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co za nami4
1 października – rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne 

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonar-
nych w semestrze zimowym.

2 października – w Centrum Konferencyjno-
-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy odbył się Dolnośląski 
Zjazd Sprawozdawczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
kadencji władz 2019 – 2023 w celu dokonania oceny 
dwuletniej działalności i wytyczenia zadań na najbliż-
sze dwa lata.

3 października – w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbył się Dzień 
Otwarty w Ośrodku Szkolenia i Egzaminowania 
Maszynistów oraz Kandydatów na Maszynistów. Wyda-
rzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

4 października – odbyło się posiedzenie Senatu 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy.

4 –10 października – grupa studentów Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
gościła w Drohobyczu na Ukrainie w ramach projektu 
„Od Ziemi Witelona do Ziemi Iwana Franki – pozna-
jemy siebie i naszych partnerów”. Projekt realizo-
wany był przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową 
im. Witelona w Legnicy w partnerstwie z Państwowym 
Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana Franki 
w Drohobyczu. Głównym celem projektu była inte-
gracja uczestników projektu, dla których odkrywanie 
wspólnej przeszłości stanie się inspiracją do rozwi-

jania współpracy, promowania historycznej wiedzy 
i pamięci, ochrony dziedzictwa kulturowego i pod-
trzymywania wypracowanych obyczajów.

6 października – w Centrum Konferencyjno-
-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy odbyła się uroczysta 
Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022.

6 października – w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy zorganizowano 
warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Leg-
nicy z obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym 
przy użyciu nowoczesnego symulatora oraz warsztaty 
z obsługi symulatora lokomotywy spalinowej 6Dg.

7 października – nauczyciele akademiccy Zakładu 
Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Nauk Spo-
łecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona przeprowadzili zaję-
cia praktyczne z zakresu kryminalistyki dla ucz-
niów VII Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy oraz 
Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 
w Legnicy.

7 października – studenci oraz pracownicy Wydziału 
Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
uczestniczyli w II edycji Forum G2 pt. „Nowe rozdanie. 
Świat po kryzysie”. Agenda obejmowała 4 obszary 
tematyczne: gospodarkę, geopolitykę, innowacje oraz 
biznes.
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7 października – w Centrum Turystyki i Kultury 

w Ścinawie odbyła się uroczysta Inauguracja Roku 
Akademickiego UTW 2021/2022. Seniorzy zainaugu-
rowali czwarty rok akademicki Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku pod patronatem Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona z Legnicy. Dzięki 
wsparciu lokalnego samorządu udział w zajęciach 
jest całkowicie bezpłatny, a starsi mieszkańcy gminy 
mogą rozwijać swoje zainteresowania i pożytecznie 
spędzać czas wolny.

11–15 października – grupa studentów z Państwo-
wego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki 
w Drohobyczu gościła w Legnicy w ramach projektu 
„Od Ziemi Witelona do Ziemi Iwana Franki – pozna-
jemy siebie i naszych partnerów”. Projekt realizo-
wany był przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową 
im. Witelona w Legnicy w partnerstwie z Państwowym 
Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana Franki 
w Drohobyczu. Głównym celem projektu była inte-
gracja uczestników projektu, dla których odkrywanie 
wspólnej przeszłości stanie się inspiracją do rozwi-
jania współpracy, promowania historycznej wiedzy 
i pamięci, ochrony dziedzictwa kulturowego i pod-
trzymywania wypracowanych obyczajów.

12 października – uroczyście oddano do użytku 
strefę relaksu dla studentów PWSZ im. Witelona 
w Legnicy. Strefa znajduje się w budynku C, mię-
dzy salą 122 a 123. Pomysłodawczynią tego projektu 
jest dr Małgorzata Buchla. Propozycja stworzenia 
strefy relaksu połączonej z minigalerią prac studentów 
to wyjątkowy projekt, który został przedyskutowany 
ze studentami i cieszy się ich poparciem.

13 października – uczniowie Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcące w Legnicy oraz Technikum Akademi-
ckiego w Legnicy działających w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy przygoto-
wali uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

14 października – w ramach projektu „Od Ziemi 
Witelona do Ziemi Iwana Franki – poznajemy siebie 

19 listopada – odbywać się będzie IV Międzyna-
rodowa Konferencja Naukowa pt. „W trosce o rozwój 
i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne”. 
Jej współorganizatorem jest Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Konferencja będzie 
odbywała się w formule on-line.

30 listopada – zakończy się przyjmowanie wnio-
sków do Rocznego Planu Wydawniczego Uczelni 
na 2022 rok.

30 listopada – mija termin zapisów studentów 
zainteresowanych wyjazdem na studia semestralne 
lub roczne za granicę. Studenci mogą wyjechać mie-
dzy innymi do uczelni w Bułgarii, Chorwacji, Danii, 
Francji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, 
Słowacji, Rumunii, Turcji czy Włoch w ramach pro-
gramu Erasmus+ i PO WER. 

30 listopada – w Biurze Współpracy z Zagra-
nicą zakończy się przyjmowanie wniosków na wyjazd 
na praktykę lub staż trwający 2 miesiące w ramach 
programu Erasmus+ i PO WER. Na praktykę można 
wyjechać do 28 państw członkowskich UE oraz 
Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Chorwacji, Tur-
cji, Szwajcarii oraz byłej Jugosłowiańskiej Republiki 
Macedonii. 

30 listopada – mija termin zgłoszenia wniosków 
na wyjazd nauczycieli akademickich z wykładami 
za granicę w ramach programu Erasmus+ w roku 
akademickim 2021/2022. Ponadto zakończy się 
przyjmowanie wniosków pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi na szkolenie za granicę 
w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 
2021/2022. 

i naszych partnerów” zorganizowano „Dzień Tradycji 
Czasów Witelona” – całodniową imprezę środowiskową 
(warsztaty rzemiosła tradycyjnego i artystycznego, 
plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe, kulinarne) 
z udziałem dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców 
studentów, słuchaczy UTW.

14 października – Rada Uczelniana Samorządu 
Studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy wraz 
ze Sky Club Legnica przygotowali dla wszystkich 
legnickich żaków Studenckie Otrzęsiny Legnicy.

18 października – w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy rozpoczęły się 
bezpłatne zajęcia z języka japońskiego, które prowadzi 
lektor z Japonii Mika Tokuhiro.

21 października – studenci oraz pracownicy 
Uczelni, uczestniczyli w konferencji „Od edukacji 
do biznesu”, którą zorganizowała Legnicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna S.A. W dyskusjach udział wzięli 
m.in. Marzena Machałek – Sekretarz Stanu, Pełno-
mocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej 
funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz 
kształcenia zawodowego, Wojciech Murdzek – Sekre-
tarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy 
funkcjonowania instytutów badawczych, Przemysław 
Bożek – Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej S.A., Daniel Medyński – Dziekan Wydział 
Nauk Technicznych i Ekonomicznych oraz przedsta-
wiciele szkół i firm. Konferencja była dla naszych 
studentów jednocześnie formą wyjazdowego „Semi-
narium przemysłowego”.

22 października – w Centrum Konferencyjno-
-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy odbył się koncert 
współorganizowany przez Lions Club Silesia Legnica. 
Gwiazdą wydarzenia był Tomasz Steńczyk.

26 października – odbywały się wybory do Rady 
Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWSZ im. Wite-
lona w Legnicy.



6 relacje

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy 3 października bieżącego roku odbył 
się Dzień Otwarty w Ośrodku Szkolenia i Egzamino-
wania Maszynistów oraz Kandydatów na Maszynistów. 
Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Podczas Dnia Otwartego uczestnicy zapoznali się 
z zasadami funkcjonowania ośrodka, dokumentami 
wymaganymi od kandydatów na kurs, mieli także 
możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na symu-
latorze maszynisty pod okiem nauczycieli akademi-
ckich Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych 
PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Do 25 października 2021 r. w Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy trwał 
nabór wniosków na kurs na licencję maszynisty. 
Szkolenie i egzaminowanie osób ubiegających się 
o licencję maszynisty prowadzi PWSZ im. Witelona 
w Legnicy, która jest wpisana do rejestru ośrodków 

Dzień Otwarty w Ośrodku Szkolenia 
i Egzaminowania Maszynistów 

oraz Kandydatów na Maszynistów
szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandy-
datów na maszynistów, prowadzonego przez Prezesa 
Urzędu Transportu Kolejowego. Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy wpisana 
jest pod numerem w rejestrze UTK: PL/55/2021.

Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która: 
nie była karana za przestępstwo umyślne; ukończyła 
18 lat; ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawo-
dowe lub zasadnicze branżowe; spełnia wymagania 
zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone odręb-
nymi przepisami; odbyła szkolenie i zdała egzamin 
na licencję maszynisty.

Kurs realizowany jest w wymiarze 325 godzin 
(w tym 66 godzin zegarowych zajęć praktycznych 
i 3 godziny zajęć praktycznych prowadzonych 
na symulatorze pojazdów kolejowych). Zajęcia pro-
wadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę, zatwier-
dzoną przez UTK.



®
relacje 7

Celem szkolenia jest nabycie przez jego uczestni-
ków wiedzy i umiejętności w zakresie:
• specyfiki i środowiska pracy maszynisty, w tym 

jego roli i odpowiedzialności w ruchu kolejowym, 
wymagania zawodowe i predyspozycje niezbędne 
do wykonywania pracy na tym stanowisku,

• technologii transportu kolejowego, w tym przepi-
sów bezpieczeństwa i eksploatacji,

• infrastruktury kolejowej,
• radiołączności pociągowej,
• pociągów, ich składów oraz wymogów technicznych 

dotyczących lokomotyw, zespołów trakcyjnych, 
wagonów osobowych i towarowych oraz innego 
rodzaju taboru kolejowego,

• zagrożeń występujących w ruchu kolejowym,
• podstawowych zasad fizyki.



8 z obrad Senatu

 Pierwsze w nowym roku akademickim posiedze-
nie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy dotyczyło podsumowania 
działalności Uczelni w roku akademickim 2020/2021. 

Obrady rozpoczęły się od przyjęcia i zatwierdze-
nia protokołu z poprzedniego posiedzenia. Następ-
nie prof. dr hab. Andrzej Panasiuk, Rektor PWSZ 
im. Witelona w Legnicy, przedstawił sprawozdanie 
z działalności Uczelni w minionym roku akademi-
ckim. Najważniejsze fragmenty tego dokumentu 
przedstawiamy w tym wydaniu „Kwadransa Aka-
demickiego”.

Po wysłuchaniu sprawozdania Senatorowie podjęli 
uchwałę w sprawie przeprowadzenia oceny funk-
cjonowania Uczelni. Jednogłośnie Senat po prze-
analizowaniu sprawozdania z działalności Uczelni 
pozytywnie ocenił jej funkcjonowanie za rok aka-
demicki 2020/2021.

W kolejnym punkcie dr Monika Wierzbicka, Pro-
rektor ds. Dydaktyki i Studentów PWSZ im. Witelona 
w Legnicy, przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
rekomendacji dla Rektora w zakresie wykonywa-
nych przez niego zadań. Senat pozytywnie ocenił 
realizację zadań przez Rektora Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy za rok 
akademicki 2020/2021.

Obie podjęte uchwały weszły w życie z dniem 
ich podjęcia.

Pozytywne oceny działalności Uczelni 
i Rektora
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Studenci oraz pracownicy Wydziału Nauk Technicznych 
i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy uczestniczyli 7 października 2021 
roku w II edycji Forum G2 pt. „Nowe rozdanie. Świat po kry-
zysie”. Agenda obejmowała 4 obszary tematyczne: gospodarkę, 
geopolitykę, innowacje oraz biznes. 

Wydarzenie odbywało się w strefie biznesu na stadionie 
we Wrocławiu. Zgromadziło kilkuset słuchaczy oraz prele-
gentów. Odbyło się ponad dwadzieścia niezwykle ważnych 
paneli dyskusyjnych. Najbardziej aktualne i niezwykle 
interesujące panele tematyczne prowadzone były przez 
znakomitych moderatorów oraz topowych fachowców 
świata nauki, biznesu oraz polityki. 

W odróżnieniu od typowej koncepcji 
forum gospodarczego Forum G2 łączy 
w sobie panele dyskusyjne poprzedzone 
krótkimi formami prezentacyjnymi typu 
„TED” oraz wprowadzeniem do dyskusji 
w postaci filmów i prezentacji, tak aby 
każdy ze słuchaczy miał pełną świadomość 
poruszanej problematyki. Dla uczestników 
udostępniono platformę on-line, dedyko-
waną rejestracji i zakupom biletów zgodnie 
z zasadą „zero waste” pozwalającą zaoszczę-
dzić m.in. papier. Forum G2 stanowiło 
nie tylko doskonałą okazję do poszerzenia 
wiedzy na konkretne tematy. To potężna 
strefa networkingu i wymiany doświad-
czeń oraz możliwość poznania czołowych 
przedstawicieli biznesu, nauki i polityki.

Udział naszych studentów i pracowników w tym wydarze-
niu nie byłby możliwy bez wsparcia Przewodniczącego Rady 
Programowej Forum G2 dra hab. inż. Piotra A. Wrzecioniarza, 
który, jako prof. PWSZ im. Witelona w Legnicy, umożliwił 
darmowy wstęp na obrady.

W imieniu Przewodniczącego Rady Programowej dra hab. 
inż. Piotra A. Wrzecioniarza, profesora PWSZ im. Witelona 
w Legnicy, już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
na kolejną edycję.

Nasi studenci 
oraz pracownicy 

na Forum G2 
we Wrocławiu
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Konferencja Naukowa10

Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Wite-
lona w Legnicy zaprasza 
do udziału w IV Między-
narodowej Konferencji 
Naukowej pt. „W trosce 
o rozwój i bezpieczeń-
stwo dziecka – aspekty 
społeczno-prawne”, która 
odbędzie się 19 listopada 
2021 r. w formule on-line.

Organizatorem wyda-
rzenia jest Rówieński Państwowy Uniwersytet Huma-
nistyczny. Współorganizatorami są: Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; Akademia 
Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (Instytut 
Nauk Prawnych); Państwowy Uniwersytet Pedago-
giczny im. Iwana Franki w Drohobyczu; Wyższa Szkoła 
Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi 
w Józefowie; Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka, 
działająca przy Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej 
w Warszawie; Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK 
w Kijowie, Instytut Praw Dziecka im. Janusza Kor-
czaka; Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci; 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Witelona 
w Legnicy „Wspólnota Akademicka”.

Komitet Naukowy Konferencji

 − prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko – Dy-
rektor Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekono-
miczno-Humanistycznej w Warszawie; Przewodni-
czący Komitetu

 − prof. Postolovskyi Ruslan Mykhailovych – Rektor 
Rówieńskiego Państwowego Uniwersytetu Huma-
nistycznego; Wiceprzewodniczący Komitetu

 − dr hab. Andrzej Panasiuk, prof. PWSZ– Rektor Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy

 − prof. dr hab. Nadia Skotna – Rektor Państwowego 
Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki 
w Drohobyczu

W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – 
aspekty społeczno-prawne

Spotkanie on-line 19 listopada 2021 r.

 − prof. dr hab. Magdalena Sitek – Rektor Wyższej 
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de 
Gasperi w Józefowie

 − prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska – Dziekan 
Studiów Prawno-Administracyjnych Akademii 
Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

 − prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Poznańskie 
Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka INP 
PAN

 − prof. dr hab. Tatiana Francuz-Jaśkiewicz – Uni-
wersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie

 − prof. dr hab. Anatol Francuz – Uniwersytet Ekono-
miki i Prawa KROK w Kijowie

 − prof. dr hab. Tadeusz Graca – Wyższa Szkoła Go-
spodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi 
w Józefowie

 − prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska – Konsul-
tant Krajowy w Dziedzinie Pediatrii, Warszawski 
Uniwersytet Medyczny, Kierownik Kliniki Pediatrii 
w Warszawie

 − prof. dr hab. Ewa Jarosz – Instytut Pedagogiki Uni-
wersytet Śląski

 − prof. dr hab. Marek Konopczyńki – Uniwersytet 
w Białymstoku

 − prof. dr hab. Andrzej Korybski – Uniwersytet 
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 − prof. dr hab. Jacek Kulbaka – Akademia Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 − prof. dr. hab. Stanisław Nitecki – Uniwersytet 
Opolski

 − prof. Roman Pavelkiv – pierwszy prorektor Ró-
wieńskiego Państwowego Uniwersytetu Humani-
stycznego

 − prof. Oksana Petrenko – kierownik Katedry Teorii 
i Metodyki Wychowania Rówieńskiego Państwo-
wego Uniwersytetu Humanistycznego

 − prof. dr hab. Natalia Pobirchenko – Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

 − prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss – Akade-
mia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej 
w Warszawie

 − prof. dr hab. Małgorzata Such-Pygiel – Wyższa 
Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de 
Gasperi w Józefowie

 − prof. dr Svitlana Shchudlo – Państwowy Uniwersy-
tet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu
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Konferencja Naukowa
 − prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa – Dyrektor In-

stytutu Nauk Psychologicznych Akademii Ekono-
miczno-Humanistycznej

 − prof. dr hab. Bronisław Sitek – SWPS Uniwersytet 
Humanistycznospołeczny w Warszawie

 − prof. dr hab. Wojciech Słomski – Akademia Ekono-
miczno-Humanistyczna w Warszawie 

 − prof. dr hab. Jacek Sobczak – Akademia Ekono-
miczno-Humanistyczna w Warszawie, Profesor In-
stytutu Nauk Prawnych

 − prof. dr hab. Adam Solak – Akademia Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 − prof. zw. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski – Aka-
demia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

 − dr Helena Babiuch – Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa im. Witelona w Legnicy

 − dr Iwona Florek – Wyższa Szkoła Gospodarki Euro-
regionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

 − dr Aleksandra Lukasek – Wyższa Szkoła Gospodar-
ki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józe-
fowie

 − dr n. med. Maciej Michalak – Instytut Praw Dzie-
cka im. Janusza Korczaka 

 − dr Marek Michalak – Akademia Pedagogiki Specjal-
nej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Mię-
dzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

 − dr Avi Tsur – Uniwersytet w Tel Avivie, Izrael
 − dr Piotr Zamelski – Politechnika Opolska
 − dr Tetiana Tsipan – docent Katedry Teorii i Me-

todyki Wychowania Rówieńskiego Państwowego 
Uniwersytetu Humanistycznego

 − Wiesław Kołak – Prezes Zarządu Głównego Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie

Kierownik organizacyjny Konferencji

 − dr Balika Ludmiła Mikołajewna – docent Kate-
dry Teorii i Metodyki Wychowania Rówieńskie-
go Państwowego Uniwersytetu Humanistycz-
nego; e-mail: ktimv@rshu.edu.ua, nr telefonu: 
+380 (98) 650 14 48

Komitet Organizacyjny

 − dr Beata Skwarek, dr Katarzyna Sępowicz-Buczko, 
dr Anna Pawlak, dr Justyna Stadniczeńko, dr Ok-
sana Zelena, Alla Babiar.

Języki robocze konferencji

 − polski, angielski, ukraiński.

Panele tematyczne konferencji

 − Rola państwa w życiu społecznym a wpływ 
globalizacji na proces wychowania 

 − Pedagogika prawa, etyka i moralność 
a wychowanie 

 − Strefa bezpieczeństwa i dobrobytu a kon-
flikty zbrojne

 − Dzieci i młodzież w przestrzeniach życia 
społecznego

 − Działania trzeciego sektora w trosce o bezpieczeń-
stwo i wychowanie dzieci i młodzieży

 − Profilaktyka społeczna ryzykownych zachowań 
dzieci i młodzieży 

 − Wyzwania wobec współczesnej rodziny a dziecko 
 − Medycyna a prawa dziecka
 − Studenci o wychowaniu i bezpieczeństwie

Schemat konferencji

19 listopada 2021 r. (piątek)

09:15 – Logowanie uczestników konferencji (link 
do logowania zostanie przesłany na adres e-mail 
zgłoszonych uczestników)

9:30 – 10:15 – Sesja otwierająca – wystąpienia 
współorganizatorów, partnerów, patronów 

10:15- 16:00 – Obrady w zespołach problemowych 
(w tym panel studencki)

16:00-16:30 – Podsumowanie, zakończenie kon-
ferencji

Informacje dodatkowe

Każdy referat powinien być przygotowany 
na 15 minut. W przypadku dużej ilości zgłoszeń orga-
nizatorzy zastrzegają sobie prawo przełożenia części 
paneli tematycznych na 20 listopada 2021 (sobota).

Terminy

20 grudnia 2021 (10 December 2021) – nadesła-
nie przez uczestników konferencji tekstów referatów 
i komunikatów przeznaczonych do publikacji na adres 
mailowy redaktorów naukowych: SkwarekB@pwsz.
legnica.edu.pl

Tekst artykułu

Objętość – do 1 arkusza wydawniczego (ok. 16 stron 
znormalizowanego maszynopisu komputerowego); 
czcionka – 12 (Times New Roman), odstęp – 1,5, 
przypisy u dołu strony (10, Times New Roman), 
w tym streszczenie w języku angielskim (do 1 strony 
znormalizowanego maszynopisu) oraz słowa kluczowe 
umieszczone na zakończenie tekstu zasadniczego.
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Z końcem września bieżącego roku rozpoczął 
się nowy rok akademicki 2021/2022 na Uniwer-
sytecie Trzeciego Wieku, działającym przy Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy. Uroczysta inauguracja odbyła się 24 
września w siedzibie naszej Uczelni. W spotkaniu 
uczestniczyło ponad 60 osób. Wszyscy otrzymali 
drobne upominki ufundowane przez Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy.

Uniwersytet w nowym roku będzie realizował 
swoją działalność poprzez: wykłady i seminaria, pod-
czas których poruszone zostaną aktualne problemy 
gospodarcze, ekonomiczne, społeczne i zdrowotne. 

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczest-
niczą miedzy innymi w zajęciach z arteterapii, 
bezpieczeństwa w sieci, fitoterapii, języka angiel-
skiego i języka niemieckiego. Ponadto dla słuchaczy 
przygotowano wykłady z zakresu historii, przemocy 
w sieci, praw pacjenta czy kultury.

