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co za nami4
3 listopada – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

im. Witelona w Legnicy wspólnie z Legnicką Spe-
cjalną Strefą Ekonomiczną oraz firmą 5sAUTOMATE 
zorganizowała warsztaty w ramach Dolnośląskiego 
Klastra Motoryzacyjnego. Dotyczyły one przemysło-
wej inspekcji wizyjnej i nowoczesnych rozwiązań 
inżynierskich. 

4 listopada – w Państwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy zostało podpisane 
porozumienie dotyczące prac nad skonstruowaniem 
prototypu inteligentnego drona, który mógłby jed-
nocześnie monitorować jakość powietrza i stan dróg. 

Będzie to pierwszy projekt badawczy, w którym wezmą 
udział studenci kierunków technicznych. 

4 listopada – Wydział Nauk Technicznych i Eko-
nomicznych zorganizował kolejne „Seminarium prze-
mysłowe”. Tym razem gościliśmy przedstawicieli firmy 
Collins Aerospace, jednego z największych global-
nych graczy w branży lotniczej, którzy w bardzo 
interesujący sposób przedstawili słuchaczom profil 
działalności firmy. 

6 listopada – w Państwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy rozpoczęły się zajęcia 
w ramach kursu uprawniającego do zdobycia licencji 
maszynisty.

8 listopada – w ramach Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości Biuro Karier PWSZ im. Witelona 
Legnicy wraz z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Legnicy oraz Agencją Rozwoju Regionalnego 
ARLEG przygotowało w czytelni w budynku A punkty 

konsultacyjne. Studenci mieli możliwość uzyskania 
informacji dotyczących programu „Przedsiębiorczość 
drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dol-
nego Śląska”, oferującego środki finansowe na wspar-
cie osób w wieku 18 – 29 lat. 

8 listopada – we Wrocławiu podsumowano Spor-
towy Rok Akademicki 2020/2021. Dyplom za dzie-
wiąte miejsce w klasyfikacji generalnej DLM odebrali 
także przedstawiciele Klubu Uczelnianego AZS PWSZ 
im. Witelona w Legnicy w osobach: Jacek Kiełb – p.o. 
Prezesa KU AZS i Aleksandra Rudzińska – Członek 
Zarządu KU AZS.

8 listopada – studenci kierunków technicznych, 
w tym Interdyscyplinarnego Koła Innowacji, uczest-
niczyli w V Międzynarodowych Targach Innowacyj-
nych Rozwiązań Przemysłowych „Warsaw Industry 
Week”. Dzięki temu poznawali w praktyce najnowsze 
rozwiązania technologiczne stosowane w produkcji.

9 listopada – w ramach Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości Biuro Karier PWSZ im. Witelona 
w Legnicy zorganizowało grę strategiczną pn. „Chłop-
ska Szkoła Biznesu”, w której brali udział drużyny 
studentów z trzech wydziałów uczelni.

9 listopada – w Państwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej im. Witelona w Legnicy odbył się wykład 
na temat bezzwrotnego wsparcia na otwarcie działal-
ności gospodarczej dla studentów. Spotkanie zorgani-
zował Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych. 
Zaproszonym prelegentem była Aleksandra Mania 
z prowadzonego w Legnicy Lokalnego Punktu Infor-
macyjnego Funduszy Europejskich. 
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9 listopada – studenci kierunku Zarządzanie 
i inżynieria produkcji w wyniku pozytywnie złożo-
nego egzaminu nabyli uprawnienia licencjonowanego 
logistyka. 

12 listopada – był dniem wolnym od pracy dla pra-
cowników niebędących nauczycielami akademickimi.

17 listopada – na Wydziale Nauk Społecznych 
i Humanistycznych zorganizowano spotkanie z intere-
sariuszami oraz partnerami zewnętrznymi. Rozmowy 
dotyczyły współpracy w zakresie wspólnych działań 
edukacyjnych.

17 listopada – uczniowie Technikum Mechatro-
nicznego z Zespołu Szkół w Chocianowie zostali 
zaproszeni przez Wydział Nauk Technicznych i Eko-
nomicznych na warsztaty w laboratorium kobotyki.

17 listopada – młodzież z Technikum Logi-
stycznego z Zespołu Szkół w Chocianowie gościła 
na warsztatach w laboratorium logistyki i transportu. 
Uczniowie trenowali prowadzenie lokomotywy oraz 
zarządzanie ruchem kolejowym za pośrednictwem 
symulatora SRK.

18 listopada – kolejne „Seminarium przemysłowe” 
zorganizował Wydział Nauk Technicznych i Ekono-
micznych. Tym razem gościliśmy przedstawiciela firmy 
Mine Master Spółka z o.o., jednego z największych 
producentów maszyn górniczych dla górnictwa pod-
ziemnego i robót tunelowych.

18 listopada – Wydział Nauk Społecznych i Huma-
nistycznych przygotował warsztaty dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych nt. „Twórcze spędzanie czasu 
podczas pandemii”.

18 listopada – przedstawiciele Wydziału Nauk 
Technicznych i Ekonomicznych wzięli udział w Legni-
ckim Spotkaniu Biznesu, zorganizowanym przez Leg-
nicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. pod hasłem 
„Wyzwania dla firm w XXI wieku”.

19 listopada – odbywała się IV Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa pt. „W trosce o rozwój i bez-
pieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne”. 
Jej współorganizatorem jest Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Konferencja odby-
wała się w formule on-line.

25 listopada – z okazji Dnia Kolejarza, na warszta-
tach z wykorzystaniem symulatorów kolejowych goś-
ciliśmy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. mjra 
Henryka Sucharskiego w Złotoryi.

25 listopada – na kolejnym „Seminarium prze-
mysłowym”, które odbyło się w Centrum Konfe-
rencyjno-Widowiskowym naszej Uczelni gościliśmy 
przedstawicieli Huty Miedzi Legnica, którzy zapre-
zentowali nowatorskie inwestycje i wdrożenia prze-
mysłowe, transformujące zakład w kierunku huty 
hybrydowej.

25 listopada – Polskie Towarzystwo Zarządzania 
Produkcją Oddział Dolnośląski w konkursie na naj-
lepszą pracę dyplomową w 2021 roku nagrodziło 
absolwentki Wydziału Nauk Technicznych i Ekono-

micznych! Pierwsze miejsce zdobyła inż. Joanna Ryl-
ska. Wyróżnienia otrzymały: inż. Justyna Jędrusiak, 
inż. Jolanta Stankiewicz oraz mgr Renata Wójcik. 
Nagrody zostały wręczone w Centrum Konferencyjno
-Widowiskowym podczas „Seminarium Przemysło-
wego”.

27 listopada – ruszyła I edycja Studiów Podyplomo-
wych „Psychologiczne Metody Wspierania Rozwoju”. 
Program studiów składa się z modułów szkolenio-
wych, podczas których słuchacze pod kierunkiem 
doświadczonych praktyków poznają poszczególne 
metody pracy w oparciu o różnorodne koncepcje 
psychologiczne.

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

30 listopada – minął termin zapisów studentów 
zainteresowanych wyjazdem na studia semestralne 
lub roczne za granicę. Studenci mogą wyjechać mię-
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 Zagranicą 
zakończyło się przyjmowanie wniosków na wyjazd 
na praktykę/staż trwający 2 miesiące w ramach pro-
gramu 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 – minął termin zgłoszenia wnio-
sków na wyjazd nauczycieli akademickich z wykła-
dami za granicę w ramach programu Erasmus+ 
w roku akademickim 2021/2022. Ponadto kończy 
się przyjmowanie wniosków pracowników niebę-
dących nauczycielami akademickimi na szkolenie 
za granicą w ramach programu Erasmus+ w roku 
akademickim 2021/2022. 



6 nowe zasady

Ukazało się zarządzenie Rektora Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
w sprawie ustalenia zasad postępowania w związku 
z zagrożeniem COVID-19 w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 

Zarządzenie określa zasady i procedury postępo-
wania obowiązujące w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy w związku 
z zagrożeniem COVID-19, dotyczące wszystkich osób 
przebywających na terenie Uczelni.

Celem wprowadzonych zasad i procedur jest zmi-
nimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem 
SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 oraz: umożliwienie 
pracownikom administracji i obsługi wykonywania 
pracy zawodowej, umożliwienie nauczycielom akade-
mickim przeprowadzania zajęć, konsultacji, zaliczeń 
i egzaminów na terenie Uczelni, umożliwienie studen-
tom, a także innym osobom uczestniczącym w różnych 
formach kształcenia realizowanych w Uczelni, zwa-
nych dalej „studentami”, udziału w zajęciach dydak-
tycznych, zaliczeniach, egzaminach i konsultacjach.

Na terenie Uczelni mogą przebywać tylko jej pra-
cownicy, studenci, pracownicy firm zewnętrznych 
obsługujących Uczelnię, najemcy oraz ich uczestnicy 
kształcenia, usługodawcy oraz asystenci osób z nie-
pełnosprawnością, a także inne osoby, jeżeli jest to 
niezbędne do funkcjonowania Uczelni.

Przy każdym wejściu do poszczególnych budynków 
Uczelni powinien znajdować się dozownik z płynem 
do dezynfekcji rąk. Wszystkie osoby przebywające 
na terenie Uczelni mają obowiązek mycia i dezyn-
fekcji rąk przy każdym wejściu/wyjściu do/z Uczelni 
oraz w trakcie pracy.

W obiektach Uczelni istnieje obowiązek noszenia 
maseczek na korytarzach i w pomieszczeniach ogólnie 
dostępnych dla wszystkich, tj. hole, korytarze, windy, 
toalety itp. W pomieszczeniach biurowych maseczki 
powinni nosić studenci oraz inne osoby z zewnątrz.

Zaleca się, aby na wszystkich zajęciach stacjonar-
nych studenci byli w maseczkach.

W kontaktach z innymi osobami należy: utrzymy-
wać bezpieczną odległość od innych osób, nawet jeśli 
nie wydają się chore, często myć ręce, unikać dotyka-
nia oczu, nosa i ust, stosować zasady ochrony podczas 
kichania i kaszlu, starać się przebywać w otwartych, 
dobrze wentylowanych pomieszczeniach, jeśli jest taka 
możliwość należy otworzyć okno, podczas powitania 
unikać uścisków i podawania dłoni.

Dział Administracyjno-Techniczny jest odpowie-
dzialny za: zapewnienie odpowiednich środków 
ochrony i środków do dezynfekcji, wyznaczenie 
pomieszczenia w Uczelni jako miejsca izolacji dla osób 
z podejrzeniem objawów charakterystycznych dla 
choroby zakaźnej COVID-19 oraz wyposażenia ww. 
pomieszczenia w zestaw ochronny, zapewnienie środ-
ków ochrony osobistej dla pracowników oraz środki 
higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni użytko-

Jak postępować w związku zagrożeniem 
COVID-19

wych, umieszczenie w widocznych miejscach instruk-
cji, jak prawidłowo myć i dezynfekować ręce oraz 
zakładać i zdejmować maseczkę ochronną.

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawiru-
sem SARS-CoV-2 osoba pozostaje w domu i kontaktuje 
się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Za organizację pracy dydaktycznej i administra-
cyjnej na wydziałach odpowiada dziekan danego 
wydziału.

Dziekan wydziału: dostosowuje zasady organizacji 
zajęć oraz procedury obowiązujące w czasie zajęć 
w obiektach Uczelni do wymogów zwiększonego 
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii korona-
wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, współpracuje 
z kierownikiem Działu Administracyjno-Technicznego 
w zakresie zgłaszania potrzeb zaopatrzenia w odpo-
wiednie środki ochronny i środki do dezynfekcji.

