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5 kwietnia – w Collegium Witelona zakończono rekruta-
cję na  studia podyplomowe „Doradca rodziny”. Studia są 
bezpłatne – naukę w  całości sfinansuje budżet państwa.

6 kwietnia – w Collegium Witelona Uczelni Państwowej 
rozpoczęły się Wirtualne Dni Otwartych Drzwi 2022. Każdy, 
kto zechce odwiedzić naszą stronę, będzie mógł przejść 
wirtualny spacer po kampusie naszej Uczelni, zajrzeć do sal 
wykładowych, ćwiczeniowych, pracowni i laboratoriów oraz 
zobaczyć, jak wykorzystywana jest uczelniana baza. Można 
będzie także szczegółowo zapoznać się z  ofertą eduka-
cyjną na  rok akademicki 2022/2023, zasadami rekruta-
cji na studia oraz specjalną ofertą dla naszych studentów. 

6 kwietnia – zorganizowano „Dzień Fizjo Dziecka”.

7 kwietnia – O tym, jaką dietę wybrać i która jest odpo-
wiednia dla naszego organizmu, mówili studenci trzeciego 
roku z kierunku Dietetyka. Podczas spotkania z cyklu „Biblio-
teka na BIS” przedstawili najpopularniejsze diety, korzyści, 
a  także zagrożenia płynące z  ich stosowania.

7 kwietnia – w  specjalnie przystosowanej stali do  ćwi-
czeń Collegium Witelona Uczelni Państwowej odbyło się 
szkolenie z zakresu samoobrony, przeprowadzone z udzia-
łem instruktorów taktyki i  techniki interwencji policyjnych 
z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy. 

7 kwietnia – szpital w  Bolesławcu, zmienił nazwę 
na Szpital św. Łukasza w Bolesławcu. Tego dnia odbywała 
się uroczystość związana z  nadaniem Szpitalowi w  Bole-
sławcu imienia świętego Łukasza. Uroczystość odbywała 
się w  Teatrze Starym w  Bolesławcu. Brali w  niej udział 
przedstawiciele Collegium Witelona Uczelni Państwowej – 
mgr Jerzy Stefaniak, Zastępca Kanclerza, oraz prof. dr hab. 
inż. Jerzy J. Pietkiewicz, Dziekan Wydziału Nauk o  Zdro-
wiu i  Kulturze Fizycznej. 

7 kwietnia – zorganizowano bezpłatne praktyczne szko-
lenie nt. „Świadome wpływanie na  poprawę bezpieczeń-
stwa uczestników ruchu drogowego”. 

9 kwietnia – rozpoczęły się zajęcia na  studiach pody-
plomowych „Doradca rodziny”. 

12 kwietnia – Technikum Akademickie zaprosiło uczniów 
klas 8 na  „Dzień otwarty”. W  programie były między 

innymi rozmowy z  nauczy-
cielami, uczniami oraz zwie-
dzanie szkoły.

13 kwietnia – Akademickie 
Liceum Ogólnokształcące, działa-
jące w  Collegium Witelona, zor-
ganizowało „Dni Otwarte”. 

14 –18 kwietnia – na  Uczelni 
trwała przerwa świąteczna.

20 – 21 kwietnia – odbywała się XV 
Olimpiada Mediewistyczna zorganizo-
wana przez naszą Uczelnie przy współ-
pracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota 
Akademicka” i  Akademickim Liceum Ogól-
nokształcącym.

22 kwietnia – Koło Naukowe Młodych 
Medyków przy Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kul-
turze Fizycznej zorganizowało IV Ogólnopol-
ską Studencką Konferencję Młodych Medyków. 
Celem konferencji była wymiana poglądów, wyni-
ków badań i doświadczeń z zakresu nauk medycz-
nych i  nauk o  zdrowiu.

22 kwietnia – przedstawiciele Collegium Witelona 
wzięli udział w XIX Powiatowych Targach Edukacyjnych, 
które zorganizowano na boisku szkolnym I Liceum Ogól-
nokształcącego w  Jaworze.

25 kwietnia – zakończyła się rekrutacja na drugą edycję 
kursu doskonalącego dla ratowników medycznych. Celem 
kursu jest pogłębienie i  aktualizacja wiedzy oraz umiejęt-
ności z zakresu medycyny ratunkowej, a  także organizacji 
systemu ratownictwa medycznego, niezbędnych do  wyko-
nywania zawodu ratownika medycznego. Za udział w kur-
sie uczestnicy zyskują 120 pkt.

29 – 30 kwietnia – Akademicki Związek Sportowy Col-
legium Witelona w  Parku Miejskim w  Legnicy zorganizo-
wał „Test Coopera”.
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20 maja – w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Igna-
cego Mościckiego w  Ciechanowie odbędzie się finał XII 
Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny 
Fetlińskiej. Uczestnicy będą przedstawiali prezentacje mul-
timedialne z wybranych tematów: 1. Wizerunek współcze-
snej pielęgniarki/pielęgniarza; 2. Pielęgniarki/pielęgnia-
rze bohaterami codzienności Covid - 19. W  finale wezmą 
udział studentki Collegium Witelona: Emilia Chmielowiec 
oraz Alina Żybura. 

26 – 29 maja – w Legnicy będą się odbywać XXXIX Aka-
demickie Mistrzostwa Polski w  Piłce Ręcznej Kobiet – Pół-
finał B. Organizatorem mistrzostw jest Klub Uczelniany 
Akademickiego Związku Sportowego Collegium Witelona 
Uczelni Państwowej oraz Collegium Witelona Uczelnia Pań-
stwowa. W Legnicy spodziewamy się startu ponad dziesię-
ciu uczelni z  południa Polski, m.in. aktualnego Akademic-
kiego Mistrza Polski 2021 – AWF Katowice oraz Wicemi-
strza UMCS Lublin. W  Akademickich Mistrzostwach Polski 
startują studenci, doktoranci i  pracownicy danej uczelni 
zrzeszeni w  Akademickim Związku Sportowym. Łącznie 
do  Legnicy przyjedzie ponad 150 uczestników.

30 maja – w Collegium Witelona rozpocznie się rekru-
tacja na  studia na  rok akademicki 2022/2023. Rekruta-
cja potrwa do 29 lipca.

19 maja – Wydział Nauk o Zdrowiu i  Kulturze Fizycz-
nej organizuje III Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. 
„Zdrowie i choroba w  teorii i praktyce”. Celem konferencji 
jest wymiana poglądów, wyników badań i  doświadczeń 
na temat medycyny praktycznej, zdrowia publicznego oraz 
opieki nad pacjentem. 
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Podczas marcowego posiedzenia Senatu Colle-
gium Witelona Uczelni Państwowej obrady rozpo-
częły się od  przyjęcia uchwały w  sprawie wpro-
wadzenia wzorów dyplomów ukończenia: studiów 
pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz 
jednolitych studiów magisterskich w Collegium Wite-
lona Uczelni Państwowej.

W związku ze zmianą nazwy Uczelni zaszła 
konieczność opracowania i  wprowadzenia nowego 
blankietu dyplomu ukończenia studiów. Opracowany 
wzór jako dokument publiczny drugiej kategorii prze-
szedł procedurę projektowania dokumentów publicz-
nych we współpracy z  Komisją do  spraw dokumen-
tów publicznych w  Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i  Administracji. 

W kolejnej uchwale Senat ustalił programy studiów 
na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. 
W  lutym br. odbyła się wizytacja Państwowej Komi-
sji Akredytacyjnej. Ocenie podlegał kierunek Bez-
pieczeństwo wewnętrzne – studia pierwszego oraz 
drugiego stopnia. Kierunek studiów był wizytowany 
po  raz pierwszy. W  raporcie zespołu oceniającego 
komisja sformułowała zalecenia dotyczące programu 
studiów. Wszystkie uwagi wprowadzono do programu 
studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne.

W ostatnim punkcie obrad Senatorowie uchwalili 
program studiów podyplomowych „Doradca rodziny” 
na Wydziale Nauk Społecznych i  Humanistycznych 
od  roku akademickiego 2021/2022. 

Minister Edukacji i  Nauki zlecił Collegium Wite-
lona Uczelni Państwowej realizację zadania pn. 
„Doradca rodziny”, polegającego na  organiza-
cji i  przeprowadzeniu doskonalących studiów 
podyplomowych w  zakresie działań o  charak-
terze interdyscyplinarnym, koncentrujących się 
na wzmocnieniu dziecka i  rodziny w sytuacji 
zagrożenia lub pojawienia się problemów 
natury opiekuńczo - wychowawczej i  eduka-
cyjnej, mogących prowadzić do ich wyklu-
czenia społecznego. 

Termin realizacji zadania to 
marzec – grudzień 2022 r. Studia w cało-
ści finansowane są przez budżet pań-
stwa. Członkowie Senatu nie wnie-
śli uwag do  przedstawionego pro-
gramu studiów.

Nowe kierunki 
studiów na Wydziale 
Nauk Społecznych
i Humanistycznych



7kwadrans
a k a d e m i c k iwydarzenia

6 kwietnia w  Collegium Witelona Uczelni Państwowej 
rozpoczęły się Wirtualne Dni Otwartych Drzwi. Bez wycho-
dzenia z  domu można obejrzeć m.in. nowocześnie wypo-
sażone sale wykładowe, pracownie czy laboratoria legnic-
kiej uczelni.

Aby odbyć wirtualny spacer po  campusie, wystarczy 
wejść na stronę internetową www.dod.collegiumwitelona.pl

Spacer pełen atrakcji
Dzięki wirtualnemu spacerowi można zajrzeć m.in. 

do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych, obej-
rzeć salę symulacji rozpraw sądowych, nowoczesne Labo-
ratorium Kobotyki, Pracownię Kryminalistyczną, Pracownię 
Wychowania Przedszkolnego czy Logopedyczną. Można też 
odwiedzić uczelnianą strzelnicę, zajrzeć do  znajdujących 
się w  Domu Studenta pokoi oraz zobaczyć wiele innych 
ciekawych miejsc oferowanych studentom przez Collegium 
Witelona Uczelnię Państwową. 

Warto przy tym pamiętać, że kadrę uczelni stanowią 
najlepsi w  swoich dziedzinach teoretycy i praktycy, a  jed-
nostka ściśle współpracuje m.in. z otoczeniem biznesowym 
czy znaczącymi placówkami służby zdrowia. Studenci Wite-
lonki mogą więc liczyć na  najlepsze praktyki.