Nowy rok akademicki w UTW
Słuchacze mogą również uczestniczyć w konfe-

rencjach naukowych, spotkaniach z ludźmi nauki, 
kultury, polityki, sportu i mediów. 
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14 współpraca zagraniczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy w semestrze zimowym roku akademickiego 
2021/2022 gości 43 studentów z Włoch, Hiszpanii, 
Niemiec, Turcji, Wysp Zielonego Przylądka, Afgani-
stanu, Ghany oraz Maroka.

Dla studentów przygotowano spotkanie, podczas 
którego przekazano informacje na temat Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 
przedstawiono plany zajęć oraz opowiadano o Legnicy. 

Podczas spotkania mgr Małgorzata Witkowska 
oraz mgr Emilia Strynkowska z Biura Współpracy 
z Zagranicą przedstawiły studentom multimedialną 
prezentację na temat naszej Uczelni oraz Legnicy 
oraz wręczyły wszystkim drobne upominki. 

Studenci z programu Erasmus+ 
w naszej Uczelni
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16 biblioteka

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy jest organizacją otwartą 
na zmiany, elastyczną w zakresie funkcjonowania 
i obsługi użytkowników, wspierającą potrzeby infor-
macyjne członków wspólnoty akademickiej, dążącą 
do integracji z otoczeniem bliższym (Uczelnia) i dal-
szym poprzez tworzenie bazy informacyjno-naukowej 
dla potrzeb uczelni i regionu.

Biblioteka Uczelniana organizuje warsztaty pracy 
naukowej i dydaktycznej Uczelni przez dobór, gro-
madzenie, opracowanie oraz udostępnianie zasobów, 
a także działalność informacyjną i dydaktyczną. 

Działania realizowane przez Bibliotekę są ukierun-
kowane na stwarzanie warunków do stałego rozwoju 
procesu dydaktycznego, a tym samym budowanie pre-
stiżu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy . 

Biblioteka Uczelniana pełni rolę centralnego 
ośrodka informacji naukowej, którego zadaniem jest 
organizacja sprawnego przepływu informacji.

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej 
Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy udziela wsparcia dla nauczy-
cieli akademickich realizując następujące zadania:
1. Opracowywanie i udostępnianie bazy bibliograficz-

nej: „Bibliografia Publikacji Pracowników i Stu-
dentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy”. W ramach tego zadania 
OIiDN:
 − przyjmuje i prowadzi dokumentację dorobku 

naukowego pracowników i studentów PWSZ 
im. Witelona w Legnicy (wspomaganie pra-
cowników i studentów w przygotowaniu doku-
mentacji, udzielanie informacji o wymaganiach 
wynikających z Zarządzenia nr 6/21 Rektora 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wi-
telona w Legnicy z dnia 18 stycznia 2021 r. 
w sprawie dokumentowania i upowszechniania 
osiągnięć naukowych);

 − aktualizuje bazę dorobku naukowego, wprowa-
dzając na bieżąco zgłoszone publikacje;

 − udziela pomocy przy założeniu konta i zamiesz-

Biblioteka uczelniana 
wspiera działalność naukową

czaniu informacji o publikacjach w ORCID 
(Open Researcher and Contributor ID).

2. OIiDN umożliwia dostęp do światowego piśmienni-
ctwa poprzez korzystanie z licencjonowanych peł-
notekstowych baz danych i czytelni internetowych.
Na terenie ośrodka istnieje możliwość skorzystania 
z następujących baz danych:
 − System Informacji Prawnej LEX,
 − Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych 

(CWPN) – Academica,
 − Wirtualna Biblioteka Nauki, w ramach któ-

rej są dostępne licencjonowane pełnotekstowe 
bazy, między innymi: EBSCOhost, SCOPUS, 
SCIENCEDIRECT, INFONA, WILEY ONLINE 
i in.,

 − pełnotekstowa baza PROQUEST, 
 − Czytelnia Online Ibuk Libra,
 − Multimedialna Biblioteka Cyfrowa Biblio Ebook-

point,
 − Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa.

3. Obsługa czytelników – nauczycieli akademickich:
 − przeprowadzanie indywidualnych szkoleń użyt-

kowników w zakresie samodzielnej obsługi 
komputerowych zewnętrznych baz Open Access 
(między innymi: Dolnośląska Biblioteka Cyfro-
wa, ResearchGate, Academia.eu, Google Scho-
lar),

 − prowadzenie warsztatów indywidualnych oraz 
grupowych (w tym on-line) pt. „Infobrokering 
w praktyce: zasady i metody wyszukiwania in-
formacji w zbiorach elektronicznych”. Warszta-
ty są przygotowywane i dostosowywane do in-
dywidualnych potrzeb na podstawie informacji 
przekazanych przez nauczycieli akademickich. 
Tematyka warsztatów obejmuje zagadnienia 
związane ze strategiami wyszukiwania da-
nych w: 
• pełnotekstowych bazach danych Wirtualnej 

Biblioteki Nauki (np. EBSCO, SCOPUS) oraz 
PROQUEST,

• Systemie Informacji Prawnej LEX,
• największych internetowych czytelniach 

on-line (IBUK Libra oraz Ebookpoint 
BIBLIO – Multimedialnej Bibliotece Cyfro-
wej),

• Cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej 
książek i czasopism naukowych Academica,

• w katalogu bibliotecznym on-line.
4. Ponadto:

 − uruchomienie usługi „zdalne zamawianie cyfro-
wej kopii materiałów bibliotecznych”, wykonu-
jemy skany z artykułów z czasopism, artykułów 
z prac zbiorowych, rozdziałów czy fragmentów 
książek (zgodnie z prawem autorskim),

 − pomoc w wyszukiwaniu literatury do zamówie-
nia poprzez wypożyczalnię międzybiblioteczną,

 − cykliczne przesyłanie w formie elektronicznej 
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wykazów akademickich nowości wydawniczych 
zakupionych do biblioteki,

 − tworzenie oraz bieżące uzupełnianie wykazów 
dostępnych e-czasopism (czasopism prenume-
rowanych oraz czasopism bez autoryzacji),

 − możliwość udziału w gromadzeniu zasobów 
naszej Biblioteki poprzez składanie zamówień 
na publikacje, których nie posiadamy w księgo-
zbiorze,

 − pomoc użytkownikom w dotarciu do materia-
łów źródłowych oraz wyszukiwanie publikacji 
na dany temat,

 − możliwość korzystania z zasobów archiwum 
(wgląd do prac studentów).

Co więcej, istnieje możliwość rezerwacji OIiDN 
na zajęcia i spotkania prowadzone przez pracowników 
oraz studentów PWSZ, w tym na przeprowadzenie 
pokazu z użyciem projektora, ekranu wielkoforma-
towego oraz mobilnego monitora interaktywnego. 
Do dyspozycji użytkowników jest 16 stanowisk kom-
puterowych, z czego dwa stanowiska dostosowane są 
dla osób z niepełnosprawnościami. 

Nowoczesne i wygodne wyposażenie w czytelniach 
sprzyja rozwijaniu działalności naukowej. Czytel-
nie naukowe oraz czytelnia czasopism dysponują 
ok. 120 miejscami. Ponadto do dyspozycji nauczycieli 
akademickich w czytelniach naukowych dostępne są: 
• Pokój Pracy Indywidualnej (PPI) – pomieszczenie 

wyposażone w terminal komputerowy oraz nie-
zbędne okablowanie umożliwiające pracę na włas-
nym sprzęcie,

• Mobilna przestrzeń – to akustycznie wyciszona 
indywidualna przestrzeń, pozwalająca zwiększyć 
koncentrację, zapewnić poczucie prywatności czy-
telnikom chcącym pracować indywidualnie oraz 
korzystać z ciszy, jaką gwarantuje to pomiesz-
czenie.
W Pokoju Pracy Indywidualnej oraz mobilnej 

przestrzeni jest dostępny dla czytelnika sprzęt kom-
puterowy z możliwością korzystania z cyfrowych 
zasobów biblioteki. Zasób ten tworzą: dwie czytelnie 
on-line: IBUK Libra i NASBI udostępniając ponad 
3500 e - booków oraz elektroniczne licencjonowane 
pełnotekstowe bazy: PROQUEST i bazy w ramach 
WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI NAUKI.

Sprzęt/programy dostępne dla czytelników (nauczy-
cieli akademickich) w czytelniach naukowych:
 − 16 komputerów stacjonarnych,
 − 10 laptopów,
 − projektor multimedialny wraz z ekranem wielko-

formatowym, 
 − mobilny monitor interaktywny,
 − wielofunkcyjny telewizor wraz z zestawem kompu-

terowym, 
 − urządzenia specjalistyczne wspomagające proces 

kształcenia, między innymi:
• oprogramowania udźwiękawiające i powiększa-

jące,
• klawiatury dla osób słabowidzących,
• klawiatury ze specjalną ramką – nasadką meta-

lową z otworami,

• myszki specjalistyczne Big Track,
• drukarki brajlowskie,
• klawiatury brajlowskie,
• powiększalniki stacjonarne,
• przenośne lupy elektroniczne.

 − specjalistyczne programy komputerowe: 
• Falcon C++ 3.1, XAMPP/ PHP/MySQL,
• Eclipse IDE for Java Developers, ver. 2018-12,
• Eclipse IDE for Java Developers, ver. 2019-09,
• AutoCad 2019,
• AutoCad 2020,
• Pakiet MS Office Pro 2016 (zawierający MS 

Access),
• Pakiet MS Office Standard 2016 (nie zawiera 

MS Access),
• Pakiet MS Office Pro 2010 (zawierający MS 

Access).
Najnowszym zakupem wspierającym dostęp 

do zasobów naukowych i dydaktycznych jest multi-
wyszukiwarka PROLIB INTEGRO. Daje ona możliwość 
przeszukiwania zasobów lokalnego katalogu biblio-
teki z zastosowaniem wyszukiwania pełnotekstowego 
w bazach danych i platformach książek elektronicz-
nych. Multiwyszukiwarka oparta jest o 3 filary: Uży-
teczność, Dostępność oraz Otwartość.

Rozbudowane mechanizmy filtrowania, odpowied-
nio dostosowane sortowanie, przejrzysty interfejs 
użytkownika to filar Użyteczności. Filar Dostępności 
zbudowany został w postaci tzw. responsywnego inter-
fejsu użytkownika, który automatycznie dopasowuje 
swój wygląd do wielkości i rozdzielczości ekranu 
urządzenia, na którym jest uruchamiany. W związku 
z powyższym INTEGRO może być używane na dowol-
nym urządzeniu i jednocześnie zachowa pełną funk-
cjonalność. Trzeci filar – Otwartość – z jednej strony 
zapewnia użytkownikowi korzystającemu z INTEGRO 
kompletną obsługę jego konta w systemie PROLIB, 
z drugiej zaś daje możliwość połączenia INTEGRO 
z innymi systemami, które dostarczają dane wzbogaca-
jące użyteczność i funkcjonalność multiwyszukiwarki. 

Podstawowe informacje dotyczące tego, jak korzy-
stać z zasobów, zamieszczone są na stronie internetowej 
biblioteki: http://www.biblioteka.pwsz.legnica.edu.pl/.

Źródło: Multiwyszukiwarka PROLIB INTEGRO zdo-
bywa uznanie wśród Bibliotek (https://prolib.pl/site/
aktualnosc?id=37).
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W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy prowadzone są bez-
płatne zajęcia z języka japońskiego, które 
prowadzi lektor z Japonii p. Mika Tokuhiro. 

Nauczanie odbywa się w języku angielskim 
raz w tygodniu dla każdej grupy. Zajęcia są 
prowadzone w formie stacjonarnej, z zacho-
waniem aktualnych obostrzeń epidemicznych, 
lub w formie zdalnej.

W ramach zajęć uczestnicy kursu poznają 
elementy języka japońskiego, tj. gramatykę, 
słownictwo, pismo japońskie (kana, kata-

Język japoński w Witelonce!

kana, hiragana). Zapoznają się także z obo-
wiązującymi w języku japońskim głównymi 
zwrotami umożliwiającymi porozumienie się 
w pracy, w sklepie czy w urzędzie. 

Oprócz zajęć teoretycznych uczestnicy 
mają także niepowtarzalną okazję pozna-
nia i zrozumienia niezwykłej, oryginalnej 
kultury japońskiej. Charakterystyczne dla 
Japonii są takie dziedziny sztuki jak origami 
(sztuka składania papieru), suiseki (sztuka 
artystycznego eksponowania kamieni i skał) 
oraz bonsai (sztuka pielęgnowania drzewek).
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Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych 
PWSZ im. Witelona w Legnicy 14 października 
2021 roku zorganizował pierwsze inauguracyjne 
„Seminarium przemysłowe” otwierające cykl spotkań 
dedykowanych studentom wszystkich kierunków 
kształcenia oraz pracownikom Wydziału. Przedsię-
wzięcia te mają na celu pogłębienie współpracy 
z przemysłem. 

Seminarium otworzyła dr Bogumiła Wąto-
rek – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy, następnie dr inż. Daniel Medyński – Dzie-
kan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych 
przywitał zgromadzonych gości, po czym oddał głos 
inicjatorowi wydarzenia dr. hab. inż. Piotrowi A. 
Wrzecioniarzowi, profesorowi PWSZ im. Witelona 
w Legnicy

Głównym gościem seminarium był Dariusz Świ-
derski, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji KGHM 

Seminarium przemysłowe 
o KGHM Polska Miedź S.A.

Polska Miedź S.A. Prezes, jako doświadczony eks-
pert, zaprezentował zgromadzonym gościom profil 
działalności spółki, jej osiągnięcia na arenie między-
narodowej oraz przedstawił aktualną problematykę 
dotyczącą produkcji.
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W Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy 2 października 2021 odbył się Dolnoślą-
ski Zjazd Sprawozdawczy Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci kadencji władz 2019 – 2023 w celu dokonania 
oceny dwuletniej działalności i wytyczeniu zadań 
na najbliższe dwa lata.

Mimo pandemii oddziały nie zaprzestały działal-
ności. Świadczy o tym zorganizowany wypoczynek 
wyjazdowy i w miejscu zamieszkania dla ponad pię-
ciu tysięcy dzieci, realizacja zadań programowych 
i działalność dziesięciu społecznych rzeczników praw 
dziecka.

W tym czasie odbyły się również obchody 75-lecia 
TPD na Dolnym Śląsku i aktywnie funkcjonował 
młodzieżowy wolontariat. Realizowano także szereg 
wydarzeń i inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży. 
Dlatego za swoją działalność Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci w Legnicy otrzymało od Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego złotą odznakę „Zasłużony dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego”.

Podczas Zjazdu udzielono jednogłośnie absolu-
torium Dolnośląskiemu Oddziałowi Regionalnemu 
i wysunięto wiele wniosków do realizacji przez TPD 
do władz oświatowych, samorządowych i Sejmu RP. 
Zwrócono także uwagę na ograniczoną działalność 
TPD w okręgu wrocławskim.

W czasie zjazdu grupa działaczy i przyjaciół TPD 
została wyróżniona odznakami 100-lecia TPD „Przy-
jaciel Dziecka”, a najdłużej działające koła Przyjaciół 
Dzieci tytuł „Koło 75-lecia TPD”. Okolicznościowy 
puchar za najliczniejsze wyjazdowe formy wypoczynku 
2021 wyjazdowe otrzymał oddział okręgowy w Jele-
niej Górze, a w miejscu zamieszkania – oddział okrę-
gowy w Wałbrzychu. Podziękowano także działaczom 
społecznym, społecznym rzecznikom praw dziecka 
i wielu przyjaciołom oraz darczyńcom. Szczególnie 
podziękowania skierowane zostały do przedstawicieli 
kół działających na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży 
niepełnosprawnej. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy znalazła się w tym zaszczytnym gronie. 
Zastępca kanclerza naszej Uczelni mgr Jerzy Stefaniak 
odebrał odznakę 100-lecia TPD „Przyjaciel Dziecka”.

TPD prężnie działa na rzecz dzieci
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Ścinawscy seniorzy rozpoczęli nowy rok akade-
micki, a wszystko za sprawą działającego w tym 
mieście Uniwersytetu Trzeciego Wieku, funkcjonu-
jącego pod patronatem i przy wsparciu Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

W Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie 
7 października 2021 roku odbyła się uroczysta 
Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022. 
Seniorzy rozpoczęli czwarty rok akademicki Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku pod patronatem Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
z Legnicy. Dzięki wsparciu lokalnego samorządu 
udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny, a starsi 
mieszkańcy gminy mogą rozwijać swoje zaintere-
sowania i pożytecznie spędzać czas wolny. 

Zgromadzonych przywitał burmistrz Ścinawy 
Krystian Kosztyła, a w ideę zajęć ścinawskich senio-
rów wprowadziła Prorektor ds. Nauki i Współpracy 
z Zagranicą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy dr Bogumiła Wątorek. 
Każdy ze słuchaczy otrzymał również zestaw upo-
minków od Uczelni.

Inauguracyjny wykład pt. „Siła terapii natu-
ralnych”, który poprowadziła dr Grażyna Sondel, 
nauczyciel akademicki Wydziału Nauk o Zdrowiu 
i Kulturze Fizycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy, 
dotyczył naturalnych metod leczenia i zdrowego 
odżywiania. Spotkał on się z bardzo pozytywnym 
odbiorem słuchaczy. 

Zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
odbywają się już czwarty rok i ich popularność 
nie słabnie. Obecnie chęć udziału w wykładach 
wyraziło ponad 120 mieszkańców gminy Ścinawa, 
zresztą zaangażowanie naszych seniorów doceniają 
sami prelegenci z legnickiej uczelni. 

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego wieku uczest-
niczą między innymi w zajęciach z jogi, fitoterapii, 
języka angielskiego. Ponadto dla słuchaczy przy-
gotowano wykłady między innymi z historii.

Seniorzy ze Ścinawy rozpoczęli naukę 
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
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Od września bieżącego roku czytelnicy Biblioteki 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy na stronie internetowej biblioteki mogą 
korzystać z multiwyszukiwarki PROLIB INTEGRO, 
która zastąpiła dotychczasowy katalog OPAC WWW. 
Jest to narzędzie, które pozwala na jednoczesne prze-
szukiwanie katalogu bibliotecznego oraz zasobów 
elektronicznych, którymi dysponuje biblioteka. Inter-
fejs multiwyszukiwarki spełnia wymagania WCAG 2.0 
w zakresie dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami.

Multiwyszukiwarka INTEGRO 
to o wiele więcej niż katalog

Multiwyszukiwarka PROLIB INTEGRO daje możli-
wość wyszukiwania pełnotekstowego, posiada funkcje 
podpowiedzi treści w zapytaniach, wykorzystywania 
gotowych filtrów oraz przeglądania całego katalogu. 
Nawigacja fasetowa jest sposobem przeglądania infor-
macji lub zawężania wyników wyszukiwania w opar-
ciu o różne właściwości (fasety). Umożliwia dojście 
do każdego dokumentu na wiele sposobów. Przy uży-
ciu pól i wartości metadanych wskazuje użytkowni-
kom opcje, za pomocą których mogą doprecyzować 
swoje zapytania.

Wyniki wyszukiwania można zawężać i sortować 
na wiele sposobów. Między innymi możemy wybrać, 
czy chcemy przeglądać książki z katalogu biblioteki, 
czy zbiory dostępne on-line, zawęzić wyszukiwanie 
do konkretnych autorów, wybrać książki przeznaczone 
do wypożyczania lub do korzystania na miejscu. Otrzy-
mane wyniki możemy posortować: według trafności, 
alfabetycznie (według autora i tytułu), według roku 
wydania oraz na wiele innych sposobów. Nowością jest 
wyszukiwanie według indeksu „wszystkie pola” – jest 
to indeks o najszerszym spektrum wyszukiwania. 
Szuka wpisanego wyrazu lub wyrazów we wszystkich 
polach opisów bibliograficznych całej bazy danych. 

Nowoczesna multiwyszukiwarka INTEGRO 
w Bibliotece PWSZ im. Witelona w Legnicy

Dużym atutem INTEGRO jest kompleksowa obsługa 
konta czytelnika. Użytkownik ma możliwość zamó-
wienia książki, ustawienia się w kolejce rezerwa-
cji, jeżeli książka nie jest dostępna. Istnieje również 
możliwość zapisania, wydrukowania lub wysłania 
na pocztę e-mail wyników wyszukiwania.
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W obecności władz uczelni, nauczycieli akademi-
ckich, pracowników oraz studentów 12 października 
bieżącego roku uroczyście oddano do użytku pierw-
szą strefę relaksu dla studentów PWSZ im. Witelona 
w Legnicy. Strefa zlokalizowana jest w budynku C, 
między salą 122 a 123. Zakończenie prac zostało tak 
zaplanowane, aby od października nowego roku aka-
demickiego powracający na Uczelnię studenci mogli 
w pełni korzystać ze wzbogaconej i przyjaznej im 
przestrzeni. 

Uroczystego otwarcia i przecięcia wstęgi doko-
nała dr Monika Wierzbicka, Prorektor ds. Dydaktyki 
i Studentów, oraz mgr Robert Burba, Kanclerz naszej 
Uczelni. Obecni byli Dziekani i Prodziekani pozo-
stałych Wydziałów, Dyrektor Biblioteki, nauczyciele 
akademiccy i studenci. Z kolei dr hab. inż. Marcin 
Liberacki, prof. PWSZ, Dziekan Wydziału Nauk Spo-
łecznych i Humanistycznych, wraz dr Małgorzatą 
Buchlą, Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych 
i Humanistycznych, zwrócili się do studentów, zapra-
szając ich do korzystania z tego nowego miejsca 
do odpoczynku na terenie naszej Uczelni. 

Po uroczystym otwarciu uczestnicy spotkania 
podziwiali wyposażenie Strefy, wyeksponowane prace 
plastyczne studentów Pedagogiki Wydziału Nauk 
Społecznych i Humanistycznych oraz sprawdzali 
możliwości relaksacyjne zaaranżowanej przestrzeni. 
Od tego momentu strefa chillout została oficjalnie 
przekazana studentom, którzy – jak zaznaczyła Pani 
Prorektor dr Monika Wierzbicka – są „największym 
dobrem Uczelni” i warto robić wszystko, aby kształ-
cenie odbywało się w jak najbardziej komfortowych 
warunkach. Do doskonale wyposażonych sal wykła-
dowych, pracowni specjalistycznych, czytelni, gdzie 
studenci mogą skupić się na pracy naukowej, dołą-
czyło przyjazne miejsce, w którym mogą odpocząć 
w przerwach między zajęciami.