W czasie zwiększo-
nego reżimu sanitar-
nego studenci powinni 
ograniczyć przebywa-
nie na Uczelni do czasu 
wynikającego z har-
monogramu zajęć sta-
cjonarnych, udziału 
w zaliczeniach i egza-
minach, korzystania 
z biblioteki lub w celu 
załatwienia w Uczelni 
sprawy, której nie można 
załatwić telefonicznie 
lub drogą elektroniczną.

Za organizację i prze-
bieg zajęć odpowiada pracownik dydaktyczny nauczy-
ciel akademicki prowadzący zajęcia w danej sali 
z określoną grupą studentów, który jest zobowią-
zany prowadzić ewidencję osób uczestniczących w 
zajęciach, niezbędną do ustalenia listy osób mogą-
cych być zagrożonych ewentualnym zachorowaniem 
na COVID-19. 

Należy ograniczyć możliwość gromadzenia się stu-
dentów podczas wchodzenia do sal dydaktycznych.

W zajęciach dydaktycznych mogą uczestniczyć 
tylko osoby zdrowe, bez objawów sugerujących cho-
robę zakaźną COVID-19 (gorączka, suchy kaszel, 
duszność, ból mięśni, ból gardła, ból głowy, utrata 
lub zaburzenia smaku i/lub węchu oraz biegunka, 
zapalenie spojówek, wysypka skórna lub przebarwie-
nia palców u rąk i stóp).

W każdej sali dydaktycznej powinien znajdować 
się płyn do dezynfekcji umożliwiający odkażenie rąk.

Student powinien mieć założoną maseczkę 
ochronną zakrywającą nos i usta.

Sale dydaktyczne muszą być regularnie wietrzone 
i często dezynfekowane.

Każda sala dydaktyczna powinna posiadać środki 
do dezynfekcji powierzchni biurowych oraz specjali-
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styczne środki do odkażania sprzętu dydaktycznego 
(np. sprzęt medyczny, fantomy, kozetki i inne).

W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia, 
nie powinny przebywać osoby postronne inne niż stu-
denci oraz osoby prowadzące zajęcia, a także asystenci 
osób z niepełnosprawnościami, a w wyjątkowych 
sytuacjach, np. hospitacji zajęć, także inne osoby.

Każdy student powinien korzystać z własnych 
przyborów i przedmiotów niezbędnych do sprawnej 
i skutecznej realizacji zajęć.

Nie zaleca się pożyczania przedmiotów od innych 
studentów oraz przynoszenia na zajęcia zbędnych 
rzeczy.

 Studenci mogą w czasie przerwy w zajęciach 
opuścić budynek, w którym zajęcia się odbywają, 
lub przebywać na jego terenie, jeżeli zapewniona jest 
odpowiednia przestrzeń pozwalająca na przestrzega-
nie dystansu społecznego.

W przypadku osób ze szczególnymi potrzebami, 
w tym osób z niepełnosprawnościami, wymagają-
cymi wsparcia przy stosowaniu się do ustalonych 
w Uczelni zasad i procedur, pomocy udzielać powinien 
prowadzący zajęcia lub inna osoba wyznaczona przez 
dziekana wydziału.

Organizacja egzaminów, zaliczeń i obrony prac 
dyplomowych: za organizację przebiegu egzaminów, 
zaliczeń i obrony prac dyplomowych na danym 
wydziale odpowiada dziekan wydziału, przed rozpo-
częciem egzaminu, zaliczenia lub obron prac dyplomo-
wych należy przewietrzyć pomieszczenia, w których 
będą się one odbywać, w trakcie trwania egzaminów, 
zaliczeń i obron prac dyplomowych należy wietrzyć 
pomieszczenia co godzinę, należy unikać skupisk stu-
dentów i innych osób na korytarzu przed i w trakcie 
trwania egzaminów, zaliczeń i obron prac dyplomo-
wych, każda sala dydaktyczna, w której przepro-
wadzane są egzaminy lub zaliczenia, powinna być 
wyposażona w środki do dezynfekcji powierzchni 
biurowych oraz specjalistyczne środki do odkażania 
sprzętu dydaktycznego (np. sprzętu medycznego), 
członkowie komisji egzaminacyjnej powinni być zaopa-
trzeni w maseczki, egzaminowana osoba powinna 
posiadać maseczkę, którą jest zobowiązana użyć 
w sytuacji wskazanej przez osobę przeprowadzającą 
egzamin lub zaliczenie, wyznaczony członek komisji 
przed wejściem studenta do sali dydaktycznej może 
dokonać pomiaru temperatury ciała, do egzaminów, 
zaliczeń i obron prac dyplomowych mogą przystąpić 
tylko studenci bez objawów sugerujących chorobę 
zakaźną COVID-19, bezwzględnie przy każdym wej-
ściu/wyjściu z sali dydaktycznej student ma obowią-
zek odkażenia rąk płynem dezynfekującym, sprzęt 
dydaktyczny używany przez studentów powinien 
być odkażany odpowiednim środkiem do dezynfekcji 
po każdym użyciu.

 Studenta, pracownika lub inną osobę przebywającą 
na terenie Uczelni, u której istnieje podejrzenie zacho-
rowania na COVID-19, należy odizolować od reszty 
osób w pomieszczeniu wyznaczonym do tego na tere-
nie Uczelni, tj. Izolatorium w sali nr 107 w budynku A 
oraz poinformować o tym fakcie dziekana wydziału 
lub Kanclerza.

W przypadku osób ze szczególnymi potrzebami, 
w tym osób z niepełnosprawnościami, należy przy 
tych czynnościach wziąć pod uwagę ich potrzeby 
i zastosować odpowiednie postępowanie.

Osoba, u której istnieje podejrzenie zachorowania 
na COVID-19: bezzwłocznie udaje się do wyznaczo-
nego pomieszczenia izolacji, stosuje się do zaleceń 
pracowników Uczelni, którzy będą udzielać jej pomocy, 
współpracuje w zakresie podania niezbędnych danych 
i informacji potrzebnych przy udzielaniu pomocy, 
jest zobowiązania do podania informacji na temat 
wszystkich osób, z którymi miała kontakt na terenie 
Uczelni.

Dziekan wydziału, Kanclerz lub inna wyznaczona 
w Uczelni osoba: kieruje do pomocy dla osoby podej-
rzanej o zachorowanie na COVID-19 pracownika, 
który przystępując do działań, zabezpieczony jest 
za pomocą środków ochrony osobistej oraz środków 
ochrony indywidualnej, zgodnie z wytycznymi Głów-
nego Inspektora Sanitarnego, pomaga osobie podej-
rzanej o zachorowanie na COVID-19 w powiadomieniu 
rodziny o zaistniałej sytuacji, ustala listę osób, które 
mogły mieć kontakt z osobą podejrzaną o zacho-
rowanie, po zakończonej interwencji, dopilnowuje, 

aby zostały zdezynfekowane wszystkie pomieszczenia 
i sprzęty, z którymi miała kontakt osoba podejrzana 
o zachorowanie.

Wszystkie osoby, które biorą udział przy udzie-
laniu pomocy osobie podejrzanej o zachorowanie 
na COVID- 19 są zobowiązane do zachowania szczegól-
nej ostrożności przy podejmowaniu wszelkich czynno-
ści, w tym zwłaszcza ograniczyć do minimum kontakt 
bezpośredni oraz unikać udziału dodatkowych osób, 
jeżeli nie jest to potrzebne.

Dziekan wydziału, Kanclerz lub wyznaczona 
w Uczelni osoba, zawiadamia Stację Sanitar-
no-Epidemiologiczną w Legnicy o zaistniałym 
zdarzeniu. Kontakt telefoniczny z Oddziałem Epide-
miologii w godzinach urzędowania 7:30 – 15:00 tel. 
76 724 53 10, całodobowy telefon: 600 312 142; adres 
poczty elektronicznej: psse.leqnica@pis.qov.pl

Rektor w porozumieniu z dziekanem wydziału oraz 
Kanclerzem ustala zasady dalszej realizacji zajęć lub 
pracy w Uczelni.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Prace nad skonstruowaniem prototypu inteligen-
tnego drona, który mógłby jednocześnie monitorować 
jakość powietrza i stan dróg, będą pierwszym projek-
tem badawczym, którego studenci kierunków tech-
nicznych PWSZ im. Witelona podejmą się w ramach 
porozumienia Uczelni z samorządem i biznesem. 

Porozumienie zostało podpisane w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 
Jego sygnatariuszami byli: władze Uczelni, Starosta 
Powiatu Legnickiego, przedstawiciele Rady Fede-
racji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczel-
nej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego, 
reprezentanci wrocławskiego Instytutu INTL i firmy 
TVVPOL. Współpracę sygnowano w ramach tzw. Zło-
tego Trójkąta Wiedzy, czyli wspólnych działań insty-
tucji nauki, biznesu i samorządu na rzecz regionu. 
Pierwszy dokument o współdziałaniu dotyczy głów-
nie dronów, których konstrukcji podejmie się Uczel-
nia we współpracy z wyspecjalizowanymi firmami, 
a władze Powiatu Legnickiego wykorzystają je m.in. 
do działań związanych z monitoringiem, ekologią czy 
zarządzaniem kryzysowym. 

Biorą wzór z najlepszych

Sygnatariusze dokumentu zobowiązali się m.in. 
do wspólnej realizacji prac badawczych i transferu 
wiedzy pomiędzy środowiskiem akademickim i gospo-
darczym oraz wspólnych działań edukacyjnych, staży 
i szkoleń dla studentów.

– Porozumienie jest wzorowane na doświadcze-
niach wysoko rozwiniętych państw, m.in. USA, Japo-
nii, Niemiec, Wielkiej Brytanii. Wierzę, że przyniesie 
dobre efekty także w naszym regionie – mówi dr hab. 
inż. Piotr Wrzecioniarz, propagujący od lat przedsię-
biorczość akademicką, znany m.in. z konstruowania 
i wprowadzania na polski rynek wielu innowacyjnych 
rozwiązań, w tym pojazdów elektrycznych; wykła-
dowca Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych 
PWSZ im. Witelona.

– Choć przez 40 lat współpracowałem z wieloma 
uczelniami w kraju i za granicą, do współpracy obec-
nie wybrałem legnicką PWSZ. Uważam bowiem tę 
jednostkę za nowoczesną, otwartą na rozwój. Uczelnia 

Inteligentny dron i ważna współpraca
ma młodą, ambitną kadrę, która szybko i skutecznie 
reaguje na potrzeby rynku. Otoczenie biznesowe jest 
także imponujące: największa firma Dolnego Ślą-
ska, czyli KGHM, wielkie koncerny motoryzacyjne, 
w tym Mercedes z fabryką w Jaworze czy polkowicki 
Volkswagen, a także inne przedsiębiorstwa wysokich 
technologii działające m.in. w Legnickiej Specjalnej 
Stefie Ekonomicznej. Studenci z tych firm i dla tych 
firm są na najwyższym poziomie. Jako jeden z ini-
cjatorów współpracy instytucji nauki, samorządu 
i biznesu w regionie nie wyobrażam sobie aktualnie 
lepszego od PWSZ im. Witelona miejsca na realizację 
tych działań – dodaje prof. Wrzecioniarz.

