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2 grudnia – University of Economics and Law,
Vietnam National University in Ho Chi Minh City
podpisał umowę o współpracy z Państwową Wyższą
Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy.
2 grudnia – Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy wraz z Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych zorganizowała
warsztaty pod hasłem „Biblioteka bez barier. Komunikacja: bibliotekarz – czytelnik z dysfunkcjami”.
2 grudnia – Biblioteka uczelniana wraz z Wydziałem Nauk Technicznych i Ekonomicznych oraz Urzędem Statystycznym we Wrocławiu przygotowała
dla studentów szkolenie pt. „Praktyczne aspekty
pozyskiwania informacji z Banku Danych Lokalnych
i powiązanych baz dostępnych na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego”.
5 grudnia – w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy odbyła się konferencja
„Wolontariat – droga do rozbudzania potrzeby/pasji
pomagania innym oraz kształtowania obywatelskich
i patriotycznych postaw”, której współorganizatorami byli: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy,
Starostwo Powiatowe w Legnicy, Gmina Lubin oraz
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota
Akademicka”.
5 grudnia – Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy wraz z Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych zorganizowała
warsztaty pod hasłem „Biblioteka bez barier. Komunikacja: bibliotekarz – czytelnik z dysfunkcjami”.
6 grudnia – Biblioteka uczelniana wraz z Wydziałem Nauk Technicznych i Ekonomicznych oraz Urzędem Statystycznym we Wrocławiu przygotowała
dla studentów szkolenie pt. „Praktyczne aspekty
pozyskiwania informacji z Banku Danych Lokalnych
i powiązanych baz dostępnych na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego”.
9 grudnia – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
to organizatorzy warsztatów pn. „Funkcjonowanie
osób z niepełnosprawnością na wyższej uczelni”.
9 grudnia – odbyło się spotkanie przedświąteczne
pracowników Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy „Wspólnota Akademicka”.
9 grudnia – Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy wraz z Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych zorganizowała
warsztaty pod hasłem: „Biblioteka bez barier. Komunikacja: bibliotekarz – czytelnik z dysfunkcjami”.

co za nami
10 grudnia – odbyło się spotkanie przedświąteczne
pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy.
10 grudnia – uczniowie Akademickiego Liceum
Ogólnokształcącego zaprezentowali „Jasełka” podczas
spotkania przedświątecznego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
11 grudnia – władze PWSZ im. Witelona w Legnicy spotkały się z partnerami projektu „Pomagamy
Rodakom z Ukrainy III – Z Pamięcią o Poległych
Kresowiakach”.
11 grudnia – we Wrocławskim Centrum Kongresowym odbyło się uroczyste przyznanie nagród Zarządu
Województwa Dolnośląskiego. Nagrody przyznano
sportowcom, którzy zdobyli medale na najważniejszych imprezach sportowych w 2019 r. W gronie
kilkudziesięciu wyróżnionych znalazła się aż siódemka
zawodników Legnickiego Klubu Taekwon-do, w tym
dwie studentki PWSZ im. Witelona w Legnicy: Wioletta Hanisch oraz Kamila Kolanowska.
12 grudnia – Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
im. Witelona w Legnicy odwiedziła grupa uczniów
wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Zawodowych
i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa
w Zgorzelcu. Uczniowie zwiedzili kampus Uczelni,
obejrzeli prezentację, a także wzięli udział w zajęciach
w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.
12 grudnia – prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
uczestniczył w szkoleniu pt. „Ewaluacja działalności
naukowo-badawczej w odniesieniu do założeń Ustawy
2.0”. Szkolenie było zorganizowane w Krakowie przez
Centrum Kształcenia IDEA.
15 grudnia – w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej odbyła się już 18. Legnicka Wigilia Narodów.
Wśród uczestników pojawili się także studenci z programu Erasmus+, którzy goszczą w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
19 grudnia – w Szkole Podstawowej nr 7 odbył się
Turniej Gwiazdkowy zorganizowany przez Legnicki
Klub Taekwon-do. Wydarzenie wspierała Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy,
która przekazała drobne upominki dla najmłodszych
zawodników.
23 grudnia – rozpoczęła się przerwa świąteczna
dla studentów naszej Uczelni, która trwała do 1 stycznia 2019 (z wyjątkiem studentów, którzy zgodnie
z planem studiów realizowali w semestrze zimowym
praktyki zawodowe).

co przed nami
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1 stycznia – zakończy się przerwa świąteczna dla
studentów naszej Uczelni.

w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020
dla studentów studiów niestacjonarnych.

25 stycznia – zakończą się zajęcia dydaktyczne
w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020
dla studentów studiów stacjonarnych.

27 stycznia – rozpocznie się zimowa sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2019/2020 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Sesja potrwa do 9 lutego 2020 r.

26 stycznia – zakończą się zajęcia dydaktyczne

innowacje

Symulator karetki w Monoprofilowym
Centrum Symulacji Medycznej

W naszej Uczelni od lutego 2019 roku funkcjonuje
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Utworzono je po to, by kształcić lub dokształcać w nim
w sposób praktyczny studentów. Centrum zorganizowane jest na wzór prawdziwego szpitala. Od tego roku
akademickiego sala 108 funkcjonuje jako symulator
ZRM. Dzięki współpracy z Pogotowiem Ratunkowym w Legnicy Uczelnia otrzymała karetkę, która
po remoncie i przystosowaniu do warunków MCSM
jest miejscem, gdzie studenci kierunku Ratownictwo
medyczne realizują zajęcia wymagające praktycznego
przygotowania do zawodu.
Studenci Ratownictwa medycznego od tego roku
akademickiego mogą uczyć się m.in. medycyny ratunkowej przy wykorzystaniu symulatora karetki. Jest to

w pełni wyposażony pojazd z profesjonalnym sprzętem. Służy on do nauki m.in. medycyny ratunkowej.
Przyszli ratownicy medyczni będą mogli ćwiczyć procedury: selekcji pacjentów (Triage), przyrządowego
udzielania pierwszej pomocy, korzystania z fachowej
aparatury medycznej (defibrylator, aparaty tlenowe,
respirator itp.), opatrywania ran i złamań.
We wnętrzu karetki nasi studenci w trakcie zajęć
mogą się poczuć jak w warunkach pracy ratownika medycznego. Podczas kształcenia praktycznego
zachowana jest wierność symulacji medycznej, co
oznacza, że studenci znajdują się w warunkach
fizycznego i emocjonalnego realizmu, pozwalającego doświadczać działania w warunkach zbliżonych
do rzeczywistości.

6

wydarzenia

Dzień
Otwartych
Drzwi 2020
Zapraszamy uczniów, nauczycieli
i wszystkich zainteresowanych studiowaniem w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Witelona
w Legnicy na Dzień Otwartych Drzwi, który odbędzie się
2 kwietnia 2020 w godzinach
od 8.00 do 14.00!
W tym dniu będzie można
szczegółowo zapoznać się
z ofertą edukacyjną na rok akademicki 2020/2021 i zwiedzić
naszą Uczelnię. W programie poza
prezentacją kierunków studiów przewidziano wykłady popularnonaukowe,
pokazy oraz zwiedzanie kampusu.
Wybór naszej Uczelni pozwoli przyszłym
studentom zrealizować zaplanowane aspiracje
edukacyjne. Bogaty wachlarz atrakcyjnych
kierunków studiów I stopnia – licencjackich i inżynierskich, studiów II stopnia
– magisterskich, jednolitych studiów magisterskich, kursów i szkoleń, nowoczesne
zaplecze dydaktyczne, a także współpraca
z lokalnymi przedsiębiorstwami, w których
studenci mogą odbywać praktyki zawodowe,
gwarantują studia nie tylko efektywne, ale
i prowadzone w akademickiej formie.

współpraca zagraniczna
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Uniwersytet z Wietnamu
nowym partnerem
PWSZ im. Witelona w Legnicy

University of Economics and Law, Vietnam National University in Ho Chi Minh City
na podstawie umowy o współpracy z 2 grudnia
2019 roku został nowym partnerem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy.
Umowa o współpracy obejmuje działania
w zakresie edukacji, sfery naukowej, kulturowej i społecznej. Jej celem jest przede
wszystkim wymiana pracowników i studentów
oraz realizacja wspólnych projektów naukowo
-badawczych, takich jak: organizacja konferencji, seminariów, warsztatów oraz innych
form doskonalenia zawodowego, wymiana
informacji naukowych i publikacji.
University of Economics and Law, Vietnam National University in Ho Chi Minh City
został założony 24 marca 2010 r. UEL jest
instytucją szkolnictwa wyższego oraz ośrodkiem badań naukowych i transferu technologii
o wysokiej jakości w dziedzinie ekonomii,
prawa i zarządzania w odpowiedzi na potrzeby
rozwoju społeczno-gospodarczego w procesie
industrializacji, modernizacji i globalnej integracji w Wietnamie.
Współpraca zagraniczna jest jednym z priorytetów naszej Uczelni. Kontakty z zagranicznymi uniwersytetami i instytucjami
partnerskimi stwarzają studentom możliwość rozwoju podczas wymiany studentów
w ramach wyjazdów stypendialnych, praktyk
i staży.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy współpracuje w ramach
programu Erasmus+ miedzy innymi z uczelniami z Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech,
Danii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Turcji,
Rumunii, Włoch.
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relacje

Konferencja kanclerzy i kwestorów
w Skierniewicach
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach
była organizatorem „Konferencji kanclerzy i kwestorów publicznych uczelni zawodowych”. W ostatnich dniach listopada przedstawiciele kilkudziesięciu szkół wyższych tego typu obradowali
nad najważniejszymi wyzwaniami, jakie stoją przed uczelniami
zawodowymi w najbliższych latach. Państwową Wyższą Szkołę
Zawodową im. Witelona w Legnicy reprezentowali mgr Zofia
Stachniewicz – kwestor i mgr Jerzy Stefaniak – zastępca kanclerza.
Obrady otworzył prof. dr hab. Witold Stankowski – przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.
Pierwsza sesja obrad poświęcona była kontroli zarządczej w szkołach wyższych. Poprowadzili ją R. Krzemień – przewodniczący
Rady Programowej Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej,
A. Chwalisz – wiceprzewodniczący Rady Programowej PIKW, Leszek
Adamski – prezes Zarządu Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej oraz M. Humel-Marciniak – radca prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
Po przerwie Ewa Trojanowska – zastępca dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego omówiła „Ustalenie regulaminu wynagradzania
w szkole wyższej w świetle wymogów ustawy 2.0”. Następnie
Piotr Jagielski – zastępca dyrektora Departamentu Szkolnictwa
Wyższego w MNiSW zaprezentował „Finansowanie publicznych
uczelni zawodowych w ustawie 2.0”.
Po obradach uczestnicy mogli wymieniać swoje doświadczenia
podczas zwiedzania uczelni, Skierniewic i pałacu w Nieborowie.
Następnego dnia obrady rozpoczęły się od prezentacji Roberta
Musiałkiewicza dotyczącej „Prawnych aspektów wyborów władz
uczelni w 2020 roku”. Po tym wystąpieniu kanclerze wysłuchali
Macieja Jankowskiego, który omówił „Praktyczne wykorzystanie
środków budżetowych w postaci obligacji zerokuponowych” oraz
„Inwestowanie w obligacje w ramach obecnych regulacji prawnych”. Na zakończenie odbyło się posiedzenie Forum Kanclerzy
Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Fokan.
W tym samym czasie kwestorzy omawiali „Schematy podatkowe” oraz „Politykę rachunkowości”.

wydarzenia
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PWSZ im. Witelona w Legnicy
zaprasza 5 lutego 2020 r.
na XI Legnickie Prezentacje Edukacyjne
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zaprasza na jedenastą już edycję
Legnickich Prezentacji Edukacyjnych, które odbędą
się 5 lutego 2020 roku w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym naszej Uczelni.
XI Legnickie Prezentacje Edukacyjne odbywać się będą
pod honorowymi patronatami: Wojewody Dolnośląskiego
Jarosława Obremskiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Romana Kowalczyka, Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Prezydenta Miasta Legnicy
Tadeusza Krzakowskiego, Starosty Powiatu Legnickiego
Adama Babuśki oraz JM Rektora PWSZ im. Witelona
w Legnicy prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego.
Patronami medialnymi XI Legnickich Prezentacji Edukacyjnych są: portal LCA.PL, portal e-legnickie. pl, portal
24legnica.pl, portal legnica24h.pl, portal RegionFan.pl,
portal TuLegnica.pl oraz TV Regionalna.
W godzinach od 900 do 1400 zaprezentowane zostaną
oferty edukacyjne legnickich szkół ponadpodstawowych
oraz uczelni wyższych.
XI Legnickie Prezentacje Edukacyjne to doskonała okazja, by w jednym miejscu uzyskać informacje o zasadach
rekrutacji w roku 2020 oraz zaopatrzyć się w materiały
prezentujące szkoły i uczelnie. Dzięki takiej formule targów młodzi ludzie mogą poznać odpowiedzi na nurtujące
ich pytania związane z wyborem ścieżki edukacyjnej oraz
planowaniem swojej kariery zawodowej.
Uczniowie, którzy często mają trudności z podjęciem
decyzji związanej z dalszą edukacją, będą mieli doskonałą
okazję poznać wszystkie aspekty związane z rekrutacją
do szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych w roku
2020.
Podobnie jak podczas poprzedniej edycji szkoły będą
miały możliwość występu podczas Pokazu Talentów. Uczelnia umożliwia szkołom zaprezentowanie jednego 5-minutowego pokazu na sali głównej targów w formie prezentacji
artystycznej (chór, kabaret, piosenka, taniec itd.).
Termin potwierdzenia udziału w targach mija 13 stycznia 2020 r. Formularz zgłoszeniowy jest zamieszczony
na stronie PWSZ im. Witelona w Legnicy – www.pwsz.
legnica.edu.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału w XI Legnickich
Prezentacjach Edukacyjnych.
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konferencje, sympozja,
seminaria