Strefa relaksu dla studentów otwarta!
Propozycja stworzenia strefy relaksu połączonej 

z mini galerią prac studentów to wyjątkowy projekt, 
który został zgłoszony przez dr Małgorzatę Buchlę, 
Prodziekan Wydział Nauk Społecznych i Humani-
stycznych. Projekt uzyskał akceptację władz Uczelni 
i został przedyskutowany ze studentami, ciesząc się 
ich poparciem. 
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Gratulujemy Pani Prodziekan i całemu zaanga-
żowanemu Zespołowi. Zapraszamy do korzystania 
ze Strefy Relaksu!

Projekt stworzenia strefy relaksu – chillout zone 
powstał z dwóch powodów. Pierwszym był brak miej-
sca, w którym można eksponować prace plastyczne 
studentów Pedagogiki, które powstają podczas zajęć 
praktycznych na tym kierunku. Drugim były potrzeby 
studentów zgłaszane w ankietach oceniających stu-
dia na naszej Uczelni. Studenci wskazywali w nich, 
że brakuje im miejsca do odpoczynku, gdy wiele 
godzin spędzają w murach Uczelni. 

Projekt strefy relaksu dopasowano do wysokiego, 
industrialnego pomieszczenia. Proponowane wyposa-
żenie jest proste, eleganckie i tworzy przytulną atmo-
sferę zapraszającą do odpoczynku, relaksu, rozmów, 
podziwiania prac plastycznych studentów. Ponadto 
harmonijnie dobrany wystrój, wygodne, miękkie i lek-

kie fotele łatwe do dowolnej aranżacji będą mogły 
być również miejscem spotkań kół naukowych dzia-
łających w naszej Uczelni. 
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Od 1 października 2021 
roku prof. dr hab. inż. 
Jerzy J. Pietkiewicz powo-
łany został na stanowisko 
Dziekana Wydziału Nauk 
o Zdrowiu i Kulturze Fizycz-
nej w naszej Uczelni. 

Jerzy Jan Pietkiewicz 
w 1973 r. po ukończeniu 
dwóch kierunków studiów 
uzyskał tytuł mgr inż. w Wyż-
szej Szkole Ekonomicznej we 
Wrocławiu (obecnie Uniwer-
sytet Ekonomiczny), podjął 
pracę naukowo-dydaktyczną 

w macierzystej uczelni i był w niej zatrudniony do 
2020 roku. W 1979 r. uzyskał stopień naukowy dra 
nauk technicznych w dyscyplinie Chemia i technologia 
żywności, w 2002 r. – stopień dr hab. nauk rolniczych 
w dyscyplinie Technologia żywności i żywienia. W 2011 
r. Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał mu tytuł 
naukowy profesora nauk rolniczych. 

Pracując w Uniwersytecie Ekonomicznym, pełnił 
wiele odpowiedzialnych funkcji m.in. prodziekana ds. 
Nauki i Rozwoju na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicz-
nym, dyrektora instytutu oraz kierownika katedry 
i kierownika zakładu.

Profesor Jerzy Pietkiewicz pracuje w PWSZ im. Wite-
lona w Legnicy od 2000 roku. Od 2008 do 2011 
roku był kierownikiem Zakładu Inżynierii Produkcji 
i Logistyki na Wydziale Nauk Technicznych i Ekono-
micznych. Od 2014 roku pracuje na Wydziale Nauk 
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Od 1 października 
2014 roku PWSZ im. Witelona w Legnicy jest Jego 
podstawowym miejscem pracy. W latach 2014 – 2018 był 
kierownikiem Zakładu Żywienia Człowieka. Od 2011 
do 2020 roku był Prorektorem ds. Nauki i Współpracy 
z Zagranicą. W 2015 roku został wybrany na stano-
wisko Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy i pełnił 
tę funkcję do końca sierpnia 2015 r. 

Profesor Jerzy Pietkiewicz aktywnie uczestniczy 
w działalności organizacyjno-społecznej na rzecz wspól-
noty akademickiej naszej Uczelni, m.in. jako: czło-
nek Rady Wydz. Zarządzania i Informatyki PWSZ im. 
Witelona w Legnicy (w latach 2007-11); członek Kom. 
Technologii i Biotechnologii Żywności Komitetu Nauk 
o Żywności PAN (2007-11); członek Senatu PWSZ (2008-
20); członek Konwentu PWSZ (2008 – 2018); członek 
Rady Klastra NUTRIBIOMED (2008 – 2015); członek 
(od 1977), członek Zarządu Oddziału (1999 – 2002), 
rzeczoznawca (od 1983) Stowarzyszenia Naukowo-
Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spo-
żywczego NOT Oddział Dolnośląski; członek Polskiego 
Towarzystwa Technologów Żywności (od 1990); czło-
nek Polskiej i Europejskiej Federacji Biotechnologii 
(od 2002). W latach 2011– 2020 był przewodniczącym 

Profesor dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz 
Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu 

i Kulturze Fizycznej
Rady Wydawniczej Wydawnictwa PWSZ im. Witelona 
w Legnicy, a od października 2020 roku jest redak-
torem naczelnym tego Wydawnictwa. Od 2013 r. jest 
członkiem Rady Naukowej Zeszytów Naukowych PWSZ 
im. Witelona w Legnicy. 

Większość badań naukowych profesora Jerzego 
Pietkiewicza dotyczyła nauk rolniczych i nauk inży-
nieryjno-technicznych w następujących dyscyplinach: 
technologia żywności i żywienia – biotechnologia żyw-
ności, technologia fermentacji, wykorzystanie drobno-
ustrojów w produkcji żywności; inżynierii produkcji 
– bioinżynieria, projektowanie i optymalizacja procesów 
produkcyjnych. 

Dorobek naukowo-badawczy Profesora Jerzego Piet-
kiewicza składa się z ponad 400 pozycji, w których jest 
autorem lub współautorem, w tym: 85 oryginalnych 
prac twórczych; 8 przeglądowych prac naukowych; 13 
prac dotyczących popularyzacji nauki i procesu dydak-
tycznego; 135 referatów i doniesień na konferencjach 
naukowych; 16 patentów; 6 wzorów użytkowych; 5 
znaków towarowych; 3 wniosków racjonalizatorskich; 1 
normy zakładowej; 8 książek; 174 nieopublikowanych 
ekspertyz i raportów z badań – w tym 31 zastosowa-
nych w praktyce gospodarczej. 

Profesor Jerzy Pietkiewicz był promotorem: 3 roz-
praw doktorskich, w jednym postępowaniu o nadanie 
tytułu dr h.c., 40 prac magisterskich, 162 prac inży-
nierskich. Był wykonawcą: jednej recenzji w postępo-
waniu o nadanie tytułu dr h.c., 2 recenzji całokształtu 
dorobku naukowego oraz działalności dydaktyczno-
organizacyjnej w postępowaniach o nadanie tytułu 
profesora; 2 recenzji dorobku naukowego w postę-
powaniu o nadanie stopnia dra hab.; recenzentem: 
5 rozpraw doktorskich, 156 prac magisterskich, 290 
prac inżunierskich, 12 prac licencjackich, 7 książek, 
11 artykułów naukowych, 37 projektów badawczych. 

Za działalności naukowo-badawczą i dydaktyczną 
Profesor Jerzy Pietkiewicz był wielokrotnie nagra-
dzany: dwukrotnie przez Ministra Nauki Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki, Ministra Edukacji Narodowej 
oraz Ministra Przemysłu otrzymał również 33 nagrody 
JM Rektora. Ponadto został odznaczony m.in.: Meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Złotym 
za Długoletnią Służbę oraz 6 Odznakami Honorowymi, 
a także Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa Dol-
nośląskiego i Złotą Odznaką NOT. JM Rektor i Senat 
PWSZ im. Witelona w Legnicy za szczególne zasługi 
dla Uczelni wyróżnili prof. Jerzego Pietkiewicza w 2008 
roku Tytułem Honorowym II stopnia „Zasłużony dla 
PWSZ im. Witelona w Legnicy” i w 2018 roku naj-
wyższym wyróżnieniem „Laur PWSZ im. Witelona 
w Legnicy”.

W czasie wolnym od pracy Profesor Jerzy Pietkie-
wicz jeździ na rowerze lub nartach, podróżuje, zwiedza 
różne kraje i atrakcyjne miejsca turystyczne, uprawia 
żeglarstwo.
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Doktor nauk medycznych Małgorzata Bujnow-
ska jest związana z Państwową Wyższą Szkołą 
Zawodową im. Witelona w Legnicy od 2009 roku. 
Od 2018 do 2021 roku pełniła funkcję Kierownika 
Zakładu Ratownictwa Medycznego. W 2009 roku 
zainicjowała działalność Koła Naukowego Młodych 
Medyków i jest jego opiekunem do chwili obecnej. 

W swojej pracy zawodowej uczestniczyła w licznych 
komisjach organizacyjnych Wydziału Nauk o Zdrowiu 
i Kulturze Fizycznej. Pełniła funkcje Przewodniczą-
cej Komisji Programowej dla kierunku Ratownictwo 
medyczne i Zdrowie publiczne oraz Członka Komisji 
Programowej. Pełniła funkcję Członka Komisji Dyscy-
plinarnej ds. Studentów oraz do chwili obecnej jest 
Członkiem Rady Wydawniczej PWSZ im. Witelona 
w Legnicy jako redaktor tematyczny nauk medycznych. 

Od 2018 roku do chwili obecnej pełni funkcję 
Koordynatora Projektu: „Opracowanie i wdrożenie 
Programu Rozwojowego PWSZ im. Witelona w Leg-
nicy dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia 
wraz z Programem Rozwojowym Absolwenta”.

Od 2018 roku jest Przewodniczącą Polskiego Towa-
rzystwa Higienicznego w Legnicy, za co została odzna-
czona srebrną odznaką „Zasłużony dla higieny” przez 
Polskie Towarzystwo Higieniczne.

Doktor n. med. Małgorzata Bujnowska 
Prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu 

i Kulturze Fizycznej
Doktor n. med. Małgorzata Bujnowska jest prele-

gentką ponad 50 konferencji o zasięgu krajowym oraz 
międzynarodowym. Swoje zainteresowania naukowe 
koncentruje na medycynie ratunkowej, ratownictwie 
medycznym oraz ochronie zdrowia w zakładach kar-
nych. 

W swojej karierze naukowej była przewodniczącą 
oraz członkiem kilkudziesięciu komitetów nauko-
wych konferencji o zasięgu krajowym oraz między-
narodowych, obejmujących tematykę z zakresu nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu. Jest autorem oraz 
współautorem ponad 40 publikacji, w tym autorem 
2 podręczników z zakresu anatomii i fizjologii oraz 
współautorem podręcznika z zakresu medycznych 
czynności ratunkowych. Ponadto jest promotorem 
oraz recenzentem prac licencjackich, magisterskich 
oraz promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej.

Laureatka kilku Nagród Rektora PWSZ im. Wite-
lona w Legnicy za znaczący wkład pracy w rozwój 
Uczelni. W 2017 uzyskała Tytuł honorowy II stopnia 
„Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
PWSZ im. Witelona w Legnicy”.

Zainteresowania pozanaukowe obejmują podróże, 
nurkowanie oraz fotografię.



Podczas Inauguracji Roku Akademickiego 
2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy przedstawiciele studentów 
pierwszego roku złożyli oficjalne ślubowanie i zostali 
przyjęci w poczet studentów Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 

Ważnym momentem aktu immatrykulacji jest zło-
żenie ślubowania. Zgodnie ze Statutem Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 
student składa ślubowanie następującej treści:

„Świadomy obowiązków wobec Rzeczypospolitej 
Polskiej ślubuję uroczyście, że będę: wytrwale 
zdobywać wiedzę i rozwijać własną osobowość, 
odnosić się z szacunkiem do władz uczelni 
i wszystkich członków jej społeczności, sto-
sować prawa i obyczaje akademickie, całym 
postępowaniem dbać o godność i honor stu-
denta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy”.

Podczas uroczystości immatrykulowani byli 
przedstawiciele studentów pierwszego roku stu-
diów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w procesie 
rekrutacji na studia. Wśród nich byli: Aleksandra 
Kozubal – Informatyka, Albertyna Barecka – Pielęg-
niarstwo I stopnia, Beata Proczek – Filologia, Ewelina 
Majda – Zarządzanie, Monika Kwaczewska – Peda-
gogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Izabela 
Węgrzyn – Dietetyka, Jaromir Wysocki – Fizjoterapia, 
Klaudia Kmiotek – Pielęgniarstwo I stopnia, Oliwia 
Ly Xuan – Bezpieczeństwo wewnętrzne, Małgorzata 
Telega – Ratownictwo medyczne, Jakub Malinow-
ski – Zarządzanie i inżynieria produkcji, Adam Oba-
rzanek – Finanse, rachunkowość i podatki. 

Immatrykulacja studentów 
pierwszego roku

Aktu immatrykulacji studentów pierwszego roku 
dokonał JM Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy 
prof. dr hab. Andrzej Panasiuk oraz Prorektor ds. 
Dydaktyki i Studentów PWSZ im. Witelona w Leg-
nicy dr Monika Wierzbicka, która wręczyła nowym 
studentom pamiątkowe przypinki.

28 relacje
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ckiego 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy było wręczenie 
nagród najlepszym absolwentom Uczelni w roku 
akademickim 2020/2021.

Wyróżnieni absolwenci reprezentują wydziały, 
które funkcjonują na Uczelni. Studentów wyróż-
niono między innymi za: bardzo wysoką średnią 
ocen z całego okresu studiów, celującą lub bardzo 
dobrą ocenę na dyplomie lub osiągnięcia naukowe.

Nagrodę otrzymała Agnieszka Katarzyna Bober, 
absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Huma-
nistycznych, która ukończyła kierunek Bezpieczeń-
stwo wewnętrzne – studia II stopnia, niestacjonarne 
z ostatecznym wynikiem studiów 5,0. Nagrodę ufun-
dował i wręczył Andrzej Boczoń – Prezes Zarządu 
ELSUR Sp. z o.o. oraz JM Rektor PWSZ im. Witelona 
w Legnicy prof. dr hab. Andrzej Panasiuk.

Kolejnym wyróżnionym był Tomasz Dziundzio, 
absolwent Wydziału Nauk Technicznych i Ekono-
micznych, który ukończył kierunek Finanse i zarzą-
dzanie w przedsiębiorstwie – studia II stopnia, 
stacjonarne z ostatecznym wynikiem studiów 4,96. 
Nagrodę ufundował i wręczył mgr Jerzy Stefa-
niak – Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Akademi-
cka oraz JM Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy 
prof. dr hab. Andrzej Panasiuk.

W tym zaszczytnym gronie znalazła się rów-
nież Adriana Edyta Gabor – absolwentka Wydziału 
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, która ukoń-
czyła kierunek Pielęgniarstwo – studia II stopnia, 
stacjonarne i uzyskała ostateczny wynik studiów 
4,95. Nagrodę również ufundował i wręczył mgr 
Jerzy Stefaniak – Prezes Stowarzyszenia Wspólnota 
Akademicka oraz JM Rektor PWSZ im. Witelona 
w Legnicy prof. dr hab. Andrzej Panasiuk.

Absolwenci poza nagrodami finansowymi otrzy-
mali dyplomy i zestawy drobnych upominków 
od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy.

Najlepsi absolwenci PWSZ im. Witelona 
w Legnicy z nagrodami!
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Absolwenci Wydziału Nauk Technicznych i Eko-
nomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy zostali 
laureatami konkursu pn. „Najlepsza Praca Dyplo-
mowa” organizowanego przez Legnicką Specjalną 
Strefę Ekonomiczną S.A. oraz Państwową Wyższą 
Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy.

Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze, 
w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
S.A. 6 września 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie tego 
konkursu. Komisja konkursowa w osobach Prezesa 
Zarządu LSSE S.A. Przemysława Bożka, Dziekana 
Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ 
im. Witelona w Legnicy dra inż. Daniela Medyń-
skiego, Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
nagrodziła absolwentów naszej Uczelni

i Ekonomicznych mgra inż. Krzysztofa Kolbusza oraz 
Dyrektora Departamentu Klastrów i Komunikacji Ber-
nadetty Brożyny miała nie lada wyzwanie w wyborze 
najlepszych prac spośród 10 nominowanych. Osta-
tecznie udało się ustalić podium, a pozostałe 7 prac 
zostało wyróżnionych. 

Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 6 paździer-
nika 2021 roku podczas Inauguracji Roku Akade-
mickiego 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Nagrodzono także 
promotorów najlepszych prac dyplomowych.

Dyplomy i nagrody autorom oraz promotorom prac 
dyplomowych wręczyli Prezes Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej S.A. Przemysław Bożek oraz 
Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicz-
nych PWSZ im. Witelona w Legnicy dr inż. Daniel 
Medyński.

Pierwsze miejsce zajęła inż. Joanna Rylska za pracę 
inżynierską pt. „Doskonalenie systemu kontroli 
jakości procesu produkcji trójnika bezołowiowego 
na przykładzie przedsiębiorstwa branży grzewczej”. 
Promotorem pracy była dr Magdalena Dąbrowska.

Drugie miejsce przypadło inż. Kamilowi Horodyń-
skiemu za pracę inżynierską pt. „System monitoringu 
wizyjnego hali produkcyjnej z wykrywaniem wtar-
gnięcia”. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. 
Wojciech Zamojski. 

Na trzecim miejscu uplasowała się mgr Renata 
Wójcik za pracę magisterską pt. „Koncepcja start up 
jako model biznesu w sektorze rolnictwa – analiza 
warunków i rekomendacje jego rozwoju”. Promotorem 
pracy był dr Paweł Skowron.

Dodatkowo zostało wyróżnionych aż 7 absolwen-
tów Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych 
PWSZ im. Witelona w Legnicy:
 − inż. Jolanta Stankiewicz za pracę inżynierską pt. 

„Analiza i usprawnienie procesu produkcyjnego 
z wykorzystaniem wybranych narzędzi Lean Ma-
nagement na przykładzie przedsiębiorstwa RenBut 
Sp. z o.o.”, promotor: dr inż. Wiesław Ładoński;

 − inż. Justyna Jędrusiak za pracę inżynierską pt. 
„Usprawnienie procesów logistycznych w magazy-
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nie w odniesieniu do wydań na produkcję na przy-
kładzie Korpo Sp. z o.o. w Jaworze”, promotor: 
dr Magdalena Dąbrowska;

 − inż. Dawid Duda za pracę inżynierską pt. „Do-
skonalenie organizacji procesów magazynowych 
na przykładzie przedsiębiorstwa „Adorno” w Jele-
niej Górze”, Promotor: dr Magdalena Dąbrowska;

 − inż. Dawid Jagaczyński za pracę inżynierską pt. 
„Zastosowanie wybranych narzędzi Lean Mana-
gement w procesie produkcyjnym na przykładzie 
przedsiębiorstwa produkcyjnego X – analiza korzy-
ści”, promotor: dr Magdalena Dąbrowska;

 − mgr Monika Gibała za pracę magisterską pt. „Płyn-
ność finansowa w świetle utrzymania sprawności 
funkcjonowania przedsiębiorstwa na przykładzie 
wybranych firm”, promotor: dr Przemysław Siu-
dak;

 − mgr Adrian Rudziak za pracę magisterską pt. „Ana-
liza wartości kapitału intelektualnego przy zasto-
sowaniu metody VAIC TM (Value added intellectual 
coefficient) wybranych spółek sektora nowoczes-
nych technologii WIGtech notowanych na giełdzie 
papierów wartościowych w Warszawie”, promotor: 
dr Paweł Skowron;

 − mgr Patryk Krzyszycha za pracę magisterską pt. 
„Rola kapitału ludzkiego w rozwoju procesów in-
nowacyjnych na przykładzie sektora usług TSL 
w Polsce”, promotor: dr Paweł Skowron.

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody 
ufundowane przez Legnicką Specjalną Strefę Eko-
nomiczną S.A. oraz zestawy drobnych upominków 
od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy.
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Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 
2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy odbyła się 6 października 
2021 roku w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym 
naszej Uczelni. Wydarzenie zorganizowano z zachowa-
niem wszelkich rygorów sanitarnych, a jej przebieg 
można było także śledzić podczas transmisji on-line 
na oficjalnym kanale Uczelni na YouTubie.

Podczas tej ceremonii przedstawiciele studen-
tów pierwszego roku składają oficjalne ślubowanie 
i zostają przyjęci w poczet studentów Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 

Przy dźwiękach poloneza A-dur Fryderyka Chopina 
na połączone sale Centrum Konferencyjno-Widowi-
skowego wszedł orszak władz Uczelni. 

Po zajęciu miejsc na podium Kameralny Chór 
Męski Cantilena pod dyrekcją Damiana Konecznego 
odśpiewał „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie prof. 
dr hab. Andrzej Panasiuk powitał przybyłych gości.

W uroczystości wzięli udział studenci pierwszego 
roku, nauczyciele akademiccy, pracownicy niebędący 
nauczycielami akademickimi uczelni, samorządowcy, 
a także przedstawiciele firm oraz placówek naukowych 
współpracujących z PWSZ im. Witelona w Legnicy. 
Uroczystość zaszczyciła obecnością Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzena Machałek. 

Wśród gości, których powitał JM Rektor, byli: 
Ewa Szymańska – Poseł na Sejm RP, Marzena Macha-
łek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki, prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Dąbrow-
ski – pierwszy Rektor Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy, prof. dr hab. dr 
h.c. inż. Ryszard K. Pisarski oraz prof. dr hab. inż. 

