Ugandzie”. Kończąc drugą część obrad, Robert 
Kuriata, ratownik i ekspert medyczny, omówił „Specy-
fikę działań medyczno-ratowniczych w humanitarnych 
misjach zagranicznych”. 

Trzecią i ostatnią część obrad otworzył Sebastian 
Nowicki z COO Pelixar S.A. w Gdyni, omawiając 
i prezentując w praktyce „Techniki zastosowania bez-
załogowych systemów lotniczych w służbie pomocy 
humanitarnej”. Pokaz oblatywania dronów odbył się 
przed budynkiem Centrum Konferencyjno-Widowi-
skowego. 

W tej części obrad zgromadzeni mogli zapoznać 
się z prawnymi aspektami działalności humanitarnej. 
Doktor Krzysztof Pyclik z Wrocławia przedstawił „Pol-
skie aspekty prawa humanitarnego”, a dr Rafał Kubik 
z PWSZ im. Witelona w Legnicy omówił „Ochronę 
uchodźców w międzynarodowym prawie humanitar-
nym”. 

Na zakończenie konferencji PD dr med. Bert 
Bosche, naczelny ordynator Kliniki Neurologii 
i Wczesnej Rahabilitacji MediClin Klinikum Reichshof- 
-Eckenhagen z Niemiec, przedstawił referat pt. „Małe 
wioski potrzebują pomocy humanitarnej w ramach 
projektu Bhadratar w Nepalu”. 

Obrady podsumował Andrzej Dziuba, prezes 
Zarządu Fundacji Lekarze Europy z Legnicy, Prze-
wodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji. 

Podczas obrad uczestnicy konferencji mogli obej-
rzeć specjalnie dla nich przygotowaną wystawę foto-
graficzną, ukazującą miejsca wymagające niesienia 
bezpośredniej, solidarnej pomocy humanitarnej. 
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Pod takim hasłem studenci Wydziału Nauk Spo-
łecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, kierunek 
Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna 
i przedszkolna, zorganizowali w maju cykl zajęć 
dla uczniów klas trzecich i czwartych ze Szkoły 
Podstawowej nr 10 im. Zofii Kossak w Legnicy. 
Nauka poprzez zabawę była dominującą formą 
zajęć, podczas których uczniowie mieli możliwość 
w praktycznym działaniu zapoznać się z nowymi 
technologiami wzbogacającymi proces kształcenia. 
Zajęcia zostały przygotowane z wykorzystaniem 
metody stacji dydaktycznych, na których uczniowie, 
korzystając z nowoczesnych środków dydaktycznych, 
rozwiązywali stojące przed nimi problemy. Zapro-
ponowane przez studentów zadania miały na celu 
poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii 
w procesie kształcenia rozwijanie u uczniów umiejęt-
ności logicznego i twórczego myślenia oraz myślenia 
przyczynowo-skutkowego, ćwiczenie pamięci i kon-
centracji oraz doskonalenie pracy w grupie. 

Korzystając z urządzenia interaktywnego 
„Magiczny dywan” (stacja dydaktyczna „Odkrywcy”), 
uczniowie, za pomocą odpowiednich aplikacji, mieli 
za zadanie zaprogramować Robota Bot, przeprowa-
dzić mysz przez labirynt w jak najkrótszym czasie 
do norki z serem, odnaleźć pary kart (gra „Memory”) 
oraz rozegrać mecz piłki nożnej.

Laptopy (stacja dydaktyczna „Programiści”) 
służyły uczniom do wykonania zadania z zakresu 
programowania wizualnego przy wykorzystaniu pro-
gramu Scratch Junior. Uczniowie mieli samodzielnie 
stworzyć sekwencję poszczególnych ruchów postaci 
bądź obiektów zgodnie z zaprezentowanym przez 
nauczyciela efektem końcowym zadania. Realizując 
zadanie „Wyścig safari”, zaproszeni goście programo-
wali trzy dowolne zwierzęta tak, aby każde z nich 
w różnym tempie dobiegło do mety

Tablety (stacja dydaktyczna „Poloniści”) wyko-
rzystane zostały przez uczniów do rozwiązywania 
zadań z zakres języka polskiego. Posługując się 
aplikacją „Kujon”, mieli za zadanie uzupełnienie luki 
w wyrazie poprzez wybranie prawidłowej litery: „ó” 
lub „u”, „h” lub „ch”, „ż” lub „rz” (ortografia) oraz 
określeniu liczby liter, głosek i sylab w podanym 
wyrazie (fonetyka).

Uczniowie, korzystając z tablicy interaktywnej 
oraz monitora interaktywnego (stacja dydaktyczna 
„Matematycy”), rozwiązywali zadania, które doskona-
liły posiadane przez nich umiejętności matematyczne. 
W oparciu o zasoby internetowe portali edukacyj-
nych Matzoo oraz KidDoland uczniowie wykonywali 
działania dodawania i odejmowania w zakresie 100, 
rozpoznawali i liczyli figury geometryczne ukryte 
na różnych obrazkach oraz wyszukiwali odpowiednią 
liczbę elementów i umieszczali je w polu wskazują-
cym właściwą cyfrę.

Nowe technologie 
w edukacji wczesnoszkolnej

Trud, jaki włożyli uczniowie w rozwiązywanie 
zadań, został nagrodzony słodkościami oraz gadże-
tami firmowymi Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy. 

Zajęcia zostały zorganizowane w ramach ćwiczeń 
z przedmiotu Nowoczesne technologie w nauczaniu 
wczesnoszkolnym i przedszkolnym prowadzonych 
przez dra Marka Kazimierowicza.
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Z inicjatywy dra Pawła Kobesa – nauczyciela 
akademickiego z Wydziału Nauk Społecznych 
i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 28 maja 2019 
roku zorganizowano wykład dra hab. Adama 
Redzika, prof. UW, Sędziego Sądu Najwyższego, 
pt. „Rafał Lemkin i jego pojęcie zbrodni ludo-
bójstwa”. 

Rafał Lemkin bez wątpienia wpisuje się 
w poczet najwybitniejszych polskich jurystów 
– autor przełomowego pojęcia zbrodni „ludobój-
stwa”, architekt ONZ - owskiej „Konwencji w spra-
wie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa”, 
nazywany przez wielu „hero of humankind”, 
wielokrotnie nominowany do Nagrody Nobla. 

Całe swoje życie podporządkował walce 
na rzecz przeciwdziałaniu zbrodni genocydu. 
W 1944 opublikowano jego opus vitae: „Rządy 
państw Osi w okupowanej Europie”. Ta licząca 
674 strony monografia stanowiła swoiste stu-
dium prawa karnego hitlerowskich Niemiec. Nie 
to jednak zadecydowało o doniosłości dzieła – to 
w nim właśnie prawnik po raz pierwszy użył 
terminu ludobójstwo. 

Analizując politykę nazistów na okupowa-
nych przez nich terenach, zaproponował defini-
cję zbrodni, wskazał jej genezę, opisał rodzaje 
i formy, w których może być dokonywana, 
a przede wszystkim zaproponował rozwiązania, 
które służyć miały zapobieganiu podobnym wyda-
rzeniom w przyszłości.

Profesor Adam Redzik to prawnik i historyk, 
adwokat, do 2018 zastępca redaktora naczelnego 
„Palestry”, profesor nadzwyczajny w Instytucie 
Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Jest specjalistą w zakresie 
historii prawa, historii nauki i prawa porów-
nawczego. Autor kilkuset publikacji naukowych 
i popularnonaukowych.
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Majowe posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy otworzył 
i prowadził rektor, prof. Ryszard K. Pisarski. 

Jednym z najważniejszych punktów obrad było 
przyjęcie sprawozdania finansowego PWSZ im. Wite-
lona w Legnicy za rok 2018. Przewodniczący Komi-
sji Budżetowej mgr Edward Biegun poinformował, 
że na posiedzeniu w dniu 13 maja br. Komisja Budże-
towa dokonała analizy sprawozdania finansowego PWSZ 
im. Witelona w Legnicy za rok 2018. Przedłożone przez 
Rektora PWSZ im. Witelona sprawozdanie obejmuje: 
wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 
od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.; bilans sporządzony 
na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasy-
wów wykazuje sumę 122.579.816,67 zł; rachunek zysków 
i strat za rok obrotowy 1.01.2018 r. do 31.12.2018 
wykazujący zysk netto w kwocie 1.795.029,55 zł; 
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 
od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zmniejsze-
nie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.606.167,37 zł; 
zestawienie zmian w kapitale własnym (funduszu) za rok 
obrotowy od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące 
zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.965.244,80 
zł.; dodatkowe objaśnienia i informacje do sprawozdania 
finansowego za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 
z badania rocznego sprawozdania finansowego PWSZ 
im. Witelona w Legnicy.

Dokonując oceny przedłożonego sprawozdania, 
Komisja korzystała ze sprawozdania niezależnego 
biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania 
finansowego PWSZ im. Witelona w Legnicy sporzą-
dzonego przez AUDIT CONSULT Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie.

Komisja stwierdziła że: badanie sprawozdania 
finansowego polegało na przeprowadzeniu procedur 
służących uzyskania dowodów badania kwot i ujaw-
nień w sprawozdaniu finansowym. Biegły rewident, 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe 
Uczelni za 2018 rok

dokonując oceny ryzyka, wziął pod uwagę działanie 
kontroli wewnętrznej Uczelni w zakresie dotyczącym 
sporządzania i rzetelnej prezentacji sprawozdania 
finansowego.

Zdaniem Komisji i niezależnego biegłego rewidenta, 
zbadane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny 
i jasny obraz sytuacji majątkowej uczelni na dzień 
31.12.2018 r., sporządzone zostało na podstawie ustawy 
o rachunkowości i prowadzonych ksiąg rachunko-
wych. Jest zgodne z przepisami prawa i postanowie-
niami Statutu PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Komisja Budżetowa wniosła o podjęcie uchwały 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za rok 2018 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy. Członkowie Senatu nie wnie-
śli uwag i zastrzeżeń. W ten sposób projekt uchwały 
został przyjęty. 

W sprawach bieżących dr Helena Babiuch, pro-
rektor ds. dydaktyki i studentów, poinformowała, 
że Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych jest 
po kolejnej akredytacji. Brak na dzień dzisiejszy jest 
wyników, ale podziękowała zespołowi za ciężką pracę 
oraz wyraziła nadzieję, że opinia będzie pozytywna. 
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Działająca przy prezydencie 
Legnicy Społeczna Rada Sportu 
14 maja 2019 roku rozpoczęła 
kolejną, 5-letnią kadencję. Prze-

wodniczącym tego 11-osobowego gremium został 
Łukasz Stawarz – nauczyciel akademicki z Zakładu 
Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu 
i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy, trener Legnickiego 
Klubu Taekwon-do oraz trener Reprezentacji Polski 
Mężczyzn w Taekwon-do. 

Łukasz Stawarz jest stałym bywalcem najwyższej 
rangi zawodów, a to niezmiernie ważne, bo daje 
konieczne doświadczenie. Ma w swoim klubie kilku 
kadrowiczów, którzy odnoszą sukcesy zarówno indy-
widualne, jak i zespołowe. W ocenie sportowców jest 
uważany za dobrego technika oraz wychowawcę, który 
potrafi słuchać, co jest bardzo istotne podczas pracy 
z młodzieżą, którą trzeba czasami moralnie wesprzeć.

Społeczna Rada Sportu reprezentuje legnickie śro-
dowiska, kluby i stowarzyszenia sportowe. Ma cha-
rakter opiniodawczy i konsultacyjny. Rada po raz 
pierwszy powołana została w 2007 roku.