Kolokwia Witeloniana 2019

Zakład Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy 26 listopada 2019 roku w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym
zorganizował VII konferencję naukową z cyklu „Kolokwia Witeloniana”.
Tematem tegorocznych obrad były „Współczesne wymiary dzieciństwa w perspektywie możliwości,
zagrożeń i oczekiwań”.
Celem konferencji była zatem refleksja nad współczesnym rozumieniem dzieciństwa w kontekście
zadań i oczekiwań, które stawiamy nauczycielom, rodzicom a przede wszystkim samym dzieciom.
Seminarium było doskonałą okazją do wskazania innowacji i optymalnych rozwiązań metodycznych i programowych mających na celu usprawnienie edukacji wczesnoszkolnej. Jednocześnie celem
konferencji było sygnalizowanie zagrożeń i błędów, z jakimi może spotkać się dziecko w okresie
swojego dzieciństwa.
Zamierzeniem twórców tej formy spotkań, zainicjowanych w 2009 roku, jest stworzenie dogodnej
płaszczyzny wymiany myśli wokół aktualnych problemów nurtujących społeczeństwo.
W obradach uczestniczyli reprezentanci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Poradni Psychologiczno
-Pedagogicznej w Jaworze, Familylab Association Polska, a także Rzecznik Praw Dziecka w Legnicy.
Obrady były podzielone na kilka paneli dyskusyjnych. Pierwszy zatytułowany był „Dziecko w kulturze szkoły – wczoraj i dziś”. W tej części swoje wystąpienia zaprezentowali: prof. dr hab. Natalia
Pobirchenko (PWSZ im. Witelona w Legnicy) – „Pedagogika dziecka w twórczości Janusza Korczaka
i Wasyla Suchomlińskiego. Próba analizy porównawczej” oraz dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ
(Uniwersytet Zielonogórski) – „Kultura szkoły w rozwoju szkoły”.
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Drugi panel koncentrował się wokół zagadnienia „Obraz dzieciństwa w innych kulturach”.
Prelekcje w tej części wygłosili: dr Magdalena Zapotoczna (Uniwersytet Zielonogórski) – „Obraz
dzieciństwa na tle przemian społeczno-kulturowych w Niemczech” oraz dr Ewa Groszewska (PWSZ
im. Witelona w Legnicy) – „Dzieci uchodźców. Przegląd badań dotyczących traumy i biedy związanych z konfliktami oraz integracji w nowym kraju zamieszkania”.
„Wychowanie, wsparcie i pomoc dziecku” to tytuł trzeciego panelu dyskusyjnego, w którym
prelegentami byli: mgr Bożena Miktus (Rzecznik Praw Dziecka w Legnicy) – „Kiedy może pomóc
Rzecznik Praw Dziecka? Kompetencje, zadania, analiza przypadków”; dr Agnieszka Sadowska, prof.
WSH (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu) – „Kształtowanie kompetencji społecznych poprzez
działalność wolontarystyczną u dzieci w wieku przedszkolnym”; mgr Gabriela Lenkiewicz-Mrózek
(Familylab Association Polska, Poradnia Pscyhologiczno-Pedagogiczna w Jaworze) – „Wychowanie w oparciu o wartości promowane przez Familylab Association”; dr Kornelia Hübscher (PWSZ
im. Witelona w Legnicy) – „Samotność dziecka w przestrzeni gabinetu pomocy psychologicznej
w narracjach psychoterapeutów”.
Ostatni panel dyskusyjny odbywał się pod hasłem „Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. W tej części wystąpili: dr Dorota Domińska-Werbel (PWSZ im. Witelona w Legnicy, PORE
w Jaworze) – „Zadaniowe strategie radzenia sobie u dzieci predyktorem sukcesów szkolnych”; mgr
Tomasz Kwoka (PWSZ im. Witelona w Legnicy) – „Rzeczywistość dziecka ze spektrum autyzmu,
wnioski z realizacji projektu »Trzecia Misja Uczelni – szansą dla rozwoju pasji, zainteresowań
i edukacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym«”.
Podsumowania obrad dokonała dr Anna Kowal-Orczykowska (PWSZ im. Witelona w Legnicy).
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Wybierz swój kierunek i zostań studentem
PWSZ im. Witelona w Legnicy
W roku akademickim 2020/2021 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy oferuje kandydatom na studia 21 kierunków: dziesięć
kierunków studiów licencjackich, pięć kierunków
inżynierskich, trzy kierunki studiów magisterskich
(dwuletnich po ukończeniu studiów licencjackich lub
inżynierskich) oraz trzy kierunki jednolitych studiów
magisterskich (pięcioletnich).
Wszystkie prowadzone w naszej Uczelni kierunki
mają profil praktyczny, znacznie zwiększający szansę
na zatrudnienie po studiach.
Kandydaci na studia wybierają kierunek studiów
podczas rekrutacji, natomiast specjalności – w trakcie
trwania studiów.
Rekrutacja na kierunek Filologia odbywa się
na specjalność filologia angielska.
Studia licencjackie
ADMINISTRACJA
specjalności:
−− menadżer w administracji publicznej,
−− administracja i prawo w biznesie.
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
specjalności:
−− administrowanie i zarządzanie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego,

−− służby mundurowe w bezpieczeństwie.
COACHING ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
DIETETYKA
specjalności:
−− dietetyka kliniczna,
−− poradnictwo żywieniowe i dietetyka w gastronomii.
FILOLOGIA
specjalności:
−− filologia angielska
specjalizacje:
• język angielski w biznesie,
• język angielski z językiem niemieckim.
FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ i PODATKI
specjalności:
−− finanse podmiotów gospodarczych,
−− rachunkowość i podatki.
PEDAGOGIKA
specjalności:
−− pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą
rodzinie,
−− edukacja dorosłych z aktywizacją osób starszych.
PIELĘGNIARSTWO

rekrutacja
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Studia magisterskie

RATOWNICTWO MEDYCZNE
ZARZĄDZANIE
specjalności:
−− lean management,
−− zarządzanie przedsiębiorstwem,
−− zarządzanie zasobami ludzkimi.
Studia inżynierskie
ENERGETYKA
specjalności:
−− eksploatacja maszyn, urządzeń i systemów energetycznych,
−− energetyka źródeł odnawialnych i zarządzanie
energią.

INFORMATYKA
specjalności:
−− programowanie aplikacji mobilnych i internetowych,
−− bezpieczeństwo systemów informatycznych,
−− grafika komputerowa.
INŻYNIERIA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH*
specjalności:
−− automatyka i mechatronika przemysłowa,
−− badania i pomiary przemysłowe,
−− przemysłowe procesy technologiczne,
−− zarządzanie energią w przemyśle.
LOGISTYKA i TRANSPORT
specjalności:
−− inżynieria systemów logistycznych i transportowych,
−− logistyka produkcji i dystrybucji,
−− organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym – specjalność objęta patronatem POL-MIEDŹ
TRANS sp. z o.o.
ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI
specjalności:
−− inżynieria mechaniczna,
−− inżynieria motoryzacyjna,
−− systemy i procesy przemysłowe.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
specjalności:
−− administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego,
−− kryminalistyka i techniki śledcze,
−− obronność państwa,
−− medyczne służby ratownicze w systemie bezpieczeństwa.
FINANSE i ZARZĄDZANIE w PRZEDSIĘBIORSTWIE
specjalności:
−− finanse i inwestycje przedsiębiorstw,
−− zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie.
PIELĘGNIARSTWO

Jednolite studia magisterskie
FIZJOTERAPIA
PEDAGOGIKA
SZKOLNA

PRZEDSZKOLNA

I

WCZESNO-

PRAWO
*rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
na uruchomienie kierunku
Niniejsza informacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Jak zapisać się na studia?
W pierwszym etapie rekrutacji wystarczy wejść
na stronę PWSZ im. Witelona w Legnicy i w systemie
elektronicznej rejestracji kandydatów na studia dokonać wyboru kierunku studiów, wprowadzić niezbędne
dane w procesie kwalifikacji, a następnie zatwierdzić
i wydrukować kwestionariusz kandydata na studia.
Po dokonanej rejestracji należy wnieść opłatę
rekrutacyjną – kwota oraz numer rachunku bankowego do przelewu dostępne są w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia.
ciąg dalszy na str. 14
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cd. ze str. 13

W drugim etapie rekrutacji, należy złożyć komplet
wymaganych dokumentów w terminie wskazanym
przez Uczelnię.
Zasady rekrutacji na studia I stopnia
i jednolite studia magisterskie
Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. Podstawą przyjęcia na studia są punkty
rekrutacyjne przyznawane kandydatowi za przedmioty, z których zdawał egzamin maturalny, egzamin
dojrzałości lub egzamin przeprowadzony w ramach
programu Matury Międzynarodowej, zgodnie z poniższą tabelą:
Kierunek

Przedmioty
1) język polski, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów:
Administracja
historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie
1) język polski, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów:
Bezpieczeństwo wewnętrzne
historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie
1) biologia, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: cheCoaching zdrowego stylu życia
mia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka lub język polski
1) biologia, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: cheDietetyka
mia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka lub język polski
1) matematyka, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów:
Energetyka
fizyka (fizyka i astronomia) chemia lub informatyka, lub język polski
Filologia
1) język angielski, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów:
(specjalność filologia angielska)
historia, wiedza o społeczeństwie, geografia lub drugi język obcy
1) język obcy, 2) matematyka lub język polski, 3) jeden z wybranych
Finanse, rachunkowość
przedmiotów: język polski (jeśli nie został wybrany wcześniej), matei podatki
matyka (jeśli nie została wybrana wcześniej), geografia, historia lub
wiedza o społeczeństwie,
1) biologia, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: cheFizjoterapia
mia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka lub język polski
1) matematyka, 2) język angielski, 3) jeden z wybranych przedmioInformatyka
tów: język polski, fizyka (fizyka i astronomia) lub informatyka
Inżynieria procesów produkcyj1) matematyka, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów:
nych*
fizyka (fizyka i astronomia), język polski, chemia lub informatyka
1) język obcy, 2) matematyka, 3) jeden z wybranych przedmiotów:
Logistyka i transport
fizyka (fizyka i astronomia) informatyka lub język polski
1) język polski, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów:
Pedagogika
historia, wiedza o społeczeństwie, geografia lub biologia
Pedagogika przedszkolna
1) język polski, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów:
i wczesnoszkolna
historia, wiedza o społeczeństwie, geografia lub biologia
1) biologia, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: chePielęgniarstwo
mia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka lub język polski
1) język polski, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów:
Prawo
historia lub wiedza o społeczeństwie
1) biologia, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów: cheRatownictwo medyczne
mia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka lub język polski
1) język obcy, 2) matematyka lub język polski, 3) jeden z wybranych
przedmiotów: język polski (jeśli nie został wybrany wcześniej), mateZarządzanie
matyka (jeśli nie została wybrana wcześniej), geografia, historia lub
wiedza o społeczeństwie
1) matematyka, 2) język obcy, 3) jeden z wybranych przedmiotów:
Zarządzanie i inżynieria produkcji
język polski, fizyka (fizyka i astronomia) lub informatyka
*rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
na uruchomienie kierunku
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Jeżeli dla danego kierunku zostało wskazanych kilka przedmiotów z możliwością wyboru, kandydat
otrzymuje punkty tylko za jeden przedmiot, z którego uzyskał najlepszy wynik, według następujących zasad:

Egzamin dojrzałości
„Stara matura” (oceny)

Egzamin maturalny
„Nowa matura” poziom
podstawowy (procenty
punktów)

2

30% – 44%

3

45% – 58%

4

59% – 72%

30% – 50%

60

5

73% – 86%

51% – 69%

80

6

87% – 100%

70% – 100%

100

O przyjęciu na studia decydują punkty uzyskane
przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
Uruchomienie kierunku warunkowane jest odpowiednią liczbą kandydatów.
Z postępowania rekrutacyjnego są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego.
Zasady przyjęcia na studia osób z egzaminem maturalnym potwierdzonym dyplomem IB (International
Baccalaureate) lub EB (Europen Baccalaureate) znajdują się na stronie internetowej Uczelni.
Od kandydatów do przyjęcia na studia pierwszego
stopnia oraz jednolite studia magisterskie wymagane
są następujące dokumenty:
• kwestionariusz kandydata zawierający ankietę osobową, według wzoru określonego przez Uczelnię,
• kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał
do wglądu na Uczelni),
• aktualna kolorowa fotografia kandydata o wymiarach 35x45 mm,