Inauguracja roku akademickiego 
2021/2022 

w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Jerzy Jan Pietkiewicz – byli Rektorzy PWSZ im. Wite-
lona w Legnicy, ks. Jerzy Gansel – Duszpasterz Para-
fii Ewangelicko-Augsburskiej w Legnicy, Tadeusz 
Krzakowski – Prezydent Miasta Legnicy, Bogusława 
Potocka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubi-
nie, Adam Babuśka – Starosta Powiatu Legnickiego, 
Adam Ruciński – Burmistrz Środy Śląskiej, Zdzi-
sław Tersa – Wójt Gminy Kunice, Bernard Langner – 
Członek Zarządu Powiatu Lubińskiego, dr n. med. 
Wioletta Palczewska, prof. KPSW – Rektor Karkono-
skiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, 
dr Beata Telążka, prof. KPSW – Prorektor Karkono-
skiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, dr 
Ryszard Pękała – Rektor Wyższej Szkoły Medycznej 
w Legnicy, dr inż. Elżbieta Banaczyk – Prorektor 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, 
dr Małgorzata Babińska – Prorektor ds. Rozwoju 
Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa w Wałbrzy-
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chu, mgr Rafał Pszczolarski – Kanclerz Państwowej 
Uczelni Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, dr Beata 
Fedyn – Prorektor ds. Studentów Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Raciborzu, dr Tomasz Drewniak, 
prof. PWSZ w Nysie – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, mgr 
inż. Robert Jędrachowicz – Zastępca Dyrektora Filii 
Politechniki Wrocławskiej w Legnicy, ks. Mateusz 
Kopania – Sekretarz Studiów Wyższego Seminarium 
Duchownego w Legnicy, Przemysław Bożek – Pre-
zes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., 
Ryszard Wawryniewicz – Wiceprezes Legnickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Kazimierz Pleśniak – 
Prezes Zarządu Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Legnicy, Jerzy Stefaniak – Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka”, Krzysz-
tof Kostek – Prezydent Lions Club Silesia Legnica, 
Marcin Jednorał – Prezes Zarządu Arleg S.A., Jacek 
Kiełb – Członek Zarządu Arleg S.A., Adam Grabo-
wiecki – Prezes Zarządu Grawol-Kruszywa Sp. z o.o., 
Aleksy Ignaczak – Prezes Zarządu „Angra-Kseromatic” 
Sp. z o.o., dr Błażej Prus – Prezes Zarządu P.H.P. Vit-
bis Sp. z o.o., Piotr Milczanowski – Prezes Zarządu, 
Dyrektor Naczelny Miedziowego Centrum Zdrowia 
S.A., Witold Lech Idczak – Wiceprezes Zarządu Koleje 
Dolnośląskie, Anna Płotnicka-Mieloch – Dyrektor 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Leg-
nicy, Zofia Barczyk – Dyrektor Wielospecjalistycznego 
Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Zgorzelcu, Kamil Barczyk – Dyrektor 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Tadeusz 
Kruzel – Ordynator Oddziału Neurologiczno z P.U. 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, 
Joanna Bronowicka – Dyrektor Pogotowia Ratunko-
wego w Legnicy, Marcin Makuch – Dyrektor Muzeum 
Miedzi w Legnicy, Ryszard Jaśkowski – Dyrektor Huty 
Miedzi Cedynia, Andrzej Waszak – Dyrektor WIW-BUDU 
w Legnicy, Bogusław Graboń – Prezes Legnickiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 
mgr inż. Stanisław Sirojć – Dyrektor Rady Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Orga-

nizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego” w Leg-
nicy, mgr Mirosław Zaguła – Przewodniczący Rady 
Uczelni PWSZ im. Witelona w Legnicy, Dyrektor Biura 
Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka”, 
mgr Anna Szafran – Przewodnicząca Dolnośląskiej 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wroc-
ławiu, mgr inż. Jacek Watral – Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny, Beata Łabowicz – Naczelna Pie-
lęgniarka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
w Legnicy, Jan Lewandowski – Kierownik Dolno-
śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Filia 
w Legnicy, Artur Szponarski – Kierownik Placówki 
Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego w Legnicy, Tadeusz Kret – Właściciel firmy 
Kret i Spółka, Henryk Babuśka – Kierownik ds. Tech-
nicznych Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Elżbieta 
Kowalska-Pasieka – Naczelnik Wydziału Organizacyj-
nego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy, 
Lesław Ostapów – Główny Konstruktor w Mine Master 
Sp. z o.o. w Złotoryi, Jan Wandzio – Dyrektor ds. 
Utrzymania Ruchu w Zakładzie Górniczym „Lubin”, 
Paweł Wechta – Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu, Jan Zubowski – Dyrektor ds. Pracowni-
czych w Zakładzie Górniczym „Rudna”, Wojciech Ste-
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fański – Dyrektor Regionu Dom Inwestycyjny Xelion, 
nadbrygadier dr inż. Adam Konieczny – Zastępca 
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 
Zastępca Szefa Obrony Cywilnej Kraju, podinspektor 
Zbigniew Kopij – Komendant Miejski Policji w Leg-
nicy, bryg. mgr inż. Wojciech Huk – Komendant 
Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, ppłk 
Jerzy Pięta – Komendant Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień we Wrocławiu, st. bryg. mgr inż. Bogusław 
Brud – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, mjr Krzysztof 
Marciniak – Czasowo pełniący obowiązki Wojskowego 
Komendanta Uzupełnień w Głogowie, mgr Halina 
Tamioła – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy, mgr Stella Świę-
cińska – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy, 
mgr inż. Tomasz Łabowicz – Dyrektor Zespołu Szkół 
Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy, dr 
Piotr Niemiec – Dyrektor V Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Jana Heweliusza, mgr inż. Krystian Sadow-
ski – Dyrektor Technikum Akademickiego w Legnicy, 
dr Dariusz Wędzina – Dyrektor Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego. 

JM Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. 
dr hab. Andrzej Panasiuk powitał również wszyst-
kich przedstawicieli Społeczności Akademickiej PWSZ 
im. Witelona w Legnicy, w tym członków Rady Uczelni, 
Senatu, Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów, Kie-
rowników i Zastępców kierowników jednostek organi-
zacyjnych, przedstawicieli nauczycieli akademickich, 
przedstawicieli pracowników niebędących nauczycie-
lami akademickimi oraz studentów i absolwentów 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy.

Tegoroczna inauguracja była wyjątkowa. JM Rektor 
prof. dr hab. Andrzej Panasiuk w swoim przemówie-
niu inauguracyjnym przedstawił informacje o zmianie 
strategii funkcjonowania Uczelni. Już wkrótce nazwę 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy zastąpi Collegium Witelona Uczelnia Pań-
stwowa. Nowym mottem będzie hasło „Praktycznie 
w przyszłość”, które nawiązywać ma do dostosowania 
kształcenia absolwentów do potrzeb rynku pracy. 

Uczelnia chce pozyskiwać nowe granty naukowe 
i rozwijać działalność badawczą. Dlatego urucho-
miono również instytut badawczy, który przyczyni 
się do zwiększenia synergii nauki z biznesem. Konse-
kwencją zmiany nazwy Uczelni jest zmiana logotypu. 
Dotychczasowy logotyp przez wiele lat współtworzył 
tożsamość uczelni. Nowa identyfikacja wizualna jest 
odpowiedzią na dynamiczny rozwój uczelni w ostat-
nich latach. 

Po wystąpieniu JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja 
Panasiuka Poseł na Sejm RP Ewa Szymańska odczy-
tała list od Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 
Elżbiety Witek. 

W dalszej części uroczystości Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzena Macha-
łek wręczyła odznaczenia państwowe. Medal Złoty 
za Długoletnią Służbę otrzymali: Nadine Maria Bed-
narz, Beata Łucja Huszczo, Franciszek Laszczyński, 
Beata Małgorzata Skwarek, Aldona Krystyna Sondej, 
Grażyna Sondel, Józef Wąsik, Mirosław Zbróg. Z kolei 
Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odzna-
czeni zostali: Elżbieta Borowicz, Ewa Karlińska, Alicja 
Kazimiera Krzyśków, Agata Stefania Niedziela, Alicja 
Józefa Zieńko. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę 
otrzymali: Magdalena Beata Dąbrowska, Daniel Jacek 
Medyński, Kamila Magdalena Sobecka. 

Kolejnym punktem uroczystości było wręcze-
nie „Lauru Akademickiego Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” Zofii 
Barczyk – Dyrektorowi Wielospecjalistycznego Szpi-
tala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Zgorzelcu oraz Kazimierzowi Pleśnia-
kowi – Prezesowi Zarządu Okręgowego Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy. „Laur Akademicki 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy” jest najwyższym wyróżnieniem naszej 
Uczelni, wręczanym za wybitne zasługi dla Uczelni. 
Statuetki oraz dyplomy wręczył JM Rektor PWSZ 
im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. Andrzej Pana-
siuk.

Ważnym punktem uroczystości było także nada-
nie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”.

Decyzją Senatu Tytuł Honorowy I stopnia – „Zasłu-
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żony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy” i medal złoty otrzymali: 
dr Monika Wierzbicka, 10. Brygada Kawalerii Pancer-
nej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie, 
POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. w Lubinie, mgr Marta 
Żołnierewicz, mgr inż. Anna Halina Czyszczoń, dr inż. 
Renata Anna Gnitecka, dr inż. Wiesław Aleksander 
Ładoński, dr n. med. Marek Ścieszka, Miedziowe Cen-
trum Zdrowia S.A. w Lubinie, dr Zbigniew Cesarz, 
mgr Dariusz Stefaniak, mgr inż. Alicja Krzyśków, 
lic. Elżbieta Dorożko.

Decyzją Senatu Tytuł Honorowy II stopnia – „Zasłu-
żony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy” i medal srebrny otrzymali: 
mgr Tomasz Gabrysiak, mgr Piotr Roman, mgr Damian 
Pichowicz, mgr Iwona Żurek, mgr Joanna Klaudia 
Czarnecka, mgr inż. Kamil Barczyk, mgr Wanda 
Hurej, mgr Beata Łabowicz, mgr Magdalena Ardeli, dr 
Małgorzata Buchla, dr Jerzy Buczko, dr hab. Wanda 
Grelowska, prof. dr hab. Natalia Pobirchenko, dr Mał-
gorzata Szudrowicz-Garstka, dr Małgorzata Szulc- 
-Kurpaska, Miejskie Przedszkole nr 14 w Legnicy, 
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Zofii Kossak w Legnicy.

Wyróżnienia wręczył dr Karol Rusin – Prorektor 
ds. Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy. 

Po tej części Prorektor ds. Nauki i Współpracy 
z Zagranicą dr Bogumiła Wątorek przedstawiła 
informację o przyznaniu nagród JM Rektora PWSZ 
im. Witelona w Legnicy za działalność na rzecz Uczelni 
w roku akademickim 2020/2021. 

Wręczenie nagród odbyło się po uroczystości 
w uczelnianej kawiarni. Za działalność na rzecz Uczelni 
w roku akademickim 2020/2021 nagrodę Rektora 
otrzymało 61 nauczycieli akademickich, w tym sześciu 
nagrodę indywidualną I stopnia, osiemnastu nagrody 
indywidualne II stopnia, siedemnastu nagrody zespo-
łowe I stopnia oraz dwudziestu nagrody zespołowe 
II stopnia. Za działalność na rzecz Uczelni w roku 
akademickim 2020/2021 nagrodę Rektora przyznano 
także 38 pracownikom niebędącym nauczycielami 
akademickimi.

Nagrody i wyróżnienia przyznano także najlepszym 
absolwentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej im. Witelona w Legnicy, którzy ukończyli naukę 
w tym roku. O tych uroczystych chwilach piszemy 

w tym wydaniu „Kwadransa Akademickiego”.
Po nagrodach i wyróżnieniach przyszedł czas 

na najważniejsze wydarzenie tego dnia – Immatry-
kulację studentów I roku. Prorektor ds. Dydaktyki 
i Studentów dr Monika Wierzbicka oraz JM Rek-
tor PWSZ im. Witelona w Legnicy dr hab. Andrzej 
Panasiuk zaprosili studentów, którzy w postępowaniu 
rekrutacyjnym otrzymali najwięcej punktów. 

W imieniu studentów PWSZ im. Witelona w Leg-
nicy wystąpiła Angelika Karasek – Przewodnicząca 
Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWSZ 
im. Witelona w Legnicy. Powitała nowe koleżanki 
i kolegów wśród żaków oraz zadeklarowała pomoc 
szczególnie w pierwszych miesiącach studiów. Zachę-
ciła także do aktywności nie tylko w nauce, ale także 
w działalności samorządu, kół naukowych i akcjach 
społecznych.

Następnie Prorektor ds. Nauki i Współpracy 
z Zagranicą dr Bogumiła Wątorek wręczyła indeksy 
słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Indeksy 
odebrali: Teresa Biernat, Zbigniew Dubaniewicz, 
Jolanta Kurka.

Po tych uroczystych chwilach Kameralny Chór 
Męski Cantilena pod dyrekcją Damiana Konecznego 
odśpiewał hymn „Gaude Mater Polonia”.

Wykład inauguracyjny pt. „Ochrona ludności 
a kompetencje samorządu terytorialnego i krajowego 
ratownictwa gaśniczego” wygłosił nadbrygadier dr. 
inż. Adam Konieczny – Zastępca Komendanta Głów-
nego Państwowej Straży Pożarnej, Zastępca Szefa 
Obrony Cywilnej Kraju.

Na zakończenie uroczystości „Gaudeamus Igitur” 
odśpiewany został przez Kameralny Chór Męski Can-
tilena, po czym Prorektor ds. Rozwoju dr Karol Rusin 
odczytał listy gratulacyjne przekazane z okazji Inau-
guracji Roku Akademickiego 2021/2022 w naszej 
Uczelni.

Kameralny Chór Męski Cantilena zaprezento-
wał program muzyczny, w ramach którego wyko-
nał utwory: „Zdrowaś Królewno Wyborna” Andrzej 
Koszewski, „Breve regnum” – pieśń żaków krakow-
skich, „Veni Sancte spiritus”, „Alleluja” Romualda 
Twardowskiego.

Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. dr 
hab. Andrzej Panasiuk, na zakończenie podzięko-
wał wszystkim za przybycie i zaprosił na spotkanie 
z władzami Uczelni. 
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Podczas Inauguracji Roku Akademickiego 
2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy wręczono nagrody ufundo-
wane przez Radę Miejską w Lubinie dla najlepszych 
absolwentów w roku akademickim 2020/2021 miesz-
kających w Lubinie. 

Nagrody otrzymali:
• Bogusława Józefa Górska – absolwentka Wydziału 

Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, która ukoń-
czyła kierunek Pielęgniarstwo – studia stacjonarne 
II stopnia z ostatecznym wynikiem studiów 4,94.

• Klaudia Lech – absolwentka Wydziału Nauk Spo-
łecznych i Humanistycznych, która ukończyła 
kierunek Pedagogika – studia stacjonarne z osta-
tecznym wynikiem studiów 4,87.

• Tomasz Kuźnik – absolwent Wydziału Nauk 
Technicznych i Ekonomicznych, który ukończył 
kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji – stu-
dia niestacjonarne z ostatecznym wynikiem stu-
diów 4,69.
Wręczenia nagród dokonały Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Lubinie Bogusława Potocka oraz dr 
Monika Wierzbicka – Prorektor ds. Dydaktyki i Stu-
dentów PWSZ im. Witelona w Legnicy. Absolwenci 
otrzymali dyplomy i zestawy drobnych upominków 
od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy.

Absolwenci z Lubina 
nagrodzeni podczas Inauguracji
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W roku sprawozdawczym 2020/2021 w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
funkcjonowały: Wydział Nauk Społecznych i Humani-
stycznych, Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicz-
nych, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, 
w skład którego wchodzi Monoprofilowe Centrum 
Symulacji Medycznej, oraz komórki organizacyjne: 
Kwestura; Dział Administracyjno-Techniczny; Dział 
Organizacji i Spraw Osobowych; Dział Promocji 
i Wydawnictw; Dział Strategii i Rozwoju; Dział Badań, 
Projektów i Współpracy; Biblioteka; Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego, a także stanowiska samodzielne 
i biura. 

Liczba nauczycieli zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę według stanu na dzień 30 czerwca 
2021 r. wynosiła: Wydział Nauk Społecznych i Huma-
nistycznych – 68, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kul-
turze Fizycznej – 65 i Wydział Nauk Technicznych 
i Ekonomicznych – 75; w tym profesorów i doktorów 
habilitowanych – 28, a doktorów – 91. Kadra dydak-
tyczna liczyła 176 etatów przeliczeniowych. 

Liczba pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi, tj. administracji i obsługi wynosiła 
111 osób. 

W roku akademickim 2020/2021 prowadzono kształ-
cenie na siedemnastu kierunkach studiów: Administra-
cja, Bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia, 
Bezpieczeństwo wewnętrzne drugiego stopnia, Peda-
gogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
– jednolite studia magisterskie, Prawo – jednolite 
studia magisterskie, Filologia, Energetyka, Finanse 
i zarządzanie w przedsiębiorstwie – studia drugiego 
stopnia, Finanse, rachunkowość i podatki, Informa-

Profesjonalna i efektywna Uczelnia
tyka, Logistyka i transport, Zarządzanie, Zarządzanie 
i inżynieria produkcji, Pielęgniarstwo pierwszego 
stopnia, Pielęgniarstwo drugiego stopnia, Ratowni-
ctwo medyczne, Fizjoterapia – jednolite studia magi-
sterskie, Dietetyka, Coaching zdrowego stylu życia, 
Zdrowie publiczne – studia drugiego stopnia. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w roku 
akademickim 2020/2021 na Uczelni studiowało ogó-
łem 2452 studentów, w tym na studiach stacjonarnych 
1685 osób, a na niestacjonarnych 767 osób.

W okresie od 1 października 2020 r. do 26 lipca 
2021 r. status absolwenta PWSZ im. Witelona w Leg-
nicy uzyskało 558 studentów. 

W minionym roku akademickim z listy studentów 
zostało skreślonych 876 studentów z powodu nie-
zaliczenia sesji egzaminacyjnej, nieuiszczenia opłat 
związanych ze studiowaniem lub z powodu rezygnacji 
z nauki. 

Podczas tegorocznej rekrutacji przyjęto na studia 
stacjonarne 929 osób, a na studia niestacjonarne 262 
osób. Łącznie 1191 osób.

W związku z zaistniała sytuacją pandemiczną 
w kraju Uczelnia na bieżąco reagowała na pojawiające 
się zalecenia oraz obostrzenia. W roku akademickim 
2020/2021 kontynuowano kształcenia z wykorzy-
staniem metod i technik kształcenia na odległość. 
W oparciu o rozporządzenia i wytyczne Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a następnie Ministra 
Edukacji i Nauki oraz służb sanitarnych przygoto-
wano wewnętrzne przepisy mające na celu zapew-
nienie bezpieczeństwa studentów i pracowników 
Uczelni. W powyższym dokumencie został określony 
system wsparcia dla studentów i prowadzących zaję-
cia w zakresie korzystania z platformy internetowej, 
nadzór nad prowadzeniem zajęć, obowiązki prowadzą-
cych zajęcia oraz studentów, sposób i zasady wery-
fikacji efektów uczenia się, wsparcie dla studentów 
ze szczególnymi potrzebami, w tym studentów z nie-
pełnosprawnościami. 

W roku akademickim przeprowadzono proces 
wyboru nowej nazwy Uczelni. Zwrócono się z wnio-
skiem do właściwego ministra o wydanie rozporzą-
dzenia zmieniającego nazwę Uczelni na Collegium 
Witelona Uczelnia Państwowa. Bez wątpienia zmiana 
nazwy Uczelni stanowić będzie niezwykle ważne wyda-
rzenie w historii Uczelni.

Równolegle z procesem zmiany nazwy Uczelni pro-
wadzone są działania zmierzające do zmiany strategii 
komunikacji i promocji Uczelni, przygotowywane są 
nowe materiały promocyjne, w tym nowa identyfi-
kacja wizualna.

Najważniejszą zmianą w roku sprawozdawczym 
było wprowadzenie w Uczelni nowej grupy pracow-
ników badawczo-dydaktycznych i zachęcenie pracow-
ników do aktywności naukowej. Związane to było 
z podjęciem przez Senat Uczelni decyzji o zmianie 
strategii rozwoju Uczelni i skierowaniem działalności 
Uczelni w stronę naukową, co przyczyni się z pew-
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nością do podniesienia jakości kształcenia. W ramach 
tych prac przygotowano projekty stosownych aktów 
prawa wewnętrznego Uczelni.

Kolejna zmiana dotyczy uwzględnienia w struktu-
rze Uczelni nowej jednostki organizacyjnej – Instytutu 
oraz działających w jego ramach centrów. Instytut to 
jednostka ogólnouczelniana, która realizuje zadania 
określone w regulaminie organizacyjnym, w szczegól-
ności może wspomagać transfer technologii i wiedzy, 
w tym komercjalizację wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych, a przez to wspomagać działalność 
badawczo-dydaktyczną Uczelni. 

Od 2019 r. Uczelnia korzysta z Jednolitego Systemu 
Antyplagiatowego, który jest ustandaryzowanym spo-
sobem weryfikacji prac dyplomowych. Właścicielem 
systemu jest minister właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego. Budowa i administracja JSA jest realizo-
wana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB 
pod nadzorem ministra właściwego do spraw szkol-
nictwa wyższego. W roku akademickim 2020/2021 
zostało przeanalizowanych 100% prac dyplomowych.

Sekcja ds. praktyk zawodowych zajmuje się orga-
nizacją praktyk zawodowych we współpracy z opie-
kunami praktyk z Uczelni, powołanymi z grona 
nauczycieli akademickich na poszczególnych kie-
runkach studiów. Uczelnia dostosowała organiza-
cję praktyk zawodowych do ww. nowych regulacji. 
Od roku akademickiego 2020/2021 obowiązuje nowy 
Regulamin praktyk zawodowych. Regulamin stanowi 
podstawę do odbywania praktyk zawodowych dla stu-
dentów wszystkich Wydziałów. Dla studentów poszu-
kujących miejsca realizacji praktyki zawodowej zostały 
przygotowane listy zakładów pracy, z którymi Uczelnia 
podpisała umowy lub porozumienia. W roku akademi-
ckim 2020/2021 ogółem były podpisane 52 umowy/
porozumienia. W przypadku wyboru przez studenta 
takiego zakładu pracy nie przygotowuje się dodat-
kowych dokumentów. 