Uczelnia dla młodych i  starszych
Legnicka uczelnia zaprasza wszystkich, którzy zastana-

wiają się nad wyborem edukacyjnej lub zawodowej drogi 
– młodszych i starszych. Collegium Witelona Uczelnia Pań-
stwowa zapewnia bowiem kształcenie dla wszystkich chęt-
nych. Proponowane formy edukacji można poznać przy oka-
zji wirtualnego spaceru – w zakładce Dni Otwartych Drzwi 
znajdziecie nie tylko ofertę kształcenia Collegium Witelona 
przygotowaną na rok akademicki 2022/2023, szczegóły 
studiów czy zasady rekrutacji, ale też np. ofertę spe-
cjalną „Ucz się i  pracuj”, dostosowaną do  możliwości 
osób aktywnych zawodowo.

      
 Edyta Golisz

Dni Otwartych Drzwi w Collegium 
Witelona
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W Collegium Witelona 23 marca odbył się II etap 
XII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny 
Fetlińskiej, w którym rywalizowało sześcioro studentów z III 
roku kierunku Pielęgniarstwo. 

Do II etapu olimpiady zakwalifikowało się 6 studentów, 
w tym 3 studentów ex aequo z taką samą ilością punktów:

1. Alina Żybura – 59 pkt,
2. Emilia Chmielowiec – 56 pkt, 
3. Marek Roszkowski – 56 pkt,
4. Milena Węgrzyniak – 55 pkt,
5. Sabina Cycak – 55 pkt,
6. Alicja Mielczarek – 55 pkt.
Studenci pisemnie opracowywali procesy pielęgnowania 

na  podstawie opisu przypadku stanu pacjenta oraz oma-
wiali je przed Wydziałowym Komitetem II Etapu Olimpiady. 
Ocenie podlegała trafność i  forma postawionej diagnozy 
pielęgniarskiej, trafność określenia celu działania, podję-
tych działań pielęgniarskich oraz umiejętność posługiwa-
nia się językiem medycznym.

Do finału, który odbędzie się 20 maja w  Państwowej 
Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w  Ciecha-
nowie, zakwalifikowały się Emilia Chmielowiec oraz Alina 
Żybura. Witelonka gratuluje finalistkom!

III finałowy etap Olimpiady polegać będzie na przedsta-
wieniu przez uczestników prezentacji multimedialnej. Studenci 
samodzielnie przygotują prezentację, a  opiekun naukowy 
– nauczyciel akademicki pełnić będzie rolę doradcy. 

Studenci mają do  wyboru następujące tematy prezen-
tacji: „Multimedia – narzędziem pracy pielęgniarki/pielę-
gniarza” oraz „Autonomia w pracy pielęgniarki/pielęgnia-
rza”. W  ciągu 10 minut studenci mają zaprezentować 
wybrany temat. Ocenie podlegać będzie zgodność pre-
zentacji z  tematem, poprawność merytoryczna, aktualność 
zagadnień, atrakcyjność przekazu oraz prezentacji. Komi-
sja Olimpiady wyłoni 3 najlepsze prace, a  finaliści otrzy-
mają tytuł Laureata XII Ogólnopolskiej Olimpiady Pielęgniar-
skiej im. dr Janiny Fetlińskiej oraz nagrody i wyróżnienia.

Przed studentkami wycieczka do Ciechanowa i godne 
reprezentowanie Collegium Witelona Uczelni Państwowej.

II etap XII Międzyuczelnianej 
Olimpiady Pielęgniarskiej 
im. dr Janiny Fetlińskiej
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25 marca obradowała Rada Rozwoju Obszaru Gospo-
darczego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Piąt-
kowe obrady były pełne merytorycznych rozmów, rów-
nież na  temat obecnej sytuacji na  świecie, która oddzia-
łuje na  lokalne kwestie społeczno - gospodarcze.

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego Legnickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej została powołana pod koniec 
listopada 2021  r. jako organ wspierający rozwój przed-
siębiorczości w  regionie. Obecnie liczy 28 członków. 
W  ostatnim czasie do  jej składu dołączyli:  przedstawi-
ciele przedsiębiorców: Beata Staszków – Prezes Związku 
Pracodawców Polska Miedź,  Piotr Karwan – Wicepre-
zes Związku Pracodawców Polska Miedź, Kamil Orzeł 
– Dyrektor Departamentu Regulacji KGHM Polska Miedź 
S.A.; przedstawiciele samorządów: Łukasz Puźniecki – Bur-
mistrz Polkowic, Michał Frąckowiak – p.o. Wójta Urząd 
Gminy Niechlów, Bartłomiej Zimny – Wójt Gminy Gło-
gów, Łukasz Horbatowski – Wójt Gminy Kotla, Wojciech 
Płaziuk – Wójt Gminy Udanin.

Podczas spotkania „Wizję gospodarki przyszłości” 
przedstawił prof. Piotr Wrzecioniarz z Wydziału Nauk Tech-
nicznych i Ekonomicznych Collegium Witelona. W piątko-
wych obradach udział wzięli m.in. Ireneusz Zyska – Wice-
minister Klimatu i Środowiska, Cezary Przybylski – Marsza-
łek Województwa Dolnośląskiego, Przemysław Bożek – Pre-
zes LSSE i  Ryszard Wawryniewicz – Wiceprezes LSSE.

– Chcielibyśmy, aby efektem naszych prac i obrad była 
nie tylko lepsza współpraca oraz integracja przedstawi-
cieli szeroko rozumianego otoczenia biznesowo - samorzą-
dowego LSSE, ale przede wszystkim, by w tak interdyscy-
plinarnym gremium udało się zarysować wizję przyszłości 
regionu, a nawet, by pokusić się o opracowanie jednoli-
tej, zintegrowanej strategii rozwoju dla całego obszaru 

Obradowała Rada Rozwoju Obszaru 
Gospodarczego Legnickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej
LSSE – mówił Adam Babuśka – Starosta Powiatu Legnic-
kiego, przewodniczący Rady Rozwoju Obszaru Gospodar-
czego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
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Rektor prof. dr hab. Andrzej Panasiuk 24 marca powołał 
członków Rady Nadzorującej Instytut Technologii i Innowacji 
Collegium Witelona Uczelni Państwowej. W  tym zaszczyt-
nym gronie znaleźli się: dr Bogumiła Wątorek – Prorektor 
ds. Nauki i  Współpracy z  Zagranicą, mgr Robert Burba 
– Kanclerz, Kamil Barczyk – Dyrektor Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Bolesławcu, Zbigniew Bytnar – Członek Zarządu 
POL - MIEDŹ TRANS sp. z  o.o., prof. dr hab. inż. Jerzy 
J.  Pietkiewicz – Dziekan Wydziału Nauk o  Zdrowiu i  Kul-
turze Fizycznej, dr hab. inż. Marcin Liberacki – Dziekan 
Wydziału Nauk Społecznych i  Humanistycznych, dr inż. 
Daniel Medyński – Dziekan Wydziału Nauk Technicznych 
i Ekonomicznych. Rada będzie wspierać działania Uczelni 
w  zakresie komercjalizacji wyników prac badawczo - roz-
wojowych.

Rada nadzorująca ITI jest organem nadzorczym i  opi-
niodawczo - doradczym. Kadencja Rady trwa przez okres 
kadencji organów jednoosobowych i kolegialnych Uczelni. 
Dyrektor ITI uczestniczy w obradach Rady z głosem dorad-
czym. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć z gło-
sem doradczym przedstawiciel samorządu studentów.

– Powołanie Rady jest nie tylko wynikającym 
z przepisów obowiązkiem, ale zwiększa też rangę, 
prestiż i wpływy naszego Instytutu. Część powoła-
nych do Rady członków reprezentuje bowiem spo-
łeczne i  gospodarcze otoczenie uczelni – mówi 
dr Renata Gnitecka.

Do zadań Rady należy w  szczególności: 
opiniowanie kierunków działalności Instytutu; 
nadzór nad jego działalnością; przedstawia-
nie Rektorowi kandydatów na  stanowisko 
Dyrektora Instytutu Technologii i  Innowa-
cji; zatwierdzanie rocznych sprawozdań 
z  realizacji zadań instytutu; przedkłada-
nie Rektorowi przyjętego sprawozdania 
z realizacji tych zadań; rozpatrywanie 

Powołano Radę Nadzorującą 
Instytut Technologii i Innowacji 
Collegium Witelona

wniosków zgłoszonych przez Dyrek-
tora Instytutu i  członków Rady.

Jednym z zewnętrznych reprezen-
tantów, wybranych do Rady Nadzoru-
jącej jest Kamil Barczyk, znany w kraju 
ze skutecznej walki z  pandemią dyrek-
tor szpitala w  Bolesławcu. 

– Instytut Technologii i Innowacji, prowa-
dzony przez Collegium Witelona Uczelnię 
Państwową w Legnicy, jest pierwszym Instytu-
tem w regionie, który stanowi tak duże wspar-
cie zarówno dla rozwoju biznesu, jak i  roz-
woju uczelni, z  którą ściśle od  dawna współ-
pracuję. I ta współpraca sprawdza się na  każ-
dym poziomie – mówi dyrektor Kamil Barczyk. 

Dodaje: – Jeśli więc pierwsza tak znacząca w regionie dla 
rozwoju i współpracy nauki i biznesu instytucja będzie się 
dalej tak dobrze rozwijać, to  swój udział w  tym przedsię-
wzięciu uważam za  zaszczyt.

Instytut Technologii i  Innowacji to ogólnouczelniana 
jednostka organizacyjna Collegium Witelona, powołana 
w  celu optymalnego wykorzystania potencjału intelektual-
nego Uczelni. 

– Powołanie Instytutu przez Collegium Witelona było 
podyktowane nie tylko nowymi możliwościami rozwoju dla 
studentów, ale też reakcją uczelni na  potrzeby kierowane 
od  firm czy samorządów z  regionu, które pytały o wspar-
cie nauki w  ich działaniach – mówi dr inż. Renata Gni-
tecka z Collegium Witelona, dyrektorka Instytutu Technolo-
gii i  Innowacji od  początku kierująca jego pracami.

Celem Instytutu jest prowadzenie działań zmierzających 
do  optymalnego wykorzystania potencjału intelektualnego 
Uczelni, wspierających: działalność badawczo - dydaktyczną 
Uczelni oraz transfer wiedzy i  technologii do  gospodarki, 
w tym poprzez komercjalizację bezpośrednią własności inte-
lektualnej Uczelni. ITI może prowadzić działalność, w  tym 
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świadczyć usługi, oraz podejmować działania na  rzecz 
otoczenia społeczno - gospodarczego.

O tym, że były to realne potrzeby, może świadczyć fakt, 
że choć Instytut działa od zaledwie kilku miesięcy, realizuje 
już kilka dużych projektów dotyczących wsparcia środowi-
ska naukowego, m.in. w tworzeniu specjalistycznych oprogra-
mowań (współpraca z firmą Industrial Support), projektowa-
niu wspomaganym komputerowo (współpraca z firmą Haer-
ter Technika Wytłaczania sp. z o.o.), specjalistycznym zasto-
sowaniu dronów w  logistyce (współpraca z  Instytutem INTL 
sp. z  o.o.) czy wykorzystaniu bezzałogowych statków lata-
jących (współpraca ze Starostwem Legnickim) – urządzenia 
mają służyć w powiecie m.in. do oceny jakości powietrza.