Egzamin maturalny
„Nowa matura” poziom
rozszerzony (procenty
punktów)

Punkty rekrutacyjne
20
40

• na kierunkach: Coaching zdrowego stylu życia, Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo
medyczne – zaświadczenie lekarskie stwierdzające
możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie i druk zaświadczenia dostępne
na Uczelni).
Zasady rekrutacji na studia II stopnia
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się
ubiegać kandydaci, którzy ukończyli co najmniej
studia pierwszego stopnia.
O przyjęcie na studia na kierunek Bezpieczeństwo
wewnętrzne mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci:
• kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo narodowe, Administracja,
• kierunków o zbliżonym zakresie programowym
ciąg dalszy na str. 16
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do kierunku studiów drugiego stopnia, w szczególności kandydaci, którzy są absolwentami kierunków z obszarów nauk społecznych oraz obszarów
nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz kulturze
fizycznej,
• innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie
brakujących efektów z zakresu wiedzy, kompetencji
i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających efekty kształcenia, wyznaczonych przez Dziekana Wydziału, które zostaną
określone do końca pierwszego semestru studiów.
O przyjęcie na studia na kierunek Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci:
• kierunków: Finanse, rachunkowość i podatki,
Finanse i rachunkowość, Zarządzanie,
• kierunku Ekonomia,
• innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie
brakujących efektów z zakresu wiedzy, kompetencji
i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających efekty kształcenia, wyznaczonych przez Dziekana Wydziału, które zostaną
określone do końca pierwszego semestru studiów.
O przyjęcie na I rok studiów na kierunek Pielęgniarstwo mogą się ubiegać wyłącznie kandydaci,
którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.

cd. ze str. 15
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Od kandydatów do przyjęcia na studia drugiego
stopnia wymagane są następujące dokumenty:
• kwestionariusz kandydata zawierający ankietę
osobową, według wzoru określonego przez Uczelnię,
• aktualną kolorową fotografię kandydata o wymiarach 35x45 mm,
• kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu
na Uczelni),
• kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał
do wglądu na Uczelni) – dotyczy absolwentów,
którzy ukończyli studia w latach, w których był
on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu,
• w przypadku kierunku Pielęgniarstwo – zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów (skierowanie i druk zaświadczenia
dostępne na Uczelni) oraz zaświadczenie z uczelni,
z wyliczoną średnią ocen uzyskaną podczas odbytych studiów pierwszego stopnia (z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku),
• dodatkowo od osób ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunkach
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie oraz
Bezpieczeństwo wewnętrzne wymagana jest
deklaracja o realizacji zajęć uzupełniających
efekty kształcenia, wynikających z kontynuowania studiów drugiego stopnia na kierunku
innym niż ukończone studia.
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Chcesz wiedzieć więcej?

Szczegóły na stronie Uczelni:
www.pwsz.legnica.edu.pl w zakładce Rekrutacja,
pod numerami telefonów: 76 723 22 10 do 11
lub e-mail: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl
Niniejsza informacji nie stanowi oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego.
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konferencje, sympozja,
seminaria

Międzynarodowy
w PWSZ im. W
W dniu 5 grudnia 2019 roku w Centrum Konferencyjno
-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy odbyła się konferencja „Wolontariat
– droga do rozbudzenia potrzeby/pasji pomagania innym
oraz kształtowania obywatelskich i patriotycznych postaw”,
której współorganizatorami byli: Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci w Legnicy, Starostwo Powiatowe w Legnicy, Gmina
Lubin oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”.
Konferencja została dofinansowana przez Fundację
KGHM Polska Miedź i objęta była Honorowym Patronatem
Starosty Powiatu Legnickiego Adama Babuśki oraz Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego.
Organizatorom wydarzenia przyświecały następujące
cele:
−− promowanie i organizacja wolontariatu, zwłaszcza wśród
młodych ludzi, którzy nie posiadają jeszcze odpowiedniej wiedzy i wymagają ukierunkowania dla właściwej
organizacji podejmowanych inicjatyw oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych;
−− prezentacja działań Okręgowego i Miejskiego Oddziału
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zrealizowanych w roku
2019;
−− podzielenie się wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas działań zrealizowanych przez społeczność akademicką w ramach projektu „Pomagamy Rodakom na Ukrainie III – z pamięcią o poległych Kresowiakach”;
−− uhonorowanie najaktywniejszych wolontariuszy.
W spotkaniu obok zaproszonych gości wzięli udział
wolontariusze PWSZ im. Witelona w Legnicy, podopieczni
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz uczniowie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy im. Bohdana Ihora

konferencje, sympozja,
seminaria

Dzień Wolontariusza
Witelona w Legnicy
Antonycza w Legnicy. Specjalnymi gośćmi, którzy odwiedzili
naszą Uczelnię, byli uczniowie z opiekunami z Kolegium
Muzycznego im. Barwińskiego w Drohobyczu, którzy także
udzielają się w wolontariacie. Łącznie w konferencji wzięły
udział 234 osoby.
Pierwsza cześć spotkania miała charakter informacyjnosprawozdawczy: Prezes TPD w Legnicy Kazimierz Pleśniak
przedstawił działania Stowarzyszenia i kół TPD w roku 2019,
natomiast dr Beata Skwarek podzieliła się informacjami
z realizacji projektu „Pomagamy Rodakom na Ukrainie III
– z pamięcią o poległych Kresowiakach” w partnerstwie ze
Starostwem Powiatowym w Legnicy, Legnicką Specjalną
Strefą Ekonomiczną S.A., Gminą Lubin oraz Towarzystwem
Przyjaciół Dzieci w Legnicy, dofinansowanym przez Fundację PZU.
O swoich doświadczeniach w wolontariacie opowiadali
również ukraińscy goście: Jurij Czumak – Dyrektor Kolegium
Muzycznego im. Barwińskiego w Drohobyczu oraz dr Bogdan
Lazorak – Dyrektor Państwowego Historyczno-Kulturowego
Rezerwatu „Nagujewicze”, na terenie którego znajduje się
Muzeum im. Iwana Franki, a także Dawid Stefanik ze Stowarzyszenia Legnica Aktywnie i Kreatywnie „Laik”.
Druga część tego wydarzenia obejmowała uhonorowanie
najaktywniejszych kół i indywidualnych wolontariuszy. Wręczanie nagród przeplatało się z występami artystycznymi
uczniów: Tomasza Kaługi (śpiew) z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy; Kacpra Messa i Pawła
Pankiewicza z Zespołu Szkół Samochodowych w Legnicy,
którzy grali na klarnecie i akordeonie. Z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy im. Bohdana Ihora
Antonycza w Legnicy uczniowie dwukrotnie dali pokaz
taneczny, natomiast Zespół Horycwit pod kierownictwem
pani Zoriany Ozymok zaprezentował utwory „Bereznianka”
i „Dzikie Tańce”.
Najważniejsze wyróżnienie „Superwolontariusza 2019
roku” otrzymał Kacper Przyłucki z Zespołu Szkół Samochodowych w Legnicy. Zarząd TPD przyznał ten tytuł za
bardzo aktywne udzielanie się podczas sztandarowych akcji:
zbiórek żywności, festynów, paraolimpiad, zabaw integracyjnych z Mikołajem, spotkań opłatkowych. Kacper od niemal
5-ciu lat potrafi pogodzić naukę w szkole z działalnością
wolontariacką. Za swoje zaangażowanie został już uhonorowany medalem „Pomocna dłoń”. Jak mówi o nim pani
Beata Kartowicz, przewodnicząca koła przy Zespole Szkół
Samochodowych, „Kacper to człowiek o wielkich pasjach.
Interesuje się samochodami rajdowymi, e-sportem, muzyką,
nowoczesną technologią komputerową, motoryzacją. To
człowiek, który nie potrafi bezczynnie i bezowocnie spędzać
czasu. Każdą wolną chwilę poświęca ojcu, pomagając mu
w warsztacie samochodowym lub pomagając innym ludziom.
To człowiek o wielkim sercu. Niezliczone są godziny, które
spędził podczas różnorodnych akcji charytatywnych. Nigdy
nie odmawia, zawsze chętny i gotowy do wsparcia drugiego
człowieka”.
Medale „Pomocna dłoń” otrzymali uczniowie: Maria Kulisz
i Milena Ostańska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
ciąg dalszy na str. 20
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Międzynarodowy Dzień Wolontariusza…
w Legnicy; Urszula Gręzicka, Katarzyna Zawada,
Zuzanna Niewadzi, Weronika Filip, Marcelina Plenko,
Karolina Draus, Hanna Bendarz i Natalia Dąbrowska
z II Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy; Magdalena
Zawada, Aurelia Bryłkowska, Zuzanna Drzewiecka,
Wiktoria Gajewska i Łucja Plesiak ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Lubinie; Szymon Raubo z Zespołu Szkół
Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy; Daria Wróblewska z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy; Gabriela
Sapieja i Jakub Bułdak ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Legnicy; Szymon Bieńkowski, Krzysztof Stelmaszek,
Adam Shaikh i Mateusz Karpiejczyk z Zespołu Szkół
Samochodowych w Legnicy; Marta Matysik, Wiktoria
Skorupska i Julia Janczyn z Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy.
Dyplomy „Szczególnego uznania” otrzymali:
Roksolana Sabrionchyk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy; Agata Kocyła i Wiktoria Teleszko ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Legnicy; Zuzanna Kruczkowska, Barbara Dwornik, Nikola Łaska, Justyna
Fedorowska, Oliwia Sitarska, Zuzanna Gaber i Nikola
Szczechowicz ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Lubinie;
Natalia Guzek i Jakub Janiak z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy; Jakub Wrona, Cyprian Magiera,
Dominik Pieczkowski, Jakub Pawlasty, Kacper Gacoń
i Wiktor Rówk z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy.
„Dyplomy uznania” przydzielono następującym uczniom: Emilia Steranka, Mariana Dimbrovska, Waleria
Kozeratska, Maria Bieda i Marek Dobrula – Zespół
Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy; Oliwia Lichocka,
Klaudia Dyderska, Kamila Kozłowska, Wiktoria Ziólek
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Legnicy; Julia Hoculewska, Paskal Rutkowski, Aleksandra Szulc, Lena Skowerska i Kajetan Skowerski – Szkoła Podstawowa nr 8
w Lubinie; Aleksandra Szweda i Martyna Rak – Zespół
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka
Pobożnego w Legnicy; Krystian Lachmirowicz – Zespół
Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy; Mateusz
Sobotkiewicz i Weronika Biały – Szkoła Podstawowa nr
7 w Legnicy; Julia Hałko, Julia Krupnik i Dominika
Jędrasiak – Szkoła Podstawowa nr 18 w Legnicy; Klaudia Lech, Elżbieta Klińska i Eliza Jura – Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.
Wręczono również dyplomy z podziękowaniem za
zaangażowanie w akcję i prace w ramach projektu
„Pomagamy Rodakom na Ukrainie III – z pamięcią
o poległych Kresowiakach” dla uczestników oraz fundatorów zrealizowanego projektu.
Dla wszystkich zebranych, w tym szczególnie wyróżnionych wolontariuszy, z okazji obchodzonego w dniu
5 grudnia Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
na zakończenie konferencji chórzyści z Państwowego
Kolegium Muzycznego im. Barwińskiego w Drohobyczu zaprezentowali godzinny koncert wokalno-instrumentalny. Młodzi śpiewacy wystąpili z repertuarem