Student może sam poszukać zakładu pracy, w któ-
rym będzie realizował praktykę zawodową. Wówczas 
sekcja ds. praktyk przygotowuje umowy indywidu-
alne. W bieżącym roku akademickim zostało podpisa-
nych ponad 500 umów indywidualnych. Baza danych 
prowadzona w Sekcji jest na bieżąco uzupełniana 
o nowo powstałe zakłady, z którymi sekcja ds. praktyk 

Zawodowych nawiązuje współpracę. Najczęściej prak-
tyki odbywają się w firmach na terenie województwa 
dolnośląskiego.

Uczelnia na wybranych kierunkach studiów, tj. 
Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Fizjotera-
pia oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, 
ponosi koszty związane z organizacją praktyk. Koszty 
dotyczą wynagrodzenia za opiekę i naukę studentów 
na praktyce w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach 
gastronomicznych oraz placówkach oświatowych. 
Studenci z ww. kierunków są kierowani na prak-
tyki do placówek, z którymi Uczelnia ma podpisane 
porozumienia.

Zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Rektora w okre-
sie zagrożenia zakażeniem COVID-19 studenci mogli 
realizować praktyki zawodowe stacjonarnie lub zdalno- 
-stacjonarnie. Wymiar praktyk, szczegółowe zasady 
ich realizacji, procedury i dokumenty zostały opra-
cowane przez dziekanów indywidualnie dla poszcze-
gólnych kierunków studiów. 

Środki finansowe przeznaczone na pomoc 
materialną w roku akademickim 2020/2021 
wynosiły 3 300 000,00  zł. Kwota ta została rozdys-
ponowana na następujące świadczenia: stypendia 
socjalne – 1 415 000 zł, stypendia specjalne dla osób 
niepełnosprawnych – 305 000 zł, stypendia rektora 
dla najlepszych studentów – 1 520 000 zł, zapo-
mogi – 60 000 zł. 

W roku akademickim 2020/2021 Uczelniany Zespół 
ds. Jakości Kształcenia przyjął harmonogram dzia-
łań mający na celu kontynuację cyklicznych zadań 
związanych z planowaniem i prowadzeniem procesu 
kształcenia na wszystkich kierunkach studiów. Naj-
ważniejszym zadaniem było zorganizowanie kształ-
cenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość w okresie epidemii COVID-19. 

W roku akademickim 2020/2021 Polska Komisja 
Akredytacyjna dokonała oceny programowej na kie-
runku Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia 
pierwszego stopnia. Ocena była przeprowadzana 
w sposób zdalny przez zespół nauk inżynieryjno-
technicznych. W trakcie spotkań on-line z władzami 
Uczelni i Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicz-
nych, a także z pracownikami Wydziału, studen-
tami i pracodawcami, zespół oceniający zapoznał się 
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z systemem jakości kształcenia. Po otrzymaniu ska-
nów dokumentów sprawdził losowo wybrane prace 
dyplomowe, zaliczeniowe oraz dokumentację prze-
biegu studiów. Zapoznał się także z bazą dydaktyczną 
Uczelni oraz z księgozbiorem biblioteki. Ponadto 
przeprowadził rozmowy z pracownikami sekcji ds. 
praktyk studenckich, biura współpracy z zagranicą 
oraz pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych. 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
po zapoznaniu się z opinią zespołu nauk inżynieryjno
-technicznych Uchwałą nr 312/2021 z dnia 22 kwiet-
nia 2021 r. wydało ocenę pozytywną na kierunku 
Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego 
stopnia, profil praktyczny. Jednocześnie wskazało 
przeprowadzenie następnej oceny programowej kie-
runku w roku akademickim 2026/2027. 

Ponadto w roku akademickim 2020/2021 Krajowa 
Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych 
wizytowała na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze 
Fizycznej. Ocenie programowej poddano kierunek 
Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia oraz wnio-
skowany o uruchomienie przez Uczelnię nowy kieru-
nek studiów Położnictwo, studia pierwszego stopnia. 
Wizytacje przebiegały w sposób zdalny. W trakcie 
spotkań on-line członkowie Krajowej Rady Akredy-
tacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych rozmawiali 
z władzami Uczelni i Wydziału, a także z pracowni-
kami Wydziału i studentami, pracodawcami, zapo-
znali się z systemem jakości kształcenia, sprawdzili 
losowo wybrane prace dyplomowe, zaliczeniowe oraz 
dokumentację przebiegu studiów. Zapoznali się z bazą 
dydaktyczną Uczelni oraz z księgozbiorem biblio-
teki, przeprowadzili rozmowy z pracownikami sekcji 
ds. praktyk studenckich. Wskazali również katalog 
dobrych praktyk, które powinny zostać wdrożone 
w ramach kształcenia na nowo uruchamianym kie-
runku studiów – Położnictwie, studia pierwszego 
stopnia. W dniu 23 sierpnia br. Uczelnia uzyskała 
zgodę na utworzenie studiów pierwszego stopnia 
o profilu praktycznym na kierunku Położnictwo.

Minister Zdrowia decyzją nr 56/V/2021 z dn. 
27 lipca 2021 r. udzielił akredytacji Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
na prowadzenie studiów na kierunku Pielęgniarstwo 
na poziomie drugiego stopnia na okres 4 lat.

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy w roku akademickim 2020/2021 zorga-

nizowała w formie stacjonarnej: Gitarowy Rekord 
Guinnessa – przy współpracy z Działem Promocji 
PWSZ oraz Urzędem Miasta Legnicy, przeprowadzi-
liśmy na legnickim Rynku próbę pobicia Gitaro-
wego Rekordu Świata. Dodatkowo w formie zdalnej, 
za pośrednictwem portalu Facebook przeprowadzono: 
Akcję mikołajkową – wsparcie promocji zbiórki chorej 
na ostrą białaczkę limfoblastyczną Agaty Mastela-
rek, Helpers’ Generation – rejestracja potencjalnych 
dawców szpiku do fundacji DKMS. Inne zaplano-
wane wydarzenia nie odbyły się z powodu pandemii 
COVID-19.

W okresie od 7.04.2021 r. do 31.05.2021 r. w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy odbywały się zajęcia z IV edycji prze-
szkolenia wojskowego w ramach programu „Edukacja 
wojskowa studentów Legii Akademickiej”. Program 
Legii Akademickiej był realizowany poza obowiąz-
kowym programem kształcenia ogólnouczelnianego, 
jako dodatkowy projekt do realizacji dla studentów 
chcących wziąć udział w zdobyciu kolejnych umie-
jętności. Do programu LA zebrano grupę liczącą 54 
zadeklarowanych studentów, co skutkowało koniecz-
nością utworzenie dwóch grup zajęciowych w zakresie 
modułu podstawowego, a następnie po jego zakończe-
niu utworzono dwie grupy, które realizowały program 
w zakresie modułu podoficerskiego. Zajęcia rozpo-
częły się według przyjętego programu, lecz z powodu 
pandemii COVID-19 podjęto decyzję o ich realizacji 
w formie e-learningowej na platformie Classroom. 
Szkolenie teoretyczne ukończyło z wynikiem pozytyw-
nym z części teoretycznej programu 45 studentów, 
natomiast wnioski o powołanie na ćwiczenia wojskowe 
w ramach kolejnego etapu szkolenia – praktycznego 
złożyło 39 studentów.

Od roku akademickiego 2020/2021 Pełnomocni-
kiem ds. Osób Niepełnosprawnych jest dr Wioletta 
Drzystek. Wraz z Biurem Wsparcia Osób z Niepeł-
nosprawnościami kontynuowała pracę na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami oraz ze szczególnymi potrze-
bami, podejmując działania mające na celu wyrów-
nanie ich szans edukacyjnych. Opiece podlegało 75 
studentów z niepełnosprawnością ruchową, wzro-
kową, słuchową oraz osoby z innymi schorzeniami 
i zaburzeniami.

Niezbędnym elementem wsparcia studentów 
w okresie pandemii Covid-19 stały się bezpłatne kon-
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sultacje z psychologiem i pedagogiem-socjoterapeutą, 
które odbywały się głównie w formie zdalnej. Studenci 
mieli również możliwość spotkań na Uczelni.

Komisja ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnoś-
ciami w odpowiedzi na wnioski studentów przyznała 
wsparcie w formie: pomocy asystenta, wydłużenia czasu 
trwania egzaminu/zaliczenia, możliwości uzyskania 
od prowadzących zajęcia materiałów w postaci prezen-
tacji lub notatek, możliwości korzystania z urządzeń 
technicznych rejestrujących przebieg zajęć (dyktafon 
lub kamera), zmiany sposobu uczestnictwa w zajęciach, 
pomocy w organizacji praktyk zawodowych. 

W związku z realizacją na Uczelni projektu „PWSZ 
im. Witelona w Legnicy – Uczelnia dostępna”, przepro-
wadzane były szkolenia dla pracowników dydaktycz-
nych i pracowników administracyjnych pn. „Wsparcie 
studentów z niepełnosprawnościami w warunkach 
środowiska akademickiego”. W roku akademickim 
2020/2021 zrealizowano łącznie 7 szkoleń, w tym 
5 w formie on-line i 2 w formie stacjonarnej.

Biblioteka uczelniana zakupiła dostęp do usługi 
„BIBLIO” w formie ebook/audiobook oraz do publi-
kacji pasowych.

W roku akademickim 20120/2021 pozyskano środki 
na realizację projektu: „Dydaktyczna inicjatywa dosko-
nałości” w wysokości 1 000 000 zł. Projekt jest reali-
zowany od 30.04.2021 r. do 31.12.2021 r.

W roku akademickim 2020/2021 Uczelnia była 
zaangażowana w realizację 10 projektów na łączną 
kwotę ok. 22 480 000,00 zł: 1. Zintegrowany Pro-
gram Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy na l. 2018 – 2022 – war-
tość projektu 5 092 794,50 zł; Zintegrowany Pro-
gram Rozwoju Uczelni – etap II – wartość projektu 
6 228 097,85 zł; Opracowanie i wdrożenie Programu 
Rozwojowego PWSZ im. Witelona w Legnicy dla kie-
runku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz 

z Programem Rozwojowym Absolwenta – wartość 
projektu 1 972 714,68 zł; Program rozwojowy kie-
runku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu 
i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy – wartość projektu 
2 310 690,03 zł; Kadra jako kluczowy element rozwoju 
branży motoryzacyjnej – wartość projektu 411 390,36 
zł; Trzecia Misja Uczelni – szansą dla rozwoju pasji, 
zainteresowań i edukacji dla osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym – wartość projektu 349 235,00 zł; 
„Chcesz wiedzieć więcej? weź kurs na MOOC! Kształ-
cenie on-line szybką i skuteczną formą zdobywania 

dodatkowych kompetencji i umiejętności” – wartość 
projektu 222 330,00 zł; Kadra dla BPO program roz-
woju kompetencji i staże zawodowe dla studentów 
PWSZ im. Witelona w Legnicy – -wartość projektu 
966 343,75 zł; PWSZ im. Witelona w Legnicy – Uczel-
nia dostępna – wartość projektu 3 927 339,96 zł; Dydak-
tyczna Inicjatywa Doskonałości na 2021 rok – wartość 
projektu 1 000 000,00 zł.

W 2020 roku z 13 projektów badawczych, na któ-
rych realizację przeznaczono 30 956,00 zł, zostało zre-
alizowanych 5 projektów na łączną kwotę 7801,69 zł. 
Realizacja dwóch projektów na kwotę 900,00 zł została 
przeniesiona na przyszły rok. Ze względu na pandemię 
COVID-19 i związane z nią ograniczenia realizacja 
projektów badawczych była utrudniona.

Na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycz-
nych realizowano 3 projekty badawcze na łączną 
kwotę 3449,69 zł, na Wydziale Nauk Technicznych 
i Ekonomicznych – 2 projekty badawcze na łączną 
kwotę 4352,00 zł.

Wymiernym efektem realizacji projektów badaw-
czych w 2020 roku jest: 9 artykułów naukowych 
opublikowanych w czasopismach naukowych i 4 refe-
raty lub komunikaty naukowe wygłoszone na kon-
ferencjach.
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W 2021 r. Komisja Konkursowa pozytywnie oceniła 
15 wniosków na łączną kwotę 66 136,00 zł: 9 pro-
jektów badawczych na Wydziale Nauka Społecznych 
i Humanistycznych na łączna kwotę 26 921,00 zł, 
4 projekty badawcze na Wydziale Nauk Technicz-
nych i Ekonomicznych na łączną kwotę 22 900,00 zł. 
i 2 projekty badawcze na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
i Kulturze Fizycznej na łączną kwotę 16 315,200 zł.

W obszarze mobilności studentów i pracowników 
sekcja realizuje program Erasmus+ oraz Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 
Kwota dotacji przyznana Uczelni w ramach programu 
Erasmus+ PO WER na lata 2019/2021 wyniosła ok. 
285 tys. zł., w tym 50 585 EUR (Erasmus+KA103), 
5095 EUR (Erasmus+KA107) i 48 510 PLN (PO WER). 
Dodatkowo w roku akademickim 2020/2021 Uczel-
nia otrzymała dotację w ramach Erasmus+ KA 107 
w wysokości 8770,00 EUR.

Uczelnia jest stroną 46 umów bilateralnych 
w zakresie wymiany Erasmus+ oraz 17 umów 
o partnerstwie. Są to umowy m.in. z 15 uczelniami 
z Niemiec, 13 uczelniami z Turcji, 4 uczelniami z Por-
tugalii ,Hiszpanii i Ukrainy, 3 uczelniami z Rumunii, 2 
uczelniami z Francji, Grecji i Włoch oraz po 1 uczelni 
z Belgii, Białorusi, Bułgarii, Chin, Chorwacji, Czech, 
Danii, Litwy, Łotwy, Słowacji i Wietnamu. Umowy te 
zapewniają 388 miejsc na wyjazdy studentów na stu-
dia i praktyki i 277 miejsc na wyjazdy nauczycieli 
akademickich oraz pracowników niebędących nauczy-
cielami akademickimi. 

W roku akademickim 2020/2021 na praktykę 
za granicę wyjechało 2 studentów. W ramach pro-
gramu Erasmus+ w Uczelni przebywało 42 studentów 
zagranicznych. Od marca 2020 r. wszystkie wyjazdy 
i przyjazdy zagraniczne zostały mocno ograniczone 
ze względu na pandemię COVID-19 i w związku z tym 
realizacja umów w ramach programu Erasmus+ oraz 
PO WER zostały przedłużone o kolejny rok akade-
micki.

W ofercie Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w roku akademickim 2020/2021 znajdowało się 
30 kierunków studiów podyplomowych, 24 kursy 
dokształcające oraz 26 szkoleń/warsztatów. W wyniku 
prowadzonej rekrutacji uruchomionych zostało 7 kie-
runków studiów podyplomowych oraz 9 rodzajów 
szkoleń/warsztatów prowadzonych w kilku edycjach. 

Nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi 
sprawują poszczególne Wydziały: WNSiH – 19 kierun-
ków, WNTiE – 8 kierunków i WNoZiKF – 3 kierunki.

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych w roku 
akademickim 2020/2021 wynosiła 147 osób na 7 kie-
runkach studiów. Liczba absolwentów wynosi obecnie 
3600 osób. 

Łącznie dotychczas kursy ukończyło 698 osób, 
w bieżącym roku akademickim nie uruchomiono tej 
formy kształcenia ze względu na ograniczenia wyni-
kające z pandemii COVID-19. 

Dotychczas z tej formy kształcenia skorzystało 
968 osób, w bieżącym roku akademickim szkolenia 
ukończyło 251 osób. Były to szkolenia zakresu efek-
tywności procesu kształcenia, w tym prowadzenia 
zajęć on-line, a także kompetencji komunikacyjnych, 
pracy grupowej oraz wystąpień publicznych. 

W roku sprawozdawczym Biuro Karier podejmo-
wało szereg działań mających na celu wsparcie studen-
tów i absolwentów w rozwoju kompetencji osobistych 
wzmacniających ich pozycję na rynku pracy. Na stro-
nie Biura Karier zamieszczono 446 ofert pracy/staży. 
Zrealizowano 12 Warsztatów Rozwoju Osobistego, 
w których uczestniczyło łącznie 98 studentów. Były 
to warsztaty za zakresu komunikacji interpersonal-
nej, kompetencji komunikacyjnych, pracy grupowej, 
myślenia wizualnego, wystąpień publicznych w świe-
cie realnym i wirtualnym.

W ramach współpracy z Santander Bank Polska S.A 
odbył się konkurs „Najaktywniejszy Student – Santan-
der Universidades”. 8 laureatów- studentów otrzymało 
nagrody finansowe za rozwój pasji i zainteresowań, 
kształtowanie postaw prospołecznych, propagowa-
nie postaw liderskich, rozwój umiejętności pracy 
w zespołach międzynarodowych oraz międzykultu-
rowych, a także osiągnięcia naukowe. Dodatkowo 
przyznano 40 stypendiów dla pracowników Uczelni 
na 8-godzinne warsztaty doskonalące umiejętności 
w zakresie prowadzenia zajęć on-line.

Biuro Karier zrealizowało również: 3 webinaria 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: „Pierwszy 
krok – poznaj swoje predyspozycje zawodowe”, „Drugi 
krok – poznaj swoje kotwice motywacyjne”, „Trzeci 
krok – wyznacz swój cel”, w ramach XII edycji Ogól-
nopolskiego Tygodnia Kariery – Gra Miejska „Dora-
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dzamy zawodowo- wybieramy odlotowo”; 9 godzin 
konsultacji z doradcą zawodowym w zakresie plano-
wania kariery zawodowej oraz tworzenia dokumen-
tów aplikacyjnych; 3 warsztaty rozwoju osobistego: 
W poszukiwaniu harmonii” dla słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku (UTW); 5 wykładów z zakresu roz-
woju osobistego; „Człowiek istota myśląca czy udająca 
myślenie?”, „Szczęście w ujęciu wielkich filozofów”, 
„Savoir vivre czyli sztuka pięknego życia”, „Dress 
code, bo każdy może pięknie wyglądać. Demontaż 
stereotypów – sztuka autoprezentacji dla seniorów” 
dla słuchaczy UTW w ramach projektu pt. „Trzecia 
Misja Uczelni – szansą dla rozwoju pasji, zaintereso-
wań i edukacji dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym”, w których udział wzięło 66 słuchaczy; 
2 wykłady dla słuchaczy UTW; „7 nawyków skutecz-
nego działania wg. Stevena Coveya”, „Fiodor Dosto-
jewski i jego poszukiwanie dowodów na istnienia 
Boga” oraz prezentację dotyczącą możliwości samo-
rozwoju Uczelni dla wszystkich studentów I roku.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku realizowane były w formie 
zdalnej. Ich podstawową formę stanowiły wykłady, 
które problematyką dostosowane były do potrzeb 
i oczekiwań seniorów, m.in. z zakresu historii, psy-
chologii, problematyki społecznej, medycyny, filozofii, 
religioznawstwa, architektury i wiedzy o regionie. 
Prowadzone były także zajęcia z języków obcych oraz 
informatyki. Słuchacze mieli możliwość korzystania 
ze zbiorów bibliotecznych Uczelni oraz z Ośrodka 
Informacji Naukowej.

W styczniu 2021 r. zakończyły się zajęcia dla słu-
chaczy UTW w ramach projektu „Trzecia Misja 
Uczelni – szansą dla rozwoju pasji, zainteresowań 
i edukacji osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym”, w którym wzięło udział 66 osób.

PWSZ im Witelona w Legnicy jest akredytowa-
nym Centrum egzaminacyjnym TELC i LCCI. W roku 
akademickim 2020/2021 nie przeprowadzano ww. 
egzaminów. 

W 2021 r. na mocy podpisanego porozumienia Uczel-
nia została Centrum Rejestracyjnym LanguageCert 
Test of English (LTE). Dzięki temu istnieje możliwość 
uzyskania renomowanego międzynarodowego certyfi-

katu językowego z języka angielskiego na poziomie 
A1-C2.

W roku akademickim 2020/2021 systematycznie 
zwiększające się zasoby biblioteki Uczelnianej na mie-
siąc czerwiec 2021 r. wynosiły 87 746 woluminów 
książek i 2 890 jednostek zbiorów specjalnych.

Obecnie prenumerowanych jest 71 tytułów czaso-
pism w wersji papierowej oraz 12 tytułów w wersji 
elektronicznej.

Biblioteka bazująca przez wiele lat na dokumentach 
drukowanych, powoli staje się biblioteką hybrydową, 
łączącą elementy biblioteki tradycyjnej i biblioteki 
elektronicznej, w której obowiązują zasady typowe 
dla organizacji uczącej się.

W ramach rozwoju biblioteki elektronicznej oraz 
zwiększającego się zapotrzebowania na dostęp do elek-
tronicznych publikacji w czasie pandemii, zwiększono 
liczbę zakupionych tytułów w czytelniach interneto-
wych udostępniając 2 111 publikacji (egzemplarze 
wykupione oraz darmowe) na największej platformie 
zbiorów elektronicznych IBUK LIBRA oraz 1896 pub-
likacji na platformie edukacyjnej – Biblio ebookpo-
int – Multimedialna Biblioteka Cyfrowa.

W ramach Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Nauko-
wych Academica istnieje możliwość dostępu (na tere-
nie biblioteki) do ponad 3 milionów 400 tys. publikacji 
(literatury naukowej i popularnonaukowej) ze zbiorów 
cyfrowych Biblioteki Narodowej – ze wszystkich dzie-
dzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną 
prawa autorskiego. Celem systemu jest zastąpienie 
tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych 
wypożyczalnią publikacji w postaci cyfrowej. 

Na stronie internetowej biblioteki jest zamieszczany 
i na bieżąco aktualizowany wykaz e-źródeł dostęp-
nych bez konieczności autoryzacji (Open Access). 
Biblioteka uczestniczy w Konsorcjum Dolnośląskiej 
Biblioteki Cyfrowej przy Politechnice Wrocławskiej. 
Kolekcja PWSZ im. Witelona składa się z 59 tytułów 
zdigitalizowanych książek.

Na terenie uczelni udostępniane są elektroniczne, 
licencjonowane, pełnotekstowe bazy czasopism: PRO-
QUEST oraz bazy wchodzące w skład Biblioteki Wir-
tualnej Nauki.