Poza Łukaszem Stawarzem w składy Rady weszli: 
jako wiceprzewodniczący Bogusław Dolata (Legnicki 
Szkolny Związek Sportowy) i Ewa Supernat-Lobert 
(TKKF Zagłębie Miedziowe Legnica) jako sekretarz. 
Członkami Rady są ponadto: Józef Baściuk (OSŁ 
Strzelec), Piotr Potycz (KS Konfeks Legnica), Piotr 
Pęczek (MSPR Siódemka Legnica), Zbigniew Prych 
(Ognisko TKKF Olimp Legnica), Joanna Stenzel-Cho-
miak (LKS Trójka), Jacek Kiełb (MKS Ikar Legnica, 
Klub Uczelniany AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy), 
Przemysław Kołkowski (MKS Miedź Legnica S.A.), 
Tomasz Dobrołowicz (UKS Dziewiątka Legnica).

W Społecznej Radzie Sportu zasiadł także Jacek 
Kiełb, pełniący funkcję wiceprezesa ds. organizacyj-
nych w Klubie Uczelnianym AZS PWSZ im. Witelona 
w Legnicy oraz członek Zarządu Głównego AZS.

Jacek Kiełb w Klubie Uczelnianym AZS Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Leg-
nicy zajmuje się między innymi organizacją zawodów 
i turniejów sportowych na szczeblu lokalnym jak 
i ogólnopolskim, uczestniczy w pracach sekcji sporto-
wych. Od kilku lat z powodzeniem wspólnie z Piotrem 
Gruszką organizuje Turniej Piłki Siatkowej – Gruszka 
Cup Legnica. Kolejne edycje tego sportowego wyda-
rzenia przyciągają rzesze mieszkańców naszego Mia-
sta jak i okolicznych miejscowości.

Zadaniem Rady jest między innymi opiniowanie 
projektów budżetu miasta w sferze kultury fizycznej, 
sportu i turystyki, opiniowanie kandydatur do sty-
pendiów sportowych dla zawodników osiągających 
najwyższe wyniki w sporcie kwalifikowanym oraz 
wyróżnień i nagród. Jest to także społeczne gremium 
doradcze prezydenta w sprawach związanych z roz-
wojem sportu w Legnicy.

Łukasz Stawarz przewodniczącym 
legnickiej Rady Sportu

fot. istotne.pl
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Studenci ostatniego rocznika kierunku Fizjoterapia 
7 maja 2019 roku odbyli podróż śladami hydrotera-
pii po Śląsku. Z inicjatywy dziekan Wydziału Nauk 
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej dr Moniki Wierzbic-
kiej oraz w ramach projektu „Zintegrowany Pro-
gram Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy na lata 2018 – 2022” ponad 
40 osób odwiedziło w pierwszym etapie Kamień Śląski 
na Opolszczyźnie. 

Miejscowość znana jest jako miejsce urodzin 
trzech polskich świętych z rodu Odrowążów, w tym 
założyciela zakonu dominikanów w Polsce św. Jacka 
i patrona Wrocławia bł. Czesława. Właśnie na tere-
nie posiadłości rodu Odrowążów, która przechodziła 
w ręce kolejnych śląskich rodów szlacheckich, znaj-
duje się obecnie i działa Sebastianeum Silesiacum. 
Ciekawostką jest fakt, że każdorazowo głowa rodu 
nosiła łacińskie imię Hiacynt (Jacek), a ostatni właś-
ciciel pałacu, także Hiacynt, pochowany został przed 
kilkunastu laty w miejscowym kościele. 

Sebastianeum Silesiacum nawiązuje do tradycji 
i korzysta z doświadczeń ojca wodolecznictwa, księdza 
Sebastiana Kneippa. Ten pochodzący z Bawarii ksiądz 
założył w połowie XIX wieku wzorcowy ośrodek w Bad 
Worishofen. Wykorzystywał lecznicze działanie wody, 
zdrowego stylu życia i oderwania się od kłopotów 
dnia codziennego poprzez modlitwę. Twórca śląskiego 

Śladami hydroterapii na Śląsku
Sebastianeum Silesiacum, ksiądz arcybiskup Alfred 
Nossol, kilkanaście razy spędzał urlop w Bawarii 
i tam zapoznał się z metodami księdza Kneippa. 
Kiedy po roku 1990 zaproponowano kurii opolskiej 
przejęcie ruin zamku, biskup Nossol zdecydował się 
podjąć to wyzwanie, nie tylko ze względu na kult 
św. Jacka, ale także na możliwość prowadzenia kura-
cji kneippowskiej. W ten sposób powstał wzorowy 
ośrodek stosujący metody księdza Kneippa. 

Nasi studenci mieli okazję wysłuchania wykładu 
o Sebastianie Kneippie i jego metodach, który wygło-
sił kierownik naukowy ośrodka ksiądz prof. dr hab. 
Zygfryd Glaesser z Uniwersytetu Opolskiego. Ze stu-
dentami spotkał się też założyciel Ośrodka metropolita 
senior arcybiskup Alfred Nossol, który opowiedział 
nie tylko o historii ośrodka, ale bardzo interesująco 
przedstawił kulisy mszy pojednania, którą odprawił 
12 listopada 1989 roku w Krzyżowej w obecności 
naszego pierwszego niekomunistycznego premiera 
Tadeusza Mazowieckiego i ówczesnego kanclerza Nie-
miec Helmuta Kohla. 

Drugi wykład wygłosił dr hab. n. med. Krzysztof 
Wronecki, który przedstawił postać drugiego wiel-
kiego twórcy hydroterapii Vincenta Priesnitza, dzia-
łającego w odległym o kilkadziesiąt kilometrów, tuż 
za granicą czeską, Jeseniku. 

Po wykładach towarzyszący studentom prorektor 



®
17student po godzinach

ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. 
inż. Jerzy J. Pietkiewicz w towarzystwie dr Moniki 
Wierzbickiej umieścił pamiątkową tablicę z nazwą 
„Platan Witelona” przy drzewie, które posadzili 
w Kamieniu Śląskim obecnie już absolwenci kie-
runku Fizjoterapia z 2018 roku. Pamiątkowe zdjęcie 
przy miejscu narodzin św. Jacka zakończyło pobyt  
w Sebastianeum Silesiacum – Instytucie Naukowo- 
-Badawczym Księdza Sebastiana Kneippa w Kamieniu 
Śląskim.

Jesenik w Czechach był kolejnym etapem nauko-
wej podróży studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu 
i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy. Oprowadzał po nim 
dr hab. Mariusz Migała z Politechniki Opolskiej, autor 
podręcznika „Historia fizjoterapii” w towarzystwie 
prof. dra hab. n. med. Jerzego Kołodzieja z PWSZ 
im. Witelona w Legnicy. 

Twórcą hydroterapii w Jeseniku był Vincenz 
Priesnitz, niepiśmienny chłop, który na sobie doznał 
leczniczego działania wody i z bardzo dobrym skut-
kiem stosował te metody u innych. Do języka pol-
skiego weszło, pochodzace od jego nazwiska, słowo 
„prysznic”. Jesenik z małej wsi rozwijał się w XIX 
wieku burzliwie i w chwili obecnej jest wspaniałym 
kurortem, gdzie stosuje się wszechstronnie zasady 
hydroterapii. Pełni wrażeń i nasyceni wiedzą studenci 
wrócili zadowoleni do Legnicy.

Krzysztof Wronecki
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„Pomagamy rodakom na Ukrainie III – 
z pamięcią o poległych kresowiakach”

W związku z planowanym wyjazdem na Ukra-
inę w ramach akcji „Pomagamy rodakom 
na Ukrainie III – z pamięcią o poległych kre-
sowiakach” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
PWSZ im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Aka-
demicka” i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Witelona w Legnicy zapraszają studentów 
i pracowników do zgłaszania chęci uczestnictwa 
w tej ważnej inicjatywie.

Planowany termin wyjazdu od 30 czerwca 
do 14 lipca 2019 roku uzależniony jest od dofinan-
sowania wniosków, w których zaplanowano: pobyt 
i prace wolontariuszy w Państwowym Historyczno- 
-Kulturowym Rezerwacie „Nagujewicze”; odwie-
dziny w Drohobyczu – spotkanie w Polskiej 
Sobotniej Szkole i przekazanie zebranych darów 
i zakupionych książek; prace remontowe na cmen-
tarzu w Snitkowie. W ramach pobytu założono 
również: zwiedzanie m.in. Kamieńca Podolskiego, 
Lwowa, Drohobycza, spotkania integracyjne ze 

społecznością odwiedzanych miejscowości oraz 
innymi wolontariuszami.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: 
skwarekb@pwsz.legnica.edu.pl do 25 czerwca 
2019 roku, z podaniem danych personalnych: 
imię (lub imiona – zgodnie z wpisem w paszpor-
cie) i nazwisko; wydział, kierunek, rok studiów; 
adres zamieszkania; data i miejsce urodzenia; 
numer pesel; numer telefonu do kontaktu.

O szczegółach wyjazdu osoby bezpośrednio 
zainteresowane zostaną poinformowane drogą 
e-mail.

WAŻNE: Osoby wyjeżdżające na Ukrainę 
powinny posiadać ważny paszport.
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W siedzibie Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A. w Legnicy 5 czerwca 2019 roku 
odbyło się uroczyste podpisanie umowy o przyjęciu 
patronatu nad Technikum Akademickim w Legnicy 
przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. 

W uroczystości wzięli udział Krzysztof Sadowski – 
Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej S.A., Przemysław Bożek – Wiceprezes Zarządu 
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Jerzy 
Stefaniak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju PWSZ im. Witelona w Legnicy „Wspólnota 
Akademicka”, Krystian Sadowski – Pełnomocnik 
Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju PWSZ 
im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” ds. 
utworzenia Technikum Akademickiego w Legnicy oraz 
Dariusz Wędzina – Dyrektor Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego. 

Patronat nad klasami Technikum Akademickiego 
oferującego kształcenie w zawodach technik infor-
matyk, technik automatyk oraz technik energetyk 
obejmował będzie wspieranie działań w kierunku 
pozyskiwania przedsiębiorców w celu organizacji 
w ich zakładach pracy praktyk i staży zawodowych 
uczniów Szkoły. Umożliwienie uczniom poznania 
zakładów pracy. Wspieranie Szkoły w wyposażaniu 
laboratoriów kształcenia zawodowego, organizowaniu 
konkursów zawodoznawczych. W ramach patronatu 
będą podejmowane działania na rzecz promocji i roz-
woju kształcenia zawodowego uczniów Technikum. 
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A wspierać 
będzie szkołę w organizacji wydarzeń i uroczysto-
ści związanych z funkcjonowaniem powstałych klas 
patronackich. 

Technikum Akademickie w Legnicy nastawione 
jest na współpracę z przemysłem, co wiążę się między 
innymi z powstawaniem klas patronackich. Szkoła 
rozpocznie działalność we wrześniu 2019 r., kształcąc 
w zawodach technik automatyk, technik energetyk 
oraz technik informatyk. Technikum prowadzi nabór 
kandydatów do 5-letniego technikum po 8-letniej 
szkole podstawowej. Ze względu na oferowane kie-
runki, bazę dydaktyczną, kadrę nauczycielską oraz 

Technikum Akademickie w Legnicy 
pod patronatem 

Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
współpracę z największymi firmami regionu i kraju 
cieszy się dużym zainteresowaniem potencjalnych 
uczniów i ich rodziców. Praktyki zawodowe ucz-
niowie Technikum odbywać będą w największych 
firmach regionu, między innymi w firmach działają-
cych na terenie LSSE. Zajęcia w Technikum odbywać 
się będą na terenie kampusu Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Kształce-
nie z przedmiotów zawodowych realizowane będzie 
w nowocześnie wyposażonych pracowniach i labo-
ratoriach Uczelni. Absolwenci technikum po zdaniu 
egzaminu maturalnego mogą kontynuować edukację 
na studiach wyższych. Zdane w trakcie nauki pań-
stwowe certyfikaty kwalifikacji zawodowych umożliwią 
absolwentom Technikum Akademickiego uzyskanie 
tytułu zawodowego – technika, który podniesie ich 
atrakcyjność na rynku pracy w kraju i za granicą.