 Są plany i pieniądze

Dokument o współpracy nie jest pustą deklaracją. 
– W przyszłorocznym budżecie Powiatu Legnickiego 

zagwarantowane zostały, w związku z porozumieniem, 
finanse nie tylko na projekt badawczy związany z pra-
cami studentów PWSZ im. Witelona nad skonstruo-
waniem wielofunkcyjnego drona, ale planujemy też 
uruchomienie, m.in. w Powiatowym Zespole Szkół 
w Chojnowie, pracowni robotycznych – zapowiada 
Adam Babuśka, Starosta Legnicki, jeden z sygnata-
riuszy porozumienia.

Przygotowania do współpracy Uczelni z samorzą-
dem i biznesem trwały od dłuższego czasu. Były 
poprzedzone licznymi ustaleniami, rozmowami. 
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– Podpisanie porozumienia ma wielkie znaczenie. 
I dla regionu, i dla PWSZ im. Witelona. Dzięki takim 
m.in. działaniom budujemy coraz silniejszą Uczelnię 
– mówi dr inż. Daniel Medyński, Dziekan Wydziału 
Nauk Technicznych i Ekonomicznych.

Ruszył też Instytut Innowacji

Legnicka PWSZ prowadzi obecnie starania zmierza-
jące do przekształcenia jej w akademię. Od nowego 
roku będzie nosić nazwę Collegium Witelona Uczelnia 
Państwowa. 

– Za nową nazwą idzie wiele zmian. Intensywna 
współpraca z samorządem i biznesem jeszcze bardziej 
nas wyróżni. Uruchomiliśmy Instytut Technologii 
i Innowacji, pod kierownictwem dr inż. Renaty Gni-
teckiej, którego zadaniem jest m.in. podejmowanie 
działań w zakresie komercjalizacji wyników prac 
badawczo-rozwojowych Uczelni. PWSZ im. Witelona 
jest nowoczesna i otwarta na zmiany, jednak niewiele 

moglibyśmy zdziałać, gdyby nie wsparcie naszego oto-
czenia, czyli samorządu i biznesu. Dlatego dziękujemy 
za tę wolę współpracy sygnatariuszom umowy – mówi 
dr Karol Rusin, Prorektor ds. Rozwoju w legnickiej 
Uczelni.
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Studenci z Polski i Ukrainy uczestniczyli w wyjąt-
kowym projekcie na rzecz integracji i tolerancji, 
realizowanym wspólnie przez PWSZ im. Witelona 
w Legnicy i Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu.

Projekt dofinansowany ze środków Polsko-Ukraiń-
skiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa 
Edukacji i Nauki nosił nazwę „Od ziemi Witelona 
do ziemi Iwana Franki – poznajemy siebie i naszych 
Partnerów”. Realizowała go Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona w Legnicy (od nowego roku 
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa) w partner-
stwie z Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem 
im. Iwana Franki w Drohobyczu. 

Realizacja projektu zbiegła się z obchodami 
165. rocznicy urodzin Iwana Franki – jednego z naj-
wybitniejszych przedstawicieli ukraińskiej myśli poli-
tycznej i literatury. Natomiast przybliżenie w projekcie 
postaci Witelona, patrona legnickiej PWSZ, żyjącego 
w XIII w. wybitnego matematyka, fizyka, optyka, 
filozofa i psychologa, wiązało się z przypadającymi 
na 2022 rok obchodami ćwierćwiecza działalności 
legnickiej Uczelni.

relacje

Uczelnia dla integracji i tolerancji

®

W ramach projektu grupa studentów Witelonki 
gościła przez 5 dni w Drohobyczu, następnie studenci 
z Ukrainy przyjechali na 5 dni do Legnicy. Młodzi 
ludzie z obu krajów – studenci różnych kierunków: 
od Informatyki, Logistyki, przez Historię i Filologię, 
po Ratownictwo medyczne czy Fizjoterapię – miesz-
kali razem w jednym miejscu, uczestniczyli wspólnie 
w wielu działaniach, warsztatach, zajęciach i spotka-
niach organizowanych przez ich macierzyste Uczelnie 
w Legnicy i w Drohobyczu. 

– Dzięki temu mogli się zintegrować, odkryć 
wspólną przeszłość, poznać dziedzictwo kulturowe, 
historię i obyczaje obu narodów, ale też zobaczyć z bli-
ska swoje codzienne życie, zrozumieć się nawzajem 
i zaprzyjaźnić – mówi dr Beata Skwarek z Zakładu 
Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych i Humani-
stycznych PWSZ im. Witelona. 

 Studentom obu krajów projekt bardzo się spo-
dobał. 

– Ci z Drohobycza już dopytują o dalsze możliwo-
ści poznawania Dolnego Śląska, a ci z Legnicy chcą 
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jeszcze lepiej poznać piękną Ukrainę. 
Dlatego PWSZ im. Witelona będzie się 
starać o kolejne, wspólne z Ukrainą pro-
jekty – zapowiada dr Beata Skwarek.

Relacje z poszczególnych działań 
można było śledzić na forach społecz-
nościowych i stronach internetowych 
obu Uczelni. Działa też witryna interne-
towa projektu: http://purwm2021.pwsz.
legnica.edu.pl. 

PWSZ im. Witelona wyda także spe-
cjalny folder – w wersji drukowanej 
i elektronicznej – dokumentujący wizytę 
w ramach projektu polskiej grupy 
w Drohobyczu i ukraińskiej w Legnicy. 
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Studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne 
18 października 2021 roku brali udział w zajęciach 
praktycznych z wykorzystaniem bezzałogowych 
statków powietrznych (dronów). Pokazy prowadzili 
specjaliści z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bro-
chocinie.

– Ponieważ uczelnia kładzie duży nacisk na prze-
kazywanie studentom nie tylko wiedzy teoretycznej, 
ale przede wszystkim umiejętności praktycznych, 
postanowiliśmy zorganizować zajęcia ze strażakami, 
jako świetnymi praktykami, którzy podzielą się 
swoim doświadczeniem ze studentami – mówił dr 
hab. inż. Marcin Liberacki, prof. PWSZ, Dziekan 
Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Dzięki warsztatom w ramach studiów studenci 
poszerzają swoją wiedzę i umiejętności o wykorzy-
stanie dronów w służbach mundurowych. Zastoso-
wanie dronów jest bardzo szerokie, wykorzystuje 
się je np. w akcjach ratowniczych, poszukiwaw-
czych czy monitorowaniu terenu.

Strażacy z jednostki w Brochocinie wykorzystują 
m.in. specjalistyczne oprogramowanie Saruav, opra-
cowane przez naukowców z Uniwersytetu Wroc-
ławskiego, które jest nieocenione podczas akcji 
poszukiwania zaginionych ludzi. Program potrafi 
na podstawie zdjęć z drona tak przetworzyć uzy-
skany materiał, by wyszukać na fotografiach ludzi. 
Dron zapewnia też ratownikom bezpieczeństwo 
podczas akcji, sygnalizując im, np. w czasie prze-
szukiwania pustostanów, w którym miejscu muszą 
zachować szczególną ostrożność, bo urządzenie 
„widzi”, gdzie są urwane schody czy grożący zawa-
leniem strop.

Studentom zajęcia ze strażakami bardzo się 
podobały, zadawali dużo pytań. Uczelnia już stara 
się o współpracę z przedstawicielami innych służb 
i profesji, aby studenci mogli poznać różne „obli-
cza” dronów.

Drony nad Uczelnią
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14  nagrody i wyróżnienia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Wite-
lona w Legnicy została nominowana do nagrody 
„Uczelnia Roku” w największym plebiscycie edu-
kacyjnym w Polsce, prowadzonym przez „Gazetę 
Wrocławską”.

Jednocześnie nauczyciele akademiccy naszej 
Uczelni – dr hab. inż. Marcin Liberacki, prof. PWSZ, 
oraz dr Zbigniew Cesarz, emerytowany pracownik, 
zostali nominowani do tytułu „Nauczyciel Akade-
micki Roku”.

Dziękujemy za wyróżnienia i cieszymy się, 
że nasza aktywność jest zauważana! Głosować 
można do 17 grudnia na stronie internetowej 
„Gazety Wrocławskiej”.

Na każdym szczeblu edukacji głosowanie miesz-
kańców naszego województwa wyłoni zdobywców 
medali i nagród nie tylko dla nauczycieli, lecz 
także dla przedszkoli, szkół oraz uczelni.

Celem plebiscytu jest nagrodzenie uczelni, 
dla których poza aspektem edukacyjnym ważne 
są także kwestie organizacyjne oraz jakość komu-
nikacji i obsługi oferowana przez szkołę wyższą. 
Plebiscyt chce też uhonorować najbardziej chary-
zmatycznych i kreatywnych nauczycieli. Takich, 
którzy nie tylko doskonale przekazują wiedzę, lecz 
także mają umiejętność nawiązywania relacji, cieszą 
się autorytetem i sympatią studentów.

Nasza Uczelnia i pracownicy nominowani 
w plebiscycie „Gazety Wrocławskiej”



®
relacje 15

W Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicz-
nych 4 listopada br. zorganizował kolejne „Semina-
rium przemysłowe”. 

Tym razem gościliśmy przedstawicieli firmy Col-
lins Aerospace, jednego z największych globalnych 
graczy w branży lotniczej, którzy w bardzo intere-
sujący sposób przedstawili słuchaczom profil dzia-
łalności firmy. 

Collins Aerospace specjalizuje się w konstruk-
cjach lotniczych, awionice, wnętrzach, systemach 
mechanicznych, systemach emisji oraz systemach 
zasilania i sterowania, które obsługują klientów 
z sektorów komercyjnego, regionalnego, bizneso-
wego i wojskowego. Siedziba firmy znajduje się 
w Charlotte w Północnej Karolinie, firma zatrudnia 
78  000 pracowników w ponad 300 lokalizacjach 
na całym świecie, a w 2019 r. osiągnęła sprzedaż 
netto w wysokości 26 mld USD. Collins Aerospace 
to jedna z czterech firm tworzących Raytheon Tech-
nologies Corporation.

Spotkanie zorganizowano w ramach współpracy 
z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. 
w zakresie Dolnośląskiego Klastra Lotniczego. 

Zainteresowanie studentów oraz uczniów szkół 
średnich przerosło nasze oczekiwania. Zapraszamy 
na kolejne seminaria!

O branży lotniczej w Witelonce
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Listopadowe posiedzenie Rady Uczelni Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
poświęcone było przede wszystkim zagadnieniom 
finansowym.

Na wstępie Edward Biegun – Przewodniczący 
Komisji Budżetowej naszej Uczelni przedstawił pro-
jekt uchwały w sprawie zaopiniowania korekty planu 
rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy na rok 2021. 
Zmiany dotyczyły przede wszystkim dotychczasowego 
wykorzystania środków i planowanych wydatków 
do końca bieżącego roku. Członkowie Rady pozytyw-
nie zaopiniowali korektę planu rzeczowo-finansowego 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy na rok 2021 stanowiącą załącznik 
do uchwały.

W kolejnym punkcie obrad Edward Biegun przed-
stawił projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego 
rewidenta badającego sprawozdanie finansowe PWSZ 
im. Witelona w Legnicy. Na podstawie przedstawio-
nych opinii członkowie Rady Uczelni dokonali wyboru 
AUDIT CONSULT Sp. z o.o. do badania sprawozdania 
finansowego za rok 2021 Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Podpisanie umowy 
powierzono Kanclerzowi.

W ostatnim punkcie obrad omówiono sprawy bie-
żące.

Pozytywnie o korekcie budżetu
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W Ośrodku Szkolenia i Egzaminowania Maszy-
nistów oraz Kandydatów na Maszynistów działają-
cym przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy 6 listopada 2021 r. ruszyła 
pierwsza edycja kursu na licencję maszynisty.