cd. ze str. 19

muzyki poważnej i świątecznej.
Następnie duet Berehynia w osobach Natalii Cyhylyk-Czumak i Natalii Hamar dał popis gry na bandurach z towarzyszącym wokalem, a Vasyl Hamar
pokazał swoje umiejętności gry na kilku instrumentach – były to flet, sopiłka, okaryna i dwodenciwka.
Zaproszeni goście to także wolontariusze, którzy
ze swoimi koncertami występują w krajach całej
Europy i jeżdżą na wschód Ukrainy w rejon konfliktu
rosyjsko-ukraińskiego, aby wszystkim, których dotyka
ten konflikt, poprzez muzykę dodać otuchy i wiary
w pokojowe rozwiązanie problemów.
Konferencja stała się okazją do uczczenia w szczególny sposób wolontariuszy, którzy bezinteresownie
niosą pomoc innym, do podzielenia się wiedzą i zdobytymi doświadczeniami oraz podsumowania działań
podjętych przez społeczność akademicką wspólnie
z Partnerami, a także przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Dla zdecydowanej większości
z 30-osobowej grupy ukraińskich uczniów i nauczycieli, którą gościliśmy od 4 do 7 grudnia, była to także
okazja do pierwszego przyjazdu do naszej Uczelni oraz
poznania uroków legnickiej architektury i pobliskiego
Jawora, w którym zapewnione zostały noclegi. Podczas wspólnych spotkań i rozmów z naszymi gośćmi
poczyniono plany dla realizacji kolejnych projektów
wolontariackich.
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Warsztaty z zakresu USG eFAST
W Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej,
działającym na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze
Fizycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy, 26 listopada 2019 roku przedstawiciele firmy z Paramedic
Ultrasound PL przeprowadzili warsztaty z zakresu
USG eFAST, dla studentów II i III roku kierunku
Ratownictwo medyczne.
Studenci zarówno podczas wykładu, jak i ćwiczeń
wykazali duże zaangażowanie i zainteresowanie wykorzystaniem diagnostyki USG w ramach medycznych
czynności ratunkowych. Celem spotkania było zwiększanie świadomości przydatności wykorzystania ultrasonografii w postępowaniu przedszpitalnym.
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Sekcja Pielęgniarska
Koła Naukowego Młodych Medyków
w roli Świętych Mikołajów
Sekcja Pielęgniarska Koła Naukowego Młodych Medyków, działająca na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy, w okresie przedświątecznym
wspierała różne akcje charytatywne, które odbywały się
na terenie Legnicy.
Studenci między innymi wzięli udział w XIX Edycji
Szlachetnej Paczki, z wielką przyjemnością wsparli akcję
„Zielono-niebiesko-czerwony Mikołaj z ośrodkiem Kibice
Razem Miedź Legnica” zorganizowanej przez ośrodek
Kibice Razem Miedź Legnica, w przebraniach Mikołajów
odwiedzili Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy,
gdzie wręczali najmłodszym pacjentom drobne słodkie
upominki, a także brali udział w akcji „Prezent dla
Seniora”.
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Studenckie Koło TPD zbierało dary serca!
Jak co roku Studenckie Koło
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
PWSZ im. Witelona w Legnicy
włączyło się w świąteczne akcje
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Legnicy. Studenci jako wolontariusze brali udział w Świątecznej Zbiórce Żywności w sklepach
na terenie Legnicy i okręgu legnickiego 29 i 30
listopada 2019.
Akcja zakończyła się sukcesem – łącznie udało się
zebrać 4750 kg żywności dla potrzebujących rodzin.
Członkowie Studenckiego Koła TPD zaangażowali się
również w akcję charytatywną Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci „Uśmiech pod choinkę 2019”.
W ramach XXVI już akcji udało się zebrać dużo
słodyczy, zabawek i artykułów szkolnych, które trafią za pośrednictwem TPD do potrzebujących dzieci.
Ofiarodawcami byli nie tylko studenci, ale także pracownicy Uczelni, którzy w tym roku licznie wsparli

akcję. Umiejętność dzielenia się tym, co mamy,
wydaje się dziś szczególnie wartościowa nie tylko
dla osobistej satysfakcji, ale również dla budowania
więzi międzyludzkich w przestrzeni Uczelni i poza
nią. Ponadto wsparcie tych akcji jest nie tylko
szlachetne, ale i celowe.
Koła TPD funkcjonują w każdej szkole i w tym
najbliższym środowisku rozpoznają rzeczywiste
potrzeby dzieci i ich rodzin, mamy więc pewność,
że wsparcie dociera tam, gdzie powinno.
Pragnę serdecznie podziękować członkom Studenckiego Koła TPD przy Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Witelona w Legnicy za wrażliwość
i wysiłek organizacyjny oraz studentom i pracownikom, którzy odpowiedzieli na apel i podzielili się
darem serca. Świat dzięki Wam jest piękniejszy
o kolejny uśmiech dziecka!
Małgorzata Buchla
Opiekun Studenckiego Koła TPD
przy PWSZ im. Witelona w Legnicy
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Universidad de Málaga
partnerem PWSZ im. Witelona w Legnicy

Hiszpański Universidad de Málaga dołączył
do grona nowych partnerów zagranicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Współpraca z Universidad de Málaga obejmuje
wymianę studentów. Każdego semestru z wyjazdu
może skorzystać 6 naszych studentów i 5 studentów ze strony hiszpańskiej. Ponadto z naszej strony
może wyjechać 1 nauczyciel akademicki i 2 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Ze
strony hiszpańskiej do naszej Uczelni może przyjechać
1 nauczyciel akademicki.
Universidad de Málaga został oficjalnie założony
18 sierpnia 1972 r. Uniwersytet przyjął strategię rozwoju, by stać się przykładem innowacji i rozwoju
naukowego na południu Hiszpanii. W związku z tym
opracowano szeroko zakrojone ramy współpracy z parkiem technologicznym w Andaluzji, zwiększono liczbę
krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.
Postęp akademicki i naukowy, a także wysiłki
naukowców, studentów, nauczycieli i pracowników
administracyjnych sprawiły, że Uniwersytet w Maladze został uznany za Campus
������������������������������
of International Excellence w 2012 roku pod nazwą Andalucia Tech.
Obecnie Uniwersytet w Maladze pozostaje bardzo
zaangażowany w to, aby rozwój nauki i innowacji
były podstawą, na której opiera się postęp społeczny.
Wysiłki podejmowane w celu promowania mobilności
i przyciągania międzynarodowych talentów wyróżniły
się w ostatnich latach, czego rezultatem jest otwarty
i kosmopolityczny uniwersytet zaangażowany w projekty badawcze na najwyższym poziomie.

Innowacja, dynamizm i internacjonalizacja to
zasady, na których opiera się historia UMA, a także
podstawa do przezwyciężenia obecnych trudności
i wzmocnienia jego obowiązku wobec wiedzy, społeczeństwa i przyszłości.

współpraca zagraniczna
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Na studia na Teneryfę
Universidad de la Laguna na Teneryfie dołączył do grona partnerów
zagranicznych Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Współpraca Uczelni z zagranicznymi uniwersytetami odbywa się w ramach programu Erasmus+ dla
projektu: mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO
WER) 2014 – 2020.
Współpraca z Universidad de la Laguna prowadzona jest na zasadzie wzajemności. Każdego semestru
z wyjazdu może skorzystać 2 studentów, 2 nauczycieli akademickich oraz 2 pracowników niebędących
nauczyciela akademickimi.
Universidad de La Laguna (ULL) jest najstarszą
instytucją szkolnictwa wyższego na Wyspach Kanaryjskich. Dekret założycielski, podpisany przez króla
Karola IV Hiszpanii, datowany jest na 11 marca
1792 r. Od tej daty Uniwersytet przeszedł wiele
zmian i był znany pod różnymi nazwami, aż w końcu
w 1913 r. nadano mu obecną nazwę.
Obecnie Uniwersytet to miejsce dla ponad 25 000
osób, które są studentami, pracownikami naukowymi
lub pracownikami administracyjnymi i usługowymi.
Katalog kursów uniwersytetu obejmuje między
innymi 45 kierunków licencjackich i 30 kierunków
magisterskich, 52 programy doktoranckie, a także
liczne studia podyplomowe, kursy i szkolenia.
ULL przechodzi obecnie wewnętrzną restrukturyzację w celu zmiany oferty. Szczególny nacisk położono
na wykorzystanie nowych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych.
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Przedświąteczne spotkanie
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju PWSZ
im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”
Zgodnie z tradycją
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju PWSZ im. Witelona w Legnicy „Wspólnota
Akademicka” spotkało się
w Domu Studenta naszej
Uczelni, aby wspólnie
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porozmawiać w atmosferze zbliżających się świąt.
W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób, zarówno
pracowników Stowarzyszenia, jak i jego przyjaciół.
Na wstępie prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” mgr Jerzy Stefaniak złożył wszystkim świąteczne życzenia oraz podkreślił, że Święta to wyjątkowy
okres, który daje sposobność do spotkań i czynienia

starań, by nikt w tym czasie nie był sam.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy z Rektorem prof. dr hab. inż. Ryszardem
K. Pisarskim, prorektorem ds. dydaktyki i studentów
dr Heleną Babiuch, kanclerzem mgr. Robertem Burbą,
dziekanami wydziałów i kierownikami działów Uczelni.
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Spotkanie partnerów projektu
„Pomagamy Rodakom z Ukrainy III –
Z pamięcią o poległych Kresowiakach”
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy 11 grudnia odbyło się spotkanie władz
PWSZ im. Witelona w Legnicy z partnerami projektu
„Pomagamy Rodakom z Ukrainy III – Z pamięcią
o poległych Kresowiakach”.
W spotkaniu uczestniczył prof. dr hab. inż. Ryszard
K. Pisarski – Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy,
mgr Jerzy Stefaniak – Zastępca Kanclerza PWSZ
im. Witelona w Legnicy, Kazimierz Pleśniak – Prezes

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy, Tadeusz Kielan – Wójt Gminy Lubin, Majka Grohman – rzecznik
prasowy Gminy Lubin, dr Beata Skwarek – nauczyciel
akademicki Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych.
Rozmowy dotyczyły dalszej współpracy oraz podsumowania projektu „Pomagamy Rodakom z Ukrainy
III – Z pamięcią o poległych Kresowiakach”.
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Świąteczne spotkanie społeczności akademickiej
PWSZ im. Witelona w Legnicy

Tradycją Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy są spotkania przedświąteczne naszych pracowników i przyjaciół. Tak też było
10 grudnia ubiegłego roku, gdy w Domu Studenta
PWSZ im. Witelona w Legnicy przy wspólnym stole
zasiadło ponad 150 osób.
Na wstępie Rektor Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż.
Ryszard K. Pisarski podziękował wszystkim obecnym
na sali za przybycie, życzył wesołych świąt oraz złożył
życzenia noworoczne. Następnie głos zabrał ks. dr
Jan Pazgan, który, składając życzenia świąteczne,
nawiązał do ekumenicznego znaczenia tych dni.
Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przygotowali na ten wieczór specjalne przed-

stawienie. Łączyło ono w sobie elementy teatralnego
przedstawienie i pantomimy. Obraz współczesnego
świata zderzony został z narodzinami Jezusa.
Czas umilała muzyka jazzowego zespołu Jarosława
Dąbrowskiego z wokalnymi popisami Nikoli Wardy.
Takie spotkanie to idealny czas, by nie tylko oderwać się od natłoku codziennych spraw, ale i spojrzeć
na swych współpracowników z niezwykłej, bo świątecznej perspektywy.
Świątecznego nastroju nie zabrakło – były życzenia, kolędy, choinka, a w trakcie wieczerzy nawet
pojawił się Święty Mikołaj z drobnymi prezentami dla
wszystkich gości – były to świeczki z logo uczelni.
Zakończeniem spotkania było wspólne zdjęcie.
ciąg dalszy na str. 30
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Świąteczne spotkanie…
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Członkowie RUSS
spotkali się z władzami Uczelni
Członkowie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego
Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy przedstawili plan swoich
zamierzeń na 2019 rok. Plan
został zaprezentowany 26 listopada 2019 roku na spotkaniu
z władzami Uczelni.
Rada Uczelniana Samorządu
Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy jest przedstawicielem studentów naszej Uczelni i zajmuje się organizacją imprez

studenckich o charakterze kulturalno-rozrywkowym.
Nowy rok akademicki będzie zatem obfitował w liczne
imprezy, akcje charytatywne i wyjazdy integracyjne.
Do najpopularniejszych zaliczyć można Otrzęsiny, Juwenalia czy mikołajkową akcję charytatywną
„Studenci – Dzieciom” oraz „Wampiriadę” – honorową
zbiórkę krwi czy rejestrację potencjalnych dawców
szpiku kostnego.
Studenci pomimo organizacji wielu przedsięwzięć
o charakterze zabawowym muszą jednak pamiętać,
że są oficjalnym reprezentantem studentów PWSZ
im. Witelona w Legnicy i biorą udział w oficjalnych
wydarzeniach organizowanych na Uczelni.
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Praktyki zawodowe
na Bezpieczeństwie wewnętrznym
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy 18 listopada 2019 roku w odbyło
się spotkanie dotyczące zasad odbywania praktyk
zawodowych oraz programu studiów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.
W spotkaniu uczestniczyli: Prorektor ds. Dydaktyki
i Studentów – dr Helena Babiuch; Dziekan Wydziału
Nauk Społecznych i Humanistycznych – dr Karol
Rusin; Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych
i Humanistycznych – dr Agnieszka Kos; Kierownik
Zakładu Nauk o Bezpieczeństwie – dr hab. Zdzisław
Jagiełło; uczelniani opiekunowie praktyk zawodowych
kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne; Kierownik
Sekcji Praktyk Zawodowych – Renata Kubrycht; interesariusze zewnętrzni z Państwowej Straży Pożarnej
Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Straży
Miejskiej, Powiatowego i Miejskiego Wydziału Zarządzania Kryzysowego, urzędów administracji samorządowej powiatu legnickiego i sąsiednich powiatów.
Podczas spotkania podsumowano realizację praktyk
zawodowych w roku akademickim 2018/2019 oraz
uzgodniono zasady odbywania praktyk zawodowych
w roku akademickim 2019/2020 na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, w szczególności zwiększenie
wymiaru godzin praktyk zawodowych. Został ponadto
zaprezentowany i omówiony „Regulamin praktyk
zawodowych w PWSZ im. Witelona w Legnicy” wprowadzony Zarządzeniem 66/19 Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy z dnia 14.10.2019 roku.
W drugiej części spotkania przedstawiono program
studiów dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne,
który został wypracowany w wyniku konsultacji
ze studentami i absolwentami oraz interesariuszami zewnętrznymi. Uczestniczący interesariusze
zewnętrzni zaakceptowali plan studiów na kierunku