Oferowane zawody – technik informatyk, technik 
automatyk oraz technik energetyk – mają obecnie 
najlepsze perspektywy nie tylko w Legnicy i okoli-
cach, absolwentami takich kierunków zainteresowane 
są również działające w naszym regionie firmy mię-
dzynarodowe. 
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W najnowszym wydaniu czasopisma „Nade 
Wszystko Dziecko – Biuletyn Informacyjny TPD” edy-
cja 2018/2019 ukazał się artykuł dr Heleny Babiuch, 
prorektora ds. dydaktyki i studentów Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 
Poniżej zamieszczamy jego przedruk:

„Na przełomie roku 2003/2004 zrodził się pomysł 
utworzenia grupy wolontariuszy- studentów. Pierw-
sze kroki poczynione w kierunku powołania zespołu 
wolontariuszy obejmowały kontakt z Centrum Wolon-
tariatu w Warszawie oraz organizację cyklu wykładów 
na temat idei wolontariatu.

Następnie we współpracy ze Stowarzyszeniem 
na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Witelona w Legnicy 
«Wspólnota Akademicka» zorganizowano pierwszą 
rekrutację wolontariuszy-studentów. Kolejnym etapem 
było przeprowadzenie wiosną 2004 roku szkoleń dla 
wolontariuszy obejmujących 50 godzin wykładów, 
ćwiczeń i warsztatów, które zakończyły się testami 
weryfikującymi wiedzę. 

Wolontariacka Uczelnia
W efekcie w latach 2004 – 2005 pozyskano 100-oso-

bową grupę młodzieży gotowej do podjęcia pracy 
w ramach wolontariatu. Cykl ten jest powtarzany 
w każdym kolejnym roku akademickim. Studenci, 
którzy ukończyli szkolenia, stanowią wykwalifikowaną 
kadrę wolontariuszy gotowych do rozpoczęcia dzia-
łań w licznych placówkach i instytucjach. Trzeba też 
wspomnieć, że grono wolontariuszy studentów uzupeł-
niają wolontariusze nauczyciele, dydaktycy uczelni – 
w sumie 17 osób. Obecnie wolontariat realizowany 
jest w studenckim Kole TPD, Samorządzie Studentów 
i Stowarzyszeniu «Wspólnota Akademicka».

Na stronie internetowej uczelni poświęconej 
ruchowi wolontariuszy można przeczytać, że stu-
denci wolontariusze «świadczyli również pomoc mię-
dzy innymi na oddziałach w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym w Legnicy, w Terenowym Ośrodku 
Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Nie-
słyszących w Legnicy, Poradni Zdrowia Psychicznego 
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego, w świet-
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licach środowiskowych w Legnicy przy parafiach 
pw. Świętego Jana Chrzciciela, Świętego Jacka, Świę-
tego Józefa Opiekuna Zbawiciela, w świetlicy profi-
laktyczno-wychowawczej przy parafii w Trzebnicy, 
w Szkole Podstawowej w Kunicach oraz w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Legnicy, organizując dzieciom 
czas pozalekcyjny i wypoczynek podczas ferii zimo-
wych, w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych 
w Legnicy, w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy 
oraz w wielu innych instytucjach, w których ich 
pomoc była potrzebna».

Rozwój wolontariatu w społeczności akademickiej, 
a także wyrażana chęć włączenia się w działania 
na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom w spo-
łeczności lokalnej zaowocowała powołaniem w PWSZ 
im. Witelona w Legnicy 14 listopada 2013 roku 
Studenckiego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
(SK TPD). Głównymi inicjatorami tego przedsięwzięcia 
byli prezes Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy 
Kazimierz Pleśniak oraz ówczesny dziekan Wydziału 
Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Wite-
lona w Legnicy Edward Biegun.

Dzięki wzajemnej współpracy została stworzona 
przestrzeń do nowatorskich działań podejmowanych 
przez legnicki oddział TPD jako organizacji trze-
ciego sektora oraz PWSZ im. Witelona w Legnicy 
jako środowiska akademickiego. Przez to TPD może 
korzystać z kapitału studentów i wykładowców, z ich 
wiedzy pomocnej w realizacji zadań programowych 
w działalności opiekuńczo-wychowawczej, a studenci 
nabywają praktycznych umiejętności z zakresu dzia-
łania NGO, sprawdzają przydatność swoich predyspo-
zycji do pracy na rzecz pokrzywdzonej losem dzieci 
i młodzieży oraz ich rodzin. Przykładowe działania 
wspólne obejmują:
 − organizację imprez masowych (Festyn na Dzień 

Dziecka, Paraolimpiady TPD, Maraton Zumba, Bal 
Noworoczny dla przedszkolaków);

 − zbiórki charytatywne (przyborów szkolnych, żyw-
ności, zabawek, odzieży, funduszy na określony cel);

 − udzielanie korepetycji;
 − wspomaganie opieki pielęgniarskiej; 
 − prowadzenia zajęć terapeutycznych, warsztatów, 

szkoleń;
 − organizowanie konferencji, wykładów, prelekcji 

(o wolontariacie, opiece nad dzieckiem, bezpie-
czeństwem dzieci i młodzieży, o działalności TPD).

W ramach współpracy z legnickim oddziałem TPD 
studenci odbywają także praktyki zawodowe, staże 
absolwenckie, a nawet są autorami prac dyplomowych 
o tematyce związanej z działalnością TPD.

Warto w tym miejscu podkreślić, że studenci, nio-
sąc bezinteresowną pomoc, nabywają jednocześnie 
doświadczenia niezbędnego w ich późniejszej pracy 
zawodowej, w życiu osobistym, rodzinnym, co wię-
cej, mogą łączyć to z wiedzą i refleksją akademicką 
w obszarze badawczym.

Pomijając wiele innych zespołowych wydarzeń 
czy indywidualnych inicjatyw wolontariatu mło-
dzieżowego i studenckiego w kołach TPD, należy 
w konkluzji przywołać myśl, że wolontariat jest 
nie tylko formą pomocy, ale także składową edukacji 
i kształcenia, zbiorem określonego rodzaju warto-
ści. Wartości i postawy zaszczepione w młodych 
ludziach podczas pracy w zespołach wolontariuszy 
są znakomitą formą edukacji obywatelskiej. Dają 
szansę na to, że współpraca i porozumienie pomię-
dzy różnymi środowiskami w lokalnej wspólnocie 
będzie sprzyjała efektywniejszej realizacji działań 
prorodzinnych i prospołecznych.

Na zakończenie w imieniu władz i całego środo-
wiska akademickiego Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy wyrażam ser-
deczne podziękowanie Zarządowi Głównemu TPD 
oraz legnickiemu Oddziałowi TPD za wspieranie 
i docenianie naszych studentów, dydaktyków, wolon-
tariuszy, co czyni naszą współpracę bardziej otwartą, 
efektywną i przyjazną, niesie wiele korzyści dla 
całego środowiska lokalnego, w tym szczególnie dla 
podopiecznych TPD.

Dlatego też, mając już pewne doświadczenia współ-
pracy z TPD, zachęcam inne uczelnie i środowiska 
akademickie, aby – zwłaszcza tam, gdzie prowadzone 
są studia na kierunkach takich jak pedagogika, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, pielęgniarstwo, 
ratownictwo medyczne (nie wyłączając również 
innych) – zostały podjęte różne formy systematycznej 
współpracy z oddziałami TPD w regionach. Niech to 
będą swoiste Akademie Dobrego Dzieciństwa TPD, 
które wejdą z Towarzystwem w następne stulecie 
jego działalności”.
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W dniach 14 –16 maja 2019 r. 
w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Hipolita Cegiel-
skiego w Gnieźnie odbywała się 
Ogólnopolska Konferencja Kan-
clerzy i Kwestorów Państwowych 
Wyższych Szkół Zawodowych. 
Na konferencji spotkali się repre-
zentanci 30 publicznych uczelni 
zawodowych. PWSZ im. Witelona 
w Legnicy reprezentowali mgr 
Zofia Stachniewicz – kwestor 

i mgr Jerzy Stefaniak – zastępca kanclerza.
Oficjalne otwarcie obrad połączone zostało z wystą-

pieniami dr Małgorzaty Legiędź-Gałuszki, Rektora 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, 

Ogólnopolska Konferencja 
Kanclerzy i Kwestorów 

Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych
skarbnika Konferencji Rektorów Publicznych Szkół 
Zawodowych, oraz Rektora PWSZ w Gnieźnie dra hab. 
Janusza Wiśniewskiego, prof. PWSZ. 

W czasie obrad uczestnicy konferencji wzięli udział 
w szkoleniu nt. „Zasad gospodarki finansowej Uczelni 
w świetle nowych zmian wprowadzonych ustawą 
z dnia 20.07.2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym  
i Nauce”, które poprowadziła Anna Pawełas, eks-
pert Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr OPTIMA. 
W następnym dniu konferencji dr Andrzej Kurkiewicz, 
zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Roz-
woju MNiSW omówił zagadnienia związane z two-
rzeniem i nowelizacją statutu uczelni oraz innych 
wewnętrznych aktów prawnych, a także regulacje 
dotyczące sytuacji pracowników uczelni w świetle 
nowych uregulowań prawnych.
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nej ze strzałą wbitą 
w serce. Osoba 
chora psychicznie, 
agresywna czekała 
na zespoły na zamku 
Grodno, natomiast 
w wieży ratuszowej 
w Świdnicy uczest-
nicy musieli uratować 
człowieka z amputo-
wanymi przez windę 
kończynami dolnymi. 
Z zadaniem tym naj-
lepiej poradziła sobie drużyna z Legnicy, wygrywając 
to zadanie.

Drugie miejsce w tegorocznych mistrzostwach zajęła 
załoga Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycz-
nego, natomiast najniższy stopień podium przypadł 
w udziale ratownikom z Krakowskiego Pogotowia 
Ratunkowego. Najlepsze załogi otrzymały puchary, 
medale oraz nagrody rzeczowe.
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Zespół ratowni-
ctwa medycznego 
z Legnicy w składzie: 
Szymon Dorowski, 
Krzysztof Krysa oraz 
Kamil Nowak zwycię-
żył w Regionalnych 
Mistrzostwach Dol-
nego Śląska w Ratow- 
nictwie Medycz-
nym rozgrywanych 
w Świdnicy, które 
były jednocześnie 

eliminacjami do Mistrzostw Polski w Ratownictwie 
Medycznym. Zawody rozegrane zostały 10 kwietnia 
2019 roku.

Kamil Nowak oraz Szymon Dorowski to absol-
wenci Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy. Kamil Nowak ukończył studia na kie-
runku Ratownictwo medyczne w 2013 roku. Szymon 
Dorowski jest również absolwentem Ratownictwa 
medycznego z 2013 roku oraz Pielęgniarstwa z 2016 
roku. Naszym absolwentom gratulujemy sukcesu. 

W zawodach rywalizowało 19 zespołów ratownictwa 
medycznego z całego kraju. Zawodnicy musieli zmie-
rzyć się z przypadkami, jakie wystąpiły w rzeczywisto-
ści, lub takich, które mogą zdarzyć się w codziennej 
pracy ratowników.

Konkurencje rozgrywane były w bardzo ciekawych 
miejscach, jak na przykład Sztolnie Walimskie, gdzie 
odbyła się konkurencja nocna, w której należało 
udzielić pomocy poszkodowanym w  hipotermii, czyli 
wychłodzeniu organizmu. 