W realizacji projektów uczestniczą oczywiście studenci 
Witelonki, którzy wspólnie z kadrą wykładowców Wydziału 
Nauk Technicznych i  Ekonomicznych Collegium Witelona 
pracują nad nowoczesnymi rozwiązaniami. 

– Tak prężne działanie Instytutu i  szybkie pozyskanie 
partnerów do  projektów wynika m.in. z  naszej wcześniej-
szej współpracy i  kontaktów z  otoczeniem, które postano-
wiliśmy sformalizować poprzez stworzenie Instytutu – mówi 
dr inż. Daniel Medyński, Dziekan Wydziału Nauk Technicz-
nych i  Ekonomicznych, jeden z  pomysłodawców powoła-
nia Instytutu.

ITI w  zakresie zarządzania własnością intelektualną 
Uczelni działa zgodnie z  regulaminem zarządzania pra-
wami autorskimi i  prawami pokrewnymi, prawami własno-
ści przemysłowej oraz zasad ich komercjalizacji w Uczelni.

Działania realizowane w  ramach Instytutu będą wspie-
rać transfer wiedzy i  technologii do  gospodarki i  działal-
ność badawczo - dydaktyczną Uczelni. Ponadto Instytut będzie 
świadczył usługi, w  tym produkcyjne, związane z  działal-
nością badawczo - dydaktyczną Uczelni. 

Działalność Instytutu Technologii i  Innowacji może przy-
czynić się do: 
•	 wsparcia procesu kształcenia, m.in. poprzez włączanie 

studentów w  działalność badawczo - rozwojową, wdro-
żeniową oraz komercyjną, w  tym w  ramach praktyk 
lub zajęć praktycznych (np. projekty transferowe), a także 
wsparcia przedsiębiorczości studentów Uczelni,

•	 wsparcia rozwoju potencjału intelektualnego Uczelni, 
w tym poprzez pozyskanie know - how w wyniku wdraża-
nia prac badawczo - rozwojowych z podmiotami zewnętrz-
nymi,

•	 dalszego rozwoju sieci kontaktów Uczelni z otoczeniem 
społeczno - gospodarczym i tworzenia platformy do wdra-
żania i  realizacji kolejnych przedsięwzięć, 

•	 wzmocnienia marki Uczelni i wizerunku Partnerów.
Uroczystość nominacji członków Rady Nadzorującej Insty-

tutu Technologii i  Innowacji poprowadził JM Rektor Colle-
gium Witelona Uczelni Państwowej prof. dr hab. Andrzej 
Panasiuk. 

– Myślę, że teraz prace Instytutu nabiorą jeszcze więk-
szego tempa i w niedługim czasie zobaczymy efekty działań 
tej bardzo ważnej jednostki uczelnianej, która ma za zada-
nie przekuwać badania, prace badawcze i naukowe, które 
rodzą się na terenie uczelni, na wymiar praktyczny – powie-
dział prof. Panasiuk.
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14 marca pracownicy i studenci Wydziału Nauk 
Technicznych i  Ekonomicznych byli uczestnikami 
Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Inżynie-
rów i  Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Pol-
skiej oddział Zagłębia Miedziowego w  Legnicy. 

Dwoje pracowników Wydziału Nauk Technicz-
nych i  Ekonomicznych – mgr inż. Paweł Andrzej-
czyk i  mgr Ewa Rajczakowska – zostało Człon-
kami Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i  Techni-
ków Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej oddziału 
Zagłębia Miedziowego w  Legnicy.

Stowarzyszenie Inżynierów i  Techników Komuni-
kacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK) jest organizacją 
naukowo - techniczną zrzeszającą inżynierów i  tech-
ników specjalności związanych z transportem drogo-
wym i kolejowym. Stowarzyszenie należy do Fede-
racji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT.

Stowarzyszenie Inżynierów i  Techników Komuni-
kacji RP zostało powołane w  1946  r. w  nawiąza-
niu do  tradycji międzywojennych organizacji tech-
nicznych. Celem jego powołania było: rozwijanie 
techniki w dziedzinie inżynierii lądowej, komunikacji 
i transportu; reprezentowanie kadr inżynieryjno - tech-
nicznych wobec władz państwowych i  związko-
wych; podwyższanie kwalifikacji zawodowych tych 
kadr; ochrona zawodu oraz organizowanie samo-
pomocy koleżeńskiej.

Według uchwalonego w 2006 Statutu SITK działa 
na rzecz rozwoju transportu, prowadzi działalność 
naukowo - techniczną, informacyjno - edukacyjną, kul-
turalną oraz w  zakresie ochrony zabytków trans-
portu i  upamiętnienia ich twórców.

Pracownicy Wydziału Nauk Technicznych 
i Ekonomicznych w Zarządzie Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Komunikacji 
Rzeczypospolitej Polskiej oddział Zagłębia 
Miedziowego w Legnicy
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oferta
edukacyjna

Zakończyły się XIII Legnickie Prezentacje Edukacyjne 
zorganizowane przez Collegium Witelona Uczelnię Pań-
stwową. Te największe w regionie targi edukacyjne odwie-
dziły w  tym roku 26 372 osoby. 

W tegorocznych LPE wzięły udział wszystkie legnickie 
szkoły ponadpodstawowe oraz szkoły z Chojnowa, Lubina 
i Jawora. Te ostatnie dołączyły do Prezentacji po raz pierw-
szy. 

Tegoroczne Prezentacje Edukacyjne odbywały się 
w bezpiecznej formule online. Wirtualna platforma 
targów zapewniła odwiedzającym wszystko to, 
co jest potrzebne do zaplanowania edukacyjnej 
i zawodowej przyszłości. Na stronach naszej 
Uczelni można było od 16 lutego do  końca 
marca zapoznać się z ofertą szkół średnich 
i  wyższych z  regionu oraz propozycjami 
legnickich i  dolnośląskich instytucji edu-
kacyjnych związanych z  rynkiem pracy. 
Uzupełnieniem tych propozycji były cie-
kawe prezentacje i wykłady dotyczące 
m.in. przedsiębiorczości akademickiej, 
planowania karier, bezpieczeństwa 
w  Internecie czy wirtualnej rzeczy-
wistości.

Legnickie Prezentacje Edukacyjne 
z rekordem popularności

Strony wystawców odwiedzono w  tym czasie 15 598 
razy. Wśród najpopularniejszych znalazły się oferta Colle-
gium Witelona Uczelni Państwowej i propozycje legnickich 
liceów ogólnokształcących. W tej grupie najchętniej zaglą-
dano na stronę I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w  Legnicy. W  pierwszej dziesiątce najpopular-
niejszych znalazły się także V LO im. Jana Heweliusza 
w  Legnicy, II LO im. Stanisława Wyspiańskiego w  Legnicy 

oraz Technikum Akademickie w Legnicy i Akademickie Liceum 
Ogólnokształcące w  Legnicy.

W czasie Legnickich Prezentacji Edukacyjnych 5220 razy 
oglądano prezentacje i  wykłady zamieszczone na  platfor-
mie. Najczęściej odtwarzane były wykłady „Wodór – paliwo 
przyszłości”, prezentacje samorządu studenckiego Colle-
gium Witelona, „Warto studiować pielęgniarstwo” czy „Od 
pomysłu do biznesu” oraz zaproszenie do Akademickiego 
Związku Sportowego. 

Tegoroczne XIII Legnickie Prezentacje Edukacyjne były 
drugimi w historii tej imprezy targami zorganizowanymi wir-
tualnie. Mamy nadzieję, że podczas kolejnych będziemy 
mogli zaprezentować oferty edukacyjne szkół, uczelni oraz 
instytucji edukacyjnych bezpośrednio zainteresowanym. 

Do zobaczenia za  rok. 
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Witelonka wyróżniona – uzyskaliśmy akredytację Cen-
trum Medycznego Kształcenia Podyplomowego! Collegium 
Witelona zostało wpisane na  listę organizatorów kursu 
doskonalącego dla ratowników medycznych.  Jego pierw-
sza edycja odbyła się  w dniach 25 – 27 marca 2022  r. 
oraz 1– 3 kwietnia 2022  r. Organizatorem był Wydział 
Nauk o  Zdrowiu i  Kulturze Fizycznej oraz Akademickie 
Centrum Kompetencji.

Celem kursu jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz 
umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej, a także orga-
nizacji systemu ratownictwa medycznego, niezbędnych 

do  wykonywania zawodu ratownika 
medycznego. Adresatami kursu są 
ratownicy medyczni.

Absolwent kursu zna zaburze-
nia prowadzące do  powstania stanu 
zagrożenia życia i zdrowia, ich przy-
czyny, mechanizm rozwoju i objawy; 
zna metody oceny stanu pacjenta; zna 
zasady medycznych czynności ratun-
kowych, działań zabezpieczających, 
ewakuacyjnych, transportowych; zna 
zasady i skutki postępowania adekwat-
nego do  rozpoznanego stanu klinicz-
nego ze szczególnym uwzględnieniem 
stanów nagłego zagrożenia zdrowot-
nego; zna podstawy farmakologii ze 
szczególnym uwzględnieniem leków 
stosowanych w stanach nagłego zagro-
żenia zdrowotnego; zna podstawy psy-
chologiczne zachowań indywidualnych 
oraz relacji z rodziną, najbliższym oto-
czeniem i  społeczeństwem.

Witelonka z akredytacją 
Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego!
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Doktor Bogumiła Wątorek – Prorektor ds. Nauki i Współ-
pracy z Zagranicą – 25 marca w Letia Business Center pod-
pisała list intencyjny w  sprawie utworzenia Klastra Wodo-
rowo - Energetycznego Powiatu Legnickiego. 

Klaster tworzy 9 podmiotów. Sygnatariusze listu inten-
cyjnego to samorządy, przedsiębiorstwa, instytucje biznesu 
i uczelnia wyższa: powiat legnicki, Agencja Rozwoju Regio-
nalnego ARLEG, gmina Chojnów, gmina Krotoszyce, gmina 
Legnickie Pole, gmina Ruja, Collegium Witelona Uczelnia 
Państwowa, Sunfarming Polska, PV Rental Solutions. Instytu-
cją zarządzającą Klastrem będzie Agencja Rozwoju Regio-
nalnego ARLEG SA.

Warto zaznaczyć, że Collegium Witelona to jedyny 
reprezentant uczelni wyższych.

W uroczystości wziął udział Ireneusz Zyska, wicemini-
ster klimatu i środowiska, pełnomocnik Rządu ds. Odnawial-
nych Źródeł Energii, który ogłosił nową inicjatywę wodo-
rową, oraz Cezary Przybylski – Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego.

Prezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG 
S.A. Marcin Jednorał podkreślił obecność w klastrze Uczelni 
Państwowej. Collegium Witelona uzupełnia w  ten sposób 
inicjatywę samorządowo - biznesową o trzeci, niezbędny dla 
powodzenia przedsięwzięcia walor – naukowy, a w szcze-
gólności badawczo - rozwojowy. 

To przedsięwzięcie jest ważne nie tylko w  związku 
ze światowym kryzysem energetycznym, ale pozwala na ści-
słą współpracę z podmiotami zainteresowanymi rozwojem 
gospodarki wodorowej. Niskoemisyjny wodór to źródło czy-
stej energii wykorzystywanej m.in. w  transporcie i przemy-
śle, ale także szansa na dodatkowe, tańsze źródła energii 
dla lokalnych odbiorców.

Witelonka będzie uczestniczyć 
w pracach nad rozwojem 

gospodarki wodorowej w regionie!
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rozwój
i praktyka

 Studenci Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych 
Collegium Witelona z  kierunku Logistyka i  transport otrzy-
mali certyfikaty ukończenia szkolenia – język obcy zawo-
dowy (angielski) nadane przez Fundację VCC. Witelonka 
gratuluje i  życzy dalszych sukcesów! 

 Szkolenie odbyło się w  związku z  realizacją projektu 
pt. „Kadra dla BPO program rozwoju kompetencji i  staże 
zawodowe dla studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy”.

 Studenci z certyfikatami
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Na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Col-
legium Witelona 9 kwietnia zainaugurowano pierwsze zaję-
cia na  Studiach podyplomowych „Doradca rodziny”. Col-
legium Witelona Uczelnia Państwowa otrzymała zlecenie 
na realizację tych studiów z Ministerstwa Edukacji i Nauki, 
które w  całości finansuje przedsięwzięcie. 

Studia cieszą się dużym zainteresowaniem, zgłosiło 
się 72 kandydatów, przyjęto 56 osób. Studia mają cha-
rakter doskonalący i  interdyscyplinarny, koncentrują się 
na  wzmocnieniu dziecka i  rodziny w  sytuacji zagrożenia 
lub pojawienia się problemów natury opiekuńczo - wycho-
wawczej i  edukacyjnej, które mogą prowadzić do  wyklu-
czenia społecznego. 

Program studiów przewiduje zajęcia praktyczne w trzech 
instytucjach: sądzie rodzinnym i nieletnich, powiatowym cen-
trum pomocy rodzinie i  w poradni psychologiczno - peda-
gogicznej. Nowi specjaliści do  spraw rodziny opuszczą 
mury uczelni w grudniu 2022 r. Wykładowcy i  trenerzy 
prowadzący zajęcia to pracownicy dydaktyczni naszej 

Rozpoczęły się zajęcia 
 na Studiach podyplomowych 

„Doradca rodziny”
Uczelni z  doświadczeniem praktycznym oraz specjaliści 
z zewnątrz. Kierownikiem studiów jest dr Małgorzata Buchla.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wybrało Collegium Wite-
lona do realizacji zadania „Organizacja i  realizacja dwu-
semestralnych podyplomowych studiów doskonalących 
Doradca rodziny”, przeznaczając na  ten cel środki finan-
sowe z  budżetu państwa w  ramach dotacji celowej. War-
tość dofinansowania: 194 750,00 zł, całkowita wartość 
zadania: 194 750,00 zł. Oznacza to, że uczestnicy stu-
diów nie będą płacić za  naukę. 

Studia potrwają dwa semestry, realizowane będą 
od  kwietnia do  grudnia 2022  r. Kształcenie będzie doty-
czyło szeroko rozumianego wsparcia rodziny i  dziecka: 
przysługujących im praw, wynikających także z międzynaro-
dowych konwencji, poznania prawa oświatowego, pomocy 
społecznej, nauki przeciwdziałania przemocy w  rodzinie, 
prowadzenia konsultacji i poradnictwa w obszarze rozwią-
zywania problemów rodzinnych czy poradnictwa w trudno-
ściach z pielęgnacją i wychowaniem dzieci (np. z niepełno-
sprawnościami), wsparcia psychologicznego, prawnego itp.
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7 kwietnia w Świa-
towym Dniu Zdrowia 
i  Dniu Pracownika 
Służby Zdrowia szpi-
tal powiatowy w Bole-
sławcu, którego nazwa 
administracyjna brzmi 
Zespół Opieki Zdro-
wotnej, zmienił nazwę 
na  Szpital Świę-
tego Łukasza w Bole-
sławcu. 

– To dla nas wyjąt-
kowe wydarzenie, 

ponieważ związane jest z  kompleksową zmianą wize-
runku szpitala, nie tylko dotyczącą nazwy, ale także formy 
komunikowania się z pacjentami – mówił Dyrektor Szpitala 
Kamil Barczyk podczas uroczystości. 

Tego dnia odbywały się uroczystości związane nadaniem 
Szpitalowi w Bolesławcu imienia Świętego Łukasza. Uroczy-
stość odbywała się w  Teatrze Starym w  Bolesławcu. Brali 
w  niej udział m.in. władze miasta z  Prezydentem Piotrem 
Romanem i  Powiatu ze starostą Tomaszem Gabrysiakiem, 
władze szpitala z dyrektorem Kamilem Barczykiem, biskup 

Uroczystość nadania szpitalowi 
w Bolesławcu imienia Świętego 
Łukasza

legnicki ks. Andrzej Siemieniewski, 
kapelan szpitalny ks. Andrzej Jarosie-
wicz, senator PiS Rafał Ślusarz oraz 
przedstawiciele Collegium Witelona 
Uczelni Państwowej – mgr Jerzy Ste-
faniak, Zastępca Kanclerza, oraz prof. 
dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz, Dzie-
kan Wydziału Nauk o  Zdrowiu i  Kultu-
rze Fizycznej. 
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Pracownicy oraz studenci Wydziału Nauk Tech-
nicznych i Ekonomicznych Collegium Witelona gościli 
z  wizytą studyjną w  Mercedes - Benz Manufacturing 
Poland w Jaworze. Na spotkaniu została zaprezento-
wana najnowocześniejsza fabryka Mercedesa na świe-
cie. Omówiono także kierunki współpracy nauki z biz-
nesem.

Mercedes Benz Manufacturing Poland w  Jaworze 
to pierwsza w Polsce fabryka silników i baterii do samo-
chodów elektrycznych. Zakład produkuje czterocylin-
drowe silniki benzynowe i  wysokoprężne oraz bate-
rie elektryczne do  samochodów osobowych Merce-
des - Benz. Nowoczesna fabryka jest połączeniem naj-
wyższych standardów branży motoryzacyjnej z  ideą 
„Przemysł 4.0“, a jej uruchomienie pozwoliło na zwięk-
szenie zdolności produkcyjnych koncernu w  Europie 
Wschodniej oraz elastyczności i  efektywności global-
nej sieci produkcyjnej Mercedes - Benz.

relacje

Witelonka w fabryce Mercedesa
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Wydział Nauk Technicznych i  Ekonomicznych Col-
legium Witelona Uczelni Państwowej w  dniach 14 –18 
marca gościł Juliusa Gaidysa – przedstawiciela Vilnius 
Gediminas Technical University z  Litwy. Wizyta pracow-
nika litewskiej uczelni odbywała się w ramach programu 
Erasmus+.

Gość poprowadził zajęcia na  kierunku Logistyka 
i  transport, spotkał się z  przedstawicielami otoczenia 
gospodarczego oraz poznał wyposażenie naszej Uczelni.

Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) to wio-
dąca uczelnia wyższa znajdująca się w  Wilnie, sto-
licy Litwy. Założona w  1956  r. VGTU jest jedną z  naj-
większych uczelni badawczych w  kraju, koncentrującą 
się na  technologiach i  inżynierii oraz silnym nacisku 
na współpracę uczelni z  biznesem.

Gościliśmy przedstawiciela 
litewskiej uczelni
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W roku akademickim 2022/2023 Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa oferuje kandydatom na studia 22 kie-
runki – dziewięć kierunków studiów licencjackich, cztery kie-
runki inżynierskie, sześć kierunków studiów magisterskich, 
trzy kierunki jednolitych studiów magisterskich. 

Kandydaci na  studia na  Wydziale Nauk Technicznych 
i Ekonomicznych mają możliwość kształcenia się na nastę-
pujących kierunkach studiów: 

Studia licencjackie

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ i  PODATKI
specjalności:
•	 finanse podmiotów gospodarczych,
•	 rachunkowość i  podatki.

ZARZĄDZANIE
specjalności:
•	 lean management,
•	 zarządzanie przedsiębiorstwem,
•	 zarządzanie zasobami ludzkimi.

Studia inżynierskie

ENERGETYKA
specjalności:
•	 eksploatacja maszyn, urządzeń i  systemów energetycz-

nych,
•	 energetyka źródeł odnawialnych.

rekrutacja
2022/2023

Wydział Nauk Technicznych 
i Ekonomicznych zaprasza 

 na studia!
INFORMATYKA
specjalności:
•	 programowanie aplikacji mobilnych i  internetowych,
•	 grafika komputerowa, 
•	 development and operations (specjalność opracowana 

przy współpracy z  firmą SPYROSOFT S.A.).

LOGISTYKA i TRANSPORT
specjalności:
•	 inżynieria systemów logistycznych i  transportowych,
•	 inżynieria transportu kolejowego (patronat POL - MIEDŹ 

TRANS sp. z  o.o.).

ZARZĄDZANIE i  INŻYNIERIA PRODUKCJI
specjalności:
•	 inżynieria mechaniczna,
•	 inżynieria motoryzacyjna (specjalność zmodernizowana 

przy współpracy z firmą Haerter Technika Wytłaczania 
sp. z  o.o., sp. k.),

•	 systemy i  procesy przemysłowe.

Studia magisterskie

FINANSE i  ZARZĄDZANIE w PRZEDSIĘBIORSTWIE
specjalności:
•	 finanse i  inwestycje przedsiębiorstw,
•	 zarządzanie i  innowacje w  przedsiębiorstwie,
•	 zarządzanie pracą i  kapitałem ludzkim.

ciąg dalszy na str. 22



•	 podejmuje decyzje inwesty-
cyjne i  operacyjne w opar-
ciu o  nabyte umiejętności 
i  analizę danych,

•	 odnajduje się na dynamicznym 
rynku pracy, pracując w  prze-
różnych firmach lub prowadząc 
własną działalność. 

Uczymy przyszłych specjalistów 
do spraw budżetu, rachunkowych wyja-
daczy i księgowych – ekspertów. W pro-
fesjonalnym, kompleksowym przygotowa-
niu do  zawodu – możesz na  nas liczyć. 
Przyjdź i  przekonaj się. 