Bezpieczeństwo wewnętrzne obowiązujący od roku
akademickiego 2019/2020. Stwierdzili, że umożliwi
on studentom nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do podejmowania i rozwiązywania
problemów bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym.
Podsumowując spotkanie, uczestnicy stwierdzili,
że przyczyniło się ono do pogłębienia rozwiązań
zacieśniających współpracę uczelni z pracodawcami,
które umożliwią kształcenie studentów zgodnie
z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz wyposażanie absolwentów w wiedzę, umiejętności praktyczne
i kompetencje społeczne przydatne w profesjonalnym
wykonywaniu pracy zawodowej.
dr Jerzy Buczko
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Szkolenie dla opiekunów
osób z chorobami
neurodegeneracyjnymi
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona
w Legnicy 14 listopada 2019 roku odbyło się kolejne szkolenie edukacyjne dla opiekunów osób z chorobami neurodegeneracyjnymi, zorganizowane przez Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w Legnicy oraz studentów kół naukowych
z kierunków Fizjoterapia i Pielęgniarstwo, działających
na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, wraz
z ich opiekunami mgr Małgorzatą Słupską-Kartaczowską oraz
mgr Pauliną Wojtaszewską. Szkolenie odbywało się w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej naszej Uczelni.
Celem spotkania były warsztaty dla opiekunów osób chorych z założona rurką tracheostomijną oraz chętnych studentów.
Wykład poprowadzili członkowie zespołu domowej wentylacji mechanicznej – dr Mariusz Końka i pielęgniarka Lidia
Biłogan. Po wykładzie studenci zaprezentowali kilka praktycznych wskazówek pomagających w pielęgnacji chorych.
Na zakończenie uczestnicy i studenci mogli przećwiczyć
umiejętności praktyczne.
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Uczniowie ze Zgorzelca z wizytą
na Uczelni
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy 12 grudnia 2019 roku odwiedziła grupa uczniów wraz z opiekunami z Zespołu
Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa
w Zgorzelcu.
Uczniowie zwiedzili kampus Uczelni, obejrzeli prezentację na temat
rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021, a także wzięli
udział w zajęciach w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Nauk
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Witelona w Legnicy utworzono po to, by kształcić
lub dokształcać w nim w sposób praktyczny studentów. Centrum
zorganizowane jest na wzór prawdziwego szpitala.
Umożliwia to przeprowadzanie kształcenia studentów w taki sposób, by pokazać i przećwiczyć
tok postępowania w sytuacji ratowania życia
ludzkiego, a także opieki szpitalnej. Oznacza to
odtworzenie warunków klinicznych, socjalnych,
domowych oraz wypadków i zdarzeń masowych
z zastosowaniem symulatorów: niskiej, średniej,
wysokiej wierności, pacjentów symulowanych i standaryzowanych w celu kształcenia wysoko wyspecjalizowanych przyszłych kadr medycznych.
W trakcie zajęć zachowana jest wierność symulacji medycznej, co oznacza, że studenci znajdują się
w warunkach fizycznego i emocjonalnego realizmu,
pozwalającego doświadczać działania w warunkach zbliżonych   do rzeczywistości. Stosowane są zatem zasady:
wierności symulatorów – stopień odwzorowania stanu pacjenta przez
symulator; wierności miejsca – stopień odwzorowania rzeczywistości przez środowisko symulacyjne oraz wierności psychologicznej – stopień odwzorowania postrzegany przez
uczestników.
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej przy naszej Uczelni pełni również funkcję
egzaminacyjną dla studentów.

oferta edukacyjna
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Studia podyplomowe, kursy i szkolenia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi studia podyplomowe oraz
inne formy kształcenia na podstawie ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych do ustawy, a także Statutu Uczelni. Studia
podyplomowe są kierowane do osób posiadających
wykształcenie wyższe (co najmniej pierwszego stopnia), które są zainteresowane podnoszeniem swoich
umiejętności i zdobywaniem nowych kwalifikacji.
Studia podyplomowe trwają nie krócej niż
2 semestry, obejmują co najmniej 150 godzin zajęć
dydaktycznych. Prowadzone są w systemie studiów
niestacjonarnych i mogą również być prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość.
Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Centrum Kształcenia Ustawicznego PWSZ im. Witelona
w Legnicy, które ogłasza rekrutację dwa razy w roku:
−− do dnia 31 stycznia na zajęcia rozpoczynające się
w lutym,
−− do dnia 30 września na zajęcia rozpoczynające się
w październiku.
Ponadto Centrum Kształcenia Ustawicznego organizuje kursy dokształcające i szkolenia, na które rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Dana forma
kształcenia uruchamiana jest po zebraniu wymaganej
liczby kandydatów. Warto dodać, że Uczelnia prowadzi
inne formy kształcenia według programów i treści
kształcenia dostosowanych do indywidualnych potrzeb
klienta instytucjonalnego.
W 2019 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego
prowadziło studia podyplomowe na 10 kierunkach,
w których uczestniczyło blisko 350 słuchaczy Były
to następujące kierunki studiów:
• Administracja i Zarządzanie,
• Akademia Kompetencji Menedżerskich,
• Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
• Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
• Język Angielski w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej,
• Kadry i Płace,
• Logopedia,
• Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych Branży
Transport – Spedycja – Logistyka,
• Organizacja i Zarządzanie Oświatą,
• Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnej
Firmie.
W mijającym roku kalendarzowym Centrum Kształcenia Ustawicznego zorganizowało i przeprowadziło
wiele szkoleń i warsztatów, których celem było poszerzenie wiedzy oraz nabycie przez uczestników umiejętności w zakresie objętym tematyką szkolenia. Łącznie
z tej formy kształcenia skorzystało 260 osób. Wśród
niżej wymienionych szkoleń odbywały się także szkolenia organizowane na zamówienie różnych instytucji
z Legnicy i regionu, w tym instytucji administracji
publicznej oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw:
• Akademia Biznesu – umiejętne zarządzanie przedsiębiorstwem,

• Jak efektywnie pracować w zespole?
• Metodyka nauczania osób dorosłych,
• Myślenie wizualne jako narzędzie skutecznej prezentacji treści dydaktycznych,
• Obsługa klienta,
• Świadoma sztuka fryzjerstwa,
• Technika komputerowa i nowe technologie w pracy
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
• Udostępnienie informacji publicznej i informacji
sektora publicznego zakres, zasady i procedury
w praktyce funkcjonowania sądu,
• Umiejętność radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym uczestników,
• Zarządzanie czasem i zadaniami – czyli skuteczna
organizacja pracy własnej.
Znaczną grupę odbiorców szkoleń były osoby
pochodzące z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP). Uczelnia po uzyskaniu wpisu

oferta edukacyjna
do Bazy Usług Rozwojowych
prowadzonej przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości świadczy usługi
szkoleniowe finansowane
z Europejskiego Funduszu
Społecznego. W ramach projektu „Partnerstwo na Rzecz
Rozwoju Dolnośląskich MMŚP
i ich Pracowników” przewidziano wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich
pracowników w formie doradztwa w zakresie określenia ich
potrzeb rozwojowych oraz
dofinansowania wybranych
usług rozwojowych pozwalających m.in. na nabycie lub
potwierdzenie kwalifikacji
osób pracujących. Okres realizacji pierwszej edycji projektu
minął w lipcu 2019 r., kolejna
edycja projektu będzie trwała
do kwietnia 2022 r. Beneficjentami projektu są przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego, a wysokość dofinansowania
wynosi od 50% do 80% wartości usługi rozwojowej.
Maksymalne dofinansowanie dla jednego pracownika
wynosi 5 tys. zł, dla pracodawcy to kwota 50 tys. zł.
Zdobycie dodatkowych umiejętności, kwalifikacji, uzyskanie certyfikatu kompetencji przyczynia się
do zwiększenia szans na rynku pracy oraz pozwala
wykorzystać nowe możliwości, które pojawiają się
w dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno-
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-gospodarczej. Centrum Kształcenia Ustawicznego
zapewnia to dzięki innowacyjnemu programowi zajęć,
profesjonalnej kadrze, nowoczesnej bazie dydaktycznej, a także przyjaznej atmosferze oraz konkurencyjnej cenie. W sumie ze studiów podyplomowych oraz
innych form kształcenia w 2019 roku skorzystało
ponad 620 osób.
W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi ofert kształcenia oraz wymaganymi
dokumentami zapraszamy na naszą stronę internetową: www.cku.pwsz.legnica.edu.pl.

38

student po godzinach

student po godzinach

Studenckie Andrzejki
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Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy 28 listopada 2019
roku zorganizowała pełną magii i wróżb
imprezę andrzejkową, która odbyła się w Klubie Spiżarnia.
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Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością
na wyższej uczelni
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy, Pełnomocnik ds.
Osób Niepełnosprawnych oraz Biuro ds.
Osób Niepełnosprawnych 9 grudnia 2019
roku zorganizowali warsztaty pn. „Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością
na wyższej uczelni”.
W spotkaniu, które poprowadziła dr Małgorzata Buchla – Pełnomocnik ds. Osób
Niepełnosprawnych wzięli udział starostowie grup z poszczególnych kierunków oraz
inni zainteresowani studenci naszej Uczelni.
W trakcie spotkania rozmawiano o potrzebach, oczekiwaniach i problemach, z jakimi
spotykają się na Uczelni, a także o ofercie
dla studentów z niepełnosprawnością, którą
przygotowała Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Uczestnicy spotkania podzielili się doświadczeniami i cennymi spostrzeżeniami, które
pomogą w dostosowaniu infrastruktury
i zapewnieniu równych szans w realizacji
procesu kształcenia przez studentów z niepełnosprawnościami.
Ponadto każdy uczestnik otrzymał materiały dotyczące tematyki warsztatów oraz
zaświadczenie uczestnictwa.

wieści z ALO
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Uczniowie ALO na uroczystości odsłonięcia
Pomnika Ofiar Niemieckiego Reżimu
Nazistowskiego w Grabinie
Młodzież z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego pod opieką nauczycieli Małgorzaty Góry i Jacka
Spuły wzięła udział w wyjątkowej uroczystości – odsłonięciu pomnika ofiar obozu AL Graeben i więźniów
Gross Rosen w strzegomskiej dzielnicy Graby.
Uroczyste odsłonięcie Pomnika Ofiar Niemieckiego
Reżimu Nazistowskiego w Grabinie nastąpiło 25 listopada
2019 roku. Wśród gości były między innymi żyjące jeszcze więźniarki obozu pracy, który funkcjonował na terenie dzisiejszej dzielnicy Graby w latach 1943 –1945. Lea
Gleitman i Sonia Abiri dokonały odsłonięcia pomnika
i symbolicznie zasadziły dąb upamiętniający to spotkanie.

Na stronie IPN czytamy: „W obecnej dzielnicy
Strzegomia, a wcześniej wsi Grabinie (niem. Gräben),
od marca 1943 r. funkcjonował obóz pracy przymusowej. Początkowo znajdował się on pod nadzorem
organizacji Schmelt. W czerwcu 1944 r. został przekształcony w filię Konzentrationslager Gross-Rosen.
Przebywało w nim około 500 młodych żydowskich
kobiet, pochodzących głównie z Polski, skierowanych
na Dolny Śląsk z gett w Będzinie i Sosnowcu, a także
z Węgier, Francji oraz Belgii. W obozie obowiązywał
surowy rygor. Więźniarki były odizolowane od świata
zewnętrznego i nie mogły swobodnie korespondować
z bliskimi. Po przekształceniu obozu w filię KL Gross-Rosen były również bite przez strażników. Część żeńskiej

załogi obozowej Arbeitslager Gffiben stanęła po wojnie
przed sądami we Wrocławiu, Świdnicy i Katowicach.
Więźniarki pracowały w zakładach roszarniczych należących do firm Rüffel u. Deutsch, a następnie do firmy
Falke. Były zatrudnione nie tylko przy produkcji, ale
także przy transporcie i wyładowywaniu lnu. Pracowały
w systemie 12-godzinnym, od 6:00 do 18:00, z godzinną
przerwą na obiad. Obóz składał się z dwóch baraków
mieszkalnych i kuchni z zapleczem. Więźniarki mogły
korzystać z prowizorycznych łazienek i sanitariatów.
Na terenie obozu znajdowała się również izba chorych,
ale robotnice, które nie nadawały się już do pracy,
odsyłano do obozu Auschwitz.
W lutym 1945 r. obóz zlikwidowano, a więźniarki
(pieszo i koleją) skierowano – poprzez inne obozy leżące
na terenie Protektoratu Czech i Moraw – do BergenBelsen. Tam doczekały w kwietniu 1945 r. wyzwolenia”.
Pamięci ofiar Al Gräben i KL Gross-Rosen z honorami
został odsłonięty pomnik, wykonany ze strzegomskiego
granitu. Grafika upamiętnia marsz śmierci, który dziesiątkował wyczerpanych, chorych ludzi.
Rangę uroczystości podniosła asysta honorowa
X Wrocławskiego Pułku Dowodzenia oraz udział Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
W uroczystości uczestniczył także więzień KL Gross
-Rosen profesor Stanisław Gebhardt. Hołd więźniom
oddali m.in. burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta,
wicedyrektorka IPN Wrocław Katarzyna Pawlak-Weiss,
poseł Marek Dyduch, wicewojewoda dolnośląski Jarosław
Kresa, starosta świdnicki Piotr Fedorowicz, przedstawiciele szkół, organizacji pozarządowych i Ochotniczych
Straży Pożarnych. Modlitwy odmówili rabin David Basok
i ks. Marek Babuśka. Pod pomnikiem zostały złożone
kwiaty, a tuż obok symbolicznie zasadzono dąb pamięci.
Po uroczystości byłe więźniarki niemieckiego obozu
w Grabach przywoływały swoje wspomnienia podczas
spotkania w Strzegomskim Centrum Kultury.
Podniosły akt i późniejsze spotkanie z przedstawicielkami ocalonych więźniarek był wspaniałą lekcją
historii i etyki. Młodzież ALO godnie reprezentowała
młode pokolenie Polaków, dostrzegających wagę pamięci
o przeszłości w celu planowania lepszej przyszłości.