W roku akademickim 2020/2021 Dział Promocji 
i Wydawnictw PWSZ im. Witelona w Legnicy zajmo-
wał się przede wszystkim utrwalaniem pozytywnego 
wizerunku Uczelni oraz promocją oferty edukacyjnej 
Uczelni wśród kandydatów na studia na rok akade-
micki 2021/2022. Ze względu na pandemię COVID-
19 większość działań odbywała się w formie on-line. 
Pracownicy Działu przekazywali również szkołom 
ponadpodstawowym na terenie Dolnego Śląska i połu-
dniowej części województwa lubuskiego pakiety rekla-
mowe Uczelni. Oprócz promocji oferty edukacyjnej 
Uczelni Dział Promocji i Wydawnictw zaangażowany 
był w: akcję „Podaruj książkę Bibliotece w Płóczkach 
Górnych”, podczas której zebrano 2609 książek; Leg-
nickie Prezentacje Edukacyjne on-line, na których 
zaprezentowało się 18 szkół ponadpodstawowych 
z Legnicy i powiatu legnickiego, 7 uczelni wyższych 
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a także 5 instytucji edukacyjno-szkoleniowych; Dni 
Otwartych Drzwi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej im. Witelona w Legnicy w formule on-line; pre-
zentacje plenerowe i targi edukacyjne organizowanych 
głównie na terenie Dolnego Śląska i województwa 
lubuskiego (min. „Targi Uczelni Wyższych” – on-line, 
spotkanie w Klubie Garnizonowym 10. Brygady Kawa-
lerii Pancernej im. Generała Broni Stanisława Maczka 
w Świętoszowie, Lubiński Festiwal Kwiatów i Roślin, 
„Wielka Majówka Kunicka”, kolejna edycja „Gruszki 
Cup”, Jaworskie XVII Powiatowe Targi Edukacyjne).

Na bieżąco utrzymywane były kontakty z otocze-
niem poprzez wysyłkę: „Kwadransa Akademickiego” 
(ukazało się w tym okresie 12 numerów pisma), 
materiałów reklamowych, zaproszeń na uroczystości 
akademickie, kart świątecznych oraz informatorów 
i ulotek. Ponadto Dział odpowiedzialny był również 
za kontakty z mediami lokalnymi a także aktualizo-
wanie informacji na profilach Uczelni na portalach 
społecznościowych – Facebook, Instagram, Youtube, 
Tweeter oraz Wortal Akademicki.

Do Planu Wydawniczego na 2020 r. przyjęto 
8 podręczników, 5 monografii, 4 Zeszyty Naukowe. 
W 2020 roku wydano 5 książek, 2 monografie oraz 4 
Zeszyty Naukowe. W sumie opublikowano 11 pozycji. 
W Zeszytach Naukowych opublikowano: 35 artykułów, 
w tym: 7 z afiliacją Uczelni, 5 z afiliacją zagraniczną 
(Ukraina – 4, Niemcy – 1), 23 z inną.

Do Planu Wydawniczego na 2021 r. przyjęto 5 ksią-
żek, 3 monografie oraz 4 Zeszyty Naukowe. W pierw-
szej połowie 2021 r. wydano 2 Zeszyty Naukowe.

W roku sprawozdawczym wdrożono System ICI 
Publishers Panel Complete – system do elektronicz-
nego zarządzania dystrybucją treści czasopisma, 
stroną internetową czasopisma oraz procesem edy-
torskim przy tworzeniu wydań kolejnych numerów. 
Wydawnictwo zostało zgłoszone do indeksacji w mię-
dzynarodowej bazie czasopism naukowych ICI Jour-
nals Master List za rok 2020.

W związku z dostosowaniem stron internetowych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych wykonano audyt 
19 witryn, który pozwolił poznać najważniejsze 
obszary wymagające poprawy lub zmiany. Na tej 
podstawie opracowano założenia techniczne i funk-
cjonalne nowej strony www.

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy wzbogacił się o symulatory kolejowe maszy-
nisty oraz dyżurnego ruchu. Symulatory pozyskano 
w ramach dostawy pomocy dydaktycznych i wypo-
sażenia pracowni logistyki i transportu.

Pierwszy z symulatorów typu SMART jest wypo-
sażony w pulpit lokomotywy Newag 6DG, oprogra-
mowanie symulacyjne wraz z biblioteką tras SIM 
Factor i stanowisko nauczyciela, a całość rozwiązania 
spełnia wymagania Urzędu Transportu Kolejowego.

Drugim symulatorem jest symulator Dyżurnego 
Ruchu Kolejowego – SRK. W jego skład wchodzi pięć 
stanowisk (posterunków) oraz stanowisko nauczyciela. 
Całość rozwiązania oparta jest o obsługę wielotoro-
wych posterunków oraz bocznic.

Symulatory są stosowane na potrzeby zajęć prak-

tycznych realizowanych na kierunku Logistyka 
i transport, w szczególności w ramach nowej specjal-
ności inżynieria transportu kolejowego, opracowanej 
przy współpracy z Pol-Miedź Trans Sp. z o.o.

Ponadto symulatory będą stosowane w ramach 
działalności Ośrodka Szkolenia Maszynistów oraz 
Kandydatów na Maszynistów, który został wpisany 
na listę ośrodków szkolenia i egzaminowania dnia 
18 maja 2021 r. przez Urząd Transportu Kolejowego.

W roku akademickim 2020/2021 podjęto działa-
nia zmierzające do utworzenia Instytutu Technologii 
i Innowacji, w szczególności opracowano koncepcję 
funkcjonowania Instytutu, nawiązano współpracę 
z pierwszymi podmiotami zewnętrznymi, które będą 
wspierać tworzenie i działalność Instytutu, a także 
wprowadzono do Statutu i Regulaminu organizacyj-
nego Uczelni zapisy dotyczące zasad funkcjonowania 
Instytutu.

Instytut Technologii i Innowacji jest ogólnouczel-
nianą jednostką organizacyjna Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona, powołaną w celu 
optymalnego wykorzystania potencjału intelektual-
nego Uczelni. Działania realizowane w ramach Insty-
tutu będą wspierać transfer wiedzy i technologii 
do gospodarki, działalność badawczo-dydaktyczną 
Uczelni, ponadto Instytut będzie świadczył usługi, 
w tym produkcyjne, związane z działalnością badaw-
czo-dydaktyczną Uczelni. 

W szczególności zadania realizowane w ramach 
Instytutu będą obejmować: prowadzenie działań zmie-
rzających do komercjalizacji i wdrożenia wyników prac 
badawczo-rozwojowych, pozyskiwanie zewnętrznego 
finansowania projektów mających na celu komercja-
lizację wyników badań naukowych i prac rozwojo-
wych, komercyjną realizację usług, projektów i prac 
badawczo-rozwojowych, a także konsultacji i eksper-
tyz, wspieranie kształcenia praktycznego studentów 
Uczelni i rozwoju naukowego jej pracowników m.in. 
poprzez tworzenie środowiska integrującego badania 
oraz kształcenie praktyczne realizowane na Uczelni.

Przesłanką do utworzenia Instytutu było dostrzeże-
nie realnych potrzeb firm produkcyjnych w obszarze 
inżynierii produkcji, w tym w zakresie outsorcingu, 
projektowania oraz świadczenia usług badawczych. 
Planowana formuła działania Instytutu zakłada ści-
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ok. 350 kWh energii elektrycznej wykorzystywanej 
na bieżące potrzeby Uczelni.

Zadanie Modelowy budynek energetyczny polega 
na dostosowaniu budynku jednorodzinnego do celów 
dydaktyczno-badawczych związanych z OZE, zarzą-
dzaniem energią oraz urządzeniami będącymi na jego 
wyposażeniu. Od wiosny 2021 r. rozpoczęły się prace 
budowlane.

W minionym roku wymieniono pięć urządzeń dźwi-
gowych w budynkach Uczelni (2 szt. w budynku A; 2 
szt. w budynku C oraz 1 w Domu Studenta). Wymianę 
wykonano w ramach projektu pn. „PWSZ im. Witelona 
w Legnicy – Uczelnia dostępna”. Całość w kwocie 
839 000 zł została sfinansowana z otrzymanej dotacji.

Farma fotowoltaiczna produkuje energię elek-
tryczną z odnawialnych źródeł o mocy 0,956 MW. 
Znajduje się przy ul. Dobrzejowskiej. Farma w 2020 
roku wyprodukowała 1036 MWh energii elektrycznej 
i uzyskała przychód w wysokości 265 000 zł brutto, 
natomiast do końca czerwca 2021 roku, farma wypro-
dukowała 523 MWh na kwotę 185 000 zł brutto. 

W roku akademickim 2020/2021 zorganizowano 
i przeprowadzono wymagane przepisami prawa szko-
lenia kadry kierowniczej, pracowników i studentów 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej oraz zasad udzielania pomocy przed-
medycznej oraz ewakuacji osób z niepełnosprawnoś-
ciami ruchowymi przy użyciu krzeseł ewakuacyjnych. 
Na bieżąco prowadzono kontrole stanowisk pracy, 
przeglądy budynków i terenów zewnętrznych zarzą-
dzanych przez Uczelnię. 

W roku akademickim 2020/2021 z uwagi na pan-
demię Covid-19 działalność Klubu Uczelnianego AZS 
została ograniczona do niezbędnego minimum. Zaję-
cia w sekcjach jak i starty zawodników nie były 
zrealizowane. Przeprowadzono wybory władz klubu 
na nową kadencję 2021-2022. Obecny Zarząd Klubu 
funkcjonuje w składzie: Andrzej Wnuk – prezes, Jacek 
Kiełb – wiceprezes, Andrzej Senko – skarbnik, Tomasz 
Chochołek – Sekretarz, Aleksandra Rudzińska – Czło-
nek Zarządu.

W bieżącym roku akademickim działają w Klubie 
sekcje: futsalu mężczyzn, piłka ręczna kobiet, piłka 
siatkowa kobiet. Z powodu sytuacji epidemiologicznej 
w Polsce wszystkie treningi zostały odwołane.
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słą współpracę z otoczeniem gospodarczym i będzie 
się koncentrowała m.in. innowacjach w obszarze: 
inżynierii produkcji, logistyki i transportu, energe-
tyki niskoemisyjnej, bezpieczeństwa wewnętrznego, 
a także biznesu. 

Działalność Instytutu może przyczynić się do: 
wsparcia procesu kształcenia, m.in. poprzez włącza-
nie studentów w działalność badawczo-rozwojową, 
wdrożeniową oraz komercyjną, w tym w ramach 
praktyk lub zajęć praktycznych (np. projekty transfe-
rowe), a także wsparcia przedsiębiorczości studentów 
Uczelni, wsparcia rozwoju potencjału intelektual-
nego Uczelni, w tym poprzez pozyskanie know-how 
w wyniku wdrażania prac badawczo-rozwojowych 
z podmiotami zewnętrznymi, dalszego rozwoju sieci 
kontaktów Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodar-
czym i tworzenia platformy do wdrażania i realizacji 
kolejnych przedsięwzięć, wzmocnienia marki Uczelni 
i wizerunku Partnerów Uczelni.

Ponadto Instytut może stać się jednym z kluczo-
wych podmiotów stymulujących rozwój gospodarczy 
i znaczenie regionu i przyczynić do integracji dzia-
łalności podmiotów, które z nim współpracują.

Powołanie i rozwój Instytutu Technologii i Inno-
wacji stworzy możliwość powołania spółki celowej 
prowadząca działalność gospodarczą związana z komer-
cjalizacją wyników prac badawczo-rozwojowych.

W roku sprawozdawczym kontynuowano realizację 
inwestycji. Jesienią 2020 zostały przeprowadzone 
prace związane z: modernizacją systemu grzewczego 
w budynkach dydaktycznych A, C i E, wymianą 
oświetlenia w budynkach dydaktycznych A, C i E 
oraz montażem nawiewników w oknach w budyn-
kach A i C.

W listopadzie 2020 r. zakończone zostały prace 
termomodernizacyjne na budynku A, rozpoczęto 
roboty termomodernizacyjne dachu i poddasza użyt-
kowego na budynku „C”. Wartość inwestycji wynosi 
16 200 000 zł, w tym dofinansowanie z UE 8 028 563 
zł, dotacja z budżetu państwa to 4 080 000 zł , a wkład 
własny Uczelni ok. 4 090 000 zł.

Kolejne zadanie polega na wybudowaniu na dachach 
obiektów dydaktycznych 7 instalacji, każda o mocy ok. 
50 kW. W sierpniu 2021 przekazano Wykonawcy plac 
budowy. Mikroelektrownie będą produkować rocznie 
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Działalność finansowa Uczelni w 2020 r. pro-
wadzona była z zastosowaniem przepisów ustawy 
z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepi-
sami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce. 

Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez 
firmę AUDIT CONSULT Sp. z o. o. z siedzibą w War-
szawie. W opinii biegłego rewidenta sprawozdanie 
finansowe przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji 
majątkowej i finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r., 
jak również wynik finansowy i przepływy pieniężne 
za 2020 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepi-
sami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami 
(polityką) rachunkowości. Sprawozdanie zostało spo-
rządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych 
ksiąg rachunkowych i jest zgodne, co do treści i formy 
z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości 
i postanowieniami Statutu. 

Uchwałą Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy sprawozdanie finan-
sowe za 2020 r. zostało zatwierdzone. Z danych wynika, 
iż: aktywa trwałe stanowią 64,3 % całego majątku; 
widoczne jest zmniejszenie bilansowej wartości rze-
czowych aktywów trwałych w stosunku do 2019 r. 
o 24 061,4 tys. zł; w grupie majątku obrotowego odno-
towano wzrost o 32 832,2 tys. zł (do roku 2019), 
który obejmuje głównie wzrost krótkoterminowych 
aktywów finansowych, w postaci papierów wartościo-
wych; w pasywach bilansu w porównaniu do 2019 r. 
nastąpiło zmniejszenie kapitałów własnych o 1 115,4 
tys. zł. W związku z powyższym udział kapitałów 
własnych w finansowaniu majątku Uczelni na dzień 
31.12.2020 r. wyniósł 86,3 % w stosunku do ogólnej 
sumy aktywów; rezerwy na zobowiązania na świad-
czenia emerytalne i podobne wzrosły o 717,7 tys. zł. 
W stosunku do ubiegłego roku nastąpił wzrost zobo-
wiązań krótkoterminowych o 1647,3 tys. zł oraz zwięk-
szenie rozliczeń międzyokresowych o 7475,5 tys. zł.

Rachunek zysków i strat wykazuje: przychody 
uzyskane w 2020 r. wyniosły 40 400,4 tys. zł; koszty 
poniesione w 2020 r. wyniosły: 39 525,1 tys. zł; wynik 
finansowy – zysk 875,3 tys. zł. 

Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”, wspólnie 
z PWSZ im. Witelona w Legnicy, w roku akademickim 
2020/20214 prowadziło kilka rodzajów działalności. 

Działalność wolontariatu – w lipcu 2021 odbył się 
10-dniowy pobyt w Drohobyczu 7-osobowej grupy 

pracowników, studentów i wolontariuszy PWSZ 
im. Witelona w Legnicy, łączący w sobie zaplano-
wane inicjatywy w związku z udziałem w projektach: 
„Od ziemi Witelona do ziemi Iwana Franki” (sfinanso-
wany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany 
Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji i Nauki) – prace 
naukowo-badawcze związane z analizą dokumentów 
historycznych w ramach opracowywanej publikacji 
„Drohobycz i Ziemia Drohobycka w latach 1914 –1919. 
Studia z dziejów miasta i regionu” oraz „Pomagamy 
Rodakom z Ukrainy IV – z pamięcią o poległych 
Kresowiakach” (sfinansowany ze środków Fundacji 
PZU) – prace remontowe w siedzibie Polskiej Sobot-
niej Szkoły i prace porządkowe przy polskich gro-
bach na cmentarzu w Drohobyczu. W czasie wizyty 
przekazano dla dzieci i rodzin polskiego pochodzenia 
w Drohobyczu materiały zebrane w ramach zbiórki 
prowadzonej przez społeczność akademicką wśród stu-
dentów i podmiotów lokalnych: artykuły szkolne dla 
dzieci, artykuły żywnościowe o długim terminie waż-
ności, środki opatrunkowe, higieniczne i czystości, 
środki dezynfekcyjne, rękawiczki i maski ochronne, 
materiały budowlane do prac na cmentarzu.

Działalność wydawnicza – Stowarzyszenie w roku 
akademickim 2020/2021 r. realizowało umowę z PWSZ 
im. Witelona w Legnicy dotyczącą wspólnego wyda-
wania oraz dystrybucji i sprzedaży skryptów i pod-
ręczników w serii wydawniczej Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, a także 
realizowało własne przedsięwzięcia wydawnicze. Sto-
warzyszenie wspólnie z PWSZ im. Witelona w roku 
akademickim 2020/2021 wydało 6 publikacji w serii 
wydawniczej PWSZ w Legnicy. Poza serią wydawniczą 
PWSZ im. Witelona ukazało się 5 publikacji dzieło-
wych. Sprzedaż książek własnych i serii wydawniczej 
PWSZ im. Witelona w Legnicy odbywa się w punkcie 
ksero w bud. C. oraz poprzez sklep internetowy.

Działalność edukacyjna – Stowarzyszenie prowadzi 
dwie szkoły ponadpodstawowe: liceum i technikum. 
Akademickie Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło 
działalność w 2005 r. We wrześniu 2020 r. naukę 
w ALO rozpoczęło 85 osób. Technikum Akademickie 
rozpoczęło działalność w 2019 – we wrześniu 2020 r. 
naukę rozpoczęło 98 uczniów. Szkoła prowadzi kształ-
cenie w zawodach technik informatyk (72 uczniów) 
oraz technik automatyk (26 uczniów). 



i efektywny, przekazuje studentom wiedzę o wysokim 
poziomie użyteczności, kształtując przy tym umie-
jętności i kompetencje, jak kreatywność, przedsię-
biorczość, samodzielność w działaniu, umiejętność 
zarządzania i motywowania czy zdolność do rozwoju. 
Certyfikat jest ponadto potwierdzeniem, że uczelnia 
kształci studentów zgodnie z potrzebami i wymogami 
rynku pracy, aktywnie współpracując przy tym z oto-
czeniem gospodarczym.

Komisja podkreśliła efektywny system zarządzania 
Uczelnią, uwzględniając zmianę trybu edukacji, per-
manentne podnoszenie jakości kształcenia, dbałość 
o relacje z otoczeniem społecznym czy aktywne włą-
czanie się w działania na rzecz zwalczania pandemii 
koronawirusa. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Witelona w Legnicy szybko wdrożyła nowe spec-
trum narzędzi umożliwiających efektywny proces 
edukacji bez obniżania jakości kształcenia.

Ponadto Rektor prof. dr hab. Andrzej Panasiuk, 
został uhonorowany wyróżnieniem „Aurea Praxis”, 
za szczególne, osobiste zaangażowanie na rzecz roz-
woju i promowania idei edukacji dla rynku pracy 
i praktyki gospodarczej.

W dniu 21 czerwca 2021 r. po raz pierwszy w histo-
rii Uczelni w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym 
odbyła się uroczystość nadania najwyższej godno-
ści akademickiej – tytułu Doktora Honoris Causa 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy Profesor Nadiji Skotnej, Rektor Państwo-
wego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki 
w Drohobyczu. To uroczyste wydarzenie było podsu-
mowaniem trwającej blisko dwadzieścia lat współpracy 
między obiema Uczelniami. 

Działalność usługowa – Stowarzyszenie w budynku 
C PWSZ im. Witelona prowadzi punkt obsługi stu-
denta w zakresie usług kserograficznych, oprawy 
prac dyplomowych metodą FASTBIND oraz małej 
poligrafii (głównie wydruki komputerowe). Obsługę 
punktu ksero stanowią studenci i absolwenci PWSZ 
im. Witelona w Legnicy. Ponadto Stowarzyszenie 
obsługiwało szatnie w budynkach Uczelni, zajmo-
wało się sprzątaniem terenów zewnętrznych w PWSZ 
im. Witelona w Legnicy oraz prowadziło uczelniany 
parking. W roku 2020 z tytułów umów najmu, dzier-
żawy lub współpracy Stowarzyszenie wpłaciło na rzecz 
Uczelni ponad 70 000 zł.

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyż-
szego przyznała Państwowej Wyższej Szkole Zawodo-
wej im. Witelona w Legnicy tytuł „Uczelnia Liderów 
2021”. Certyfikat potwierdza, że uczelnia realizuje 
swoje zadania dydaktyczne w sposób profesjonalny 
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy w partnerstwie z Państwowym Pedagogicz-
nym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Drohobyczu 
zakończyła realizację działań w projekcie „Od ziemi 
Witelona do ziemi Iwana Franki – poznajemy siebie 
i naszych Patronów”, dofinansowanym ze środków 
Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji 
Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Realizacja projektu zbiegła się z obchodami 165. 
rocznicy urodzin Iwana Franki w 2021 r., jednego 
z najwybitniejszych przedstawicieli ukraińskiej myśli 
politycznej i literatury. Z kolei przybliżenie postaci 
Witelona (mnicha, polskiego fizyka, matematyka, filo-
zofa, optyka, twórcy podstaw psychologii spostrzega-
nia) – Patrona naszej Uczelni wiąże się ze zbliżającymi 
się obchodami 25-lecia działalności PWSZ im. Witelona 
w Legnicy (w 2022 r.).