W muzeum broni i militariów w Witoszowie 
na uczestników czekało zadanie, w którym ratow-
nicy musieli wykonać medyczne czynności ratun-
kowe u osoby uczulonej na leki – chorej na astmę 
oskrzelową, nad zalewem Witoszówka poszkodowa-

Absolwenci PWSZ im. Witelona w Legnicy 
najlepsi!
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11 czerwca 2019 r. podczas posiedzenia Senatu 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy powołano pierwszą Radę Uczelni. 
W jej skład weszli: Bogumiła Potocka, Krzysztof 
Sadowski, Mirosław Zaguła, Katarzyna Senko, Jerzy 
Stefaniak, Daniel Medyński oraz przewodniczący 
Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Jonathan 
Kołodziejczyk. 

Rady Uczelni to organy, których powstanie zostało 
zapisane w przepisach wprowadzających ustawę Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce. Są one trzecim, 
obok Rektora i Senatu, najważniejszym organem 
uczelni. Mają, zdaniem ustawodawcy, poprawić jakość 
zarządzania w szkołach wyższych. Rady współtworzą 
osoby spoza wspólnoty akademickiej oraz pracownicy 
Uczelni. Dodatkowo członkiem rady jest przewodni-
czący samorządu studenckiego. 

Doświadczenie osób z innych branż ma pomóc 
spojrzeć na cele i wyzwania, jakie stoją przed szkołą 
wyższą, z nowej, twórczej perspektywy. Dlatego też 
rada uczelni ma charakter doradczy. Odpowiada 
za opiniowanie strategii uczelni, którą będzie przyj-
mował Senat, a także projektu statutu. Do zadań 
rady będzie także należało monitorowanie gospodarki 
finansowej uczelni. Rada Uczelni będzie mogła zgła-
szać kandydatów na rektora podobnie jak i inne ciała 
określone w statucie uczelni – ale już nie dokonywać 
jego wyboru. Rektora wybierze kolegium elektorów, 
które jest demokratyczną reprezentacją wspólnoty 
akademickiej. 

W radach uczelni nie mogą zasiadać przedstawi-
ciele administracji rządowej i samorządowej. Nato-
miast przewodniczący samorządu studenckiego będzie 
miał ustawową gwarancję obecności w tym ważnym 
organie uczelni.

Rady uczelni nie są pomysłem oryginalnym. 
Podobne rozwiązania funkcjonują w Niemczech, 
Wielkiej Brytanii i krajach skandynawskich. Uczel-
niane rady w Uniwersytecie w Heidelbergu czy Uni-
wersytecie Technicznym w Monachium decydują 
o strategii i programie rozwoju uczelni oraz same 
dokonują wyboru odpowiednika rektora, tj. pre-
zydenta. Jeszcze większe kompetencje mają rady 
na duńskich uniwersytetach, w których na mocy 
ustawy odpowiadają za planowanie strategiczne, 
nadzór nad sprawami finansowymi oraz powoływanie 
i odwoływanie rektora.

Powołano pierwszą Radę Uczelni
Do szczegółowych zadań rady uczelni należy: opi-

niowanie projektu strategii uczelni; opiniowanie pro-
jektu statutu; monitorowanie gospodarki finansowej 
uczelni; monitorowanie zarządzania uczelnią; wska-
zywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu 
przez senat; opiniowanie sprawozdania z realizacji 
strategii uczelni; wykonywanie innych zadań okre-
ślonych w statucie.

W ramach monitorowania gospodarki finanso-
wej rada uczelni: opiniuje plan rzeczowo-finansowy; 
zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo- 
-finansowego i zatwierdza sprawozdanie finansowe. 

W ramach wykonywania zadań rada uczelni może 
żądać wglądu do dokumentów uczelni.

Rada uczelni składa senatowi roczne sprawozdanie 
z działalności.

Pierwsza Rada Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy składa się z 7 człon-
ków. Jej kadencja potrwa do 31 grudnia 2020 r. Człon-
kowie Rady nie mogą pełnić funkcji organu w żadnej 
uczelni, nie mogą być członkami rady innej uczelni ani 
być zatrudnionymi w administracji publicznej.

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy powołuje 6 członków Rady – 
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3 spośród wspólnoty Uczelni i 3 spoza wspólnoty 
Uczelni oraz dokonuje wyboru przewodniczącego 
Rady. W skład Rady wchodzi ponadto przewodni-
czący Samorządu Studenckiego PWSZ im. Witelona 
w Legnicy, który staje się jej członkiem z chwilą 
powołania członków Rady. W razie zakończenia spra-
wowania funkcji przez przewodniczącego Samorządu 
Studenckiego Uczelni przed końcem kadencji Rady 
jego członkostwo wygasa. Nowy przewodniczący 
Samorządu Studenckiego staje się członkiem Rady 
z chwilą jego wyboru, przy czym powinno to nastąpić 
w terminie 1 miesiąca.

Członkom i przewodniczącemu Rady przysługuje 
miesięczne wynagrodzenie za pracę w Radzie, przy-
znawane przez Senat: członkowi Rady w wysokości 
15% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasad-
niczego dla profesora w uczelni publicznej – z wyłą-
czeniem przewodniczącego samorządu studenckiego; 
przewodniczącemu Rady w wysokości 25% minimal-
nego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla 
profesora w uczelni publicznej. 

Rada Uczelni powołana została przez Senat 
w głosowaniu tajnym bezwzględną większością gło-
sów. W jej skład weszli jako przedstawiciele spoza 
wspólnoty Uczelni: Bogumiła Potocka – zatrudniona 
w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Spółka 
z o.o. w Lubinie, Przewodnicząca Rady Miasta Lubin; 
Krzysztof Sadowski, Prezes Zarządu Legnickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i Prezes Zarządu 
Legnickiego Parku Technologicznego Letia S.A. oraz 
Mirosław Zaguła, dyrektor Biura Zarządu Stowarzy-
szenia na Rzecz Współpracy z Państwową Wyższą 
Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy „Wspólnota 
Akademicka”. Przedstawicielami wspólnoty Uczelni 
zostali: Katarzyna Senko, kierownik Działu Organi-
zacji i Spraw Osobowych, Jerzy Stefaniak, zastępca 
Kanclerza, dr Daniel Medyński, nauczyciel akademi-
cki, oraz Jonathan Kołodziejczyk, przewodniczący 
Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

Sylwetki członków Rady Uczelni przedstawimy 
w najbliższym wydaniu „Kwadransa Akademi-
ckiego”. 
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Tegoroczne obchody Dnia Dziecka były szczególne 
dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które obchodzi 
100-lecie działalności w Polsce. Wielu sponsorów 
i darczyńców, a wśród nich Galeria Piastów i Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Leg-
nicy, sprawiły, że było wiele niespodzianek dla dzieci.

Miejscem tegorocznych imprez była Galeria Pia-
stów i teren przed galerią. Uroczystość rozpoczęły 
występy dzieci z Przedszkola „Piastów” oraz uczniowie 
z Legnicy, Lubina, Niedźwiedzic, Bieniowic, Legni-
ckiego Pola – dedykowane były przyjaciołom dzieci 
oraz mamom, które kilka dni wcześniej obchodziły 
Dzień Matki.

Następnie Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego 
i Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Leg-
nicy Kazimierz Pleśniak dokonał otwarcia imprezy, 
podkreślając, że odbywa się w roku szczególnym, bo 
w ramach obchodów 100-lecia TPD w Polsce. Życzył 
dzieciom z okazji ich święta dużo słońca, dobrych 
wyników w nauce i miłego wypoczynku podczas waka-
cji. Życzenia najmłodszym złożył też Przewodniczący 
Rady Powiatu Legnickiego i jednocześnie Przewodni-
czący Społecznej Rady Programowo-Doradczej Leg-
nickiego Oddziału TPD Aleksander Kostuń.

Działaczom TPD i przyjaciołom dzieci wręczono 
odznaki TPD „Przyjaciel Dziecka”. Otrzymały je: 
dr Małgorzata Buchla – opiekun Studenckiego Koła 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, działającego w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy; Anna Kącka – Prezes Stowarzyszenia 
„Otwórz Serce”; Anna Gątowska – dyrektor Legni-
ckiej Biblioteki Publicznej oraz Paulina Borowska – 
działaczka TPD, nauczycielka w Szkole Podstawowej 
nr 7 w Legnicy. 

Po raz dwudziesty drugi wręczono także nada-
wane z okazji Dnia Dziecka Legnickie Statuetki TPD 
„Nade Wszystko Dziecko”. Są one przyznawane co 
roku przez kapitułę pod przewodnictwem Kazimiera 
Pleśniaka. W tym roku statuetki otrzymali: małżeń-
stwo Małgorzata i Jarosław Pązikowie z Legnicy, 

Dzień Dziecka 
na 100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

którzy od 15 lat prowadzą pogotowie rodzinne. 
Umieszczane są w nim dzieci porzucone, odebrane 
rodzicom, oczekujące na adopcję. Do tej pory umiesz-
czono w nim 85 dzieci. Państwo Pązikowie otrzymali 
również odznaki „Przyjaciel Dziecka”, a Pani Małgo-
rzata tytuł „Niezwykłej Mamy”. Statuetki otrzymały 
też: Elżbieta Michalak – Przewodnicząca Koła TPD 
i nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Lubi-
nie; Elżbieta Dołowy – nauczycielka z Zespołu Szkół 
Specjalnych w Legnicy; Elżbieta Rabiej z Gimnazjum 
TWP w Legnicy.

Szesnaście mam wytypowanych przez koła Przyja-
ciół Dzieci z całego subregionu wyróżniono tytułami 
„Niezwykłych Mam”. Podsumowano i otwarto także 
wystawę XVIII Regionalnego Konkursu Plastycznego 
i Fotograficznego „Moja Mała Ojczyzna”, wręczając 
84 nagrody. Były też występy artystyczne młodych 
solistów i zespołów. 

Ponad 250 dzieci szczególnej troski otrzymało 
paczki ze słodyczami i owocami ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Legnicy, Galerię Piastów 
i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy.
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Ponadto prezentowane były osoby szczególnie 
zasłużone dla TPD. Swój dyżur pełnili społeczni Rzecz-
nicy Praw Dziecka TPD, prowadzono także rekrutację 
na kolonie TPD: do Warszawy, Kołobrzegu, Między-
zdrojów i Kudowy Zdroju.

Było wiele atrakcji, takich jak dmuchańce, zjeżdżal-
nie, malowanie twarzy, zawody sportowe. Doktor Mał-
gorzata Buchla wraz z wolontariuszami z Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
prezentowała jedną z form terapii – dogoterapię.

Wielkim powodzeniem cieszyło się Koło Fortuny, 
a zwłaszcza wielka loteria fantowa z losowaniem 
takich nagród specjalnych jak: rower, tablet, hulaj-
noga elektryczna, głośniki, gry planszowe, sprzęt 
elektroniczny, ufundowanych między innymi przez 
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona 
w Legnicy, Galerię Piastów, Posła na Sejm RP – 
Elżbietę Stępień, Prezydenta Legnicy, EUCO, LPWiK, 
LPGiK, Dozorbud, Carrefour i LSSE.
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Zgodnie z akademicką tradycją wszyscy żacy Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy obchodzili swoje święto – Juwenalia 2019. 
Oczywiście zanim odbyły się główne koncerty, przez 
kilka dni, od 16 do 24 maja, miały miejsce liczne 
imprezy sportowe i wydarzenia towarzyszące, czyli 
tzw. przedbiegi, organizowane głównie przez i dla 
studentów.