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).
Uzyskany tytuł: licencjat.
Specjalności: 
•	 rachunkowość i  podatki,
•	 finanse podmiotów gospodarczych.

ZARZĄDZANIE

Opis kierunku 

Organizacja, analiza i  praca zespołowa, czyli zarzą-
dzanie w  telegraficznym skrócie. To kierunek wyjątkowo 
interdyscyplinarny. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę 
z  zakresu nauk o  zarządzaniu, ekonomii, społeczeństwie 
i  dyscyplin komplementarnych. Nauczysz się dostrzegać 
i wykorzystywać szanse, diagnozować i rozwiązywać pro-
blemy oraz sprawiać, że to, co dotąd nie działało, zaczyna 
działać – lepiej niż kiedykolwiek. 

Praktyka
Doświadczenie w  tej branży jest kluczowe. Biznes jest 

nieprzewidywalny, zespoły i struktury organizacji są różne. 
Dlatego kompleksowo przygotujemy Cię do zawodu w myśl 
hasła: „Praktyka czyni mistrzem”.
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INŻYNIERIA PRODUKCJI i  LOGISTYKI
specjalności:
•	 przemysł 4.0 (w tym innowacyjne narzędzia informa-

tyczne stosowane w przemyśle),
•	 smart logistics (w tym innowacyjne narzędzia informa-

tyczne oraz drony stosowane w  logistyce).

Niniejsza informacji nie stanowi oferty w  rozumieniu 
Kodeksu cywilnego.

Studia licencjackie

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

Opis kierunku

O pieniądzach trudno się rozmawia? Na pewno nie 
u  nas! W Collegium Witelona mówimy o  finansach z  peł-
nym zaangażowaniem i najprościej, jak to możliwe. Prowa-
dzący zajęcia to pracujący w zawodzie pasjonaci rachun-
kowości – zależy im, żebyście weszli na rynek pracy uzbro-
jeni w  teorię, którą z  łatwością wykorzystacie w praktyce. 
Dlatego też oferujemy szereg zajęć warsztatowych i  prak-
tyk studenckich – robimy wszystko, żebyście obracali pie-
niędzmi zgodnie ze sztuką i w zgodzie ze sobą.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu ekono-
mii, zarządzania czy międzynarodowych stosunków gospo-
darczych. Nauczysz się korzystać z  narzędzi analitycz-
nych wykorzystywanych w  informatyce, matematyce, staty-
styce i  ekonometrii.

Absolwent
•	 jest specjalistą w zakresie finansów oraz rachunkowości,
•	 zna zasady i mechanizmy funkcjonowania instytucji finan-

sowych, organów podatkowych, jednostek samorządo-
wych oraz podmiotów gospodarczych,

•	 potrafi definiować oraz analizować problemy i  zjawi-
ska występujące w  gospodarce,

•	potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczną podmiotu, 
ocenić jego kondycję finansową, 
•	 gospodaruje zasobami finansowymi, rzeczowymi 
i  ludzkimi,
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Zajęcia opierają się na ćwiczeniach zespołowych, przy-
gotowujących do  pracy w  grupach o  różnym charakterze 
i różnych potrzebach. Dodatkowo prowadzimy program prak-
tyk zawodowych umożliwiających zapoznanie się z mecha-
nizmami funkcjonowania przedsiębiorstw.

Absolwent
•	 potrafi zarządzać różnymi pionami funkcjonalnymi przed-

siębiorstwa,
•	 może znaleźć zatrudnienie w  przedsiębiorstwach pro-

dukcyjnych, usługowych oraz handlowych, a także urzę-
dach i  biurach, komórkach zarządzających w  podmio-
tach leczniczych oraz placówkach edukacyjnych,

•	 posiada umiejętności przydatne podczas prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej,

•	 potrafi rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać pro-
blemy gospodarowania zasobami (osobowymi, rzeczo-
wymi, finansowymi, informacyjnymi),

•	 jest przygotowany do  pracy w  charakterze specjalisty, 
analityka i  projektanta systemów organizacji i  zarzą-
dzania oraz menedżera średniego szczebla zarządza-
nia w  przedsiębiorstwach.

Jako osoba zarządzająca będziesz mieć realny wpływ 
na  firmę, jej pracowników, strukturę i  otoczenie. Podej-
mij swoją pierwszą poważną decyzję. Zacznij studia 
w Collegium Witelona. 

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny/ucz się 
i  pracuj.
Profil kształcenia: praktyczny.
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Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).
Uzyskany tytuł: licencjat.
Specjalności:
•	 lean management,
•	 zarządzanie przedsiębiorstwem,
•	 zarządzanie zasobami ludzkimi.

Studia inżynierskie

ENERGETYKA

Opis kierunku

Zmieniamy świat! Najbliższe lata upłyną pod znakiem 
przemian technologicznych i  transformacji systemów ener-
getycznych – możesz w  tym uczestniczyć i  mieć realny 
wpływ na  naszą planetę! W  ramach kierunku nauczysz 
się planowania, wdrażania i  nadzoru nad gospodarowa-
niem energią. Zdobędziesz wiedzę z  zakresu energetyki, 
źródeł odnawialnych, systemów i urządzeń energetycznych.

Absolwent
•	 projektuje, konstruuje, obsługuje i  nadzoruje systemy 

energetyczne,
•	 wdraża normy energetyczne oraz normy ochrony środo-

wiska związane z wykorzystaniem energii,
•	 ma kompetencje specjalisty ds. oceny energetycznej 

i  efektywnego zarządzania energią.

Perspektywy zawodowe
Gwałtowny rozwój sektora energetycznego to szereg 

możliwości zawodowych. Po studiach możesz śmiało sta-
rać się o  posadę w:
•	 przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących 

maszyny, urządzenia i  systemy energetyczne,
•	 przedsiębiorstwach wytwarzających nośniki energii oraz 

zajmujących się przesyłaniem i  dystrybucją nośników 
energii,

•	 przedsiębiorstwach zajmujących się budową i  eksplo-
atacją systemów wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych,

•	 przedsiębiorstwach zajmujących się konsultingiem i audi-
tingiem energetycznym,

•	 komórkach organizacyjnych zajmujących się planowa-
niem energetycznym.

Stań na czele zmian. Poświęć swoją energię dobrej spra-
wie i  dobrej uczelni. Zapraszamy do Collegium Witelona.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny/ucz się i  pracuj.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku).
Uzyskany tytuł: inżynier.
Specjalności:
•	 eksploatacja maszyn, urządzeń i  systemów energetycz-

nych,
•	 energetyka źródeł odnawialnych.
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Tryb studiów: stacjonarny/nie-
stacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 7 semestrów 
(3,5 roku).
Uzyskany tytuł: inżynier.
Specjalności:
•	 programowanie aplikacji mobilnych 

i  internetowych,
•	 grafika komputerowa,
•	 development and operations (specjal-

ność opracowana przy współpracy 
z  firmą Spyrosoft S.A.).

LOGISTYKA I TRANSPORT

Opis kierunku

Pędzić i  nie błądzić – oto jest wyzwanie! Dowiesz się, 
jak zarządzać przestrzenią, transportem i zasobami, tak aby 
produkty docierały od  punktu A do  B – bez problemów, 
bez strat, prosto do  celu.

Współczesny inżynier pracujący w  branży TSL (Trans-
port - Spedycja - Logistyka) to nie tylko osoba projektująca tech-
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INFORMATYKA

Opis kierunku

Kariera w  Twoim zasięgu! Jeśli ekran od  dawna jest 
Twoim oknem na  świat, a  nowe technologie nie są Ci 
obce – nie ma na  co czekać! Wybierz Collegium Wite-
lona i  zacznij swoją przygodę w  IT. Nauczymy Cię pisać 
aplikacje, tworzyć nowoczesne strony internetowe, śmigać 
między najbardziej zaawansowanymi systemami informa-
tycznymi. Przez skomplikowane oprogramowania przepro-
wadzą Cię najlepsi z  najlepszych – praktycy, fachowcy, 
pracownicy w  firmach IT.

Absolwent 
•	 posiada wiedzę z  zakresu matematyki, fizyki, elektro-

niki i  metrologii, teorii informacji, języka angielskiego 
oraz wybranych zagadnień prawa czy zarządzania 
projektami,

•	 potrafi korzystać z  baz danych i  sieci komputerowych,
•	 zna i  rozumie najpopularniejsze systemy operacyjne, 

w  tym systemy z  rodziny UNIX i Windows Server,
•	 potrafi budować systemy komputerowe, projektować 

i wdrażać systemy informatyczne,
•	sprawnie posługuje się technikami i metodami progra-

mowania.

Partnerzy 
•	współpracujemy z szerokim gronem przedsiębiorstw, 
które uczestniczą w  stałej adaptacji programów 
kształcenia do  bieżących trendów branży IT,
•	 współpracujemy z firmą Microsoft w ramach 
programu MSDN Academic Alliance.

Pokazujemy narzędzia, uczymy teorii i two-
rzymy przestrzeń do  zdobywania doświad-
czenia. To, jaki kierunek obierzesz po  stu-
diach, zależy tylko od Ciebie – możliwości 
jest wiele i  stale przybywają.

Bądź twórcą / twórczynią.
Bądź wizjonerem / wizjonerką. 

Pracuj w  IT.

wydział nauk technicznych… cd. ze  str. 23
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niczne aspekty funkcjonowania procesów, to często mene-
dżer dysponujący wiedzą z zakresu ekonomii, organizacji 
i zarządzania, prawa gospodarczego, logistyki, transportu, 
spedycji czy ekologii. Dróg rozwoju jest wiele – wybór 
należy do Ciebie.

Praktyka
Żeby sprawnie poruszać się w transporcie, trzeba rozu-

mieć mechanizmy rządzące drogami na lądzie, na wodzie 
i w powietrzu. Dlatego, aby poszerzać horyzonty i  spraw-
dzać swoją wiedzę w różnych przestrzeniach, umożliwiamy 
realizację praktyk w wielu doświadczonych firmach specja-
lizujących się w  transporcie i  logistyce. Współpracujemy 
z  przedsiębiorstwami z  branży produkcyjnej oraz branży 
TSL, które być może będą Twoim przyszłym miejscem pracy.

Absolwent
•	 pracuje na  stanowiskach specjalistycznych i  kierowni-

czych,
•	 zna się na  transporcie, logistyce, spedycji i  produkcji,
•	 może pracować w  centrach logistycznych i  wyspecjali-

zowanych firmach transportowych, w przedsiębiorstwach 
przemysłowych, handlowych i  usługowych,
•	 posiada kompetencje specjalisty do spraw transportu 
w firmach kurierskich oraz transportowo - logistycznych.