ze sportowych aren
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VII Dolnośląski Turniej Bowlingowy
Olimpiad Specjalnych
W kręgielni w Galerii Piastów 28 listopada
2019 roku odbywały się rozgrywki w ramach VII
Dolnośląskiego Turnieju Bowlingowego Olimpiad
Specjalnych. Jego organizatorem był Oddział
Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Dolnośląskie, Klub Olimpiad Specjalnych „Anna” –
Legnickie Pole oraz Klub Olimpiad Specjalnych
„Olimp” – Legnica. W turniej byli zaangażowani
wolontariusze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy pod opieką mgra
Tomasza Kwoki.
Kręgielnia pękała w szwach, gdyż turniej
zgromadził w jednym miejscu uczestników 11
dolnośląskich klubów. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną przez blisko 3 miesiące
przygotowywały się do zmagań, z których każdy
wychodzi zwycięsko.

ze sportowych aren
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Po wprowadzeniu klubów
wciągnięto oficjalną flagę
zawodów, odebrano przysięgi
od zawodników oraz odegrano
hymn Olimpiad Specjalnych.
Następnie popis gry w bowling
poprowadził Krzysztof Baniewski, sędzia wydarzenia, zawodnik klubu Miraż Wrocław wraz
z zaproszonym przez siebie
gościem, Tomaszem Janickim
– wiceprezesem Polskiego
Związku Kręglarskiego i wielokrotnego mistrza Polski
w bowlingu.
Właściwą część zawodów
rozpoczęły preeliminacje, a po
nich gry w 21 grupach sprawnościowych. VII Dolnośląski
Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych zakończył
się nagrodzeniem wszystkich
zawodników. Pomimo różnicy
zajętych miejsc, każdy z nich
stanął na podium. Opuszczona
flaga dała sygnał do zamknięcia zawodów. Turniej regionalny
stanowił eliminacje do zmagań
ogólnopolskich w nadchodzącym 2020 r.
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We Wrocławskim Centrum Kongresowym 11 grudnia 2019 roku odbyło
się uroczyste przyznanie nagród
Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
Nagrody przyznano sportowcom, którzy zdobyli medale na najważniejszych
imprezach sportowych w 2019 r.
W gronie kilkudziesięciu wyróżnionych znalazła się aż siódemka zawodników Legnickiego Klubu Taekwon-do,
w tym dwie studentki PWSZ im. Witelona w Legnicy: Wioletta Hanisch oraz
Kamila Kolanowska.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
przyznał nagrody 3 grudnia 2019
roku. Wyróżnieni otrzymali od tysiąca
do 4,5 tys. złotych za wybitne osiągnięcia w 13 dyscyplinach sportowych.
Władze regionu chcą docenić ciężką
pracę zawodników oraz ich trenerów.
Nagrodzeni zawodnicy z Legnickiego Klubu Taekwon-do to:
• Monika Kowalczyk,
• Wiktoria Miądzel,
• Maciej Żuk,
• Magdalena Kisiel,
• Wioletta Hanisch,
• Paweł Woźniak,
• Kamila Kolanowska.
Warto przypomnieć, że w tegorocznym sezonie Legnicki Klub Taekwon
-do zgromadził łącznie rekordową
liczbę 22 medali mistrzostw świata
i Europy, 18 medali mistrzostw Polski
oraz 135 punktów w Systemie Sportu
Młodzieżowego, czyli najwięcej spośród wszystkich klubów sportowych
w naszym mieście.
Sukcesy zawodników z Legnicy są
efektem wieloletniego szkolenia sportowego realizowanego przez LKT Legnica przy stałym wsparciu finansowym
ze strony Urzędu Miasta Legnicy, Fundacji KGHM Polska Miedź oraz Ministerstwa Sportu.

ze sportowych aren

Nagrody
dla zawodników
z Legnickiego Klubu
Taekwon-do

nowe zasady
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XVIII Krajowy Zjazd Delegatów
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

22 listopada 2019 r. odbył
się XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
W pierwszym dniu Zjazdu uroczyste spotkanie odbyło się
w gmachu Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie.
Podczas pierwszej części obrad
uhonorowano wybitnych członków,
działaczy i społeczników zasłużonych w pracy na rzecz dzieci
oraz wspierających działalność
towarzystwa. Państwową Wyższą
Szkołę Zawodową im. Witelona
w Legnicy reprezentowały: prorektor ds. dydaktyki i studentów
– dr Helena Babiuch oraz dr Beata
Skwarek, które otrzymały Medale
Jubileuszowe TPD.
Po Gali Odznaczeniowej
i przedstawionych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci sprawozdań z mijającej kadencji
2015 – 2019 przeprowadzono
wybory do Zarządu Głównego.
Przedstawicielami legnickiego
rejonu byli: prezes Okręgowego
i Miejskiego Oddziału TPD Kazimierz Pleśniak oraz wiceprezes
Dariusz Czekaj. Podczas drugiego
dnia Zjazdu kontynuowano obrady
w Centrum TPD „Helenów”, dyskutując m.in. nad zmianami
w statucie i kierunkami działań
w latach 2019 – 2023.
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Obchody 100-lecia TPD i inauguracji
obchodów 75-lecia TPD w Legnicy
i na Dolnym Śląsku
5 listopada 2019 r. w Legnicy odbyła się wielka
gala jubileuszowa związana z obchodami 100-lecia
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce i inauguracją
przypadającej w 2020 r. 75. rocznicy powstania TPD
na Dolnym Śląsku.
Organizatorem wydarzenia był Oddział Okręgowy
TPD w Legnicy – największy pod względem ilości kół
przyjaciół dzieci (143) i liczby aktywnych członków
(3100), zarówno na Dolnym Śląsku, jak i w Polsce.
Dolnośląski Urząd Marszałkowski reprezentowały Bogusława Kulińska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Agnieszka
Kowol – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Obecny był także Roman
Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie, przedstawiciele
samorządów subregionu legnickiego, a także działacze
TPD, sponsorzy i przyjaciele stowarzyszenia.
Zarząd Główny TPD w Warszawie reprezentowali
wiceprezes prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko. Na ręce prezesa Zarządu Dolnośląskiego
Oddziału Regionalnego i Okręgowego TPD w Legnicy
Kazimierza Pleśniaka listy gratulacyjne złożyli: Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, Marzena Machałek –
sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
Krzysztof Kubów – sekretarz stanu w Ministerstwie
Energii oraz biskup Stefan Regmunt.
Ponad 100 osób – działaczy i przyjaciół TPD –
zostało wyróżnionych medalami 100-lecia i Odznakami „Przyjaciel Dziecka”, a wśród nich prorektor ds.
dydaktyki i studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy
dr Helena Babiuch, zastępca kanclerza naszej Uczelni
mgr Jerzy Stefaniak oraz dr Beata Skwarek – wykładowca, założycielka i wieloletnia przewodnicząca
Studenckiego Koła TPD.
W części artystycznej wystąpiły zespoły dziecięce
i młodzieżowe z legnickich przedszkoli i szkół oraz
Patrycja Kamola i Kinga Stańko. Dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 9 w Legnicy przedstawiły montaż
poetycki „Pamięć historii żyje w nas”.
Legnicki Oddział TPD posiada liczne osiągnięcia i za swoją działalność został uhonorowany m.in.
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznika
Praw Dziecka, Kurię Diecezji Legnickiej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Modelowa
jest współpraca z oświatą. W 2010 r. odbywało się
tu Krajowe Forum Przyjaciół Dzieci, w trakcie którego prezentowana była współpraca stowarzyszenia
ze szkołami. Legnickie TPD organizuje wypoczynek
dla blisko 1000 dzieci rocznie, a także szereg przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, działa tu trzech Społecznych Rzeczników
Praw Dziecka TPD. Oddział znany jest z działalności
ponad podziałami i skupiania wokół spraw dzieci
ludzi o różnych poglądach.