Pierwszy nabór zakończył się dużym sukce-
sem, bowiem zdeklarowana liczba uczestników 
kursu wynosi 23 osoby. Kursantów – przyszłych 
maszynistów przed rozpoczęciem zajęć przywitali 
Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekono-
micznych dr inż. Daniel Medyński i Kierownik 
Zakładu Inżynierii Produkcji i Logistyki dr Mag-
dalena Dąbrowska oraz pracownicy Ośrodka mgr 
inż. Paweł Andrzejczyk i mgr Ewa Rajczakowska.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu na licencję 
maszynisty prowadzone są przez doświadczoną 
i wysoko wyspecjalizowaną kadrę, którą stano-
wią pracownicy różnych przedsiębiorstw kole-
jowych. W tym miejscu kierownictwo Ośrodka 
składa podziękowania wszystkim zaangażowanym 
w proces otwarcia naszego Ośrodka Szkolenia 
i Egzaminowania Maszynistów oraz Kandydatów 
na Maszynistów działającym przy Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Szczególne podziękowania składamy Zarządowi 
POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. za wszystkie działa-
nia wspierające działalność naszego Ośrodka oraz 
za współfinansowanie zakupu symulatora 6Dg.

Mamy wielką nadzieję, że spora część naszych 
kursantów, a może nawet wszyscy, po ukończeniu 
szkolenia na licencję maszynisty oraz pozytyw-
nym zaliczeniu egzaminu końcowego zasili szeregi 
przedsiębiorstw, z którymi współpracuje nasz o 
środek.

Kurs prowadzony jest w Ośrodku Szkolenia 
i Egzaminowania Maszynistów oraz Kandydatów 
na Maszynistów, który zgodnie z decyzją Prezesa 
Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 18 maja 
2021 został wpisany do rejestru ośrodków szko-
lenia i egzaminowania pod numerem: PL/55/2021.

Żywimy nadzieję, że wszyscy uczestnicy kursu 
ukończą go z wynikiem pozytywnym.

Ruszył kurs na licencję maszynisty



18 relacje

W związku z przypadającym w dniach 8 – 14 listo-
pada Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości Biuro 
Karier PWSZ im. Witelona w Legnicy wraz z Dolno-
śląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Legnicy oraz 
Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG zorganizowało 
działania, których celem było propagowanie postaw 
przedsiębiorczych wśród studentów.

8 listopada w czytelni w budynku A zorganizo-
wane zostały punkty konsultacyjne Agencji Rozwoju 
Regionalnego ARLEG S.A., w których studenci mieli 
możliwość uzyskać kompleksowe informacje dotyczące 
realizowanego programu „Przedsiębiorczość drogą 
do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Ślą-
ska”, oferującego środki finansowe na wsparcie osób 
w wieku 18 – 29 lat. 

W tym samym czasie konsultanci Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy oferowali studentom 
bezpłatne badania poziomu kompetencji standaryzo-
wanym testem i możliwość uzyskania potwierdzenia 
posiadania kluczowych kompetencji wymaganych 
przez pracodawców do wykonywania pracy na pla-
nowanym lub zgodnym z kwalifikacjami stanowisku 
pracy. Potwierdzenie to może być przydatne pod-
czas ubiegania się o wybrane stanowisko pracy jako 
załącznik do dokumentów aplikacyjnych lub podczas 
rozmowy rekrutacyjnej, a tym samym może zwięk-
szać szansę na zdobycie przewagi wśród konkurencji. 
Informacja o wynikach badań testowych połączona 
z konsultacją z doradcą zawodowym może być także 
wskazówką do dalszego rozwoju zawodowego i zapla-
nowania kariery zawodowej. 

9 listopada odbyła się gra strategiczna. Studenci 
pierwszego roku wzięli udział w międzywydziałowej 
rozgrywce Chłopskiej Szkoły Biznesu. 

Chłopska Szkoła Biznesu to ekonomiczna symula-
cyjna gra wydana przez Małopolski Instytut Kultury. 
Uczestnicy wcielali się w role XVIII-wiecznych przed-
siębiorczych rzemieślników z Andrychowa – tkaczy, 
kowali i piekarzy – którzy produkują swoje towary 
i wyjeżdżają na wyprawy handlowe do widocznych 
na planszy (historycznej mapie Europy) miast, tym 
samym biorąc udział w symulacji rzeczywistych 
mechanizmów rynkowych. Gra w atrakcyjny i inno-
wacyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania 
gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przed-
siębiorczą, rozwija umiejętności w zakresie prowadze-
nia negocjacji, nawiązywania kontaktów handlowych 
oraz współpracy w grupie. Uczy wyznaczania celów, 
planowania działań, oceniania ryzyka i myślenia 
strategicznego. Zachęca do podejmowania nowych 
inicjatyw, rozwija kreatywność oraz samodzielność 
w działaniu. Pozwala przetrenować podejmowanie 
decyzji pod presją czasu i zachowanie zimnej krwi 
w trudnych sytuacjach. Gra została objęta m.in. patro-
natem „Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 
2009” i doceniona w konkursie „Krajowi Liderzy 
Innowacji i Rozwoju 2010”.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 
w Biurze Karier

Zwycięzcą w kategorii indywidualnej została Mal-
wina Juszczak-Duda reprezentująca Wydział Nauk 
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, natomiast w katego-
rii grupowej wygrała reprezentacja Wydziału Nauk 
Technicznych i Ekonomicznych. 

Zwycięscy otrzymali nagrody ufundowane przez 
PWSZ im. Witelona w Legnicy, Kino Helios oraz 
Restaurację Mc Donalds.

Ewa Karlińska



®
19relacje



studenci20

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy funkcjonuje Pełnomocnik ds. Osób z Niepełno-
sprawnościami oraz Biuro Wsparcia ds. Osób z Niepełno-
sprawnościami. Podejmują oni działania na rzecz zwiększenia 
dostępności naszej Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz poprawy warunków studiowania. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Leg-
nicy zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym 
osobom z niepełnosprawnościami, warunki do pełnego udziału 
w życiu społeczności akademickiej, rekrutacji oraz kształceniu. 

Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami
dr Wioletta Drzystek

e-mail: drzystekw@pwsz.legnica.edu.pl

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 

w Legnicy
ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica

pok. 30 w budynku A
tel. 76 723 22 24

e-mail: zienkoa@pwsz.legnica.edu.pl

Dyżury Pełnomocnika ds. Osób 
z Niepełnosprawnościami

Dyżury w semestrze zimowym – 
rok akademicki 2021/2022

Data Godzina Miejsce

08.12.2021 r. (środa) 11.00 – 12.30 pok. D15

13.12.2021 r. (poniedziałek) 15.15 – 16.45 pok. D15

05.01.2022 r. (środa) 11.00 – 12.30 pok. D15

10.01.2022 r. (poniedziałek) 13.30 – 15.00 pok. D15

19.01.2022 r. (środa) 11.00 – 12.30 pok. D15

24.01.2022 r. (poniedziałek) 11.00 – 12.30 pok. D15

31.01.2022 r. (poniedziałek) 11.00 – 12.30 pok. D15
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Do 31 stycznia 2022 r. studenci Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Leg-
nicy mogą ubezpieczyć się od następstw nie-
szczęśliwych wypadków w firmie InterRisk TU 
SA VIG.

Ubezpieczenie należy wykupić poprzez link 

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline, 

wpisując w rubryce „Wprowadź numer” ID 
Klienta: 97y48

Logując się na stronie, student jest zobowią-
zany do podania swoich danych (imię, nazwisko, 
pesel oraz adres e-mail), a następnie zostaje 
przekierowany do płatności on-line. Po opłace-
niu składki wygenerowany zostanie certyfikat 
potwierdzający zawarcie ubezpieczenia, który 
zostanie przesłany na podany wcześniej adres 
e-mail. Składka ubezpieczenia wynosi 40 zł.

Student zostaje objęty ochroną ubezpiecze-
niową od dnia opłacenia składki do 30 wrześ-
nia 2022 r. Ubezpieczenie obejmuje całodobowo 
następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie 
mogą wydarzyć się podczas nauki lub pracy oraz 
w życiu prywatnym, powstałe w kraju i zagranicą 
w okresie roku akademickiego.

Posiadanie ubezpieczenia NNW jest niezbędne 
do zgłoszenia praktyki zawodowej.

Ubezpieczenie dla studentów
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W Domu Studenta  Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy 27 października 
2021 r. świętowaliśmy różnorodność kulturową 
podczas „Kolacji narodów”. 

Studenci  zagraniczni, którzy przyjechali 
w ramach programu Erasmus+ z Afganistanu, 
Białorusi, Ghany, Hiszpanii, Niemiec, Wysp Zielo-
nego Przylądka, Włoch i Turcji oraz nasi studenci 
dzielili się własnoręcznie przygotowanymi naro-
dowymi potrawami. Mogliśmy spróbować między 
innymi oryginalnego włoskiego tiramisu, tureckich 
karnıyarik, hiszpańskiego carrillada española al 
vino tinto czy świetnego polskiego sernika. Kolacja 
była również wspaniałą okazją dla studentów, aby 
poznać kulturę i zwyczaje innych krajów.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Wite-
lona w Legnicy w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2021/2022 gości 43 studentów 
z zagranicy: z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Turcji, 
Wysp Zielonego Przylądka, Afganistanu, Ghany 
oraz Maroka.

„Kolacja narodów” 
studentów z Erasmus+
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Studenci oraz pracownicy Wydziału Nauk Technicz-
nych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy 
21 października 2021 r. uczestniczyli w konferencji 
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. pn. 
„Od edukacji do biznesu”. 

Organizatorzy zaplanowali wystąpienia oraz panele 
dyskusyjne, w których wzięli udział m.in. Marzena 
Machałek – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu 
do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły 
i placówki edukacji włączającej oraz kształcenia zawo-
dowego, Wojciech Murdzek – Sekretarz Stanu, Peł-
nomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania 
instytutów badawczych, Przemysław Bożek – Pre-
zes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., 
Daniel Medyński – Dziekan Wydziału Nauk Technicz-
nych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy 
oraz przedstawiciele szkół i firm.

Konferencja została zorganizowana w ramach dzia-
łań Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Jej celem 
było nawiązanie współpracy oraz wymiana doświad-
czeń pomiędzy przedstawicielami edukacji i biznesu. 
W trakcie konferencji odbył się panel dyskusyjny pt. 
„Działania sektora edukacji i biznesu wspomagające 
ścieżkę zawodową absolwentów szkół”. Panel dys-
kusyjny został podzielony na dwie części. Pierwszą 
część poświęcono edukacji na poziomie akademickim, 
a druga część została skierowana do szkół podstawo-
wych oraz szkół o kształceniu zawodowym.

Konferencja była dla naszych studentów jednocześ-
nie formą wyjazdowego „Seminarium przemysłowego”.

Od edukacji do biznesu
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W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy 9 listopada 2021 r. odbył 
się wykład na temat bezzwrotnego wsparcia 
na otwarcie działalności gospodarczej dla stu-
dentów. 

Spotkanie zorganizował Wydział Nauk Spo-
łecznych i Humanistycznych. Zaproszonym pre-
legentem była Aleksandra Mania z Lokalnego 
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich 
prowadzonego w Legnicy przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnośląskiego. 

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 studen-
tów z kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne 
oraz Filologia i Pedagogika. Planowane są 
kolejne wykłady dla studentów innych kierun-
ków. Zapraszamy!