Działania zaplanowane w projekcie obejmowały 
5-dniową wizytę polskich studentów na Ukrainie 
(w Drohobyczu) w dniach od 4 do 8 października 
2021 r. oraz 5-dniową wizytę ukraińskich studentów 
w Polsce (w Legnicy) w dniach od 11 do 15 paź-
dziernika 2021 r. Wspólnie podejmowane inicjatywy 
i zakwaterowanie w jednym miejscu przyczyniły się 
do osiągnięcia głównego celu, jakim była integra-
cja uczestników projektu, dla których odkrywanie 
wspólnej przeszłości, stało się inspiracją do rozwi-
jania współpracy, promowania historycznej wiedzy 
i pamięci, ochrony dziedzictwa kulturowego i podtrzy-
mywania wypracowanych obyczajów. Ponadto uczest-

„Od ziemi Witelona do ziemi Iwana Franki 
– poznajemy siebie i naszych Patronów”

nicy projektu przybliżyli, poszerzyli i ugruntowali 
wiedzę o patronach obu Uczelni, regionach i kraju 
Partnera, poznali się wzajemnie i nawiązali kontakty, 
przełamywali bariery językowe, kulturowe, obycza-
jowe i stereotypy myślowe, rozwijali umiejętności 
skutecznego porozumiewania się i autoprezentacji, 
budowali postawy otwartości, tolerancji i wzajem-
nego zrozumienia, uznawania różnorodności kultu-
rowej, rozwijali kreatywność, poznali wiele nowych 
osób, w tym pasjonatów historii i znawców regionu, 
włączali środowisko lokalne w działania projektowe, 
doskonalili umiejętności wykorzystywania technik 
niezbędnych do gromadzenia dokumentacji projek-
towej, kształtowali postawy patriotyczne i budowa-
nie poczucia odpowiedzialności za ocalenie pamięci 
o ludziach i faktach historycznych, promowali wspólne 
i charakterystyczne cechy dziedzictwa kulturowego. 
Dla osiągnięcia powyższych celów organizatorzy 
przedsięwzięcia zagwarantowali jego uczestnikom 
wysoką jakość projektu.

Uczestnikami projektu byli studenci różnych kie-
runków: studenci z Drohobycza (12 osób) repre-
zentowali Wydział Historii oraz Filologii, natomiast 
studenci z Legnicy (8 osób) byli bardziej zróżnicowani 
pod kątem swoich specjalności: Wydział Nauk Tech-
nicznych i Ekonomicznych (Informatyka, Logistyka 
i transport), Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze 
Fizycznej (Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne). Stu-
denci mieli okazję poznać się i omówić najważniej-
sze założenia projektu podczas pierwszego spotkania 
w lipcu oraz spotkania on-line zorganizowanego we 
wrześniu.

Wizyta polskiej grupy na Ukrainie (Drohobycz) 
w dniach od 4 do 8 października 2021 r.

Do Drohobycza polska grupa przyjechała wieczorem 
3. października, gdzie powitali nas przedstawiciele 
ukraińskiej grupy z jej opiekunem Panią dr Ireną 
Łozińską. Wszyscy nocowaliśmy w dniach od 4 do 8 
października w Domu Rekolekcyjnym „Samarytanin” 
prowadzonym przez księdza Olega Turkiwa. Warunki 
mieszkaniowe były na wysokim poziomie – pokoje 
z łazienkami, udostępniona sala konferencyjna na 
wspólne spotkania i warsztaty, smaczne i estetycznie 
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podawane posiłki. Niestety Drohobycz przyjął nas 
w stanie on-line, tzn. nie pracowały szkoły z uwagi na 
wzrost zachorowań na Covid-19, co utrudniło nam kon-
takt z lokalną społecznością i wymusiło zmiany w nie-
których punktach zaplanowanego harmonogramu.

Dzień I (4.10.) Do południa na terenie Wydziału 
Historii Uniwersytetu Drohobyckiego odbyło się „Spot-
kanie integracyjne – wzajemne poznanie i omówienie 
projektu”. w spotkaniu uczestniczyli: Prorektor ds. 
Międzynarodowej Współpracy – dr Jurij Wowk, pierw-
szy Prodziekan Wydziału Historii – dr Switlana Bila, 
Prodziekan ds. Nauki i Spraw Międzynarodowych – dr 
Wołodymyr Gałyk, Dyrektor KP Centrum Informacji 
Turystycznej Drohobycza – Irena Markiw, kierownik 
dziecięcego ośrodka młodzieżowego „Razem silniejsi” 
– Anna Kilas-Kropyvnytska, nauczycielka Polskiej 
Sobotniej Szkoły – Lidia Romanyk, przedstawiciel 
Działu Promocji – Wołodymyr Dunych. Spotkanie 
zakończyło odśpiewanie hymnów narodowych (ukra-
ińskiego i polskiego). Po południu studenci poznali 
historię i tradycje odbywając integracyjną podróż – 
rozpoczęli ją od poznania przestrzeni Uczelni poprzez 
najważniejsze punkty Drohobycza, w tym kopalnię 
soli. Wieczór upłynął na budowaniu zespołu poprzez 
integrację w formie warsztatowej.

Dzień II (5.10.) w bibliotece uniwersyteckiej odbyło 
się do południa seminarium, podczas którego przy-
gotowano wystawę zbiorów „Iwan Franko – Patron 
Uniwersytetu”. Dyrektor biblioteki – dr filozofii Ihor 
Bogucki, przygotował niezwykle okazały zbiór dzieł 
Iwana Franki, wprowadził nas w „Życie i twórczość 
Iwana Franki”. w drodze na obiad odbyło się w Rynku 
krótkie, aczkolwiek miłe spotkanie z Merem Drohoby-
cza – Tarsem Kuczmąą, które uwieczniliśmy na zdjęciu. 
Popołudnie uczestnicy projektu spędzili w Państwo-
wym Rezerwacie Historyczno-Kulturowym „Naguje-
wicze” – miejscu urodzenia – kolebki Iwana Franki. 
Był to ciąg dalszy podróży śladami Iwana Franki 
i praktyczna lekcja historii. w pierwszej kolejności 
dyrektor muzeum – dr Bohdan Lazorak zaprezen-
tował nam swoją wiedzę na temat życia i twórczo-
ści ukraińskiego geniusza. Spotkanie urozmaicone 
zostało warsztatami muzycznymi przygotowanymi 

przez dyrektora Kolegium Muzycznego im. W. Barwiń-
skiego – Jurija Czumaka i przeprowadzonymi przez 
jego pracowników – chórzystów Andrija Bożeńskiego 
i Walerija Szafety. Następnie zwiedziliśmy Muzeum 
i zapoznaliśmy się z ciekawą ekspozycją poświęconą 
wieszczowi. Wieczorem młodzież integrowała się przy 
utworach Iwana Franki i deklamowała wybrane przez 
siebie fragmenty poezji i prozy. 

Dzień III (6.10.) Wycieczka interaktywna do Lwowa 
„Śladami Iwana Franki i jego dziedzictwa”, podczas 
której zwiedziliśmy Jego Dom – obecne Muzeum, 
poznaliśmy założenia projektu „Franko od a do Z” 
i obejrzeliśmy czasową wystawę „Franko Laborato-
rium”. Następnie udaliśmy się na Cmentarz Łyczakow-
ski, gdzie znajdują się zabytkowe pomniki i kapliczki, 
w tym także znanych Polaków, powstańców i żoł-
nierzy (Cmentarz Orląt Lwowskich). Zasadniczym 
celem pobytu na cmentarzu było dotarcie do miejsca 
spoczynku Iwana Franki. Po obiedzie studenci zwie-
dzali lwowski Rynek i okoliczne zabytki przechodząc 
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przez poszczególne „dzielnice” – polską, żydowską, 
ormiańską i ukraińską. Po powrocie, pomimo zmę-
czenia, studenci dokonali analizy minionego dnia, 
tworząc wizualizację szlaku historyczno-kulturowego 
wycieczki.

Dzień IV (7.10.) Upłynął pod hasłem Dzień Tradycji 
Czasów Iwana Franki. Planowana całodniowa impreza 
środowiskowa, z uwagi na Covid nie odbyła się w taki 
sposób, w jaki była zaplanowana, jednak uczestnicy 
projektu pod opieką pracowników muzeum, poznali 
odtworzoną zagrodę rodziny Franków złożoną z 5 
budynków, mieli okazję poznać narzędzia używane 
w ówczesnych czasach. Spotkanie z Iwanem Franko 
kontynuowali w Rezerwacie (pobliskim lesie) prze-
chodząc trasę wytyczoną Ścieżką Iwana Franki (na 
trasie ścieżki ustawione są rzeźby przedstawiające 
charakterystyczne postaci z jego utworów) i poprzez 
zabawę odgadywali postacie z jego twórczości. Popołu-
dnie spędziliśmy wędrując po górze Magura w pobliżu 
starożytnej wsi Podmonastyrok. Dzień urozmaicony 
był muzycznymi akcentami z wykorzystaniem sta-
rego sprzętu (gramofon) znajdującego się w muzeum 
oraz prezentacjami wideo „Wyjątkowe historie z życia 

Franko od najwcześniejszych czasów do teraźniejszo-
ści: na przykładzie artefaktów i źródeł światowego 
dziedzictwa”. Wieczorne warsztaty upłynęły na pre-
zentacji wybranej przez każdego uczestnika postaci 
z bajek Iwana Franki (naśladowano głosy, sposób 
poruszania). 

Dzień V (8.10.) Ostatni dzień w Drohobyczu roz-
począł się od sesji podsumowującej – sprawdzali-
śmy naszą integrację i wiedzę, co podsumowaliśmy 
w ankiecie ewaluacyjnej. Finalne spotkanie zamiast 
w Drohobyckim Centrum Młodzieży odbyło się w Sali 
konferencyjnej Domu Rekolekcyjnego „Samarytanin”. 
Przybyli na nie: Prorektor ds. Międzynarodowej Współ-
pracy – dr Yuriy Vovk, pierwszy Prodziekan Wydziału 
Historii – dr Switlana Bila, Dyrektor Muzeum Iwana 
Franki w Nagujewiczach – dr Bogdan Lazorak, Pre-
zes Drohobyckiego Polskiego Towarzystwa Kultu-
ralno-Oświatowego „Odrodzenie”, dyrektor Polskiej 
Szkoły Sobotniej – Maria Galas, kierownik dziecięcego 
ośrodka młodzieżowego „Razem silniejsi” – Anna 
Kilas-Kropyvnytska, nauczycielki Polskiej Sobotniej 
Szkoły – Lidia Romanyk i Oksana Jedlicka, o. Bohdan 
Lekhovych – z Samborsko-Drohobyckiego Caritasu, 
Dyrektor Instytutu Miasta Drohobycza – Wołodymyr 
Kondziołka, specjalista wydziału działalności 
informacyjnej i polityki młodzieżowej Drohobyckiego 
Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana 
Franki – Natalia Buchkovska, Dyrektor Muzycznego 
Gimnazjum im. W. Barwińskiego – Jurij Czumak wraz 
z chórzystkami, które zaprezentowały pieśni okresu 
Iwana Franki. Studenci otrzymali z rąk Pana Pro-
rektora certyfikaty uczestnictwa w działaniach zapla-
nowanych na Ukrainie. Wieczorem grupa pracowała 
nad zestawieniem materiałów z 5-dniowych działań 
do i części folderu „Młodzież w projekcie „Od ziemi 
Witelona do ziemi Iwana Franki”. Realizacja projektu 
– pobyt studentów z Legnickiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Drohobyczu”. Przed 
pożegnalnym spacerem po drohobyckim Rynku stu-
denci umilali sobie czas w miejscu przeznaczonym do 
rekreacji z wykorzystaniem gier zespołowych m.in. 
ping-pong, bilard. 

Polska grupa wyjechała z Drohobycza późnym 
wieczorem 8. października, aby przywitać swoich 
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nicy, opracowując mapę miejsc i obiektów, które będą 
zwiedzać następnego dnia.

Dzień II (12.10.) w drugim dniu projektu zapla-
nowana została całodniowa gra terenowa „Gdzie jest 
Witelon” połączona ze zwiedzaniem Legnicy. Poszu-
kiwania rozpoczęły się od przejścia ulicą Witelona 
w kierunku budynku Starostwa Powiatowego, gdzie 
przyjął nas Pan Starosta – Adam Babuśka. Spotka-
nie było na tyle ciekawe i obfitujące w dyskusje, że 
końcowym jego efektem była zapowiedź kolejnego 
projektu przy współpracy ze Starostwem Powiatowym. 
Następnym krokiem w poszukiwaniach Witelona był 
Teatr, po którym oprowadziła nas Pani Mariola, której 
jesteśmy bardzo wdzięczni za poświęcony dla naszej 
grupy czas. Dalej, wspólnie z przewodnikiem, uczest-
nicy mijali kolejne budowle i zabytki (m.in. Katedra, 
Zamek), aby zakończyć swoją wędrówkę w Muzeum 
Miedzi. Wiele osób, w tym drohobycka młodzież była 
tu po raz pierwszy, dlatego dziękujemy Panu Dyrek-
torowi i pracownikom za umożliwienie zwiedzenia 
tego miejsca. Ochłodzenie i deszcz nie zraziły stu-
dentów do dalszych poszukiwań, a kolejnym punktem 
na wyznaczonej trasie był oddział TPD i spotkanie 
z prezesem – Panam Kazimierzem Pleśniakiem oraz 
obejrzenie utworzonej niedawno Izby Pamięci. Aby 
odnaleźć Witelona uczestnicy projektu udali się nawet 
do pobliskiego Lubina, gdzie w Parku Wrocławskim 
poszukiwali zguby. Wieczorem historia minionego 
dnia znalazła odzwierciedlenie w formie zdjęć i planu 
miasta, na którym utrwalono przebytą trasę.

Dzień III (13.10.) Interaktywna wycieczka do Wroc-
ławia dostarczyła wszystkim wielu wrażeń. Byliśmy 
w Bibliotece Ossolineum – szczególnie przypadły nam 
do gustu zbiory starodruków. Również odwiedziny 

ukraińskich kolegów już 10. października. Od 11 do 
15 października uczestnicy projektu zakwaterowani 
byli w legnickim Szkolnym Schronisku Młodzieżo-
wym. Warunki nieco mniej komfortowe niż w Domu 
„Samarytanina”, ale atmosfera wspaniała. Studenci 
umacniali więzi nie tylko mieszkając pod jednym 
dachem, ale również przygotowując wspólnie posiłki 
(śniadania i kolacje). 

Wizyta ukraińskiej grupy w Polsce (Legnica) 
w dniach od 11 do 15 października 2021 r.

Dzień I (11.10.) Spotkanie powitalne odbyło się 
w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym PWSZ 
im. Witelona w Legnicy z udziałem przedstawicieli 
władz uczelni i społeczności lokalnej i akademickiej. 
Uczestniczyli w nim: Prorektor ds. Nauki i Współ-
pracy z Zagranicą – dr Bogumiła Wątorek, Dziekan 
Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych – dr 
hab. inż. Marcin Liberacki, Dyrektor Biblioteki – mgr 
Agnieszka Koza, Władysław Olszewski ze Stowarzy-
szenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, dr Wioletta 
Drzystek, pracownicy Biblioteki, którzy przygotowali 
wystawę dzieł Witelona, jakimi dysponuje nasza Uczel-
nia oraz studenci. Po obiedzie odbyło się seminarium 
nt. „Życie i twórczość Witelona” z udziałem prof. 
Natalii Pobirchenko, dr. Tadeusza Samborskiego, mgr 
Elżbiety Stępień i studentów z kierunku Pedagogika. 
Były niezwykle ciekawe wystąpienia i wiele ciepłych 
słów skierowanych do naszych uczestników. Pomiędzy 
tymi wydarzeniami polscy studenci oprowadzali grupę 
drohobyckich kolegów po naszej wspaniałej Uczelni. 
Wieczorem odbyły się warsztaty językowe. Uczestnicy 
analizowali wypożyczone z Biblioteki książki o Leg-
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w Muzeum Narodowym i jego zbiory wywarły na 
studentach duże wrażenie. z kolei spacer po Rynku 
sprawił, iż niemal każdy odczuwał niedosyt, z uwagi 
na ograniczony czas i wiele osób postanowiło jesz-
cze wrócić, aby zwiedzić to piękne miasto. Podróż 
powrotna i wieczór upłynęły na prowadzeniu oży-
wionych dyskusji na temat przeżyć minionego dnia 
oraz odtworzeniu mapy zwiedzanych i zapamiętanych 
obiektów.

Dzień IV (14.10.) Upłynął pod hasłem Dzień 
Tradycji Czasów Witelona. Pomimo przypadającego 
w tym dniu święta nauczycieli, w wyniku którego 
szkoły miały wolne i zaproszona społeczność ucz-
niów wielu placówek nie pojawiła się, obfitował on 
w wiele ciekawych zajęć prowadzonych metodą war-
sztatową. Najmłodsze 6-letnie dzieci z Miejskiego 
Przedszkola nr 11, które odwiedziły naszą Uczelnię, 
wzięły udział w warsztatach tanecznych (poprowa-
dził je student Kacper z Wydziału Zdrowia i Kultury 
Fizycznej) muzycznych pod kierunkiem dr Alaksandry 
Adamskiej-Osady i plastycznych prowadzonych przez 
Panią mgr Renatę Michajłow, która przeprowadziła 
także wspaniałe warsztaty rzemiosła tradycyjnego 
i artystycznego z naszymi studentami (z kierunku 
pedagogika i ochotnikami wśród grupy z projektu). 
Część studentów z kierunku fizjoterapii wraz z uczest-
nikami projektu bawiła się wyśmienicie na zajęciach 
sportowych poprowadzonych przez dr Renatę Myrnę
-Bekas, natomiast pozostali ochotnicy wzięli udział 
w warsztatach kulinarnych pod opieką dr Katarzyny 
Traczuk-Bernat we współpracy z dr inż. Iwoną Twa-
rogowską-Wielesik. z kolei po południu dr Grażyna 
Sondel z Panem Markiem Kotwą, przy zaangażowaniu 
grupy uczestników projektu w kolejnym kulinarnym 
warsztacie przygotowali równie wyśmienite, zdrowe 
dla organizmu potrawy. Wszyscy trenerzy wykazali się 

wielkim profesjonalizmem i sprawili, że nasi studenci 
świetnie się bawili i będą wspominać ten dzień jesz-
cze długo. Zabawę kontynuowano również wieczorem 
odtwarzając modę czasów Witelona. w związku z tym, 
że nasza uczelnia wraz z Samorządem Studenckim 
zorganizowała wieczór dla studentów z 1 roku, nie 
mogło nas tam także zabraknąć. Wieczór upłynął 
w rytmie utworów porywających do tańca.

Dzień V (15.10.) Ostatni dzień wspólnych dzia-
łań rozpoczął się od warsztatów podsumowujących 
oraz sprawdzających wiedzę i nawiązane więzi i ich 
umocnienie podczas działań w Legnicy, co znalazło 
odzwierciedlenie w ankiecie ewaluacyjnej. Wizualiza-
cję działań oraz osiągnięte rezultaty zaprezentowano 
podczas popołudniowego – pożegnalnego spotkania. 
Niestety, naszych uczestników pożegnali jedynie Dzie-
kan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej 
– prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz oraz prof. 
dr hab. Natalia Pobirchenko. Uczestnicy otrzymali 
certyfikaty oraz materiały edukacyjne, a drohobycka 
młodzież otrzymała dodatkowo pamiątkę z przebiegu 
gry terenowej w formie puzzli zaprojektowanych 
przez naszych legnickich uczestników projektu. 
Dzień zakończyły prace nad II częścią folderu „Mło-
dzież w projekcie „Od ziemi Witelona do ziemi Iwana 
Franki”. Realizacja II części projektu – pobyt studen-
tów z Drohobyckiego Państwowego Pedagogicznego 
Uniwersytetu im. Iwana Franki w Legnicy”. Na zakoń-
czenie młodzież wybrała się na spacer do parku, aby 
obejrzeć ostatni seans legnickich fontann. Wieczór 
dopełniła wspólna kolacja. Przy pożegnaniu nie było 
końca uściskom i łzom – tak trudno było się rozstać 
po tych dziesięciu wspólnie spędzonych dniach.

Projekt, pomimo zaplanowanych intensywnych 
działań, które powodowały zmęczenie wśród jego 

ciąg dalszy na str. 52



rzenie planów dotyczących kolejnych przedsię-
wzięć wynikających z aktualnych potrzeb uczelni 
na arenie międzynarodowej;

 − rozwój współpracy i promowania historycznej wie-
dzy oraz pamięci, ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i podtrzymywania wypracowanych obyczajów;

 − wzrost ochotników do udziału w planowanych ko-
lejnych projektach; 

 − podjęcie wielowymiarowych działań na rzecz śro-
dowiska społecznego oraz podobnych inicjatyw 
w partnerstwie z instytucjami publicznymi i orga-
nizacjami sektora trzeciego;

 − wzmocnienie więzi i współpracy Uczelni z lokal-
nym środowiskiem społecznym;
Wpływ projektu na pozytywny wizerunek Polski 

i Ukrainy wśród młodzieży
Realizacja projektu ukazała młodzieży możliwo-

ści współtworzenia przyjaznych warunków do pro-
wadzenia dialogu, który nie zawsze oceniany jest 
w stosunkach polsko-ukraińskich jako pozytywny. 
Przyczyni się do poznawania i rozumienia faktów 
historycznych, podejmowania wspólnych działań 
i dbania o zachowanie dziedzictwa kulturowego, 
a także ich upowszechniania po obu stronach gra-
nicy. w środowiskach społeczności lokalnej wzrosła 
świadomość znaczenia organizatorów przedsięwzięcia 
jako instytucji promujących historyczne wydarze-
nia i przełamujących utrwalone stereotypy. Nastą-
piło większe zrozumienie roli wzajemnych związków 
i rozwoju kontaktów polsko-ukraińskich. Szczególna 
rola w zakresie wzmacniania pozytywnego wizerunku 
przypada powołanym Radom Ekspertów Społecznych, 
które na stałe wpiszą się w działalność obu Uczelni 
współuczestnicząc z młodzieżą w planowaniu i rea-
lizacji kolejnych przedsięwzięć.

uczestników, należy uznać za w pełni zadowalający. 
Warto na zakończenie podkreślić wpływ projektu na 
indywidualny rozwój uczestników projektu:
 − spotkania młodzieżowe stworzyły okazję do wza-

jemnego poznania i oczekiwań partnerów;
 − zaplanowane działania pozwoliły na wzajemną in-

tegrację, przełamanie bariery językowej, kulturo-
wej i obyczajowej oraz stereotypów myślowych; 

 − różnorodność podejmowanych działań umożliwiła 
rozwój umiejętności skutecznego porozumiewania 
się i autoprezentacji, kreatywności, budowania po-
staw takich jak: otwartość, tolerancja, zrozumie-
nie, uznawanie różnic kulturowych;

 − uczestnicy zdobyli, poszerzyli i ugruntowali wie-
dzę o Patronach obu Uczelni, miastach, regionach 
i krajach;

 − uczestnicy projektu poznali nowe osoby wśród lo-
kalnej społeczności, w tym ekspertów w dziedzinie 
historii, którzy wykazali się dużą wiedzą, którą 
w ciekawy sposób przekazali studentom;

 − wzmocnione zostały umiejętności włączania 
i współpracy ze środowiskiem lokalnym w działa-
nia projektowe; 

 − uczestnicy udoskonalili w sobie umiejętność wyko-
rzystywania technik związanych z realizacją pro-
jektu, w tym promowania i upowszechniania wyni-
ków oraz wzmocnili poczucie odpowiedzialności za 
realizację przydzielonych zadań. 