W ramach przedbiegów juwenaliowych 16 maja 
odbył się turniej piłki nożnej. Do udziału zgłosiło się 
8 drużyn, które rywalizowały ze sobą w hali sportowej 
przy ulicy Sejmowej.

20 maja w Domu Studenta Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z kolei 

Przedbiegi juwenaliowe na sportowo
odbył się turniej tenisa stołowego, a już następnego 
dnia, 21 maja, studenci ponownie na hali sportowej 
przy ulicy Sejmowej zmagali się w turnieju piłki 
siatkowej.

Zakończeniem przedbiegów juwenaliowych był 
pochód studentów po klucze od władz Uczelni i Mia-
sta. W tym roku przekazanie kluczy odbyło się 24 maja 
na scenie koncertowej przed rozpoczęciem występów 
zaproszonych gwiazd muzyki klubowej. Pochodowi 
towarzyszyło Stowarzyszenie Witelonka, które przy-
gotowało kilka atrakcji w czasie przejścia pochodu. 
Zakończeniem dnia były koncerty, a w ich trakcie 
II Zajazd Członków Rady Uczelnianej Samorządu 
Studenckiego.
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Tegoroczne Juwenalia studentów Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Leg-
nicy, które odbywały się 24 maja 2019 roku 
na dziedzińcu naszej Uczelni, upłynęły w rytmie 
tanecznej muzyki klubowej uświetnionej poka-
zami laserów. Gwiazdą wieczoru był DJ C-Bool.

Najpierw reprezentująca żaków Para Kró-
lewska z Rady Uczelnianej Samorządu Studen-
ckiego odebrała klucze do bram uczelni – z rąk 
jej władz, oraz do bram miasta – z rąk władz 
miejskich. Klucze od bram PWSZ im. Witelona 
w Legnicy w towarzystwie Poseł na Sejm RP 
Elżbiety Stępień przekazali Prorektor ds. Nauki 
i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Jerzy 

W klubowych rytmach
Jan Pietkiewicz oraz Zastępca Kanclerza mgr 
Jerzy Stefaniak. Z kolei klucze od bram Legnicy 
przekazał Wiceprezydent Miasta Krzysztof Dusz-
kiewicz. Tym samym oficjalnie zainaugurowano 
studenckie święto, które w tym roku wpisało się 
w tematykę superbohaterów, o czym przebierańcy 
dali znać swoimi strojami.

Setki studentów i nie tylko przyciągnęła 
muzyka klubowa pełna światowych hitów ser-
wowana przez takich DJów jak Pedroboks, Ptaq, 
DJ W, Hazel, Brave oraz niezwykle popularnego 
w ostatnich latach DJ C-Bool. Ten ostatni suk-
cesywnie podbija listy przebojów, a jego klipy 
na YouTube osiągają miliony wyświetleń. 
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Nauczyciele akademiccy z Wydziału Nauk o Zdro-
wiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy wraz ze studen-
tami kierunku Dietetyka w maju bieżącego roku 
przeprowadzili cykl warsztatów z zakresu edukacji 
żywieniowej. Opiekę nad studentami sprawowała 
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat. 

16 maja odbyło się spotkanie pt. „Wiem, co jem, 
czyli jedzenie pod lupą. O dodatkach do żywności, 
co nas truje”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie 
klasy 7 ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Legnicy. Tego 
samego dnia odbyły się zajęcia pod hasłem „Zdrowe 
i niezdrowe produkty”, w których z kolei uczestni-
czyli uczniowie klasy 1 ze Szkoły Podstawowej nr 19 
w Legnicy.

Zajęcia z edukacji żywieniowej
20 maja odbyły się trzy cykle zajęć z edukacji 

żywieniowej. Pierwsze spotkanie odbywało się pt. 
„Mamo, Tato, wolę wodę”. W drugim uczniowie pozna-
wali „Ogólne zasady zdrowego żywienia”. W obu spot-
kaniach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych. 
Z kolei dzieci w wieku przedszkolnym wzięły udział 
w spotkaniu pt. „Biała śmierć – sól”. 

Natomiast 24 maja 2019 roku studenci II roku 
kierunku Dietetyka w ramach zajęć z przedmiotu 
edukacja żywieniowa oraz żywienie kliniczne dokony-
wali pomiarów antropometrycznych, udzielali porad 
dietetycznych i prowadzili edukację żywieniową pod-
czas festynu rodzinnego w Szkole Podstawowej nr 7 
w Legnicy.
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Doktor Renata Myrna-Bekas z Wydziału Nauk 
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy wspólnie 
z Sensei Jerzym Łabińskim z Klubu Sztuk Walki 
Shodan 31 maja 2019 roku przeprowadzili zajęcia 
praktyczne dla studentów kierunku Fizjoterapia 
z wykorzystaniem technik walki Karate Shotokan.

Zajęcia były realizowane w ramach przedmiotu 
„Adaptowana aktywność fizyczna osób z niepełno-
sprawnością”. 

Adaptowana aktywność fizyczna to interdy-
scyplinarna dziedzina wiedzy i działań praktycz-
nych obejmująca m.in.: rehabilitację, wychowanie 
fizyczne, sport i rekreację dla osób w każdym wieku 
charakteryzujących się indywidualnymi różnicami 
w strukturze i funkcji, które ograniczają lub spra-
wiają znaczne trudności w zakresie możliwości 
motorycznych.

Zajęcia praktyczne studentów Fizjoterapii
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Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy 28 maja 2019 roku zakończyli kolejny 
rok kształcenia. W spotkaniu uczestniczyła dr Helena 
Babiuch, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów oraz 
koordynator UTW mgr Dariusz Wędzina. Gratulując 
wszystkim słuchaczom, podkreślali, że zapał i wytrwa-

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
odebrali dyplomy

łość, jaką wykazują się wszyscy studenci UTW, może 
być wzorem dla wielu młodszych absolwentów Uczelni.

Wszyscy zgromadzeni otrzymali dyplomy ukoń-
czenia kolejnego roku studiów na Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku oraz upominki ufundowane przez 
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona 
w Legnicy.
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W Czytelni Naukowej nr 3 22 maja 2019 r. z ini-
cjatywy pani mgr Katarzyny Traczuk-Bernat oraz 
pani dr Iwony Twarogowskiej-Wielesik Biblioteka 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy zorganizowała kolejne, dziewiąte już spot-
kanie z cyklu Biblioteka na BIS. Tematem spotkania 
była „Dieta dla mózgu”.

Studenci dietetyki przybliżyli uczestnikom zagad-
nienia dotyczące mózgu, jego budowy i funkcji oraz 
pamięci. Wskazali zachowania mające wpływ na utrzy-
manie sprawności umysłowej przez długie lata. Wymie-
nili przede wszystkim: aktywność fizyczną, zdrowy 

Dieta dla mózgu
sen, ćwiczenia pamięci oraz dietę bogatą w składniki 
mające wpływ na pracę mózgu. 

Oprócz naturalnych składników pochodzących 
z pokarmów studenci przedstawili także suplementy 
uzupełniające niedobory w diecie oraz zaproponowali 
jadłospis na czas wzmożonego wysiłku umysłowego. 
Odpowiednio zbilansowana dieta dla mózgu to ważna 
część zdrowego stylu życia.

Podczas spotkania można było obejrzeć księgozbiór 
oraz czasopisma z zakresu dietetyki zgromadzone 
przez Bibliotekę.
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Studenci kierunku Dietetyka z Wydziału Nauk 
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy pod 
opieką mgr Katarzyny Traczuk-Bernat zorganizowali 
bezpłatne konsultacje, porady dietetyczne, analizę 
składu ciała oraz układanie indywidualnych zaleceń 
żywieniowych.

Bezpłatne badania i konsultacje dla mieszkańców 
naszego miasta, a także pracowników Uczelni i ich 
rodzin odbyły się 29 maja 2019 r. oraz 10 czerwca 
2019 w pracowniach mieszczących się w budynku D 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy

Na wizytę osoby biorące udział w badaniach 
musiały zabrać ze sobą aktualne wyniki badań labo-
ratoryjnych/obrazowych oraz listę leków/suplementów, 
które są przyjmowane na stałe.

Aby jak najlepiej dopasować poradę i zgromadzić 
wiedzę o pacjencie przed konsultacją, studenci roz-
mawiali z pacjentem. Na podstawie wywiadu oraz 
po zapoznaniu się z dokumentami dietetycy identy-
fikowali najważniejsze problemy żywieniowe.

Bezpłatne porady dietetyków 
z PWSZ im. Witelona w Legnicy
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Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Ścinawie, działającego pod auspicjami 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy, 5 czerwca 2019 
roku świętowali zakończenie roku akade-
mickiego 2018/2019. 

Uczelnia aktywizuje i dba o rozwój 
seniorów, pozwala im zdobyć nowe 
doświadczenia, wśród osób w podobnym 
wieku, o podobnej przeszłości. W Cen-

trum Turystyki i Kultury w Ścinawie 
odbyła się uroczystość, która podsumowała 

premierowy rok działania uczelni.
– Gratuluję studentom z gminy Ścinawa, którzy 

ukończyli pierwszy rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Jednocześnie 
dziękuję wykładowcom, którzy dzielili się swoją bogatą wiedzą ze słu-

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ścinawie podsumował pierwszy rok działalności
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ścinawie podsumował pierwszy rok działalności
chaczami. Frekwencja tylko potwierdza, że seniorzy 
z gminy Ścinawa chcą się rozwijać i w pożyteczny 
sposób spędzać czas wolny – mówił Marek Szopa, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie.

Wykłady i zajęcia organizowane i prowadzone 
są między innymi przez nauczycieli akademickich 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy. Pierwszy rok zajęć potwierdził słuszność 
decyzji o uruchomieniu w Ścinawie Uniwersytetu.

– Idea stworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Ścinawie okazała się jak najbardziej słuszna 
i potrzebna. Seniorzy chętnie uczestniczyli w zaję-
ciach i bardzo się angażowali, niektórzy ponownie 
otworzyli się na wiedzę i otaczający świat, a właś-
nie to był cel, jaki przyświecał rozpoczęciu projektu 
w naszym mieście. Mogę zdradzić, że Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Ścinawie będzie kontynuowany, 

jesienią wystartuje kolejny rok akademicki! – zapew-
nia burmistrz Krystian Kosztyła.

Przypomnijmy, inauguracja Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Ścinawie odbyła się 28 września 2018 
roku. Dzięki wsparciu lokalnego samorządu udział 
w zajęciach jest całkowicie bezpłatny. Ścinawscy senio-
rzy okazali się pilnymi słuchaczami, którzy aktywnie 
uczestniczyli w zajęciach i chętnie dzielili się swoimi 
doświadczeniami i pasjami. Na potwierdzenie udziału 
w Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymali indeksy.

Seniorom i gościom z Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona z Legnicy zaprezentowali się 
młodzi artyści z grupy „Zaczarowana Kurtyna”, którzy 
przedstawili specjalny spektakl promujący poprawną 
wymowę. Z kolei Aleksandra Juszczyk zaprezentowała 
swój wokalny talent.
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Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy wspólnie 
z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona 
w Legnicy, Kołem Naukowym Młodych Medyków oraz 
Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking 17 maja 
zorganizowali I Konferencję Szkoleniowo-Edukacyjną 
pt. „Po zawale i co dalej? Od teorii do praktyki”. 

Tematyka spotkania obejmowała szeroko pojętą 
profilaktykę zawału mięśnia sercowego. Celem kon-
ferencji była edukacja pacjentów po zawale oraz osób 
z ryzykiem rozwinięcia się choroby niedokrwiennej 
serca, a także wymiana doświadczeń i wiedzy wśród 
personelu medycznego, nauczycieli akademickich 
i studentów.