Studencie! Otwórz firmę za środki 
z Programu Power!
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Wite-
lona w Legnicy wspólnie z Legnicką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną oraz firmą 5sAUTOMATE 
3 listopada 2021 roku zorganizowała warsztaty 
w ramach Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyj-
nego. Dotyczyły one przemysłowej inspekcji wizyj-
nej i nowoczesnych rozwiązań inżynierskich. 

Borykający się z problemami jakościowymi kom-
ponentów partnerzy klastra mogli poznać łatwe 
w użyciu, nie rujnujące budżetu systemy wizyjne, 
które nie wymagają zaawansowanych kompetencji 
inżynierskich. 

Celem Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego 
jest zwiększenie potencjału innowacyjnego firm 
branży motoryzacyjnej prowadzących działalność 
na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej S.A., Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej „INVEST-PARK” oraz całego regionu 

Warsztaty przemysłowe 
w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Polski południowo-zachodniej poprzez zapewnienie 
wspólnego dostępu do nowoczesnych technologii, 
bazy edukacyjnej oraz wspomaganie transferu 
wiedzy, doświadczenia i technologii.



28 rozwój i praktyka

Studenci kierunku Zarządzanie i inżynieria pro-
dukcji, studia stacjonarne rok 4 semestr 7, brali 
udział w wizytach studyjnych w firmach: INTL Sp. 
z o.o we Wrocławiu oraz Mercus Logistyka w Polko-
wicach. W trakcie wizyty studyjnej studenci zapoznali 
się z problematyką funkcjonowania firm działających 
w segmencie BPO w zakresie świadczenia usług, 
m.in. z obszaru logistyki i transportu.

Wizyta studyjna odbyła się związku z realizacją 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy projektu pt. „Kadra dla BPO program 
rozwoju kompetencji i staże zawodowe dla studen-
tów PWSZ im. Witelona w Legnicy”, Działanie 3.1. 
Kompetencje w szkolnictwie wyższym, realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, współfinansowanego ze środków Europej-

Wizyty studyjne studentów Wydziału Nauk 
Technicznych i Ekonomicznych

skiego Funduszu Społecznego, pomiędzy: Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju a Państwową Wyższą Szkołą 
Zawodową im. Witelona w Legnicy.
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Wite-
lona w Legnicy i Lions Club Silesia Legnica 22 
października 2021 roku zorganizowały koncert 
pn. „Spełniamy dziecięce marzenia”.

Na koncert przybyli nie tylko członkowie Lions 
Club i zaproszeni goście, ale też mieszkańcy Leg-
nicy i okolic. Wstęp był bowiem wolny, a cel bar-
dzo szlachetny. 

Gościem specjalnym koncertu była Anna Werno, 
gubernator okręgu Polska Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Klubów Lions.

– Legnicki Lions Club Silesia działa naprawdę 
prężnie i skutecznie. Co ważne, ta pomoc – zgodnie 
z zasadą naszej organizacji – nie jest przypad-
kowa. Trafia dokładnie tam, gdzie jest potrzebna 
– mówiła z dumą Anna Werno.

W trakcie koncertu została przeprowadzona 
zbiórka środków finansowych na rzecz dzieci 
znajdujących się pod opieką Lions Club Silesia 
Legnica. Z aukcji i kwesty na konto Lionsów 
wpłynęło kilka tysięcy złotych. Cała kwota trafi 
do dzieci, które dla Lionsów są dobrem najwyż-
szym. Ustawiona przy wejściu skarbonka szybko 
zapełniała się banknotami. Publiczność słucha-
jąca występów chętnie wrzucała też pieniądze 
do puszek wolontariuszy. Można było wylicytować 
między innymi dzieła sztuki, oryginalne naczynia 
z Miśni czy kolekcjonerski egzemplarz Obligacji 
Województwa Śląskiego na 500 marek, wydanej 
10.01.1939 r.

Takie dobroczynne działania członkowie legni-
ckich Lwów prowadzą od 21 lat. Przez ten czas 
zebrali dla potrzebujących ok. 300 tys. zł.

– Fundusze zbieraliśmy i w czasie zaplanowa-
nych działań, takich jak na przykład koncerty 
i inne wydarzenia dobroczynne, w organizacji 
których PWSZ im. Witelona w Legnicy wspiera 
nas od lat, i w czasie spontanicznych zbiórek zwią-
zanych z sytuacjami losowymi – powodziami czy 
pożarami, w których ucierpiały rodziny z dziećmi 
– powiedział Krzysztof Kostek, prezydent Stowa-
rzyszenia Lions Club Silesia Legnica.

Z pomocy legnickich Lionsów korzystają nie 
tylko uzdolnione dzieci z regionu, mogące liczyć 
na specjalne stypendia, ale też między innymi 
podopieczni Domu Dziecka w Golance Dolnej, 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi, ucz-
niowie Szkół Podstawowych nr 4 i 20 w Legnicy 
czy szkoły w Proboszczowie. 

Gwiazdą wydarzenia był Tomasz Steńczyk 
z zespołem, prezentujący piosenki z repertuaru 
Agnieszki Osieckiej i Marka Grechuty oraz własne, 
autorskie kompozycje. Wcześniej wystąpił legnicki 
Chór Gospel Dream.

Wspólnie spełniliśmy dziecięce marzenia

ciąg dalszy na str. 30
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Wspólnie spełniliśmy dziecięce marzenia  cd. ze str. 29
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Wspólnie spełniliśmy dziecięce marzenia  cd. ze str. 29
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Łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami 
praktycznymi to dewiza Witelonki! Studenci Prawa 
w procesie kształcenia korzystają z sali symulacji 
rozpraw sądowych. Organizowane w niej symulacje 
należą do interaktywnych metod nauczania, podczas 
których studenci dowiadują się, jak „prawo działa”!

Symulacje rozpraw sądowych zakładają nie bierne, 
ale czynne przyswajanie wiedzy, a aktywny udział 
w procesie dydaktycznym to uczenie się poprzez 
działanie, poprzez doświadczenie. Studenci uczą się, 
na czym polegają „role” sądowe – adwokata, proku-
ratora, sędziego, biegłego, świadka. 

Symulacja jest świetnym pomysłem na połączenie 
nauki z ciekawym, realnym doświadczeniem. Każdy, 
kto brał udział w udanej inscenizacji czy symulacji 
procesu, wie, jak wiele dzięki temu zdobył umiejęt-
ności, jak wiele z poruszanych zagadnień pamięta, 
ile obrazów ma wciąż przed oczyma. To forma edu-
kacji aktywnej, uczestnicy są współodpowiedzialni 
za powodzenie przedsięwzięcia, angażują w nie swoje 
różne talenty – wiedzę, pomysłowość, doświadczenia, 
umiejętności aktorskie, psychologiczne i wiele innych.

Uczenie poprzez symulację jest dynamiczne, 
nie nudzi, potrafi wciągnąć każdego. Nie poprze-

Symulacja rozprawy sądowej
stajemy tu na przekazaniu teoretycznej wiedzy, 
ale uczymy wielu umiejętności, w tym analizy i inter-
pretacji prawa, budowy strategii i taktyki działania 
w konkretnej sprawie, wystąpień publicznych, słu-
chania i komunikacji. Takie uczenie daje możliwość 
poczucia ciężaru odpowiedzialności, jaki spoczywa 
na uczestnikach postępowania – sędziach, pełnomoc-
nikach stron, obrońcach, oskarżycielach.



®
33relacje



34 relacje

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy 28 października 2021 roku odbyły 
się próbne ćwiczenia ewakuacyjne mające na celu 
sprawdzenie wdrażania procedur postępowania w sta-
nie zagrożenia.

Sygnałem do rozpoczęcia ewakuacji były komu-
nikaty nadawane przez radiowęzeł oraz komunikaty 
słowne przekazywane do biur, sal wykładowych i ćwi-
czeniowych oraz pomieszczeń administracyjnych.

Podstawowym obowiązkiem wszystkich osób prze-
bywających w budynkach w przypadku powstania 

Ćwiczenia ewakuacyjne 
w PWSZ im. Witelona w Legnicy

zagrożenia jest współpraca oraz bezwzględne podpo-
rządkowanie się poleceniom kierującego akcją ratow-
niczą, który do czasu przybycia jednostek Państwowej 
Straży Pożarnej musi zorganizować ewakuację ludzi 
i mienia. Osoby powinny ewakuować się najkrót-
szą oznakowaną drogą ewakuacyjną na zewnątrz 
budynku.

Takie ćwiczenia są szczególnie ważne dla studen-
tów pierwszego roku, którzy mają okazję praktycznie 
zapoznać się z oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi 
i miejscem zbiórki.
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Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu 
19 października 2021 roku gościli w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 

Grupy spedytorów z klas 1PTH i 2PRS pod opieką 
nauczycielki przedmiotów spedycyjnych Barbary Smo-
leńskiej gościły na warsztatach zawodowych. Ucz-
niowie mieli okazję potrenować obsługę symulatora 
lokomotywy spalinowej 6Dg.

Symulator kolejowy SMART wyposażony jest 
w pulpit lokomotywy Newag 6Dg, oprogramowanie 
symulacyjne z biblioteką trasy SIM Factor oraz stację 
instruktorską. Trasy w symulatorze są odwzorowa-
niem realnych tras kolejowych na Dolnym Śląsku. 
Uczniowie mieli wiele misji do zrealizowania, natra-
fiali na liczne przeszkody na trasach, np. dziką zwie-
rzynę, ale dzielnie radzili sobie w szybkim reagowaniu 
na zbliżające się zagrożenia. Musieli również poradzić 
sobie z pożarem pociągu czy trudnymi warunkami 
pogodowymi – deszczem, śniegiem i mgłą. 

Warsztaty okazały się bardzo kreatywne, a ucznio-
wie nie mogą doczekać się kolejnej wizyty w naszej 
Uczelni.

Uczniowie z Bolesławca 
z wizytą na Uczelni
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Zapraszamy do polubienia oficjalnych profili Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
na portalach Facebook, Instagram, Tweeter, LinkedIN 
oraz Youtube. Za ich pośrednictwem będziecie na bieżąco 
informowani o najważniejszych wydarzeniach z życia 
Witelonki! Wystarczy zeskanować kod QR i polubić lub 
obserwować nasze profile!

Polub Nas 
w social mediach!
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Zajęcia praktyczne na strzelnicy
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Rozwój bazy dydaktycznej Wydziału Nauk 
Społecznych i Humanistycznych dopro-
wadził do stworzenia sali specjalistycznej 
na potrzeby szkolenia umiejętności strzele-
ckich. Sala jest wykorzystywana nie tylko 
do zajęć programowych, ale również do zajęć 

w ramach Akademickiego Związku Sporto-
wego (AZS). 

Wiedza zdobywana na uczelni wcale nie 
musi kojarzyć się tylko z książką, salą wykła-
dową i egzaminem. Studenci Witelonki reali-
zują zajęcia praktyczne na własnej strzelnicy 
wyposażonej w tarcze elektroniczne, kamery 
i monitory. 

Strzelnica dostępna jest dla studen-
tów wszystkich kierunków studiów. Korzystają 
z niej m.in. studenci kierunku Bezpieczeń-
stwo wewnętrzne. Dzięki temu jeszcze lepiej 

przygotowujemy studentów do przyszłej 
pracy zawodowej. Takie zajęcia praktyczne 
zdecydowanie ułatwią im w przyszłości ubie-
ganie się o zatrudnienie w służbach mundu-
rowych, w których funkcjonariusze muszą 
być przygotowani do użycia broni palnej.