 − młodzież będzie utrzymywać nawiązane kontakty 
(indywidualnie i grupowo); 
Nie bez znaczenia pozostaje wpływ projektu na roz-

wój Uczelni:
 − promocja uczelni w środowisku lokalnym, regionie 

i na arenie międzynarodowej;
 − wzmocnienie dotychczasowej współpracy i stwo-
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Wydział Nauk Społecz-
nych i Humanistycznych 
PWSZ im. Witelona w Legnicy 
27 września 2021 roku zapre-
zentował swoją ofertę eduka-
cyjną w siedzibie 34. Brygady 
Kawalerii Pancernej im. Het-
mana Wielkiego Koronnego 
Jana Zamoyskiego w Żaganiu.

Spotkanie z grupą kilku-
dziesięciu żołnierzy miało 
na celu zapoznanie ich 

z ofertą edukacyjną naszej Uczelni, a rozpoczęło 
się od wystąpienia dra Andrzeja Szczepańskiego, 
który zaprezentował kierunek Bezpieczeństwo 
wewnętrzne. Na tym kierunku prowadzone są 
studia pierwszego i drugiego stopnia. Z kolei 
dr Jerzy Buczko przedstawiał ofertę kształcenia 
w ramach studiów podyplomowych na kierunku 
Bezpieczeństwo narodowe.

Uczestniczący w spotkaniu mogli także obej-
rzeć film prezentujący Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową im. Witelona w Legnicy i dowiedzieć 
się więcej o poszczególnych kierunkach przy spe-
cjalnie dla nich przygotowanym stoisku. Prezen-
tacje przygotowali pracownicy Działu Rozwoju, 
Promocji i Wydawnictw.

Oferta studiów dla żołnierzy w Żaganiu
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 
prowadzi dla studentów bezpłatne, profesjonalne konsultacje z psy-
chologiem i pedagogiem-socjoterapeutą w zakresie:
• relacji interpersonalnych, społecznych,
• rozwoju osobistego, 
• samoakceptacji, pewności siebie, asertywności, radzenia sobie 

ze stresem,
• innych ważnych dla studenta bieżących problemów.

Konsultacji będą udzielać:

Psycholog – mgr Józefa Szczepankowska – od 19 października 
2021 r. w każdy wtorek, w godzinach od 10.00 do 11.30, w pokoju 
15 w budynku D. 

Pedagog-socjoterapeuta – mgr Tomasz Kwoka – od 15 paź-
dziernika 2021 r. w każdą środę, w godzinach od 11.45 do 13.15, 
w pokoju 15 w budynku D.

Bezpłatne konsultacje z psychologiem 
i pedagogiem-socjoterapeutą
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Nadszedł nowy rok akademicki, w którym 1200 
studentów I roku dołączyło do społeczności aka-
demickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy.

Bycie studentem daje wiele przywilejów, jednocześ-
nie zobowiązuje do odpowiedniej kultury osobistej, 
a także właściwych postaw oraz zachowania.

Świeżo upieczeni studenci zastanawiają się, jak 
znaleźć się w nowej roli, w nowym, specyficznym 
środowisku. Studiowanie to nie tylko uczęszczanie 
na zajęcia, zgłębianie lektur w bibliotekach i pisanie 
prac seminaryjnych. Być studentem oznacza obracać 
się w społeczności akademickiej złożonej z profeso-
rów, adiunktów, asystentów, pracowników biblioteki, 
administracji i oczywiście koleżanek i kolegów. 

Chcąc wesprzeć studentów w wejściu w nową 
rolę życiową, zaproszono wszystkich na szkolenie 
z zakresu savoir vivre pn. „Przez maniery do kariery”.

Studenci zyskają wiedzę i umiejętności dotyczące 
zasad zachowania, które obowiązują w Uczelni. 
Poznają tajniki skutecznej autoprezentacji, tak bardzo 
potrzebnej w kontaktach interpersonalnych, a tych 
przed nimi sporo: z władzami Uczelni, wykładow-
cami, pracownikami administracji i pracodawcami 
podczas praktyk i staży. Dowiedzą się jak skorzystać 
z dodatkowych możliwości, jakie oferuje Uczelnia, 
by zaplanować swój rozwój edukacyjny i zawodowy, 
który przełoży się na jakość ich przyszłej kariery.

Zyskując wiedzę dotyczącą savoir vivre, unikną 
wpadek autoprezentacyjnych i będą potrafili stworzyć 
swój profesjonalny wizerunek, który jest niezbędnym 
elementem w funkcjonowaniu zarówno w murach 
Uczelni, jak również na szeroko pojętym rynku pracy.

Szkolenie zakończy się uzyskaniem certyfikatu.

Prowadzący szkolenie: Ewa Karlińska – doradca 
zawodowy, trener rozwoju osobistego, coach.

Przez maniery do kariery – 
cykl szkoleń dla studentów I roku 

wszystkich kierunków studiów
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W sierpniu br. roku Uczelnia otrzymała ze środ-
ków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego 
dofinansowanie na realizację zadania publicznego 
pod nazwą: „RAP – razem, aktywnie, pozytyw-
nie – wsparcie dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. 

Celem przedsięwzięcia jest integracja i aktywizacja 
osób starszych w regionie legnickim poprzez udział 
w przedsięwzięciach kulturalnych, rekreacyjnych, 
turystycznych, edukacyjnych i prozdrowotnych. Adre-
satami wsparcia są słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku działającego przy PWSZ im. Witelona w Leg-
nicy. Realizacja zadania odbywa się poprzez wykłady 
o szerokiej tematyce, począwszy od historii, psycho-
logii, problematyki społecznej, poprzez medycynę, 
filozofię, po architekturę i wiedzę o regionie – jego 
zabytkach i kulturze. Przewidziano również wycieczkę 
turystyczną, udział seniorów w koncercie oraz inte-
gracyjny piknik edukacyjny o charakterze prozdro-
wotnym, który będzie realizowany we współpracy 
z Kołem Naukowym Młodych Medyków działającym 
w Uczelni, co pozwoli także na integrację międzypo-
koleniową senior – student.

RAP – razem, aktywnie, pozytywnie – 
wsparcie dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku

24 września 2021 r. nastąpiło rozpoczęcie zajęć 
dydaktycznych, a wykład inauguracyjny pt. „Poszu-
kiwanie idealnego państwa – wieczna tęsknota ludz-
kości” wygłosiła mgr Ewa Karlińska.

29 września 2021 r. w ramach projektu słuchacze 
wzięli już udział w wycieczce krajoznawczo-histo-
rycznej „Ciekawe zakątki w Dolinie Bobru”. Park 
Krajobrazowy Doliny Bobru, zajmujący obszar pomię-
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dzy Jelenią Górą, Wleniem a Lwówkiem Śląskim, 
to bez wątpienia jedno z ciekawszych przyrodniczo 
i krajobrazowo miejsc w regionie. Słuchacze zwie-
dzali: Wieżę Książęcą w Siedlęcinie, Zaporę na Bobrze 
w Pilchowicach, Zamek Wleń, Lwówek Śląski oraz 
wieś Pławna Dolna – miejscowość, która za sprawą 
osiadłego tu malarza Dariusza Milińskiego stała się 
centrum artystycznych wydarzeń, gdzie odwiedzający 
mogą przenieść się w świat sztuki, baśni i historii. 

9 października 2021 r. w Sali Maneżowej Aka-
demii Rycerskiej w Legnicy odbył się Koncert Wie-
deński, w którym melomani z UTW mogli wziąć 
udział. Na scenie wystąpili wybitni soliści między-
narodowych scen muzycznych, Kameralny Zespół 
Straussowski & Balet, a w programie zaprezentowano 
popularne walce Johanna Straussa oraz najpiękniej-
sze arie i duety z operetek wiedeńskich. Zabrzmiały 
popisowe arie m.in. z „Zemsty nietoperza”, „Barona 
cygańskiego”, „Wesołej wdówki”, „Księżniczki czarda-
sza”, walc „Nad pięknym modrym Dunajem”, „Wielka 
sława to żart”, „Usta milczą, dusza śpiewa” i wiele 
innych utworów. Koncert programowo nawiązywał 
do tradycyjnych gali noworocznych koncertów odby-
wających się w Wiedniu. Koncert wzbudził entuzjazm 
publiczności, a słuchacze UTW byli mocną grupą 
wspierającą artystów aplauzem oraz wspólnym śpie-
waniem utworów. 

W planie jeszcze wiele wydarzeń, które, miejmy 
nadzieję, znajdą uznanie wśród naszych słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Aktywny udział osób 
starszych w powyższych przedsięwzięciach niewątpli-
wie ma pozytywne oddziaływanie, pozwala na odno-
wienie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, 
integrację i optymistyczny nastrój.
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Koło Naukowe Młodych Medyków – Sek-
cja Pielęgniarska gościło w Szkole Podstawo-
wej nr 9 w Lubinie w klasie III. Studenci 9 
czerwca 2021 r. przeprowadzili prelekcję edu-
kacyjną z zakresu higieny i zdrowia. W trakcie 
zajęć dzieci dowiedziały się, kim jest pielęg-
niarka i na czym polega jej zawód, uczniowie 
poznali rodzaje czepków oraz dowiedzieli się, 
jak wyglądał kiedyś mundurek.

Dzięki temu spotkaniu dzieci poznały hymn 
pielęgniarki oraz przysięgę. Dowiedziały się, 
od kogo zapoczątkowany został zawód pie-
lęgniarki, czyli poznały naszą pionierkę Flo-
rencję Nightingale. Dzieci mogły zapoznać 
się z archaicznym sprzętem pielęgniarskim, 
takim jak np. stare strzykawki. Na koniec 
dzieci nauczyły się, jak prawidłowo myć rączki, 
i sprawdziły efekty pod lampą ultrafioletową.

Studenci opowiadali 
o pracy pielęgniarki
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Nauczyciele akademiccy Zakładu Nauk o Bezpie-
czeństwie na Wydziale Nauk Społecznych i Huma-
nistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona 7 października 2021 r. przeprowadzili 
zajęcia praktyczne z zakresu kryminalistyki dla uczniów 
VII Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy oraz Inter-
natu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy. 

W trakcie zajęć przedstawiono zagadnienia doty-
czące kierunków studiów, form kształcenia oraz 

Warsztaty z kryminalistyki dla uczniów 
legnickich szkół średnich

dostępności do zróżnicowanych form kształcenia 
na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, 
administracja oraz pedagogika. 

Największą atrakcją spotkania były warsztaty prak-
tyczne, w trakcie których uczniowie samodzielnie 
wykonywali zadania w zakresie zabezpieczania śladów 
kryminalistycznych oraz pobierania odpowiedniego 
materiału porównawczego.
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W Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy 13 października 2021 roku odbyła się 
uroczystość Immatrykulacji uczniów Zespołu Szkół 
Akademickich, czyli Akademickiego Liceum Ogólno-
kształcącego w Legnicy oraz Technikum Akademi-
ckiego w Legnicy. Obie szkoły działają w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Co 
prawda zajęcia szkolne rozpoczęły się we wrześniu, 
ale dopiero podczas tej uroczystości uczniowie klas 
pierwszych złożyli oficjalne ślubowanie oraz zostali 
przyjęci w poczet społeczności szkolnej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między 
innymi dr Monika Wierzbicka – Prorektor ds. Dydak-
tyki i Studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy, prof. 
dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz – Dziekan Wydziału 

Immatrykulacja uczniów 
Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego 

i Technikum Akademickiego
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, mgr Andrzej 
Senko – Kwestor, mgr inż. Agnieszka Koza – Dyrek-
tor Biblioteki, mgr Aneta Liczko – Kierownik Aka-
demickiego Centrum Kompetencji, mgr Marta 
Żołnierewicz – Kierownik Działu Badań, Projektów 
i Współpracy, mgr Mirosław Szczypiorski – Kierownik 
Działu Rozwoju, Promocji i Wydawnictw, mgr Miro-
sław Zaguła – Dyrektor Biura Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju PWSZ im. Witelona w Legnicy „Wspólnota 
Akademicka”. 

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciła także 
Bernadetta Brożyna – Dyrektor Departamentu Kla-
strów i Komunikacji Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A. Oczywiście podczas uroczystości 
nie zabrakło nauczycieli obu szkół, rodziców oraz 
uczniów.
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Po krótkiej prezentacji dotyczącej powstania Komi-
sji Edukacji Narodowej dr Dariusz Wędzina – Dyrek-
tor Zespołu Szkół Akademickich i Akademickiego 
Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy oraz mgr inż. 
Krystian Sadowski – Dyrektor Technikum Akademi-
ckiego w Legnicy dokonali immatrykulacji uczniów 
pierwszych klas, czyli przyjęcia ich w poczet spo-
łeczności szkolnej.

Następnie głos zabrał dr Dariusz Wędzina, który 
podkreślił ważną rolę otoczenia Szkoły we wspiera-
niu jej rozwoju. Z kolei mgr inż. Krystian Sadowski 
powiedział w swoim wystąpieniu, że cieszy się z tak 
licznej grupy nowych uczniów i złożył życzenia powo-
dzenia w dalszej nauce.

Doktor Monika Wierzbicka pogratulowała nowym 
uczniom Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego 
i Techniku Akademickiego korzystnego wyboru 
kolejnego etapu edukacji oraz zapewniła, że Uczel-
nia będzie cały czas wspierać obie Szkoły w ich 
rozwoju i zapewni jak najlepszą jakość przekazy-
wanej wiedzy.

Również Bernadetta Brożyna pogratulowała ucz-
niom doskonałego wyboru szkół i prosiła, by ten 
czas – czas nauki – wykorzystali jak najlepiej.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące wyróżnia 
między innymi rozszerzona ilość nauczanych języ-
ków obcych, zajęcia dodatkowe oraz indywidualne 
podejście do ucznia. ALO to też możliwość realizo-
wania swoich pasji i zamiłowań. Dodatkowymi atu-
tami szkoły jest także nowoczesna baza dydaktyczna 
i doskonała kadra nauczycielska, ciekawe wyprawy 
edukacyjne oraz wymiana międzynarodowa.

Technikum Akademickie w Legnicy nastawione 
jest na współpracę z przemysłem, co wiążę się między 
innymi z powstawaniem klas patronackich. Szkoła 
rozpoczęła działalność, kształcąc w zawodach technik 
automatyk oraz technik informatyk. Zdane w trakcie 
nauki państwowe certyfikaty kwalifikacji zawodowych 
umożliwią absolwentom Technikum Akademickiego 
uzyskanie tytułu zawodowego – technika, który 
podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy w kraju 
i za granicą.
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Dla pracowników Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy 24 września przygoto-
wano piknik „Pożegnanie lata 2021”. 
Z oferty wspólnej zabawy skorzystało 
ponad 100 osób. W sielskiej atmo-
sferze można było pobawić się przy 
dźwiękach muzyki i wysłuchać kon-
certu Nikoli Wardy i zespołu Cookie 
Band.

Przy stołach z poczęstunkiem 
usiedli pracownicy Uczelni, by móc 
nacieszyć się miłą atmosferą. Bawili 
się zarówno pracownicy dydaktyczni, 
jak i nie będący nauczycielami aka-
demickimi. 

Pracownicy Uczelni pożegnali lato
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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

humANISTYCZNYCh
ARTYSTYCZNYCh
LINGWISTYCZNYCh
mATEmATYCZNYCh
BIOLOGICZNYCh
ChEmICZNYCh
PRZYRODNICZYCh
INŻYNIERSKIch
INFORmATYCZNYCh
mEDYCZNYCh
PRAWNICZYCh
ARchITEKTONIcZNYch
DZIENNIKARSKIch

rodzinna
atmosfera 

64

przygotowuje
do studiów
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W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukażą się 
„Zeszyty Naukowe” nr 40(3)/2021. Wydanie skła-
dać się będzie z 8 artykułów: 

1. Andrzej Szczepański – „German Population in 
the Ethnic Policy of «People’s Poland»” („Lud-
ność niemiecka w polityce etnicznej «Polski 
Ludowej»”).

2. Karolina Muzyczka – „Uprawnienia strony 
w administracyjnym postępowaniu egzeku-
cyjnym”.

3. Marek Brylonek – „Rywalizacja mocarstw 
z perspektywy Stanów Zjednoczonych Ameryki 
u progu trzeciej dekady XXI wieku”.

4. Łukasz Wojcieszak – „Ewolucja bezpieczeństwa 
gazowego Bułgarii – studium przypadku”.

Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona 
w Legnicy nr 40(3)2021

5. Anna Tyczkowska-Kowerczyk – „Bezpieczeń-
stwo jako potrzeba i prawo człowieka”.

6. Patryk Gołubców – „Realizm polityczny 
w myśli Niccolò Machiavellego. Zarys prob-
lematyki”.

7. Robert Gwardyński – „Bezpieczeństwo pań-
stwa jako efekt działania systemowego”.

8. Marcin Hibner – „Kultura bezpieczeństwa 
wśród pracowników kopalni”.

Wydanie zamykają zasady zamieszczania arty-
kułów w czasopiśmie oraz instrukcja dotycząca 
przygotowania i struktury artykułów. Informa-
cje te opublikowano z myślą o autorach, którzy 
chcieliby zgłosić swoje artykuły do kolejnych 
wydań „Zeszytów Naukowych”.
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20 września 2021 
roku odbyło się posiedze-
nie Zarządu Klubu Uczel-
nianego Akademickiego 
Związku Sportowego Pań-
stwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy, które zainaugu-
rowało prace w nowym roku 
akademickim 2021/2022. 
Na posiedzeniu poruszono 
m.in. następujące sprawy:
• odczytano sprawozda-
nie z działalności Klubu 
Uczelnianego AZS PWSZ 

im. Witelona w Legnicy w roku akademickim 
2020/2021,

• podjęto uchwałę w sprawie składki członkowskiej 
AZS na rok akademicki 2021/2022 (składka pod-
stawowa – STANDARD, została utrzymana na ubie-
głorocznym poziomie: 50 zł),

• omówiono sprawy sportowe, m.in. wygranie 
konkursu ofert na organizację Akademickich 
Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Kobiet w roku 
2022,

Wracamy do GRY!

Zaczynasz studia? Trenujesz, a może chcesz 
zacząć? 

Zostań członkiem AZS i wyrób legitymację 
ISIC-AZS!

Informujemy, że od roku akademickiego (2020/2021) 
wyrabianie legitymacji AZS odbywa się wyłącznie 
drogą elektroniczną. Każdy może w ten sposób wyro-
bić ją samodzielnie w zaledwie kilka minut.

Wejdź na stronę: www.legitymacje.azs.pl

Wypełnij wniosek i wybierz odpowiednią składkę 
ubezpieczeniową:
• Składka STANDARD (NNW 6.500 zł) – koszt 50 zł,
• Składka KOMFORT (NNW 25.000 zł) – koszt 100 zł,

Wstąp do AZS!
• Składka SPORT (NNW 65.000 zł) – koszt 1000 zł.

Zwróć uwagę na poprawne wypełnienie danych:
• WYBÓR UCZELNI: Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa im. Witelona w Legnicy,
• WYBÓR KLUBU AZS: KU Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa Legnica,
• WYBÓR SEKCJI SPORTOWEJ: poprawny adres 

e-mail (na podany adres zostanie wysłane potwier-
dzenie zapisania danych w systemie oraz zawarcia 
ubezpieczenia).

Poczekaj na zaakceptowanie Twojego wniosku 
przez Klub i opłać legitymację. Po akceptacji wniosku 
zostaniesz poinformowany o tym e-mailem.

• w sprawach różnych nakreślono stan przygotowań 
do nowego sezonu sportowego i udziału w Dolno-
śląskiej Lidze Międzyuczelnianej poprzez urucho-
mienie treningów sekcji sportowych na Uczelni 
dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek).



W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy 6 października bieżącego roku zorganizo-
wano warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy 
z obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym przy 
użyciu nowoczesnego symulatora oraz warsztat z obsługi 
symulatora lokomotywy spalinowej 6 Dg.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy została wpisana przez Urząd Transportu Kole-
jowego do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowa-
nia. Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów 
oraz Kandydatów na Maszynistów zorganizował nabór 
na pierwszą edycje szkolenia na licencje maszynisty. Szko-
lenie będą prowadzić pracownicy zatrudnieni u różnych 
przewoźników, zarówno z obszaru Dolnego Śląska, jak 
i terenu całego kraju. Ośrodek w swoich strukturach 
posiada także instruktorów zatrudnionych u zarządców 
infrastruktury oraz psychologa transportu. Ponadto każdy 
uczestnik szkolenia w ramach kursu będzie miał do dyspo-
zycji 3 godziny jazdy na symulatorze pojazdu kolejowego.

Szkolenia będą prowadzone z wykorzystaniem symula-
tora kolejowego dla maszynisty oraz symulatora systemu 
Kontroli Traffic PKP, które znajdują się na wyposażeniu 
Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych. Symulator 
kolejowy SMART wyposażony jest w pulpit lokomotywy 
Newag 6 Dg, oprogramowanie symulacyjne z biblioteką 
trasy SIM Factor oraz stację instruktorską. Symulator 
Kontroli Traffic składa się z pięciu stacji dla kursantów 
i stanowiska instruktora.

Fot. Piotr Krzyżanowski
(legnica.naszemiasto.pl)
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Uczniowie na warsztatach 
z wykorzystaniem symulatora kolejowego