Żeby osiągnąć zamierzony cel, musisz mieć dobry 
plan. Dobrze znać dostępne możliwości. Właśnie 
tego tutaj uczymy. Zrealizuj swój plan z  pomocą 
najlepszych narzędzi i  najlepszych ludzi. Studiuj 
Logistykę i  transport w Collegium Witelona.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny/ucz 
się i  pracuj.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku).
Uzyskany tytuł: inżynier.
Specjalności:
•	 inżynieria systemów logistycznych 
i  transportowych,
•	 inżynieria transportu kolejowego 
(patronat POL - MIEDŹ TRANS Sp. 
z  o.o.).

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Opis kierunku

Od zawsze interesowały Cię maszyny, technologie i inno-
wacje? Świetnie się składa – mamy dla Ciebie idealne miej-
sce. Uczymy zarządzania i  inżynierii produkcji, stosując 
nowoczesne metody i  wykorzystując szereg współcześnie 
dostępnych narzędzi. Studenci łączą podstawowe umiejęt-
ności inżynierskie z praktycznymi kwalifikacjami menedżer-
skimi. Zdobędziesz wiedzę z zakresu konstruowania, wytwa-
rzania, eksploatacji, jakości, bezpieczeństwa oraz narzę-
dzi informatycznych w procesach produkcyjnych. Ambitnie? 
To dopiero początek!

Praktyka
Uczelnia współpracuje z  doświadczonymi firmami 

z  branży produkcyjnej. Realizujemy praktyki oraz projekty 
stanowiące kluczowy element kształcenia zawodowego. 
Przygotowaliśmy program studiów w taki sposób, aby kwa-
lifikacje absolwentów odpowiadały aktualnym wymaga-
niom nowoczesnej gospodarki. Uczymy studentów projek-
tować przyszłość z  wykorzystaniem współczesnych, sku-
tecznych metod.

Absolwent
•	 jest inżynierem, który posiada nowoczesną wiedzę i umie-

jętności w  zakresie inżynierii produkcji, zarządzania 
i  organizacji,

•	 może być zatrudniony w  przedsiębiorstwach produk-
cyjnych, w  tym w  branży maszynowej, mechanicznej, 
motoryzacyjnej,

•	 w zależności od  wyboru ścieżki kariery – jest specjali-
stą w zakresie inżynierii mechanicznej, inżynierii moto-
ryzacyjnej lub systemów i  procesów przemysłowych.

Ucz się i  pracuj mądrze, efektywnie i  sprawnie – jak 
dobrze naoliwiona maszyna. Zasil nasz zespół inżynierów 
na  kierunku Zarządzanie i  inżynieria produkcji w  Colle-
gium Witelona.

Zapraszamy do  rekrutacji.

ciąg dalszy na str. 26
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wydział nauk technicznych… cd. ze  str. 25

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny/ucz się i  pracuj.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku).
Uzyskany tytuł: inżynier.
Specjalności:
•	 inżynieria mechaniczna, 
•	 inżynieria motoryzacyjna (specjalność zmodernizowana 

przy współpracy w firmą Haerter Technika Wytłaczania 
sp. z  o.o. sp. k.),

•	 systemy i  procesy przemysłowe.

Studia magisterskie

FINANSE I ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Opis kierunku 

Dobrze jest posiadać pieniądze, ale także je rozumieć 
i  sprawnie nimi zarządzać. Dzięki specjalistom ds. finan-
sów i  wykwalifikowanym menedżerom przedsiębiorstwa 
świetnie funkcjonują, rozwijają się i rosną w siłę każdego 
dnia. Teraz Ty również możesz postawić pierwsze kroki 
w  tym biznesie, dzięki podjęciu studiów na  kierunku 
Finanse i  zarządzanie w  przedsiębiorstwie w  Colle-
gium Witelona. 

Praktyka
Głównym celem kształcenia jest zapewnienie 

studentom odpowiednich warunków do zdobywa-
nia wiedzy i  wykorzystywania jej w  praktyce. 
Dlatego w  ramach kierunku odbywa się cały 
szereg warsztatów i ćwiczeń praktycznych dla 
jak najlepszych efektów kształcenia. W rezul-
tacie absolwent rozumie i potrafi kształtować 
zjawiska i  procesy w dziedzinie finansów 
i  zarządzania. Umiejętnie je analizuje, 
ocenia i  podejmuje słuszne decyzje – 
jak na świetnego menedżera przystało.

Absolwent 
•	 jest wszechstronnie przygo-

towany do  pełnienia funkcji 
menadżersko - specjalistycznych 
w  dwóch obszarach funkcjono-
wania podmiotu gospodarczego, 
którymi są finanse i szeroko rozu-
miane zarządzanie przedsiębior-
stwem,

•	 rozumie otoczenie makroekonomiczne 
podmiotu gospodarczego, struktury 
i  instytucje otoczenia,

•	 rozumie funkcjonowanie rynku finanso-
wego i  jego wpływ na  sytuację przed-
siębiorstwa,

•	 zarządza finansami i projektami inwestycyj-
nymi przedsiębiorstw,

•	 opanował współczesne koncepcje i  metody 
zarządzania, formowania zespołów i  kiero-
wania nimi,

•	 rozumie aspekty prawne tworzenia, funkcjonowa-
nia oraz zarządzania przedsiębiorstwem,

•	 zajmuje stanowiska menedżerskie w różnych przed-
siębiorstwach lub w  ramach własnej działalności,

•	 może pracować jako doradca ds. finansowych 
i  zarządzania, kierownik zespołu projektowego czy 
dyrektor funkcjonalny lub naczelny (po zdobyciu odpo-
wiedniego doświadczenia).

Praca w najlepszych firmach i na świetnych warunkach 
jest na wyciągnięcie ręki. Nie licz na  cud, licz na  siebie. 
Podejmij studia w Collegium Witelona.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny/ucz się i  pracuj.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 4 semestry (2 lata).
Uzyskany tytuł: magister.
Specjalności:
•	 finanse i  inwestycje przedsiębiorstw,
•	 zarządzanie i  innowacje w  przedsiębiorstwie,
•	 zarządzanie pracą i  kapitałem ludzkim.

rekrutacja 2022/2023
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INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI

Opis kierunku

Kierunek? Przyszłość! Podejmij studia stworzone na miarę 
naszych czasów. Roboty, coboty, drony, symulacje, chmura 
obliczeniowa, rozszerzona rzeczywistość – to nie film science 
fiction, to Inżyniera produkcji i  logistyki w Collegium Wite-
lona.

Przygotowujemy studentów do pełnienia funkcji specjali-
styczno - menedżerskich w zaawansowanym przemyśle opar-
tym na  technologiach informatycznych. Praktyczne umiejęt-
ności w połączeniu ze wszechstronną wiedzą pozwolą Ci 
znaleźć pracę na dynamicznie zmieniającym się rynku tech-
nologii i  innowacji.

Praktyka
Współczesny kierunek wymaga współczesnego podej-

ścia do  nauczania. Dlatego:
•	 prowadzimy seminaria przemysłowe realizowane przy 

udziale doświadczonej kadry specjalistyczno - menedżer-
skiej,

•	współpracujemy z  wieloma firmami z  branży produk-
cyjnej oraz logistyczno - transportowej (w szczególności 
z  przedsiębiorstwami Legnickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej S.A),

•	 organizujemy projekty przemysłowe realizowane na rzecz 
pracodawcy (dotyczą realnych problemów rozwiązywa-
nych w  firmach),

•	 organizujemy praktyki studenckie – kluczowy element 
przygotowania do  zawodu,

•	 wspieramy działalność w  kołach naukowych, w  tym 
w Kole Naukowym Inżynierii Materiałowej „Ferrum”, Kole 
Naukowym Jakości, Kole Naukowym Logistyki i  Trans-
portu oraz Kole Naukowym Innowacji,

•	 studenci mogą uczestniczyć w  dodatkowych kursach, 
szkoleniach certyfikowanych, seminariach i targach prze-
mysłowych, dotyczących innowacji.

Absolwent
•	 posiada unikalną i  zaawansowaną wiedzę i  kompeten-

cje w  zakresie inżynierii produkcji, logistyki, narzędzi 
informatycznych oraz zarządzania i  jakości,

•	 jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. na stanowi-
skach kierowniczych jako specjalista - menedżer,

•	 może pracować w  przedsiębiorstwach stosujących 
zaawansowane rozwiązania w  procesach produkcyj-
nych (w szczególności z  branży motoryzacyjnej),

•	 może pracować w przedsiębiorstwach stosujących inno-
wacyjne rozwiązania w procesach logistycznych (w tym 
z zastosowaniem dronów), w branży produkcyjnej oraz 
logistyczno - transportowej.

Wejdź w pasjonujący świat technologii i ucz się od naj-
lepszych. Stwórzmy razem lepszą przyszłość.

Dołącz do  nas. Studiuj w Collegium Witelona.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny/ucz się i  pracuj.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 4 semestry (2 lata).
Uzyskany tytuł: magister.
Specjalności:
•	 przemysł 4.0 (w tym innowacyjne narzędzia informa-

tyczne stosowane w przemyśle),
•	 smart logistics (w tym innowacyjne narzędzia informa-

tyczne oraz drony stosowane w  logistyce).
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Dwuletnia Olesia i jej braciszek Timur to jedne z pierw-
szych ukraińskich dzieci, które odwiedziły Centrum Spo-
tkań dla Uchodźców, otwarte w poniedziałek, 21 marca, 
przez Collegium Witelona Uczelnię Państwową w Legnicy.

Miejsce spotkań i  integracji dla obywateli Ukrainy 
legnicka uczelnia zorganizowała w  Domu Studenckim 
przy ul. Mickiewicza 10. Centrum Spotkań dla Uchodź-
ców znajduje się na  parterze budynku, po  lewej stronie 
od  głównego wejścia. 

Dla dorosłych i  dzieci
– Collegium Witelona Uczelnia Państwowa i  Stowarzy-

szenie „Wspólnota Akademicka” od pierwszych dni wojny 
bardzo aktywnie włączyły się w pomoc dla Ukrainy. Wysła-
liśmy już m.in. dwa transporty darów dla Drohobycza, 
w  sumie cztery busy. Cały czas prowadzimy na  terenie 
Uczelni zbiórkę potrzebnych rzeczy. Do Legnicy przy-
bywa jednak coraz więcej uchodźców, którzy czują się 
zagubieni, przerażeni, musieli przecież w  kilka chwil 
zostawić całe dotychczasowe życie i uciekać. Chcąc 
ich wesprzeć, podjęliśmy decyzję o otwarciu dla nich 
miejsca, gdzie będą mogli uzyskać różnego rodzaju 
wsparcie i  pomoc: psychologiczną, socjalną, rze-
czową, prawną – w zależności od potrzeb. Miej-
sca, gdzie przy kawie i  herbacie będą mogli 
spotkać się ze sobą, wymienić informacjami, 
zintegrować, a  ich dzieci będą miały zapew-
nioną przestrzeń do zabawy i różne zajęcia, 
żeby jak najszybciej zapomniały o koszma-
rze wojny – mówi dr Beata Skwarek, adiunkt 
Zakładu Pedagogiki Wydziału Nauk Spo-
łecznych i  Humanistycznych Collegium 
Witelona.