Zajęcia przeprowadzane są w profesjo-
nalny sposób, a grupa od razu obserwuje 
swoje wyniki na stanowiskach. Przebieg 
zajęć dla osób oczekujących jest przesyłany 
na platformie e-learningowej.

Przed przystąpieniem do części praktycz-
nej studenci zdobywają wiedzę teoretyczną 
oraz podstawy bezpiecznego posługiwania się 
bronią. Strzelnica, która jest do dyspozycji 
naszych studentów, spełnia najwyższe stan-
dardy bezpieczeństwa i zapewnia komfortowe 
warunki szkoleniowe.
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22 października 2021 r. w ramach cyklu „Ludzie 
z pasją” odbyło się zorganizowane przez Bibliotekę 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy spotkanie, podczas którego dr 
Dariusz Wędzina zaprezentował swoją publika-

cję pt. „Jak Feniks 
z popiołów? Kierunki 
odbudowy i rozwoju 
miast Dolnego Ślą-
ska na wybranych 
przykładach”. Biblio-
teka organizuje 
spotkania z cyklu 
„Ludzie z pasją”, 
aby zaprezentować 
środowisku akade-
mickiemu sylwetki 
ludzi, którzy mieli 
odwagę realizo-
wać marzenia, 
a przez to zachę-

cić młodzież do podążania 
własnymi ścieżkami w poszuki-

waniu życiowych pasji.
Doktor nauk humanistycznych Dariusz 

Wędzina jest historykiem sztuki, regionalistą, 
wieloletnim nauczycielem akademickim PWSZ 
im. Witelona w Legnicy oraz dyrektorem Akade-
mickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.

Prezentowana publikacja stanowi podsumo-
wanie badań doktorskich poświęconych analizie 
różnorodnych koncepcji odbudowy i rewaloryza-

Spotkania z cyklu 
„Ludzie z pasją”
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cji miast o średniowiecznym, lokacyjnym rodo-
wodzie na Dolnym Śląsku (Bolesławca, Legnicy, 
Lwówka Śląskiego, Jeleniej Góry, Strzegomia 
i Strzelina) na szeroko nakreślonym tle przy-
kładów miast europejskich.

Autor w swojej prelekcji oraz pokazie multi-
medialnym szczegółowo objaśnił uczestnikom, 
w jaki sposób odbudowywano czy przebudo-
wywano miasta. Poruszył przemilczane do tej 
pory aspekty powojennej odbudowy, mianowicie 
dewastację i bezpowrotne niszczenie zabytko-
wych układów miejskich po II wojnie światowej. 

Zdaniem prof. dra hab. Jakuba Tyszkiewicza 
– recenzenta pracy – opracowanie „chyba po raz 
pierwszy na taką skalę w Polsce przedstawia 
dyskusję i procesy odbudowy miast w zniszczo-
nej Europie po obu stronach żelaznej kurtyny”. 

Publikacja została wydana przez Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota 
Akademicka”, przy wsparciu między innymi Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy.

Uczestnicy spotkania mieli szansę na wyloso-
wanie egzemplarza książki. Biblioteka zadbała 
o to, aby każdy los był wygrany – osoby, które 
nie otrzymały książki, wylosowały cytaty z lite-
ratury pięknej.
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Zajęcia dydaktyczne w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy mogą być prowa-
dzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość, zwane dalej „kształceniem zdalnym”.

Podstawowym narzędziem służącym realizacji 
kształcenia zdalnego jest infrastruktura technolo-
giczna udostępniona przez Uczelnię, zwana dalej 
„platformą”.

Uczelnia zapewnia studentom oraz prowadzącym 
zajęcia szkolenia przed rozpoczęciem zajęć dydak-
tycznych oraz bieżące wsparcie z zakresu funkcjo-
nowania platformy.

Dziekan na swoim wydziale wskazuje pracowni-
ków, którzy są odpowiedzialni za szkolenia i wspar-
cie.

Kształcenie zdalne może mieć formę synchro-
niczną lub asynchroniczną.

Dziekan wskazuje, jakie zajęcia w danym seme-
strze będą prowadzone w określonej formie.

W przypadku zajęć prowadzonych w trybie asyn-
chronicznym Uczelnia zapewnia system wsparcia 
w zakresie przygotowania cyfrowych materiałów 
dydaktycznych poprzez m.in. możliwość nagrania 
wykładów w studio.

Za organizację kształcenia zdalnego na wydziale 
odpowiada dziekan.

Nadzór i kontrolę nad kształceniem zdalnym 
sprawują kierownicy zakładów i/lub komisje progra-
mowe. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dziekan 
lub prodziekan.

Kierownicy zakładów posiadają dostęp do wszyst-
kich zajęć prowadzonych na platformie.

Każda aktywność prowadzącego zajęcia oraz stu-
denta jest rejestrowana i przechowywana na plat-
formie.

Prowadzący zajęcia przygotowuje i udostępnia 
studentom na platformie szczegółowy plan poszcze-
gólnych zajęć, zgodnie z harmonogramem zajęć.

Jak kształcić na odległość?

Szczegółowy plan zajęć stanowi dokumentację 
potwierdzającą prowadzenie zajęć.

Przygotowany plan pracy i aktywności powinny 
zapewnić każdemu studentowi obciążenie pracą 
na zajęciach zgodne z liczbą godzin i punktami 
ECTS przypisanymi danemu modułowi w progra-
mie studiów.

Prowadzący zajęcia oraz studenci uczestniczący 
w zajęciach w trybie synchronicznym powinni posia-
dać odpowiedni sprzęt audiowizualny, m.in. kamerę, 
mikrofon, słuchawki, głośnik, który umożliwi aktywny  
udział w kształceniu zdalnym oraz weryfikację osób 
uczestniczących w zajęciach.

W przypadku gdy prowadzący zajęcia lub student 
nie posiada odpowiedniego sprzętu audiowizual-
nego, Uczelnia zapewnia pomieszczenia wyposażone 
w wyżej wymieniony sprzęt.

Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do: prze-
strzegania harmonogramu zajęć, udostępnienia 
materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji 
i zaliczenia danego modułu, monitorowania aktyw-
ności uczestników zajęć, elektronicznej komunikacji 

Obowiązuje już nowe zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość. Poniżej przedstawiamy najważniejsze 
ustalenia zawarte w tym dokumencie.
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ze studentami w ustalony przez siebie sposób, poin-
formowania studentów o formie zaliczenia modułu, 
przeprowadzania konsultacji, poinformowania admi-
nistratora platformy o wszelkich nieprawidłowoś-
ciach w funkcjonowaniu narzędzi informatycznych 
wspomagających proces kształcenia zdalnego.

Za realizację zajęć w sposób umożliwiający osiąg-
nięcie przez studentów zakładanych efektów uczenia 
się odpowiada prowadzący zajęcia. Jest on zobowią-
zany do zapewnienia studentom określonych metod 
weryfikacji efektów uczenia się.

Student zobowiązany jest do: regularnego i aktyw-
nego uczestniczenia w kształceniu zdalnym na zasa-
dach określonych przez prowadzącego zajęcia, które 
są zgodne z regulaminem studiów i niniejszym zarzą-
dzeniem, zapoznania się z umieszczonymi na platfor-
mie materiałami dydaktycznymi oraz informacjami  
organizacyjnymi, wykonywania i raportowania 
wszystkich zadań w terminach określonych przez 
prowadzącego zajęcia, samodzielnego uzupełnienia 
wiedzy z zajęć, w których nie uczestniczył, na zasa-
dach określonych przez prowadzącego zajęcia, 
poinformowania prowadzącego zajęcia o wszelkich 
nieprawidłowościach w funkcjonowaniu narzędzi 
informatycznych wspomagających proces kształce-
nia zdalnego.

Osiągnięcie przez studenta założonych efektów 
uczenia się ze wszystkich zajęć prowadzonych 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość, określonych w planie studiów danego 
semestru, jest obowiązkowe i podlega rozliczeniu 
zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie 
studiów.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby 
z niepełnosprawnościami, mogą uzyskać wsparcie 
w przypadku problemów z realizacją kształcenia 
zdalnego. W tym celu powinny zgłosić się do swo-
jego dziekanatu lub Biura Wsparcia Osób z Niepeł-
nosprawnościami.

Po zakończeniu semestru Uczelnia przeprowadza 
badanie ankietowe wśród studentów z zakresu rea-
lizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość z odrębnym zesta-
wem pytań dla osób ze szczególnymi potrzebami 
i / lub niepełnosprawnościami.
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Witelonka uczy praktycznie! Dlatego też studenci 
Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych 8 listo-
pada 2021 r. uczestniczyli w Warsaw Industry Week, 
czyli Międzynarodowych Targach Innowacyjnych 
Rozwiązań Przemysłowych. W targach brali udział 
studenci kierunków technicznych oraz członkowie 
Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Innowacji. 
Na targach poznawali najnowsze technologie stoso-
wane w przemyśle przez światowych liderów.

Podczas targów prezentowały się wszystkie gałęzie 
branży przemysłowej: maszyny i narzędzia do obróbki 
metalu, drewna, przetwórstwa tworzyw sztucznych, 
automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych 
oraz oprogramowanie, metrologia przemysłowa, cię-
cie i szlifowanie, badania i rozwój, BHP oraz wiele 
innych. Wydarzeniu towarzyszył szereg konferencji 
i spotkań branżowych.

Studenci na Warsaw Industry Week



®
45współpraca międzynarodowa

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy 25 października 2021 r. gościł mgra 
Franka Zirana z Urzędu Miasta w Wuppertalu, który 
przedstawił studentom niemiecki system administra-
cji samorządowej. Wykład pt. „System administracji 
samorządowej oraz struktura organizacyjna jednostki 
samorządu terytorialnego na przykładzie Urzędu Mia-
sta w Wuppertalu” był ciekawy, studenci dopytywali 
o zasady funkcjonowania niemieckiego samorządu, 
porównując do go do systemu polskiego.

Prelegent pracuje w Urzędzie Miasta w Wuppertalu 
i zajmuje się kwestiami ekonomicznymi, controllin-
giem oraz kształceniem pracowników samorządowych. 
Obecność mgra Franka Zirana w Legnicy wynika 
z tego, iż Legnica i Wuppertal są miastami part-
nerskimi. Frank Ziran przebywa aktualnie na stażu 
w Urzędzie Miasta w Legnicy.

Wykład o niemieckim samorządzie
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W tym roku Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy już po raz drugi 
wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. 
Jest to wielkie święto bibliotek i czytania – ogólno-
polska akcja zachęcająca do korzystania z zasobów 
bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych 
instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku. 

W wypożyczalni 100 pierwszych czytelników otrzy-
mało dane do logowania do domowej projekcji filmu 
„Operacja Człowiek w czerni” (Norwegia 2018, reż. 
Grethe Bøe-Waal) oraz do gry on-line „Czytanie wzmac-
nia”. Zostały również rozdane zakładki do książek 
otrzymane od organizatorów akcji. 

28 października 2021 r., w ramach wydarzeń zwią-
zanych z Nocą Bibliotek, Biblioteka we współpracy 
z mgr Katarzyną Traczuk-Bernat oraz studentami 
kierunku dietetyka zorganizowała spotkanie z Kołem 
Naukowym Dietetyków. Odbyło się ono pod hasłem 
„Good food dla mózgu”. 