relacje
Osoby odznaczone i wyróżnione
Medal dr. Henryka Jordana za zasługi dla rozwoju
opieki zdrowotnej, upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży otrzymali: Janina Stasiak – wieloletni redaktor czasopisma „Nade Wszystko
Dziecko”, Honorowy członek TPD; Janina Bułyk –
wieloletni prezes Zarządu Oddziału Miejskiego TPD
w Legnicy; Janusz Wawrzyszko – przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy oraz Dolnośląskiej Komisji Rewizyjnej.
Medal Pamiątkowy z okazji jubileuszu 100-lecia
TPD przyznany przez Zarząd Główny TPD w Warszawie odebrali: Roman Kowalczyk – Dolnośląski
Kurator Oświaty; Tadeusz Samborski – prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” w Legnicy;
Jerzy Stefaniak – zastępca kanclerza Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,
wiceprzewodniczący Społecznej Rady Programowo-Doradczej przy Oddziale Okręgowym TPD w Legnicy;
Jadwiga Kryglewska – Honorowy Członek TPD, wieloletni prezes Oddziału Miejskiego TPD w Lubinie;
Włodzimierz Szyposz – Honorowy Członek TPD, wieloletni Społeczny Okręgowy Rzecznik Praw Dziecka
TPD w Legnicy; Elżbieta Michalak – przewodnicząca
Koła Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 8
im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie.
Złotą odznakę „Zasłużony działacz TPD” za wkład
pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki
nad dzieckiem otrzymali: Alina Tarnawska – wiceprezes Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy oraz sekre-
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tarz Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy;
Beata Kartowicz – wieloletnia przewodnicząca Koła
Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół samochodowych
w Legnicy, w której to szkole jest obecnie zastępcą
dyrektora, członek Zarządu Oddziału Miejskiego TPD
w Legnicy; Rozalia Urbaniak – przewodnicząca Koła
Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 16
w Legnicy; Renata Szmuc – wiceprezes Zarządu
Oddziału Powiatowego TPD w Legnicy; Adam Kobel –
etatowy pracownik biura Zarządu Oddziału Miejskiego
TPD w Legnicy i Przewodniczący Koła Przyjaciół
Dzieci przy tym biurze i Dariusz Czekaj – wiceprezes Zarządów Oddziałów Miejskiego i Okręgowego
TPD w Legnicy, sekretarz Dolnośląskiego Oddziału
Regionalnego TPD w Legnicy.
Srebrną odznakę „Zasłużony działacz TPD”
za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania
i opieki nad dzieckiem odebrali: Dorota AnklewiczSiczek – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego TPD
w Legnicy, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Legnickim Polu; Bogusława Bobińska – wiceprezes
Zarządu Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy; Dorota
Jabłońska – wieloletni pracownik etatowy Oddziału
Miejskiego TPD w Legnicy, członek Zarządu Oddziału
Okręgowego TPD w Legnicy.
Odznakę „Przyjaciel dziecka” TPD za wkład pracy
społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem z okazji jubileuszu 100-lecia TPD otrzymali:
Krzysztof Duszkiewicz – zastępca prezydenta miasta
Legnicy; Jan Serkies – burmistrz miasta Chojnowa;
Halina Elżbieta Knychalska – dyrektor Delegatury
ciąg dalszy na str. 48
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Obchody 100-lecia TPD…
w Legnicy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu; Bogumiła Słomczyńska – wieloletnia przewodnicząca Koła
Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Budowlanych
w Legnicy, radna Rady Miejskiej Legnicy; Edward
Dobosz – wieloletni dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, członek Kapituły Legnickiej Statuetki
TPD „Nade wszystko dziecko”; Lucyna Huzarska –
dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy; Beata
Kwiecień – dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury
w Legnicy; Bożena Małek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie;
Barbara Ryczek – dyrektor Pogotowia Opiekuńczego
w Legnicy; Renata Hyś – kierownik Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Kubusia Puchatka w Legnicy,
Elżbieta Palej – Społeczny Okręgowy Rzecznik Praw
Dziecka TPD w Lubinie, członek Zarządu Oddziału
Okręgowego TPD w Legnicy oraz Dolnośląskiego
Oddziału Regionalnego TPD w Legnicy; Izabela Król
– inicjatorka i koordynatorka Ogólnopolskiej Akcji
„Gwiazdor”; Jolanta Hetmańczyk – wieloletni pracownik etatowy Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy;
Bożena Niesłuchowska-Pinkos – skarbnik zarządu
Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy, dyrektor Niepublicznego Przedszkola Piastów w Legnicy; Wiesława Chatała – skarbnik Koła Dzieci i Młodzieży
Specjalnej Troski w Lubinie; Agnieszka Chrobak –
przewodniczący Koła Przyjaciół Dzieci przy Domu
Samotnej Matki z Dzieckiem w Legnicy; Halina Jakubowska – wieloletnia przewodnicząca Koła Przyjaciół
Dzieci przy Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów
Śląskich w Legnicy; Marta Konopka – przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej
w Bolkowie; Anna Bałka-Kluwak – przewodnicząca
Koła Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy; Aleksandra Mazurkiewicz (dawniej
Halikowska) – przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci
przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka
w Chojnowie; Renata Nicpoń – wieloletnia przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy; Danuta
Paczyńska – przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci
przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Rzeszotarach; Elżbieta Poparda – przewodnicząca
Koła Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego
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w Legnicy; Elżbieta Rakuzy – przewodnicząca Koła
Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej im. Jana
Wyżykowskiego w Krotoszycach; Agnieszka Socha –
przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy; Agnieszka
Stasiak – przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy,
Iwona Sukiennik – przewodnicząca Koła Przyjaciół
Dzieci przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4
im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy; Danuta
Synowiec – wieloletnia przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego
w Polkowicach; Krzysztof Warych – przewodniczący
Koła Przyjaciół Dzieci przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie; Robert Wójcicki – przewodniczący Koła Przyjaciół Dzieci przy I Liceum
im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy; Paweł Zadrożny –
przewodniczący Koła Przyjaciół Dzieci przy Zespole
Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy; Irena
Harewicz – wieloletni pracownik etatowy i sekretarz
Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy; Irena
Piskorowska – wieloletnia księgowa Oddziału TPD
w Legnicy; Aleksandra Błach – wieloletni pracownik
etatowy Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy, sekretarz Zarządu Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy;
Monika Krzyżanowska – wieloletni pracownik etatowy Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy; Wojciech
Kozłowski – wieloletni pracownik etatowy Oddziału
Miejskiego TPD w Legnicy.
Odznakę „Przyjaciel Dziecka” za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem otrzymali: Adam Babuśka – starosta powiatu
legnickiego; Paweł Piwko – wójt gminy Radwanice;
Agnieszka Kowol – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Departamencie
Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi; Bogusław Graboń – prezes
Zarządu Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej; Janusz Hawryluk – dyrektor Zarządu
Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy; Ryszard Lisiecki
– zastępca dyrektora ds. gospodarki lokalami Zarządu
Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy; ks. Tadeusz
Dąbski – proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela w Pro-
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chowicach, dziekan Dekanatu Prochowice; Alicja
Huzarska – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej
im. Andrzeja Krakowskiego w Legnicy; Bogusława
Zientek – pracownik Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, członek Społecznej Rady Programowo-Doradczej przy Oddziale Okręgowym TPD w Legnicy;
Adela Kurzydło – właściciel firmy Joy Team, wspomagająca wielokrotnie działania podejmowane przez
Oddział TPD w Legnicy; Jolanta Chomąt – pielęgniarka
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy;
Renata Hudyka – przewodniczący Koła Przyjaciół Dzieci
przy II Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy; Wioletta
Małyniak – przewodniczący Koła Przyjaciół Dzieci
przy Szkole Podstawowej nr 9 w Legnicy; Stanisław
Tomczak – skarbnik Zarządu Oddziału Okręgowego
TPD w Legnicy.
Medal Wdzięczności Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD za okazywane dzieciom serce, pomoc
i radość otrzymali: Marzena Machałek – poseł na Sejm
RP, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; Tadeusz Krzakowski – prezydent miasta Legnicy;
Jadwiga Zienkiewicz – zastępca prezydenta miasta
Legnicy; Janina Mazur – wicestarosta powiatu Legnickiego; Stanisław Laskowski – wicestarosta powiatu
jaworskiego; Rafał Miara – wicestarosta powiatu
złotoryjskiego; Alicja Sielicka – burmistrz Prochowic; Tadeusz Kielan – wójt gminy Lubin; Aleksander
Kostuń – przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego,
wiceprzewodniczący Społecznej Rady ProgramowoDoradczej przy Oddziale Okręgowym TPD w Legnicy;
Elżbieta Stępień – posłanka na Sejm RP VIII kadencji;
Dorota Purgal – wieloletni zastępca prezydenta miasta
Legnicy; Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka
przez 2 kadencje, kanclerz Kapituły Orderu Uśmiechu; nadbrygadier Adam Konieczny – Dolnośląski
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;
Bogusława Kulińska – dyrektor Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Departamencie Spraw
Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego, Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami; doc. dr Ryszard Pękała – rektor Wyższej
Szkoły Medycznej w Legnicy; dr Helena Babiuch –
prorektor ds. dydaktyki i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy; prof.
dr hab. Leszek Stadniczeńko – wiceprezes Zarządu
Głównego TPD w Warszawie; Zygmunt Nowaczyk
– członek Prezydium Zarządu Głównego TPD w Warszawie; Henryk Zabrocki – prezes Zarządu Oddziału
Okręgowego TPD w Koszalinie, członek Zarządu
Głównego TPD w Warszawie; ks. bp Stefan Cichy –
Biskup Senior Diecezji Legnickiej; ks. Jan Mateusz
Gacek – proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Legnicy; ks. Jarosław Kowalczyk –
dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii
Biskupiej; ks. Paweł Adres – wikariusz parafii pw. św.
Jacka w Legnicy; s. Damiana – Bożena Kowalczyk –
katechetka w Szkole Podstawowej nr 18 w Legnicy,
laureatka Legnickiej Statuetki TPD „Nade wszystko
dziecko”; Witold Lech Idczak – wiceprezes Zarządu
Kolei Dolnośląskich S.A.; Zbigniew Ładziński – prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu;
Grażyna Laurowska – dyrektor Powiatowego Urzędu
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Pracy w Legnicy; Paweł Filipiak – przewodniczący Rady
Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.;
Zbigniew Mróz – prezes Zarządu Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.; Zdzisław
Bakinowski – prezes Zarządu MPK Sp. z o.o. w Legnicy;
dr Janusz Prus – prezes Zarządu PPH VITBIS; Józef
Baściuk – prezes Zarządu Ośrodka Sportów Łuczniczych „Strzelec” w Legnicy; Dawid Stefanik – prezes
Zarządu Stowarzyszenia Legnica Aktywnie i Kreatywnie – LAiK; Jacek Kamola – właściciel Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe KAMPOL, podstarszy Cechu Rzemiosł
Różnych w Legnicy; Mieczysław Koza – właściciel firmy
Decart w Legnicy; Sławomir Mateja – dyrektor Zespołu
Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy;
Iwona Gorczyca – dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy; Paweł Gorczyca – dyrektor Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Złotoryi; Stanisław Obertaniec – Radio Plus Legnica; Piotr
Krzyżanowski – fotoreporter „Gazety Wrocławskiej”;
Lilla Sadowska – redaktor naczelny portalu informacyjnego lca.pl; Marian Kobzda – Członek Honorowy
TPD; Tadeusz Podwiński – emerytowany nauczyciel,
były legnicki kurator oświaty, wicewojewoda legnicki; Danuta Jełowicka – przewodnicząca Koła Dzieci
i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubinie; Jolanta Jucewicz – dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Legnicy, prezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Legnicy, członek
Zarządu Głównego tego stowarzyszenia; Jan Kłeczek
– przewodniczący Koła Przyjaciół Dzieci „Razem naj”
w Jaworze, członek zarządu Oddziału Okręgowego TPD
w Legnicy i członek Zarządu Dolnośląskiego Oddziału
Regionalnego TPD w Legnicy; Agata Ornowicz – przewodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 18 w Legnicy; Marcin Simon – kierownik
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaworze; Beata Skwarek – wykładowca, wieloletnia przewodnicząca Koła
Przyjaciół Dzieci przy PWSZ im. Witelona w Legnicy;
Anna Gruszka – wieloletni pracownik etatowy i członek
Zarządu Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy, gdzie
pełniła funkcje m.in. sekretarza i skarbnika; Elżbieta
Kozak – wieloletni pracownik biura Zarządu Oddziału
Miejskiego TPD w Legnicy, członek Kapituły Legnickiej Statuetki TPD „Nade wszystko dziecko”; Olga
Stępień – przewodnicząca Koła Przyjaciół dzieci przy
Szkole Podstawowej w Siedlcach.
ciąg dalszy na str. 50
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Obchody 100-lecia TPD…
Wystąpienie Kazimierza Pleśniaka, prezesa
Zarządu Dolnośląskiego, Zarządu Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy, prezesa Zarządu Okręgowego
TPD w Legnicy, członka Zarządu Głównego TPD:

Szanowni Parlamentarzyści, przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz powiatów,
miast i gmin subregiony legnickiego, drodzy goście,
przyjaciele dzieci i działacze TPD.
Spotykamy się na niezwykłej uroczystości w 100-lecie działalności TPD w Polsce i u progu 75-lecia
TPD w Legnicy i na Dolnym Śląsku.
100 lat to dla historii organizacji znaczący dystans
czasowy. W TPD idea ma znaczenie fundamentalne,
ponieważ wszystkich nas, ludzi TPD, zrzesza i zbliża
idea szeroko rozumianego dobra dziecka. Jej moc jest
nie do przecenienia, a myśl przewodnia, określająca
kierunek działania – najprostsza z możliwych, choć
niełatwa w realizacji.
Dlatego powstało 100 lat temu Robotnicze TPD,
później Chłopskie TPD, żeby wreszcie w 1949 roku
zjednoczyć się w TPD. Rok po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pojawiła się idea niesienia pomocy
dzieciom. Szybko ruszyła działalność organizacji, gdy
nadeszła II wojna światowa. Dzieci były skazane
na przemoc i sieroctwo. TPD pomagało, wspierało,
tworzyło, karmiło, kształciło, dawało poczucie bliskości i dach nad głową, wychowywało, leczyło, uczyło
dorosłych, jak postępować z dziećmi.
W połowie 100-lecia, kiedy wysiłkiem wielu osób
udało się zbudować struktury ogólnopolskie, nasze
stowarzyszenie przeżyło najpoważniejszy kryzys,
ówczesne nieobliczalne siły polityczne próbowały
zlikwidować całą organizację. Pomimo zakazu administracyjnego TPD działało dzięki uporowi ludzi nierozumiejących, dlaczego ci, którzy mają dbać o innych,
troszczą się wyłącznie o siebie.
W latach 50. XX wieku narzucano TPD kierunki
działania, które niesłusznie wciąż jeszcze często rzutują na obecne postrzeganie TPD.
Legnica jest miejscem, gdzie chlubnie rozpoczynała się działalność ówczesnego RTPD na Dolnym
Śląsku w 1945 roku. Otóż za akceptacją ówczesnych
władz miasta utworzono tu Dom Dziecka dla Sierot

cd. ze str. 49
Wojny, dzięki któremu znalazło schronienie i weszło
w dorosłe życie ok. 200 sierot, głownie tych, których rodzice zginęli w Powstaniu Warszawskim, nie
powrócili z Syberii i wszystkich frontów II wojny
światowej. Kilkunastu z wychowanków żyje do dziś
i wyraża swą wdzięczność TPD.
TPD w latach 60., 70. i 80. ubiegłego wieku prowadziło 5 świetlic, organizowało wypoczynek letni
i zimowy, prowadziło ośrodek adopcyjny, akcję „Stop.
Dziecko na drodze”.
Okres transformacji ustrojowej po 1989 r. spowodował wstrząs we wszystkich organizacjach pozarządowych z powodu odcięcia od dofinansowania,
utrzymania biur oraz odejścia wielu działaczy.
Jednak w Legnicy i ówczesnym województwie
legnickim, dzięki zaangażowaniu wielu przyjaciół
dzieci, oddanych działaczy i z potrzeby pomocy dzieciom, już w 1991 roku w Legnicy, a od 1994 roku
w województwie TPD zaczęło odbudowywać struktury
i przyciągnęło wielu byłych i nowych działaczy TPD
oraz ogromną rzeszę przyjaciół.