Ruszyło Centrum Spotkań 
dla Uchodźców w Legnicy

Trudna ucieczka przed wojną
Centrum ruszyło w  poniedzia-

łek (21 marca) i  tylko przez pierw-
sze godziny odwiedziło je kilka ukra-
ińskich kobiet, pytając m.in. o  kursy 
języka polskiego, pracę, miejsce 
wyrobienia numeru PESEL. Otrzymały 
potrzebne informacje i  pomoc. Do Cen-
trum przyszła m.in. Katerina Dolhaniuk, 
która uciekła przed wojną z dwójką małych 
dzieci: dwuletnią Olesią i czteroletnim Timu-
rem oraz ze swoją mamą. 

– Gdy zaczęły się bombardowania, 
ostrzały, to dzieci bały się tak bardzo, że 
trudno to opisać… Musieliśmy je ratować. 
Dlatego z  maluchami i  moją mamą wsiadłam 
do  pociągu ewakuacyjnego. Uciekaliśmy do  Pol-
ski ponad 28 godzin. Tu zajęła się nami kole-
żanka z  Legnicy, za  co bardzo dziękuję. W ogóle 
dziękuję Polakom za  to, co dla nas robią. Mój mąż 
został, by walczyć o  Ukrainę... Mamy kontakt tylko 
przez komunikatory. Nie wiem, co będzie dalej. Żeby 
tyle nie myśleć, chciałabym jak najszybciej podjąć w Pol-
sce pracę. Koleżanka, która się nami zajęła, pracuje 
w  Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i  wiem, że 
są tam przygotowane miejsca pracy dla uchodźców. Chcę 
więc jak najszybciej wyrobić PESEL i  iść do pracy. Olesią 
i  Timurem zajmie się w  tym czasie moja mama – mówi 
Katerina Dolhaniuk. 

Uczelnia pomaga jak może
Centrum Spotkań dla Uchodźców w  Legnicy będzie 

czynne od  poniedziałku do  piątku, w  godz. 9.00 –13.00 
i  15.00 –19.00. W  razie potrzeby zostanie otwarte także 
w weekendy. Zapewnione zostaną tam dyżury wolontariu-
szy z  różnych dziedzin. 

– Dla władz Collegium Witelona włączenie się w pomoc 
naszym braciom z  Ukrainy było czymś oczywistym. Dla-
tego od pierwszych dni wojny pomagamy, m.in. zbierając 
i  kierując dary do zaprzyjaźnionego Drohobycza i  tamtej-



sztućce oraz proszki do prania i płyny do płukania. Zostaną 
przekazane uchodźcom, którzy przebywają w Drohobyczu. 
Doktor Beata Skwarek, która jest w stałym kontakcie z dro-
hobycką uczelnią, podkreśla, że są to obecnie rzeczy, któ-
rych najbardziej brakuje. 600 kobiet z dziećmi przebywa-
jących w akademikach Drohobycza nie ma na czym goto-
wać, nie mają też środków finansowych, aby kupować 
detergenty do prania. Nadal potrzebne są też buty męskie 
i  żywność o  długim terminie ważności.

Edyta Golisz
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szego Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana 
Franki, z  którym współpracujemy, a  który stał się na  czas 
wojny swoistym centrum wolontariatu. Natomiast otwarte 
właśnie Centrum Spotkań dla Uchodźców w Legnicy kieru-
jemy do obywateli Ukrainy, którzy uciekli do Polski i nie wie-
dzą, co mają dalej robić, co i  jak załatwić, jak się odna-
leźć w nowej rzeczywistości – mówi dr Karol Rusin, Prorek-
tor ds. Rozwoju Collegium Witelona Uczelni Państwowej.

– Chcemy zapewnić uchodźcom z  Ukrainy komplek-
sową pomoc i wsparcie  – dodaje. – Tym bardziej że mamy 

w  naszej Uczelni kierunki studiów adekwatne do  tego, 
co  chcemy oferować uchodźcom: czyli pomoc m.in. peda-
gogiczną, psychologiczną czy prawną, w którą mogą włą-
czyć się i wykładowcy, i  studenci – mówi dr Karol Rusin.

Tłumaczenia z  sercem
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zadbała, 

aby  w  Centrum Spotkań dla Uchodźców pracowali 
wolontariusze posługujący się językiem ukraińskim czy 
angielskim. Jedną z pierwszych takich wolontariuszek 
jest dr  Lilia Omelan z Wydziału Nauk Społecznych 
i Humanistycznych Collegium Witelona. 

– Urodziłam się na  Ukrainie, ale od  wielu lat 
mieszkam w Polsce. Wykładam w Collegium Wite-
lona na kierunku Filologia angielska. Znam języki, 
będę więc pomagać w  Centrum Spotkań dla 
Uchodźców jako tłumacz. Chciałabym poświę-
cić też czas ukraińskim dzieciom: poczytać 
im bajki, pobawić się z  nimi. Sprawić, by 
zapomniały o  wojnie i  poczuły choć tro-
chę normalności – mówi dr Lilia Omelan.

Dary nadal potrzebne
W ramach prowadzonej przez Col-

legium Witelona zbiórki i  planowa-
nego, kolejnego transportu darów 
potrzebne są: garnki, patelnie, 
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Czy wiesz kim był Witelon – patron naszej Uczelni? 
Jakie miał związki z  Legnicą? Jakie były jego odkrycia 
i  ważniejsze prace? Na te i  inne pytania spróbujemy 
odpowiedzieć w kilku artykułach poświęconych tej wybit-
nej postaci.

Po ukończeniu szkoły na  Dolnym Śląsku, około 
1254 roku, Witelon udał się na  studia wraz z  księ-
ciem Władysławem, najmłodszym synem Henryka II 
Pobożnego. Było to możliwe, gdyż w  tym czasie 
ojciec Witelona – Henryk de Cize był już admi-
nistratorem finansowym księcia wrocławskiego 
Henryka III Białego. Obaj studia na  wydziale 
nauk wyzwolonych rozpoczęli na paryskim uni-
wersytecie w 1254 lub 1255 roku. Jak twier-
dzi Jerzy Burchardt, rozpoczynali studia jako 
subdiakoni, ordynowani w  wieku 14 lat. 
W Kościele rzymskokatolickim były to pierw-
sze święcenia wyższe – do  1972 roku. 
Umożliwiały asystowanie podczas uroczy-
stej mszy i  śpiewanie lekcji. Subdiako-
nów obowiązywała modlitwa brewia-

Czy wiesz kim był Witelon?
(cześć III)

rzowa (brewiarz) i  zachowywanie celibatu. Po reformie 
liturgicznej dotychczasowe czynności subdiakonów prze-
jęli lektor i  akolita. 

Książę Władysław opuścił stolicę Francji w  1257 roku 
otrzymał bowiem tytuł proboszcza wyszehradzkiego i kancle-
rza królestwa czeskiego (praepositus Wissegradensis et can-
cellarius regni Bohemiae). Witelon pozostał w Paryżu jesz-
cze przez rok, kończąc studia jako magister atrium – magi-
ster nauk wyzwolonych. Do Polski powrócił latem 1258 
roku, już jako diakon.

Dzięki poparciu księcia Władysława Witelon uzyskał 
zgodę na  otwarcie w  Legnicy pierwszej na  Śląsku szkoły 
parafialnej przy parafii św. Piotra. Była to prawdopodob-
nie również pierwsza szkoła tego typu w  Polsce. Witelon 
został mianowany jej nauczycielem, a  także – jak twier-
dzi profesor Burchardt – proboszczem kościoła św. Piotra. 

Pierwsze znane zarządzenie dotyczące obowiązku utrzy-
mywania szkół przy kościołach wydał w 797 roku cesarz 
Karol Wielki. Zostało ono potwierdzone w 853 roku zalece-
niem papieża Leona IV zakładania szkół przy każdej para-
fii. Przełomowe znaczenie miały jednak uchwały soboru 
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laterańskiego IV (1215), dzięki którym szkoły parafialne 
zyskały trwałe podstawy istnienia.

Pierwotnym celem funkcjonowania szkół parafialnych 
było kształcenie przyszłych kapłanów. Ich podstawę pro-
gramową miało stanowić tzw. trivium (gramatyka łacińska, 
retoryka, dialektyka), uzupełnione muzyką (śpiew kościelny). 
W rzeczywistości program szkół parafialnych był zróżnico-
wany w  zależności od  położenia, rozległości i  zasobów 
parafii. W  miastach, gdzie szkoły parafialne miały służyć 
młodzieży mieszczańskiej, zakres przekazywanej wiedzy 
wykraczał często poza potrzeby Kościoła i  bywał dosto-
sowywany do  aktualnych wymagań. 

W Polsce szkolnictwo parafialne rozwijało się od drugiej 
połowy XIII wieku. Jego rozkwit przypada na XV i  począ-
tek XVI wieku. W  wielu szkołach uczyli wykwalifikowani 
nauczyciele, a uczniowie rekrutowali się z różnych warstw 
społecznych. Program nauczania był w  nich bardzo zróż-
nicowany. 

Jak dowodzi profesor Jerzy Burchardt, Witelon nie poprze-
stał na  podstawowym kanonie nauczania. Wprowadził 
swoim uczniom zajęcia z geometrii Euklidesa i astronomii. 
Były to przedmioty zarezerwowane dla szkół katedralnych 
i mimo poparcia księcia Władysława postępek legnickiego 
nauczyciela spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem 
biskupa wrocławskiego Tomasza herbu Rawicz. Sytuację tę 
opisał później Witelon w „liście padewskim” (De causa pri-
maria paenitentiae in hominibus et de natura daemonum) 
do  magistra Ludwika, kanonisty i  plebana w  Lwówku Ślą-
skim, symbolicznie ją przedstawiając jako perypetie młyna-
rza podczas powodzi. Nie chce on opuścić młyna, choć 
wielu „pomaga mu”, wystawiając żerdzie, by wyszedł. 
Młyn to oczywiście szkoła, którą prowadził. Ostatecznie 
młynarz znalazł rozwiązanie i  „sam wyszedł na  piękną 
równinę” – udał się wraz z księciem Władysławem na stu-
dia do  Padwy – jesienią 1262 roku. 