W konferencji uczestniczyła między innymi kadra 
PWSZ im. Witelona w Legnicy: prof. dr hab. inż. Jerzy 
Jan Pietkiewicz – Prorektor ds. Nauki i Współpracy 
z Zagranicą, dr Helena Babiuch – Prorektor ds. Dydak-
tyki i Studentów, dr Monika Wierzbicka – Dziekan 
Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, dr 
n. med. Joanna Żółtańska – Prodziekan Wydziału 
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, dr n. med. Mał-
gorzata Bujnowska – Kierownik Zakładu Ratownictwa 
Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu i Fizycznej, 
dr n. med. Jolanta Bielawska – Kierownik Zakładu 
Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu i Fizycznej, 
dr n. med. Justyna Bugała-Szpak – Kierownik Zakładu 
Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu i Fizycznej oraz 
koordynator fizjoterapeutów w Oddziale Rehabilitacji 
Kardiologicznej WSS w Legnicy, a także przedstawi-
ciele samorządów: Longina Gaszyńska – Wiceprze-
wodnicząca Rady Miejskiej Jawora, członkini Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej, Piotr Frankowski – Wójt 
Gminy Malczyce, personel medyczny WSS, studenci 
PWSZ im. Witelona w Legnicy, osoby zainteresowane 
tematyką zawałów i rehabilitacji, oraz najważniejsi 
goście: pacjenci naszego Oddziału Rehabilitacji Kar-
diologicznej.

– Nie ma takiej osoby, która w rodzinie nie miałaby 
kogoś po zawale lub obciążonego wystąpieniem zawału 
czy udaru. To konsekwencje miażdżycy, a prezentacje 
dotyczą tego, jak żyć, aby uniknąć tych konsekwen-
cji – mówi dr Krzysztof Szymczak, lekarz kierujący 
oddziałem rehabilitacji kardiologicznej.

Po zawale i co dalej? Od teorii do praktyki
Specjaliści zalecają ruch jako najlepszą metodę 

przeciwdziałania chorobom serca.
– Bardzo ważny jest wysiłek fizyczny. Jako profi-

laktyka i po zawale. Każdy z nas powinien się ruszać 
minimum trzy razy w tygodniu po 30 minut. Zalece-
nia dla osób narażonych na kolejny zawał są jeszcze 
większe, bo te osoby powinny ćwiczyć 5 razy w tygo-
dniu – mówiła dr Justyna Bugała-Szpak – koordynator 
fizjoterapeutów na oddziale rehabilitacji kardiolo-
gicznej oraz nauczyciel akademicki z Wydziału Nauk 
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej PWSZ im. Witelona 
w Legnicy.

Wśród prelekcji pojawiały się również tematy doty-
czące innych dziedzin, o których należy pamiętać 
przy okazji zdrowego stylu życia.

– W swoim wystąpieniu zwracam uwagę na to, 
jak ważne jest czytanie etykiet na kupowanych przez 
każdego z nas produktach. Bardzo ważny jest skład 
produktu i należy pamiętać o tym, że składnik pro-
duktu, który jest wymieniony jako pierwszy na opako-
waniu stanowi największą część całości. Druga rzecz 
to ilość tłuszczu w produkcie i na to powinny zwra-
cać uwagę osoby po zawale – podkreślała dr Iwona 
Twarogowska-Wielesik z Zakładu Żywienia Człowieka 
Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej PWSZ 
im. Witelona w Legnicy.

Dodatkowo w część praktyczną konferencji była 
zaangażowana Paulina Ruta – Prezes Polskiego Stowa-
rzyszenia Nordic Walking (warsztaty Nordic Walking) 
oraz dr n. med. Małgorzata Bujnowska – opiekun 
Koła Młodych Medyków PWSZ (warsztaty pierwszej 
pomocy przedmedycznej).

W podziękowaniu za udział w konferencji lekarz 
kierujący oddziałem Krzysztof Szymczak powiedział 
do jej uczestników:

– Mam nadzieję, że udział w tym wydarzeniu był 
dla Państwa satysfakcjonujący, sposób prezentowanej 
wiedzy przystępny, a zastosowana w praktyce pozwoli 
się Państwu aktywnie cieszyć życiem w dobrym zdro-
wiu. Była to nasza pierwsza konferencja i na pewno 
nie uniknęliśmy błędów organizacyjnych, za które naj-
mocniej przepraszam, jednak wierzę, że przekazana 
przez naszych prelegentów wiedza zrekompensowała 
te niedoskonałości. 
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Za nami 42. Dni Bie-
lawy, które odbywały się 
tradycyjnie w pierwszym 
tygodniu czerwca. Wydarze-
nie poprzedziła piknikowa 
impreza dla dzieci „Festyn 
krasnoludków”. Dwu-
dniowe święto miasta odby-
wało się na OWW Sudety, 
gdzie na miłośników dobrej 
zabawy czekały dwie sceny, 
moc atrakcji dla dorosłych 
i dla dzieci, łącznie z wiel-
kim wesołym miasteczkiem.

Sobotnią zabawę rozpoczął blok amatorskich zespo-
łów artystycznych oraz spotkanie z tancerzami Fair 
Play Crew, zespołem CHŁOPAKY. Następnie w krainę 
łagodnego hip-hopu zaprosił raper MEZO z zespołem. 
Sobotni wieczór zakończyła piosenkarka, autorka 
tekstów i kompozytorka Ewelina Lisowska.

Niedzielne popołudnie to między innymi wido-
wiskowy Konkurs Fryzjerski dla młodych mistrzów 
nożyczek, organizowany przez Cech Rzemiosł Róż-
nych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, spektakle 
plenerowe dla dzieci oraz prezentacje bielawskich 
zespołów Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Kon-
certy na estradzie głównej rozpoczął śląski zespół 
biesiadny Jędrowski Show. Wieczorem na włoskie kli-
maty zaprosił wszystkich Stefano Terrazzino – włoski 
tancerz, piosenkarz, aktor i prezenter telewizyjny. Tuż 
po zapadnięciu zmroku, w blasku świateł, pojawiła się 
gwiazda tegorocznych Dni Bielawy Edyta Górniak.

W gronie wystawców znalazła się także Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. 
Podczas prezentacji została przedstawiona oferta 
edukacyjna na rok akademicki 2019/2020 oraz 
przypomniane zostały warunki rekrutacji na studia. 

W ofercie edukacyjnej przyszli studenci mają do 
wyboru kierunki studiów licencjackich, inżynierskich, 
studia magisterskie oraz jednolite studia magisterskie. 

PWSZ im. Witelona w Legnicy 
na Dniach Bielawy

Przekrój prowadzonych przez naszą Uczelnię 
kierunków jest bardzo zróżnicowany. Są to kierunki 
ekonomiczne, humanistyczne, medyczne, prawne, 
techniczne i ścisłe. 

Zapisy na studia w PWSZ im. Witelona w Legnicy 
są bardzo proste! Wystarczy do 30 lipca 2019 roku 
wejść w system elektronicznej rejestracji kandydatów 
na studia. Następnie podczas rejestracji wypełnić 
i zatwierdzić formularz danych osobowych, wpro-
wadzić informacje niezbędne w procesie kwalifikacji, 
a przede wszystkim dokonać wyboru studiów. Po reje-
stracji należy wnieść opłatę rekrutacyjną. Informacje 
o danych do przelewu oraz kwocie, jaką trzeba uiś-
cić, dostępne są po zalogowaniu. A to wszystko bez 
potrzeby wychodzenia z domu!
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Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy zorgani-
zował jubileuszowy, 20. Międzynarodowy Turniej 
Kowali o Srebrne Klucze Legnicy. Przez dwa dni – 25 
i 26 maja – w legnickim Parku Miejskim 27 kowali 
z Polski i Niemiec wykuwało prace konkursowe. 

Nad częścią konkursową czuwało Jury w skła-
dzie: Ryszard Mazur, Ralf Greiner oraz Marek 
Banasiak. Koordynatorem Turnieju Kowali był 
Andrzej Gąska.

W tym roku uczestnicy mieli do wykonania pracę 
domową pod nazwą „Klucze do Miasta Legnicy” 
oraz pracę „na miejscu” w Legnicy pod nazwą 
„przedmiot użytkowy”. Nagrodę główną otrzymał 
Rafał Fic, a wyróżnienia powędrowały do: Andrzeja 
Słowika, Kazimierza Kudły, Michała Mendyka, Kazi-
mierza Jabłońskiego, Andrzeja Sumary, Tomasza 
Peplinskiego, Ryszarda Skuzy. Nagrodę Publicz-
ności zdobył Ryszard Skuza.

Nagrody dla wyróżnionych kowali wręczali 
zastępcy Prezydenta Legnicy Jadwiga Zienkiewicz 
i Krzysztof Duszkiewicz oraz Jolanta Skrzypczak 
– dyrektor OSiR Legnica.

Pierwszy dzień 20. Turnieju Kowali o Srebrne 
Klucze Legnicy obfitował w wiele atrakcji. Od pod-
glądania trudnej sztuki kowalskiej poprzez 
muzyczne atrakcje na scenie w wykonaniu mło-
dych artystów z MCK, Muzycznej Krainy Wero-
niki Kwaśny, zespołu Balbinki czy Łemkowskiego 
Zespołu Pieśni i Tańca Kyczera. Były też taneczne 
popisy Złotych Dzieci oraz Pokaz Strongmanów 
prowadzony przez Tyberiusza Kowalczyka. Ponadto 
na terenach zielonych oglądać można było pokaz 
psiej tresury z Ośrodka Szkolenia Psów Champion, 

Jubileuszowy Turniej Kowali o Srebrne 
Klucze Legnicy

pokazy hipiki, powożenia zaprzęgu, pokazy moto-
cykli z Klubu Dopalacze FGL Legnica.

Nie zabrakło także takich konkurencji sporto-
wych jak wielobój rodzinny oraz 6. Bieg Kowalski, 
w którym uczestniczyło 150 biegaczy na dystansie 
1 mili kowalskiej oraz 200 i 400 m dla najmłod-
szych, rodzin i osób niepełnosprawnych.

Podczas tego wydarzenia nie zabrakło Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Leg-
nicy, która prezentowała ofertę edukacyjną na rok 
akademicki 2019/2020. Przy stoisku naszej Uczelni 
można było uzyskać informacje o zasadach rekru-
tacji, kierunkach i specjalnościach kształcenia.
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Koło Gospodyń Wiejskich Ale Babki z Parszowic 
wraz z proboszczem Wielowsi 19 maja 2019 roku 
zorganizowało w Parszowicach Medyczny Festyn 
Rodzinno-Parafialny. 

Celem była integracja lokalnej społeczności, ale 
przede wszystkim uzbieranie funduszy na leczenie 
8-letniej mieszkanki Ścinawy – Milenki, chorującej 
na ciężką chorobę. 

Do współpracy zostały zaproszone Sekcja Pielęg-
niarska Koła Naukowego Młodych Medyków i Koło 

Medyczny festyn rodzinno-parafialny
Naukowe Fizjoterapeutów działające przy Wydziale 
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 

Studenci pod opieka mgr Małgorzaty Słupskiej- 
-Kartaczewskiej, mgr Barbary Golicz oraz mgr Pauliny 
Wojtaszewskiej chętnie wzięli udział w przedsięwzię-
ciu. Wykonywali badania poziomu glikemii, ciśnienia 
tętniczego, badanie wzroku, badanie składu ciała oraz 
przeprowadzili Mistrzostwa Świata w Myciu Rąk. 
Zainteresowanie było ogromne. 
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Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jawo-
rze stał się ponownie Kuźnią Kadr dla przyszłych 
nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz 
pedagogów szkolnych.