Dziś legnicki Oddział Okręgowy TPD jest największy, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale w kraju,
a Oddział Miejski TPD w Legnicy – wiodącym, inicjującym i realizującym najważniejsze przedsięwzięcia.
Skupiamy łącznie 3100 działaczy i młodych wolontariuszy w 143 Kołach Przyjaciół Dzieci. Nie ma szkoły
w Legnicy, w której nie działałoby Koło Przyjaciół
Dzieci. Szczycimy się również działalnością studenckiego koła w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona, w Wyższej Szkole Medycznej,
kilku zakładach pracy, szpitalu, MOPS-ie oraz w 20
przedszkolach.
To właśnie w Legnicy odbyło się w 2010 roku
Krajowe Forum Kół Przyjaciół Dzieci, gdzie nasze
doświadczenia zostały upowszechnione na cały kraj.
Legnicki Oddział TPD może poszczycić się jednym z trzech sztandarów organizacyjnych w Polsce. Za swoją działalność zostaliśmy uhonorowani:
Dolnośląskim Kluczem Sukcesu, Dolnośląski Urząd
Marszałkowski przyznał nam tytuł ZdolneNGO, Kuria
Legnicka przyznała nam wyróżnienie „Przyjaciel Osób
Niepełnosprawnych”, otrzymaliśmy zbiorową nagrodę
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Miasta Legnicy oraz Odznakę „Zasłużony dla Legnicy”,
a także Odznakę Pioniera Legnicy. Minister Pracy
i Polityki Społecznej nadał nam odznakę honorową
„Primus in Agendo”. Otrzymaliśmy też tytuł „Lodołamacza 2016” za szczególną wrażliwość społeczną
i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych
w różnych dziedzinach.
Od 17 lat prowadzimy takie cykliczne przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnoprawnościami jak: Legnicka Paraolimpiada TPD, plenery
plastyczne, Przeglądy Twórczości Artystycznej „Sercem Malowane”.

Tworzymy szansę rozwoju zainteresowań uzdolnionej młodzieży, organizując konkursy plastyczne,
fotograficzne, ekologiczne czy przeglądy Szopek Bożonarodzeniowych.
W Legnicy i Lubinie działa trzech Okręgowych
Społecznych Rzeczników Praw Dziecka TPD.
Tylko od 2001 roku zorganizowaliśmy formy wypoczynku dla blisko 8 tysięcy dzieci i młodzieży oraz
wycieczki krajoznawcze do Warszawy, Poznania oraz
Szlakiem św. Jana Pawła II.

Wpłynęliśmy znacząco na zmianę oblicza TPD,
popularyzując wzorce osobowe wybitnych działaczy na
rzecz dzieci: dr Henryka Jordana, Janusza Korczaka,
ale także współczesnych wzorców osobowych – św.
Jana Pawła II czy św. Matki Teresy z Kalkuty. Dewizą
naszej działalności jest umiłowanie własnego kraju,
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regionu i drugiego człowieka oraz działalność ponad
podziałami, wszelkimi.
Na tej sali znajdują się dzisiaj wieloletni działacze TPD, którym należy się szczególne uznanie
i szacunek, są też przewodniczący Kół Przyjaciół
Dzieci – wszystkim składam serdeczne podziękowania za dobroć, otwarte serca dla dzieci i zrozumienie
ich potrzeb.
Są tu także wspaniali ludzie – przyjaciele dzieci,
reprezentujący samorządy, placówki oświatowe i kulturalne, zakłady pracy i spółki, fundacje i stowarzyszenia – wszystkich łączy wspólna pasja i chęć
pomocy drugiemu człowiekowi.
Z wielkim szacunkiem odnoszę się do przybyłych
przedstawicieli władz państwowych, samorządowych
i TPD, co jest dla nas dowodem akceptacji i uznania
dla naszej działalności.
Na tej sali są też byli pracownicy TPD, gdyż
nie wszystko można zrealizować społecznie. Przez
ostatnich 20 lat przez nasze biuro w Legnicy, dzięki
wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy, przewinęło się
ponad 100 młodych ludzi, którzy czy to jako stażyści,
czy pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych bądź prac interwencyjnych za symboliczne
wynagrodzenie realizowali nasze zadania.
Proszę Państwa, wielu wspaniałych ludzi oddanych
dzieciom należałoby w tym miejscu wymienić z imienia i nazwiska, ale limit czasowy na to nie pozwala.
Większość z nich będzie dziś uhonorowana, część
została już wyróżniona podczas innych wydarzeń
zorganizowanych w tym roku.

Pozwólcie Państwo, że przywołam już nieżyjących
wybitnych działaczy na rzecz dzieci ostatniego pięćdziesięciolecia, byli to: Czesława Wiadrowska, Władysław Stawik, Maria Domalewska, Janina Ryś, Czesław
Kowalak i Anna Smużniak – cześć ich pamięci!
Proszę Państwa, na dzisiejsze spotkanie zaproszony
był także, niestety już nieżyjący, śp. Ksiądz Prałat Władysław Jóźków – Honorowy Obywatel Miasta
Legnicy, przyjaciel naszego stowarzyszenia, człowiek
kochający ludzi, Kapelan Sybiraków, uczestnik większości organizowanych przez nas Wieczorów Pamięci
o św. Janie Pawle II. Przed kilkoma godzinami odbyło
się Jego Ostatnie Pożegnanie – pozostanie na zawsze
w naszej pamięci.
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Ćwiczenia na byłym legnickim lotnisku
Około 350 funkcjonariuszy Samodzielnego Oddziału Prewencji Policji w Legnicy, uczniowie klas mundurowych z VII Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy oraz studenci
kierunków Ratownictwo medyczne i Bezpieczeństwo wewnętrzne z Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 21 listopada 2019 r. brali udział w manewrach
Policji.
Uczniowie i studenci odegrali rolę uczestników manifestującego tłumu. Było to dla nich
doskonałą okazją do obserwacji pracy Policji. Dzięki temu zyskali możliwość zdobycia
praktycznej wiedzy, którą można wykorzystać w trakcie zajęć. Opiekunami grup studen-

relacje

53

®

tów byli mgr Dariusz Stefaniak oraz dr Andrzej Szczepański – nauczyciele akademiccy
Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych naszej Uczelni.
Ćwiczenia te miały na celu doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy Policji między
innymi w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego, z zakresu rozpraszania agresywnego
tłumu, pokonywania ulicznych barykad, pościgów za niebezpiecznymi przestępcami, a także
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Ćwiczeniom policjantów z legnickiego pododdziału prewencji przyglądali się obserwatorzy z Komendy Głównej Policji, kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji, władze
Legnicy, Chojnowa i Jawora. W legnickim pododdziale prewencji pełni służbę około 120
policjantów. Pełnią służbę na terenie Legnicy, powiatu i całego kraju.

Kultura
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Lech Dyblik gościem
„Witelon Music Night”
„Wtorek”, „Zemsta” i „Wesele”, też
w serialach „Boża podszewka”, „Sukces”, „Wiedźmin” czy z roli Badury
w serialu „Kiepscy”.
Jego drugą pasją jest śpiewanie
i granie na gitarze. Wydał płyty pt.
„Bandycka dusza” i „Dwa brzegi”.
Uwielbia śpiewać po rosyjsku, a ze
swoimi „bandyckimi piosenkami”
odwiedza zakłady karne w różnych
miejscach Polski.

Lech Dyblik zainaugurował pierwszy w tym roku
akademickim koncert z cyklu „Witelon Music Night”.
Koncert odbył się 26 listopada 2019 roku w Domu
Studenta PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Lech Dyblik urodził się 30 sierpnia 1956 roku
w Złocieńcu. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole
Teatralnej w Krakowie na wydziale aktorskim. Zadebiutował na deskach warszawskiego Teatru Narodowego. Występował tam do 1987 roku. Na wielkim
ekranie po raz pierwszy pojawił się w 1982 roku
w filmie fabularnym „Noc poślubna w biały dzień”
w reżyserii Jerzego Gruzy.
Sympatię widzów zyskał m.in. dzięki wyrazistym
kreacjom, głównie drugoplanowym, w takich filmach
jak: „Kroll”, „Ogniem i mieczem”, „Człowiek wózków”,

Aktora można czasem usłyszeć na żywo w Łodzi
na ulicy Piotrkowskiej – „Gdy mam wolny wieczór
i żona nie ma nic przeciwko temu, to biorę gitarę
i jadę pod Dom Buta”. Do godziny 22.00 stoi tam
mim, „a po nim pojawiam się ja” – mówił. Podczas
tych nocnych godzin z muzyką zjawiają się przy nim
„specyficzni goście”.

nowości wydawnicze
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„Podstawy anatomii człowieka dla studentów
studiów I stopnia o profilu medycznym” –
wydanie II

od początku pracy zawodowej zwiąwidłowej Uniwersytetu Medycznego
– 2017 jako nauczyciel akademicki
a studentów kierunków medycznych
Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
ników, skryptów i filmów dydaktyczmedycyny.

PODSTAWY ANATOMII CZŁOWIEKA dla studentów studiów I stopnia o profilu medycznym

MAREK SYRYCKI

W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazało się
drugie wydanie podręcznika pt. „Podstawy anatomii człowieka dla studentów studiów I stopnia
o profilu medycznym autorstwa” dra n. med.
Marka Syryckiego.

Podręczniki anatomii dla słuchaczy licencjatów
medycznych nie mogą być tylko streszczeniem
obszernych podręczników podstawowych, ale
powinny koncentrować się na tych aspektach
budowy, które są niezbędne dla dalszego kształcenia medycznego studenta. Z drugiej strony

MAREK SYRYCKI

PODSTAWY ANATOMII CZŁOWIEKA

dla studentów studiów I stopnia o profilu medycznym

Wydawnictwo Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

W nauczaniu anatomii konieczny jest kompromis między ilością przekazywanych informacji
a wynikającą z programu studiów możliwością
ich zapamiętania i wykorzystania w przyszłości.
Anatomia bowiem ciągle pozostaje podstawową
nauką medyczną, której znajomość jest niezbędna
dla poznania funkcji organizmu w zdrowiu oraz
objawów patologicznych w chorobie. Zasady te
są aktualne dla każdego poziomu wykształcenia
medycznego.

ograniczone, ze względu na program i kwestie
organizacyjnie, możliwości empirycznego studiowania anatomii podczas sekcji wymagają przedstawienia studentom całościowego i spójnego
opisu anatomicznego w ujęciu systemowym.
Powyższe uwarunkowania były zachętą do opracowania niniejszego podręcznika przeznaczonego
dla studentów licencjatów medycznych różnych
kierunków.

56

Promocja

rodzinna
atmosfera
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

nowości wydawnicze

57

®

Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona
w Legnicy nr 33(4)2019
W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazały się Zeszyty Naukowe
nr 33(4)/2019. Najnowsze wydanie składa się z dziesięciu artykułów:

  

cienkoigłowa – zastosowanie kliniczne ze szczególnym uwzględnieniem terapii blizn potrądzikowych”,
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e-ISSN 2449-9013
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Wydawnictwo Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

   1. Andrzej Szczepański – „Działalność Centrum Dokumentacji Romskiej jako forma zapewnienia bezpieczeństwa społecznego mniejszości romskiej
(cygańskiej) w Legnicy”,
2. Beata Skwarek, Maria Borczykowska-Rzepka –
„Adolescents’ perception of parenting styles as
a correlate of their styles of coping with stress”
(„Percepcja postaw rodzicielskich przez dorastających w fazie adolescencji jako korelat ich stylu
radzenia sobie ze stresem”),
  3. Robert Gwardyński – „System bezpieczeństwa państwa w ujęciu prakseologicznym”,
  4. Robert Gwardyński – „Zarządzanie bezpieczeństwem
w kontekście bezpieczeństwa państwa”,
  5. Grzegorz Matuszek – „Kryminalistyczne wykorzy-

stanie zapisów monitoringu wizyjnego na przykładzie Laboratorium Kryminalistycznego KWP
w Katowicach”,
  6. Szymon Leonik, Michał Smoczok – „Mezoterapia

7. Maciej Michnej, Anna Kuczaj – „Koncepcja planowania zrównoważonej mobilności miejskiej
na terenie gminy miejskiej Tarnów”,
  8. Karolina Kafara, Maciej Kędziora – „Transport
materiałów niebezpiecznych statkami powietrznymi”,
  9. Maciej Grzywna – „Wybrane rozwiązania konstrukcyjne ograniczające intensywność procesu
zużycia kół jezdnych zestawów kołowych pojazdów szynowych”,
10. Marcin Hibner – „Studenckie koło naukowe
w oczach studentów na przykładzie SKN «Bezpieczna Ściana»”.
Wydanie zamykają zasady zamieszczania artykułów
w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca przygotowania i struktury artykułów. Informacje te opublikowano
z myślą o autorach, którzy chcieliby zgłosić swoje
artykuły do kolejnych numerów Zeszytów Naukowych.
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Sierżant Wioletta Hanisch
wyróżniona za wyniki sportowe
Sierżant Wioletta Hanisch, studentka Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
oraz policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, 22 listopada br. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie została wyróżniona
za wyniki sportowe.
Uroczystość zorganizowano z okazji 100. rocznicy
powołania Policji Państwowej. W jej trakcie wyróżniono stu policjantów i pracowników Policji, którzy
osiągnęli poziom mistrzowski w wybranych przez
siebie dyscyplinach.
W tym gronie znalazła się sierż. Wioletta Hanisch –
mistrzyni w taekwon-do, wychowanka i trenerka Legnickiego Klubu Taekwon-do.
Wioletta Hanisch jest studentką pierwszego roku
na kierunku Prawo i pierwszego roku na kierunku
Coaching zdrowego stylu życia w PWSZ im. Witelona w Legnicy, a na co dzień jest funkcjonariuszką
Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Nasza studentka posiada na swoim koncie tytuł
wicemistrzyni świata w indywidualnych walkach
oraz testach siły kobiet w kategorii powyżej 75 kg.
W swojej bogatej kolekcji ma już ponad 100 medali.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Wykorzystano materiały z KWP Wrocław.