Zaprezentowana została również multiwyszuki-
warka PROLIB INTEGRO – narzędzie, które pozwala 
na jednoczesne przeszukiwanie katalogu bibliotecz-
nego oraz zasobów elektronicznych. Tym, co odróżnia 
INTEGRO od dotychczasowego katalogu kompute-
rowego, jest nawigacja fasetowa, która jest sposo-
bem przeglądania informacji lub zawężania wyników 
wyszukiwania w oparciu o różne właściwości (fasety). 
Umożliwia dojście do każdego dokumentu na wiele 
sposobów. Przy użyciu pól i wartości metadanych 
wskazuje użytkownikom opcje, za pomocą których 
mogą doprecyzować swoje zapytania.

Z kolei członkowie Koła Naukowego Dietetyków 
podczas projekcji multimedialnej „Dieta dla mózgu” 
zaprezentowali informacje o produktach spożywczych 
oraz witaminach, substancjach roślinnych i zwierzę-
cych, które mogą przyczynić się do prawidłowego 
funkcjonowania mózgu oraz opóźnić starzenie komó-
rek. Przedstawili również argumenty za i przeciw 
stosowaniu suplementów diety, ukazali ich różno-
rodność na rynku oraz wyjaśnili, na czym polega 
różnica między lekiem a suplementem.

Noc Bibliotek 
w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Podczas spotkania można było obejrzeć wystawę 
zbiorów biblioteki wpisujących się w hasło tegorocznej 
VII edycji Nocy Bibliotek: „Czytanie wzmacnia”. Wśród 
wystawionych książek znalazły się dotyczące litera-
tury, czytelnictwa, funkcjonowania mózgu, a także 
wiele książek z dziedziny dietetyki (które z uwagi 
na kierunek studiów szczególnie zainteresowały 
uczestników spotkania).
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Patrycja Kamola, wokalistka, kompozytorka, autorka 
tekstów zaprezentowała się w nowej roli – poetki. Z 
okazji 10-lecia pracy artystycznej ukazał się bogato 
ilustrowany, uzupełniony między innymi recenzjami 
krytyków literackich, autorski tomik wierszy „Jestem”. 
Wydawnictwo ukazało się przy wsparciu Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 

Wiersze w nim zawarte powstawały na przestrzeni 
wielu lat, od 2009 do 2020. Początkowo były zwy-
kłym zapisem myśli, w końcu stały się poezją. Utwory 
te mówią o życiu i jego wartościach, o dylematach 
moralnych zwykłych ludzi, a także o miłości, która 
dotyczy nas wszystkich i stanowi nieodłączną część 
naszego istnienia.

Patrycja Kamola, która jest także absolwentką 
naszej Uczelni, sama pisze teksty, sama komponuje 
i wykonuje swoje utwory. 

Warto zaznaczyć, że tomik 
Patrycji Kamoli sta-
nowi jednocześnie 
kontynuację autor-
skiej koncepcji poe-
tyckiej autorki, którą 
napisała i połączyła 
ze skomponowaną przez 
siebie warstwą muzyczną 
zarejestrowaną w studio 
nagraniowym i zaprezen-
towaną szerokiej publicz-
ności w ramach projektu 
stypendialnego Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, którego została 

„Jestem” – debiutancki tomik wierszy 
Patrycji Kamoli

laureatką. Wydawnictwo promuje teledysk do piosenki 
„Szukając szczęścia”, który jest już dostępny w sieci.

– Myśli ujęte w formę wiersza są dowodem mojego 
umiłowania słów, które odpowiednio ze sobą zestawione 
mogą brzmieć jak muzyka towarzysząca mi od zawsze. 
Kilkanaście publikowanych tu utworów znalazło już 
swoje miejsce w moich autorskich wydawnictwach 
i albumach muzycznych. To w nich połączyły się słowa 
i dźwięki, które istnieją w symbiotycznym związku 
i nie mogą bez siebie istnieć. Dzisiaj zdobyłam się 
na ich rozdzielenie i liczę na to, że spotkają się z życz-
liwym przyjęciem czytelników – mówi Patrycja Kamola.

Już niedługo Patrycja Kamola zaprezentuje swoją 
twórczość na spotkaniu autorskim w Uczelni.
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Gościem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy był prof. dr hab. n. med. 
Juliusz Jakubaszko z Polskiego Towarzystwa Medy-
cyny Ratunkowej, członek Rady Naukowej przy 
Ministrze Zdrowia.

Profesor wygłosił wykład dla studentów kierun-
ków medycznych pt. „Historia powstawania medy-
cyny ratunkowej w Polsce”. Dzięki bezpośrednim 
kontaktom z praktykami, autorytetami ze świata 
nauki nasi studenci zdobywają solidną wiedzę 
i nowe umiejętności. 

Profesor Juliusz Jakubaszko to autor i wyko-
nawca pierwszego w kraju zabiegu ciągłej hemofil-
tracji tętniczo-żylnej (CAVH) u pacjenta intensywnej 
terapii. Główne kierunki jego badań w anestezjologii 
i intensywnej terapii to między innymi monitorowa-
nie funkcji życiowych w stanach krytycznych, tera-
pia nerkozastępcza, niewydolności wielonarządowe. 
W medycynie ratunkowej zajmuje się zaawansowaną 
resuscytacją krążeniowo-oddechową, leczeniem pore-
suscytacyjnym, zaś w medycynie hiperbarycznej 
koncentruje się na zastosowaniu tlenoterapii hiper-
barycznej w praktyce intensywnej terapii i medy-
cyny ratunkowej.

Jest pionierem polskiej medycyny ratunkowej – 
organizatorem pierwszych w kraju Intensywnych 
Kursów Specjalizacyjnych Medycyny Ratunkowej 
(1999, 2000, 2002). To także inicjator powołania 
i członek zespołów przygotowujących projekty legis-
lacyjne dla medycyny ratunkowej i ratownictwa 
medycznego w polskim systemie ochrony zdrowia 
(1998, 2001). Autor założeń organizacyjnych i zasad 
funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego 
w szpitalnictwie polskim, a także autor szeregu 
definicji i terminów, które przyjęły się szeroko w pol-
skim nazewnictwie medycznym, jak np. medycyna 
ratunkowa, lekarz medycyny ratunkowej, szpitalny 
oddział ratunkowy (SOR), medyczne czynności 
ratunkowe, kwalifikowana pierwsza pomoc.

Prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko 
gościem Witelonki
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Procedura wypożyczeń i zwrotów materiałów 
bibliotecznych w Wypożyczalni Biblioteki Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Leg-
nicy w stanie epidemii:

Biblioteka wprowadza możliwość zdalnego zama-
wiania materiałów bibliotecznych poprzez: katalog 
INTEGRO, telefonicznie lub mailowo.

Przed wejściem do Wypożyczalni należy zdezyn-
fekować dłonie oraz zasłonić usta i nos – zgodnie 
z wytycznymi sanitarnymi.

Czytelnicy zobowiązani są do zachowania bezpiecz-
nej odległości od stanowiska bibliotekarza, wyzna-
czonej przez linie na podłodze.

W pomieszczeniu Wypożyczalni może przebywać 
tylko ograniczona liczba czytelników – zgodnie 
z wytycznymi sanitarnymi.

Oczekujące osoby ustawiają się w kolejce przed 
Wypożyczalnią z zachowaniem bezpiecznej odległości.

Odbiór książek zamówionych z Wypożyczalni jest 
możliwy wyłącznie we wskazanym przez bibliote-

Procedury wypożyczeń, udostępnień 
i zwrotów zbiorów Biblioteki 

w stanie epidemii

karza terminie. Czytelnik o terminie odbioru (data 
i godzina) jest powiadamiany drogą mailową lub tele-
fonicznie. Czas oczekiwania na odbiór zamówienia 
może wynieść do kilku dni roboczych.

Po odebraniu zamówienia Czytelnik zobowiązany 
jest do sprawdzenia stanu swojego konta czytelni-
czego, a w przypadku zauważenia niezgodności – 
do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do Biblioteki.

Jeżeli Czytelnik nie odbierze zamówionych ksią-
żek w ustalonym terminie, na jego prośbę zostanie 
ustalony kolejny termin odbioru.

Procedura udostępniania i korzystania ze zbio-
rów w Czytelniach Naukowych i Czytelni Czasopism 
Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy w stanie epidemii:

Przed wejściem do Czytelni Naukowych i Czytelni 
Czasopism należy zdezynfekować dłonie oraz zasłonić 
usta i nos – zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.

ciąg dalszy na str. 50

Obowiązuje już nowe zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy w sprawie procedury wypożyczeń, udostępnień i zwrotów 
zbiorów Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy w stanie epidemii. Poniżej przedstawiamy najważniejsze jego ustalenia.



Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeń-
stwa: prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez 
minimum 30 sekund, unikanie dotykania twarzy 
(oczu, nosa, ust), zachowanie bezpiecznej odległości 
od innych osób, zasłonianie ust i nosa – zgodnie 
z wytycznymi sanitarnymi.

W przypadku nieprzestrzegania przez Czytelnika 
niniejszej procedury pracownik Biblioteki może odstą-
pić od wypożyczenia lub udostępnienia materiałów 
bibliotecznych.

W przypadku zwiększenia zagrożenia epidemiolo-
gicznego Rektor może podjąć decyzję o czasowym 
zamknięciu biblioteki.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej procedury 
należy kierować na adres e-mail biblioteka@pwsz.
legnica.edu.pl.

Skorzystanie z rozwiązań tymczasowych, propono-
wanych niniejszą procedurą, oznacza jej akceptację 
w całości przez Czytelnika.

Jednocześnie Traci moc Zarządzenie nr 60/20 Rek-
tora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wite-
lona w Legnicy z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie 
procedury wypożyczeń, udostępnień, zwrotów i okresu 
kwarantanny zbiorów Biblioteki Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w stanie 
epidemii.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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W Czytelniach Naukowych i Czytelni Czasopism 
może przebywać tylko ograniczona liczba czytelni-
ków – zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.

W Czytelniach Naukowych i Czytelni Czasopism 
obowiązuje nakaz utrzymania bezpiecznej odległości 
pomiędzy użytkownikami.

Czytelnik zajmuje miejsce wskazane przez dyżuru-
jącego bibliotekarza.

Czytelnicy przemieszczają się na terenie Czytelni 
tylko w miejscach wskazanych przez dyżurującego 
bibliotekarza.

W związku z ograniczeniem liczby osób korzy-
stających z Czytelni dyżurujący bibliotekarze mogą 
wprowadzić ograniczenia czasowe dla czytelnika korzy-
stającego ze zbiorów.

Czytelnik powinien wyszukać książki lub artykuły 
z czasopism za pomocą katalogu INTEGRO: zgło-
sić listę wybranych książek lub artykułów na maila: 
biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl lub przekazać dyżu-
rującemu bibliotekarzowi wcześniej przygotowaną 
wydrukowaną listę książek lub artykułów albo przy-
gotować listę książek lub artykułów na miejscu w Czy-
telni i przekazać ją dyżurującemu bibliotekarzowi.

Czytelnik może jednocześnie skorzystać z nie więcej 
niż 10 woluminów książek lub czasopism, po sko-
rzystaniu ze zbiorów odkłada książki lub czasopisma 
na miejsce wskazane przez bibliotekarza lub pozostawia 
na stanowisku, przy którym z nich korzystał.

Aktualny harmonogram pracy Biblioteki jest 
zamieszczony w gablotach oraz na stronie internetowej.

Zwroty książek możliwe są jedynie do wrzutni.
Książek zwracanych do Biblioteki nie wolno dezyn-

fekować preparatami dezynfekcyjnymi.
Zaleca się wietrzenie pomieszczeń Biblioteki i dezyn-

fekcję wrzutni.
Biblioteka zapewnia użytkownikom środki do dezyn-

fekcji (np. płyny dezynfekcyjne, mydło).
Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, 

klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty 
(np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie dezyn-
fekowane.