Wszystko to za sprawą warsztatów studentów 
z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy z pierwszego roku studiów licencjackich 
kierunku Pedagogika o specjalności edukacja wczes-
noszkolna i wychowanie przedszkolne.

Studentki realizowały w sposób praktyczny zajęcia 
z przedmiotu Diagnoza pedagogiczna. Zajęcia prak-
tyczne były odpowiedzią na podpisane porozumienie 
o współpracy między dyrektor Powiatowego Ośrodka 
Rozwoju Edukacji w Jaworze dr Dorotą Domińską- 
-Werbel a Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Legnicy prof. dr. hab. inż. Ryszardem 
K. Pisarskim.

Zajęcia o profilu praktycznym realizowane w Powia-
towym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze stano-
wią dla studentek uzupełnienie wiedzy zdobywanej 
w murach uczelni i przygotowaniem ich do przyszłej 
pracy. 

Wiele osób nie może znaleźć pracy po studiach, 
a pracodawcy narzekają, że absolwenci nie są 
odpowiednio przygotowani. Zajęcia miały na celu 
zwiększenie szans zatrudnienia przyszłych nauczy-
cieli i wyposażenia ich w doświadczenie zawodowe 
na przyszłość. Studentki sprawdzały wiedzę zdobytą 
na studiach w zetknięciu z praktyką i nawiązały 
nowe kontakty z bardzo profesjonalną kadrą poradni 
psychologiczno-pedagogicznej: pedagogami Bogumiłą 
Sokołowską, Tomaszem Marzęckim, Małgorzatą Ziętek 
i z panią dyrektor – psycholog dr Dorotą Domińską- 
-Werbel.

PORE w Jaworze ponownie Kuźnią Kadr
Opiekunem studentów była dr Kornelia Hübscher 

z Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy. Pani doktor potwierdziła, że praktyczne 
zajęcia w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Eduka-
cji w Jaworze dostosowują studentów pedagogiki 
do potrzeb i możliwości zgłaszanych przez praco-
dawców, a zatem dyrektor szkoły, który zatrudnia 
absolwenta pedagogiki PWSZ im. Witelona w Legnicy, 
nie musi się martwić o brak kompetencji zawodowych 
przyszłego nauczyciela.

Studentom zaprezentowano najnowsze metody 
diagnozy dzieci do lat 6 i po 6. roku życia, baterie 
testów rozwojowych oraz terapie z zastosowaniem 
technologii informacyjnych, takich jak Biofeedback 
EEG oraz metodę Warnkiego (wprowadzoną do użytku 
w marcu 2019 roku).
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Przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej im. Witelona w Legnicy 16 maja 2019 roku goś-
cili w Akademii Piłkarskiej Zagłębia Lubin S.A., gdzie 
zaprezentowano ofertę edukacyjną Uczelni na nowy 
rok akademicki 2019/2020. 

W spotkaniu wzięli udział zawodnicy Akademii 
z roczników 2002 – 2000, którym dr Grażyna Sondel 
z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej przed-
stawiła zarówno ofertę Uczelni, jak i Wydziału.

W prezentacji wziął udział także dyrektor Niepub-
licznej Bursy Szkolnej przy Zagłębiu Lubin S.A. Karol 
Habrzyk oraz specjalista ds. marketingu Zagłębia Lubin 
S.A. Magdalena Berkowska.

Nie tak dawno, bo 29 kwietnia 2019 roku, doszło 
do zawarcia porozumienia o współpracy z klubem spor-

Prezentacja Uczelni 
dla zawodników Zagłębia Lubin

towym Zagłębie Lubin S.A. Umowę podpisali Prezes 
Zarządu Spółki Mateusz Dróżdż oraz reprezentujący 
Uczelnię Rektor profesor Ryszard K. Pisarski.

Na mocy porozumienia ustalono ramy współpracy, 
w myśl których realizowane będą wspólne prace badaw-
cze i rozwojowe, organizowane szkolenia, wykłady, 
kursy i seminaria. Dodatkowo Uczelnia będzie świad-
czyć usługi doradczo-badawcze na rzecz klubu oraz 
organizować studenckie praktyki zawodowe na kie-
runkach pokrewnych z działalnością Zagłębia Lubin.
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Tradycyjnie pierwszy weekend czerwca to dla mieszkań-
ców gminy Ścinawa czas zabawy i beztroski. W tym roku 
na portowej scenie z okazji Dni Ścinawy, które odbywały się 
w dniach 1– 2 czerwca 2019 roku, zameldowały się praw-
dziwe gwiazdy. O fantastyczną atmosferę zadbali między 

innymi: Janek Samołyk, Szymon Chodyniecki i Myslovitz.
Pierwszego dnia w okolicach sceny przygotowano spe-

cjalny program animacyjny dla dzieci i młodzieży. Później 
na scenie zaprezentowali się młodzi artyści z gminy Ścinawa. 
Na najmłodszych czekały też bezpłatne dmuchańce. Późnym 
popołudniem rozpoczęły się koncerty. Ze swoim solowym 
show zaprezentował się Kuba Kowaliszyn. Wieczorem zaś 
wystąpił wokalista, autor tekstów, multiinstrumentalista – 
Szymon Chodyniecki z zespołem. Na zakończenie pierwszego 
dnia zorganizowano tradycyjną „Dyskotekę pod Gwiazdami”.

PWSZ im. Witelona w Legnicy 
na Dniach Ścinawy

Drugiego dnia na sce-
nie swoje umiejętności 
zaprezentowali zawod-
nicy z klubu sportów 
walki GOK1. Grupa 
teatralna „Zaczarowana 
Kurtyna” promowała 
poprawną dykcję na przykładzie królewny Chra-
puszki i wróżki Pięknej Wymowy. Lokalni arty-
ści zagrali swoje największe przeboje. O 20:00 
portową scenę przejął Janek Samołyk – muzyk 
rockowy, kojarzony w Polsce ze sceną alterna-
tywną. Jego utwory charakteryzuje się jako 
mieszankę brytyjskiego rocka i polskiej poezji 
śpiewanej. Po godz. 21 odbył się koncert zespołu 
Myslovitz. 

Tegoroczne Dni Ścinawy zakończył „Teatr 
Ognia” w konwencji „Gatsby Show”, któremu 
towarzyszyła nastrojowa muzyka. 

Wśród wystawców nie zabrakło Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy. Przy stoisku naszej Uczelni można 
było uzyskać wszelkie informacje o zasadach 
rekrutacji. Naszym atutem jest także praktyczny 
wymiar kształcenia. Studenci PWSZ im. Wite-
lona w Legnicy w trakcie studiów są zobowiązani 
do odbywania praktyk zawodowych, które umoż-
liwiają im zweryfikowanie posiadanej wiedzy, jej 
zastosowanie w praktycznym działaniu, zdobycie 
doświadczeń oraz udoskonalenie ukształtowa-
nych w toku studiowania umiejętności. 

Młodzież odwiedzająca stoisko naszej Uczelni 
uzyskała niezbędne informacje na temat możli-
wości rozwijania własnych zainteresowań nauko-
wych, artystycznych, sportowych i kulturalnych 
oraz o warunkach studiowania, o naszej bazie 
materialnej, stale powiększanej i unowocześ-
nianej, pomocy materialnej dla studentów, per-
spektywach zatrudnienia po ukończeniu cyklu 
kształcenia oraz o wielu atrakcjach, jakie nie-
rozerwalnie wiążą się z życiem studenckim.
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Powiatowy Ośrodek Rozwoju 
Edukacji w Jaworze, Biblioteka 
Pedagogiczna oraz biblioteka-
rze szkolni i placówek oświa-
towych powiatu jaworskiego 
po raz czwarty zorganizowali 
Powiatową Grę Czytelniczą. 
Tegoroczne wydarzenie odby-
wało się 24 maja i było objęte 
patronatem Starosty Jawor-
skiego Anety Kucharzyk.

Celem tej imprezy było pro-
pagowanie czytelnictwa wśród uczniów, popularyzacja 
literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz zdobywanie 
wiedzy poprzez zabawę. W IV Powiatowej Grze Czy-
telniczej wzięło udział 17 drużyn szkolnych z terenu 
powiatu jaworskiego.

Gra odbywała się w trzech kategoriach wiekowych: 
klasy 4 – 6, 7– 8 ze szkół podstawowych, ostatni rocznik 
gimnazjum oraz szkoły średnie. Trzyosobowe drużyny, 
przystępując do gry, musiały wcześniej przeczytać 
wyznaczone dla każdej kategorii książki („Percy Jack-
son”, „Igrzyska śmierci”, „Gra o tron”). Po wylosowaniu 
map wyruszyły na trasy. W siedmiu punktach kontrol-
nych na terenie miasta uczestnicy musieli rozwiązać 
zadania dotyczące przeczytanych lektur. Dodatkowo 
drużyny musiały przygotować odpowiednie przebranie, 
wymyślić okrzyk i opracować logotyp swojej drużyny. 
Wszystkie zadania były punktowane. 

W kategorii klas 4 – 6 zwyciężyła drużyna „Poszu-
kiwacze Pioruna” ze Szkoły Podstawowej nr 5 
w Jaworze, drugie miejsce zajęła drużyna „Percy 
i Spółka” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Targo-
szynie, a trzecie drużyna „Rudziki spod Muchomora” 
z Zespołu Szkół w Męcince. 

W kategorii starszej wygrała ekipa „Drzewo 
Marzeń” Zespołu Szkół w Męcince, druga w kla-
syfikacji generalnej była drużyna Zespołu Szkolno- 
-Przedszkolnego w Piotrowicach, a trzecia ze Szkoły 
Podstawowej w Bolkowie. W kategorii szkół średnich 
pierwsze miejsce zajęła drużyna z I Liceum Ogólno-
kształcące, a drugi był zespół z Powiatowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 

IV Powiatowa Gra Czytelnicza w Jaworze
Podczas tegorocznej zabawy młodzież mogła zapo-

znać się z ofertą edukacyjną Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Uczel-
nia zaprezentowała możliwości kształcenia, ale także 
zapewniła upominki dla uczestników gry.
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy 8 czerwca 2019 roku gościła na XIV Świę-
cie Twierdzy w Srebrnej Górze. Głównym punktem 
programu była rekonstrukcja wielkiej historycznej 
bitwy z 1807 roku z udziałem ponad 170 żołnierzy 
i markietanek.

W forcie głównym Donjon przed bitwą odbył się 
festyn forteczny, podczas którego nasza Uczelnia 
prezentowała ofertę edukacyjną na rok akademicki 
2019/2020. Licznie zwiedzający mogli zapoznać się 
z kierunkami studiów licencjackich, inżynierskich 
oraz magisterskich czy kształceniem w ramach stu-
diów podyplomowych. Dodatkowo przy stoisku naszej 
Uczelni można było uzyskać informacje o zasadach 
rekrutacji, o warunkach studiowania, pomocy mate-
rialnej dla studentów, perspektywach zatrudnienia 
po ukończeniu cyklu kształcenia.

W programie Święta Twierdzy w Srebrnej Górze 
miały miejsce warsztaty i pokazy kulinarne na wiel-
kiej patelni z finałowym poczęstunkiem dla wszystkich 
widzów, konkursy i zabawy dla publiczności, turniej 
żołnierski oraz jarmark produktów regionalnych. 
A wszystko to w towarzystwie żołnierzy z różnych 
stron świata.

Twierdza Srebrna Góra jest unikatowym obiek-
tem w skali dziedzictwa kulturowego Europy i jedną 
z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska. W chwili 
powstania (1765 –1777) należała do najnowocześniej-
szych tego typu fortyfikacji w Europie. Największy 
podziw budził i nadal budzi potężny Donjon, jeden 

XIV Święto Twierdzy w Srebnej Górze
z najciekawszych obiektów for-
tyfikacji epoki nowożytnej.

Warto wspomnieć, że Twier-
dza posiada status niezdoby-
tej, ponieważ pierwszym i jak 
dotąd jedynym sprawdzianem 
dla obronności fortyfikacji 
było oblężenie przez wojska 
napoleońskie podczas wojny 
Prus z Francją (1806 –1807). 
28 czerwca 1807 roku Bawarczycy i Wirtemberczycy 
próbowali szturmem zdobyć Srebrną Górę. Twierdza 
odpowiadała ogniem. W efekcie nigdy nie została 
zajęta, gdyż 9 lipca 1807 roku podpisano pokój 
w Tylży.
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Klasa pierwsza Akademickiego Liceum Ogólno-
kształcącego w ramach edukacji o bioróżnorodności 
przyrodniczej uczestniczyła w dniu 14 maja w war-
sztatach biologicznych, botanicznych i zoologicznych 
w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. 

W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z różnymi 
poziomami bioróżnorodności: wewnątrzgatunkowym, 
międzygatunkowym oraz ponadgatunkowym. Ponadto 
uczniowie zapoznali się z historią Ogrodu Bota-
nicznego, siedliskami roślin z różnych stref klima-
tyczny, ich budową botaniczną oraz przystosowaniem 
do warunków środowiska, a także z zagrożeniami 
związanymi z zanieczyszczeniami środowiska. 

Uczniowie poznali, na czym polega etykietowanie 
roślin i jaki jest jego cel. Poznali także kolorystykę 
etykiet. Uczniowie poznali także cechy diagnostyczne 
drzew, krzewów i roślin zielnych, a także specyficzne 
cechy roślin leczniczych. Był to element kształcenia 
praktycznego młodych ludzi, wzbogacony o aspekt 
społeczny – uwrażliwienia uczniów na piękno i róż-
norodność przyrody i jej prawo do ochrony.

Warsztaty w Ogrodzie Botanicznym

Warsztaty prowadziła Małgorzata Góra. Dziękujemy 
także Danucie Łuczków za wsparcie wyprawy.
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W Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy 30 maja 2019 
roku odbył się ostatni w tym sezonie koncert z cyklu 
Witelon Jam Session. Motywem przewodnim byli 
wielcy twórcy jazzowi. 

W czasie tego spotkania muzycy sięgnęli po kom-
pozycje takich postaci jak Miles Davis, John Col-
trane, Louis Armstrong, Frank Sinatra, Ella Fizgerald, 
Billie Holiday, Herbie Hancock czy Duke Ellington. 
Ich znane utwory zostały zaprezentowane w nowych 
aranżacjach.

Witelon Jam Session zainicjowany został przez 
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona 

Muzyczne podsumowanie sezonu 
Witelon Jam Session

w Legnicy jesienią 2013 roku. Podczas pięciolet-
niego cyklu zrealizowanych zostało wiele muzycznych 
pomysłów i spotkań tematycznych, podczas których 
wystąpili zaproszeni goście, m.in. amerykańscy gita-
rzyści Mitch Chmara oraz Mike Russell.

Jednym z najważniejszych efektów spotkań Witelon 
Jam Session jest zjednoczenie legnickiego środowiska 
muzycznego skupiającego się wokół muzyki jazzowej 
oraz jej pochodnych. Niezwykle cennym aspektem jest 
również umożliwienie zaistnienia na scenie młodym 
adeptom muzyki improwizowanej. 
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Za nami kolejne muzyczne uczty w ramach 
25. Jaworskich Koncertów Pokoju. 

Tym razem 26 maja 2019 roku publiczność miała 
okazję wysłuchać koncertu organowego w wykona-
niu Filipa Presseisena – organy oraz Przemysława 
Skałuba – klarnet, saksofon, duduk. W programie 
sięgnięto po utwory Georga Friedricha Händla, 
Johana Sebastaniana Bacha, Felixa Mendelssohna- 
-Bartholdyego.

16 czerwca 2019 roku odbył się Koncert Mistrzowie 
Jazzu. Podczas koncertu wystąpiła Grażyna Łobaszew-
ska & Ajagore z gościnnym udziałem Silesian Jazz 

25. Jaworskie Koncerty Pokoju
Orchestra pod dyrekcją Sigmunda Lindnera. W pro-
gramie znalazły się największe przeboje artystki, m.in. 
„Czas nas uczy pogody”, „Brzydcy”, „Za szybą”.

Z kolei 18 czerwca 2019 roku w jaworskim Koś-
ciele Pokoju zaprezentowano przedstawienie muzyczne 
dla dzieci pt. „Smurfowisko, czyli Gargamel złapany” 
w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w Łodzi. 
Autorem słów jest Ernest Bryll, a muzykę przygotowali 
Ryszard Poznakowski i Wojciech Trzciński.

Przed nami jeszcze dwa koncerty: 31 sierpnia 
2019 r. o godzinie 18.00 „Modlitwa o Pokój” – koncert 
z okazji 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. 
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Wystąpią Aleksandra Borkiewicz – sopran, Tomasz Rak – baryton & Kwartet 
Smyczkowy Apertus. W programie: utwory Fryderyka Chopina, Stanisława 
Moniuszki, Romualda Twardowskiego, Henryka Wieniawskiego. Natomiast 
21 września 2019 r. o godzinie 18.00 odbędzie się Koncert Finałowy. Wystąpi 
Polska Opera Królewska – Capella Regia Polonia oraz soliści: Justyna Stępień 
– sopran, Iwona Lubowicz – sopran, Dorota Lachowicz – alt, Sylwester Smul-
czyński – tenor, Piotr Kędziora – bas, Krzysztof Garstka – klawesyn, dyrygent.

Jaworskie Koncerty Pokoju to międzynarodowy festiwal muzyki kameralnej 
organizowany od kilkunastu lat, który jest stałym elementem życia społecz-
nego i kulturalnego regionu. Organizatorami Jaworskich Koncertów Pokoju są 
Gmina Jawor, Muzeum Regionalne w Jaworze, Parafia Ewangelicko-Augsburska 
w Jaworze, a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 
od kilku lat jest sponsorem tej imprezy. Za kierownictwo artystyczne koncertów 
odpowiada Anna Grynszpan. 
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Na kąpielisku Kormoran w Legnicy 4 i 6 czerwca 
bieżącego roku odbywała się czternasta już edycja 
Festiwalu Plażowych Gier Zespołowych „Kormoran 
Beach Party”. 

– Są to jedyne tego typu międzyszkolne zawody 
w Polsce, łączące cztery najpopularniejsze zespołowe 
gry plażowe: w piłce nożnej, ręcznej, siatkowej, koszy-
kówce oraz drużynowe przeciąganie liny – wyjaśnia 
organizator imprezy, prezes UKS przy I LO w Legnicy 
Krzysztof Waszkiewicz. 

4 czerwca 2019 roku odbyła się licealiada, czyli 
zmagania szkół ponadgimnazjalnych, natomiast 
6 czerwca 2019 roku – igrzyska uczniów klas 6 – 8 
szkół podstawowych. 

Impreza miała na celu m.in. popularyzację urokli-
wego legnickiego kąpieliska Kormoran oraz inter-
dyscyplinarną integrację sportowców z Legnicy 
i regionu. W tegorocznej edycji wzięło udział około 
800 zawodniczek i zawodników. W organizacji poma-
gało ponad 100 wolontariuszy.

Imprezę zorganizował Uczniowski Klub Sportowy 
przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Koś-
ciuszki w Legnicy przy wsparciu Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, która 
ufundowała drobne nagrody oraz pamiątkowe medale.

XIV Festiwal Plażowych Gier Zespołowych 
„Kormoran Beach Party” Legnica 2019

W festiwalu rywalizowały nie tylko legnickie szkoły 
średnie. W szranki stanęły również szkoły z Jawora 
i Głogowa, 

Podczas Festiwalu Plażowych Gier Zespołowych 
„Kormoran Beach Party” Legnica 2019 przedstawiano 
zasady rekrutacji na studia w PWSZ im. Witelona 
w Legnicy na rok akademicki 2019/2020, warunki 
studiowania oraz szczegółowe informacje na temat 
oferowanych kierunków kształcenia.
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Promocja

indywidualne
przygotowanie

do matury!!!

atrakcyjny
system

stypendiów

szkoła przygotowana
do wymagań nowej reformy

www.alo.legnica.pl
Legnica, ul. Sejmowa 5 C, sekretariat – pok. 132

tel. 76 723 29 12, fax 76 723 29 04
e-mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl

akademicki
humaNiSTYcZNY
aRTYSTYcZNY
LiNGWiSTYcZNY
maTemaTYcZNY
BiOLOGicZNO-chemicZNY
PRZYROdNicZY
INŻYNIERSKI
iNFORmaTYcZNY
medYcZNY
PRaWNicZY
aRchiTekTONicZNY
dZieNNikaRSki

rodzinna
atmosfera 

565656
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Wolontariuszki z Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy 16 maja 
2019 roku wspierały uczestników XIII Dolno-
śląskiego Turnieju Badmintona Olimpiad Spe-
cjalnych. 

W turnieju, który odbywał się w hali sporto-
wej przy ul. Lotniczej w Legnicy, wzięło udział 
blisko 100 zawodników z całego naszego woje-
wództwa.

Organizatorem Turnieju były: Oddział Regio-
nalny Olimpiady Specjalne Polska-Dolnośląskie, 
Klub Olimpiad Specjalnych ,,Anna’’ Legnickie 
Pole, Klub Olimpiad Specjalnych ,,Olimp” Leg-
nica.

XIII Dolnośląski Turniej Badmintona 
Olimpiad Specjalnych
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Już po raz czwarty odbył się w Legnicy tur-
niej siatkarski Gruszka Cup, który realizowany 
jest pod egidą legendy polskiej siatkówki Piotra 
Gruszki. To sportowe wydarzenie odbyło się 24 
maja 2019 roku w hali sportowej Zespołu Szkół 
Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy 
przy ul. Wierzyńskiego.

Czwarta edycja siatkarskiego turnieju Gruszka 
Cup ściągnęła do legnickiej hali sportowej blisko 
150 zawodniczek i zawodników i to nie tylko 
z Legnicy, Jawora, Lubina, czy Złotoryi. Byli też 

Gruszka Cup 2019
miłośnicy volleyballa z Katowic, Warszawy czy 
Jeleniej Góry. Zawodnicy rywalizowali w trzech 
kategoriach. Nie zabrakło także meczu siatkówki 
na siedząco pomiędzy drużyną Piotra Gruszki 
a Lwem Legnica. Zmagania na parkiecie hali 
przy ul. Wierzyńskiego odbywały się w trójkach 
męskich, żeńskich i dwójkach rodzinnych. Uczest-
nicy turnieju zgodnie podkreślali, że od rezulta-
tów zdecydowanie ważniejsza była dobra zabawa 
na sportowo.

Twarzą turnieju Gruszka Cup jest gwiazdor 
światowej siatkówki Piotr Gruszka – były repre-
zentant Polski, mistrz Europy, srebrny medalista 
mistrzostw świata, olimpijczyk.

W tym roku nie tylko sam turniej, ale i cała 
inicjatywa weszła na nowy poziom. W spotka-
niach z Piotrem Gruszką wzięło udział łącz-
nie 1500 dzieci w różnych powiatach, a także 
po raz pierwszy turniej wyszedł poza granice 
Dolnego Śląska – Gruszka Cup zawitał bowiem 
również do Leszna. Wcześniej Piotr Gruszka był 
w przedszkolu w Legnicy oraz Szkole Podsta-
wowej w Chojnowie. W tygodniu ekipa byłego 
reprezentanta Polski wybrała się także do Gawo-
rzyc, Przemkowa i Polkowic.
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