Przy realizacji wypożyczeń, zwrotów i udostępnień 
należy dostosować się do zaleceń bibliotekarza.

Zwracane zbiory biblioteczne mogą zostać pod-
dane kwarantannie, jeśli stanowią o tym aktualne 
wytyczne sanitarne.

Procedury wypożyczeń, udostępnień…  cd. ze str. 49
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W porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Stu-
denckiego został ustalony następujący podział środków 
przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów 
w roku akademickim 2021/2022: na stypendia socjalne 
przeznaczono 1  330  000 zł, na stypendia dla osób 
z niepełnosprawnościami – 520  000 zł, na stypendia 
rektora – 1  820  000 zł, a na zapomogi – 60  000 zł. 

Jednocześnie określono wysokości świadczeń 
pomocy materialnej dla studentów w roku akademi-
ckim 2021/2022. 

W porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Stu-
denckiego ustalono wysokość stypendium socjalnego 
w roku akademickim 2021/2022: próg I – dochody 
do 250,00 zł – stypendium 950 zł; próg II – dochody 
powyżej 250 zł do 400 zł – stypendium 900 zł; 
próg III – dochody powyżej 400 zł do 550 zł – sty-
pendium 850 zł; próg IV – dochody powyżej 550 zł 
do 700 zł – stypendium 750 zł; próg V – dochody 
powyżej 700 zł do 1051,70 zł – stypendium 700 zł. 

Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego 
z tytułów, o których mowa w § 19 ust. 4 Regula-
minu świadczeń dla studentów, w roku akademickim 
2021/2022 wynosi – 500 zł.

Określone zostały także wysokości stypendium 
Rektora w roku akademickim 2021/2022: próg I – 
powyżej 52 punktów – stypendium 950 zł; próg II 
– od 49,1 do 52,0 punktów – stypendium 900 zł; 
próg III – od 46,1 do 49,0 punktów – stypendium 
850 zł; próg IV – od 43,1 do 46,0 punktów – sty-

Podzielono środki na stypendia
Ukazało się zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy w sprawie podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla 
studentów w roku akademickim 2021/2022.

pendium 800 zł; próg V – od 40,0 do 43,0 punktów 
– stypendium 750 zł

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych 
w roku akademickim 2021/2022 wynosi: znaczny 
stopień niepełnosprawności – stypendium 800 zł; 
umiarkowany stopień niepełnosprawności – stypen-
dium 700 zł; lekki stopień niepełnosprawności – sty-
pendium 600 zł.

Zapomoga w roku akademickim 2021/2022 może 
być przyznawana w wysokościach: minimalna wyso-
kość zapomogi – 300 zł lub maksymalna wysokość 
zapomogi – 2000 zł. 

Zarządzenie już obowiązuje.
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Klub Uczelniany AZS PWSZ im. Witelona 
w Legnicy na początku października 2021 
złożył aplikację do udziału w programie „Od 
kanapowca do sportowca”, który został ogło-
szony przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu. Nasza Jednostka AZS 
otrzymała dofinansowanie zadania na realizację 
zajęć w sekcjach sportowych AZS. Nowy projekt 
Akademickiego Związku Sportowego pod nazwą 
„Od kanapowca do sportowca” ma na celu pobu-
dzić naszą AZS-owską społeczność do powrotu 
do aktywności ruchowej po przerwach wywoła-
nych covidowymi lockdownami.

Od kanapowca do sportowca

Projekt zakłada przywracanie aktywności 
fizycznej, wzmacnianie kondycji fizycznej oraz 
fizycznego i psychicznego dobrostanu zaburzo-
nych covidowymi ograniczeniami. Zadanie kie-
rujemy w szczególności do studentów. Realizacja 
projektu ma wpłynąć na promocję zdrowego 
stylu życia, zachęcenie do aktywności fizycznej 
oraz kreowanie życia lokalnego wokół uczelni. 
Przy okazji tego programu liczymy na promocję 
Akademickiego Związku Sportowego, odbudowy-
wanie naszych struktur i członkostwa w AZS. 

Projekt może się odbyć dzięki wsparciu 
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu z programu „Sportowe Wakacje +”.
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W listopadzie rozpoczęliśmy rywalizację w nowej 
edycji Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej 2020/2021. 
Zawody są organizowane przez Dolnośląską Organiza-
cję Środowiskową AZS, a rozgrywane we Wrocławiu.

KALENDARZ ZAWODÓW

TERMIN DYSCYPLINA
10 listopada 2021  Szachy
17 listopada 2021 Pływanie
18 listopada 2021 Tenis stołowy
20 listopada 2021 Biegi przełajowe

20-21 listopada 2021 Tenis
27 listopada 2021 Badminton
28 listopada 2021 Futsal kobiet
2 grudnia 2021 Unihokej

4-5 grudnia 2021 Futsal mężczyzn

7 grudnia 2021 Wspinaczka sportowa / 
Bouldering

11 grudnia 2021  Szachy
12 grudnia 2021 Futsal mężczyzn
13 grudnia 2021 Brydż sportowy

do ustalenia Ergometr wioślarski
do ustalenia Karate

Jeśli jesteś zainteresowany startem w jakiejkolwiek 
dyscyplinie, wyślij swoje zgłoszenie na adres: pwsz.
legnica@azs.pl. 

Wstąp do AZS i reprezentuj Państwową Wyższą 
Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy na arenie 
sportowej.

 Startuje nowy sezon
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8 listopada we Wrocławiu 
podsumowano Sportowy Rok 
Akademicki 2020/2021. Na 
zaproszenie Prezesa Dolnoślą-
skiej Organizacji Środowisko-
wej AZS zjechali się kierownicy 
i dyrektorzy Studiów Wycho-
wania Fizycznego uczelni oraz 
prezesi klubów AZS z Dolnego 
Śląska. Prezes AZS Wrocław 

prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz serdecznie przywitał 
przybyłych gości. 

Mimo że głównym motywem było podsumowa-
nie sezonu Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej 
2020/2021, to nie mogło zabraknąć wyróżnienia suk-
cesów dolnośląskich olimpijczyków i paraolimpijczy-
ków z Tokio 2021. W szczególności doceniono sukces 
Natalii Kaczmarek, studentki Wydziału Fizjoterapii 
na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 
która najpierw stanęła na najwyższym stopniu podium 
w sztafecie mieszanej 4 x 400 m. Razem z Karolem 
Zalewskim, Kajetanem Duszyńskim i Justyną Święty- 
-Ersetic poprawili w finale rekord Europy oraz olimpij-
ski, osiągając czas 3:09,87. Natomiast przedostatniego 
dnia igrzysk Natalia sięgnęła po drugi medal, tym 
razem srebrny w sztafecie 4 x 400 kobiet. Polki prze-
grały tylko z Amerykankami i ustaliły nowy rekord 
Polski – 3:20,53. 

Kolejny medal w Tokio wywalczyła pływaczka Oliwia 
Jabłońska, która zdobyła brązowy medal igrzysk para-
olimpijskich na dystansie 400 metrów stylem dowol-
nym z czasem 4:33,20 s. Był to już trzeci medal Oliwii 
w historii na igrzyskach paraolimpijskich, ale pierwszy 
w stylu dowolnym. Studentka AWF Wrocław z Londynu 
2012 przywiozła srebrny medal, a z Rio de Janeiro 
2016 brązowy medal w stylu motylkowym.

W następnej części Wiceprezes ds. Upowszechniania 
Kultury Fizycznej Piotr Marszał przedstawił osiąg-
nięcia i sukcesy dolnośląskich uczelni w roku 2021. 
Następnie dokonano wręczenia wyróżnień za klasyfi-
kację generalną Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej 
2020/2021. Prezesi klubów odebrali z rąk prezesa 
Juliusza Migasiewicza oraz sekretarza DOŚ AZS Adama 
Roczka pamiątkowe puchary. Podium DLM 2020/2021 
wyglądało następująco: Politechnika Wrocławska, Aka-
demia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Uni-
wersytet Wrocławski. 

Dyplom za dziewiąte miejsce w klasyfikacji general-
nej DLM odebrali także przedstawiciele Klubu Uczel-
nianego AZS PWSZ im. Witelona w Legnicy w osobach: 
Jacek Kiełb – p.o. Prezesa KU AZS i Aleksandra Rudziń-
ska – członek Zarządu KU AZS.

Sportowe podsumowanie roku
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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
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„Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 
pozytywnie przeszły proces oceny przez Index 
Copernicus International i są indeksowane 
w bazie ICI Journals Master List za rok 2020. 
Wynikiem ewaluacji jest przyznana punktacja 
ICV 2020: (Index Copernicus Value) – 93.31. 

Uzyskana punktacja wyliczona została 
na podstawie złożonej przez Redakcję ankiety 
oraz oceny eksperckiej. Dla przypomnienia, 
ICV za rok 2019 wynosił 80,03. Nasze czaso-
pismo uzyskało zatem ocenę wyższą o 13,28 
punktów.

Maksimum punktów przyznano „Zeszytom 
Naukowym” w kategorii jakość wydawnicza 
i standardy. Bardzo dobrze – na poziomie 
100% – zostały ocenione między innymi takie 
kryteria jak metadane artykułów, instruk-
cje dla autorów, przejrzystość i estetyczny 
układ artykułów i całego czasopisma, model 
recenzowania.

Index Copernicus International równie 
dobrze ocenił digitalizację to jest: elek-
troniczny system wydawniczo-edytorski, 
dostępność pełnych tekstów w Internecie, 
stosowanie stylów bibliograficznych, regu-
larną indeksację w ICI Journals Master 
List, zdeponowanie metadanych artykułów 
naukowych. W kwestii umiędzynarodowienia 
maksimum punktów przyznano za wersje 
językowe strony internetowej czasopisma 
oraz tytuły i streszczenia wszystkich arty-
kułów naukowych w języku angielskim, 

„Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 
ukazują się cyklicznie od 2007 roku i mają 
na celu upowszechnianie i popularyzowanie 
dorobku naukowo-badawczego. Zamieszczane 
w nich artykuły naukowe odzwierciedlają 
kierunki badań zarówno nauczycieli aka-
demickich PWSZ im. Witelona w Legnicy, 
jak też autorów z krajowych i zagranicznych 
ośrodków naukowych i akademickich.

„Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy” 
w bazie ICI Journals Master List 2020
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250 biegaczek i biegaczy stanęło na starcie 
5. Biegu im. Księdza Jerzego Gniatczyka, 
który odbył się 23 października 2021 roku 
w Polkowicach. Bieg upamiętniał 40. rocznicę 
pacyfikacji kopalni „Rudna” i był zarazem 
oddaniem hołdu słynnemu kapelanowi pol-
kowickiemu, którego niezłomna postawa naj-
prawdopodobniej uratowała Polkowice przed 
masakrą większą niż tragedia w kopalni 
„Wujek”.

Bieg im. Księdza Jerzego Gniatczyka 
zorganizował Adam Nowak, prezes TKKF 
START w Polkowicach. W tegorocznej edycji 
na linii startu stanęło wielu utytułowanych 
biegaczy nie tylko z Dolnego Śląska. Wśród 
nich znalazł się także mgr Grzegorz Maje-
wicz – Prodziekan Wydziału Nauk Społecz-
nych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona 
w Legnicy, który reprezentował uczelniany 
klub AZS.

Na mecie czekały na biegaczy pamiątkowe 
medale, gorący posiłek, podium i cenne 
nagrody. 
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