Witelon nie tylko studiował we Włoszech prawo kano-
niczne, filozofię i  nauki ścisłe, ale także wykładał geo-
metrię i  astronomię. Poznawał nowe dzieła naukowe, ale 
i sam je tworzył. Znamy dziś jedynie tytuły tych traktatów, 
gdyż same działa zaginęły. Były to między innymi „Filo-
zofia przyrody”, „Sposoby działania ludzkich zmysłów 
zewnętrznych i wewnętrznych” oraz „Wiedza o ruchach 
na niebie, inaczej Astronomia”. Czy były to wszystkie 
traktaty napisane w Padwie – nie wiadomo. Podobnie 
jak nie wiadomo, ile z ich treści znalazło się w póź-
niejszej „Perspecivorum”. Traktaty zostały jednak roz-
powszechnione i  doczekały się uznania, o  czym 
świadczyć może przyjęcie Witelona na  papie-
skim dworze przez najtęższe umysły tej epoki. 

24 czerwca 1265 roku zmarła matka księ-
cia Władysława – Anna – wdowa po księciu 
Henryku II Pobożnym. Sam książę uzyskał 
natomiast godność arcybiskupa Salzburga. 
26 marca 1267 roku papież Klemens IV 
kanonizował świętą Jadwigę na  patronkę 
Polaków, a sam Władysław – 11 czerwca 
1267 roku został ordynowany na prezbi-
tera. Jest bardzo prawdopodobne, że 
takie same święcenia otrzymał Wite-
lon, gdyż pisząc w  1268 roku list 
filozoficzny w  Padwie, określił się 
jako „Witelo plebanus”.

Z tego samego roku pochodzi dokument podpisany 
przez księcia Władysława potwierdzający nadanie wro-
cławskim klaryskom dóbr przekazanych przez nieżyjącą 
już księżnę Annę. Wśród nich znalazły się dwa domy Hen-
ryka de Cize – prawdopodobnie ojca Witelona – który 
po  śmierci żony został franciszkaninem i  administratorem 
dóbr klarysek. Zresztą on sam uczestniczył w  spisywaniu 
dokumentu. To jednocześnie ostatni znany zapis dotyczący 
Henryka de Cize.

Przebywając w  Padwie do  1268 roku, uzyskał Wite-
lon dyplom magistra prawa kanonicznego. Jednak w obli-
czu ciężkiej choroby a  potem śmierci papieża Klemensa 
IV książę Władysław wysłał Witelona do Viterbo pod Rzy-
mem na  kardynalskie konklawe jako swojego przedstawi-
ciela. Jego zadaniem było natychmiastowe poinformowa-
nie księcia arcybiskupa o wyborze nowego papieża. Wie-
ści tej Władysław nie doczekał jednak, gdyż sam zmarł, 
mając trzydzieści trzy lata, 27 kwietnia 1270 roku. Papieża 
Grzegorza X wybrano natomiast w  1271 roku.

Przez cały ten czas Witelon przebywał w Viterbo i  tu 
właśnie za  namową Wilhelma z  Moerbeke i  Campo-
nusa z Nawary napisał swoje największe dzieło „Vitellio-
nis Mathematicii Doctissimi Peri Optikīs id est de natura, 
ratione et proiectione radiorum visus, luminum, colorum 
atque formarum quam vulgo Perspectivam vocant Libri X” 
czyli „Witelona Matematyka Wielce Uczonego o Optyce, 
to jest o  naturze, przyczynie i  padaniu promieni wzroku, 
światła, barw oraz kształtów, którą powszechnie nazywają 
Perspektywą, ksiąg dziesięcioro”. Później dzieło Witelona 
rozpowszechnione było pod skróconymi tytułami „De Per-
spectiva” („O Perspektywie”) i  „De Optica” („O Optyce”). 
Swoją pracę zadedykował Witelon właśnie Wilhelmowi 
z  Moerbeke.

Zgodnie z  założeniem Wilhelma księgi miały zgroma-
dzić wszelką dostępną wiedzę optyczną Greków, Arabów, 
a  także Europejczyków piszących po  łacinie. On sam 
zresztą, chcąc pomóc Witelonowi, przetłumaczył po  raz 
pierwszy z greki na łacinę kilka traktatów matematycznych 
i  optycznych Archimedesa, Eutokiosa czy Herona.

Wilhelm był spowiednikiem papieskim, ale także tłu-
maczem starożytnych dzieł greckich na  łacinę. Na życze-
nie Tomasza z Akvinu przetłumaczył „Fizykę” Arystotelesa. 
Camponus był natomiast papieskim lekarzem, ale zajmował 
się także matematyką i astronomią. W grupie naukowców 
i  badaczy przebywających w  tym czasie w  Viterbo byli 
ponadto Tomasz z  Akwinu i  Henryk Bate z  Mechlinu  – 
matematyk i astronom. Dzięki swoim traktatom publikowa-
nym w  Padwie był już wówczas Witelon postacią zna-
czącą i  poważaną w  tym środowisku.

Jak dowodzi Jerzy Burchardt, Witelon spisywał swoje 
dzieło początkowo w  brulionie, który niestety zaginął. 
W 1271 roku zlecił jednak przepisanie „Perspectivy” kali-
graficznie jednemu z kopistów, a innemu numerowanie twier-
dzeń. Sam uzupełniał rękopis odręcznymi notatkami, dopeł-
niając i  zmieniając fragmenty tekstu. Szczęśliwie rękopis 
ten, zwany dziś kantabrygijskim, zachował się do naszych 
czasów i  przechowywany jest w Cambridge w  Anglii. 

Nasuwa to wniosek, że dzieło „Witelona Matematyka 
Wielce Uczonego o Optyce, to jest o naturze, przyczynie 
i padaniu promieni wzroku, światła, barw oraz kształtów, 
którą powszechnie nazywają Perspektywą, ksiąg dziesię-
cioro” ukończone zostało w  1271 lub 1272 roku. 
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Na Wydziale Nauk Technicznych i  Eko-
nomicznych Collegium Witelona ruszył „Kon-
kurs na Najlepszą Pracę Dyplomową”, organi-
zowany wspólnie z  Legnicką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną S.A.

Do konkursu mogą być zgłoszone prace licen-
cjackie, inżynierskie oraz magisterskie przygoto-
wane i obronione w roku akademickim 2021/2022, 
w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, 
prowadzone na Wydziale. Pracę zgłasza do nagrody 
promotor w uzgodnieniu z jej autorem i za jego zgodą, 
komisje egzaminów dyplomowych lub Dziekan.

Witelonka na  zgłoszenia czeka do  31 sierpnia 
2022  r. Prace należy 
zgłosić w  Sekretariacie 
Wydziału Nauk Technicz-
nych i  Ekonomicznych. 
Wyniki konkursu zostaną 
opublikowane na  stronach 
internetowych Wydziału 
oraz LSSE do  dnia wrze-
śnia 2022 roku. 

Laureaci otrzymają 
nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez Legnicką Spe-
cjalną Strefę Ekonomiczną 
S.A. oraz list gratulacyjny 
sygnowany przez Dziekana 
oraz Prezesa LSSE. Nagrody 
i wyróżnienia zostaną wrę-
czone przez organizatorów 
podczas uroczystej inaugu-
racji roku akademickiego 
2021/2022. 

Ruszył „Konkurs na Najlepszą 
Pracę Dyplomową” na Wydziale 
Nauk Technicznych i Ekonomicznych
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W Collegium Witelona 31 marca odbyło się szko-
lenie pt. „Niebezpieczeństwa płynące z  korzystania 
z  bankowości elektronicznej, zakupów online oraz 
aplikacji e - urzędów”. 

Zajęcia poprowadził mgr inż. Robert Nowakowski 
z  Zakładu Nauk o  Bezpieczeństwie Wydziału Nauk 
Społecznych i  Humanistycznych Collegium Witelona 
Uczelni Państwowej.

Internetowy dostęp do konta bankowego, karty płat-
nicze czy aplikacje mobilne są już wręcz standardem 
w bankowości. Chętnie korzystamy z bankowości elek-
tronicznej, kupujemy i płacimy kartami w sklepach inter-
netowych. Zakres usług bankowych wciąż się zmie-
nia, a wraz z  nimi pojawiają się nowe zagrożenia.

Podczas szkolenia mówiono o  tym, jak złośliwe 
oprogramowanie może przechwycić dane karty, 
dzięki czemu haker dokona zakupów online na nasz 
rachunek. Nasze dane to cenne informacje dla prze-
stępcy, bowiem na  ich podstawie można założyć 
konto w  banku, wziąć kredyt itp. 

Niebezpieczeństwa płynące 
z korzystania z bankowości 

elektronicznej
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Na Wydziale Nauk Technicznych i  Ekono-
micznych, od  16 do  23 marca odbywały się 
obrony prac dyplomowych studentów kierunku 
Zarządzanie i inżynieria produkcji. Gratulujemy 
bardzo dobrych wyników i  uzyskania tytułów 
inżyniera. 

Dla Collegium Witelona są to szczególne 
chwile. Z dumą patrzymy, jak studenci po kilku 
latach nauki, zdobywaniu wiedzy stają się pożą-
danymi na  rynku pracy specjalistami. Świeżo 
upieczonym Inżynierom życzymy sukcesów oso-
bistych oraz awansów zawodowych.

Obrony na Wydziale Nauk 
Technicznych i Ekonomicznych



W ramach zajęć z  praktycznych podstaw relaksacji, 
koncentracji i medytacji student III roku kierunku Coaching 
zdrowego stylu życia Piotr Tsekhanovich przygotował zaję-
cia z wykorzystaniem deski sadhu (stanie na gwoździach, 
świadomość siebie, joga, medytacja).

Dzięki takiej medytacji między innymi nauczysz się pra-
cować z bólem, pokonywać go i akceptować, uzyskasz głę-
boki relaks na wszystkich poziomach.

Natomiast Adrianna Pluta na zajęcia przyniosła koloro-
wanki antystresowe, które polegają na zamalowaniu wyzna-
czonych obszarów. To wymaga wysokiego poziom skupie-
nia i  nakierowania wszystkich myśli wyłącznie na  obra-
zek. W momencie, kiedy najbardziej zależy nam na  tym, 
aby całość została dobrze wykonana, nasz mózg przecho-
dzi do  fazy skupienia. Inne myśli są „odkładane na bok”, 
dzięki czemu w  pewnym momencie czujemy się zrelakso-
wani i  spokojni.

35kwadrans
a k a d e m i c k irelacje

Praktyczne zajęcia z podstaw 
relaksacji, koncentracji i medytacji
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rozwój
i praktyka

Witelonka stawia na naukę przy wykorzystaniu 
nowoczesnych narzędzi dydaktycznych! Na kie-
runkach inżynierskich prowadzonych na Wydziale 
Nauk Technicznych i  Ekonomicznych Collegium 
Witelona odbyły się prezentacje specjalistycznego 
wyposażenia dedykowanego do laboratorium OZE. 

Nowoczesne technologie stosowane w  dydak-
tyce zaprezentowała firma GUNT. Oprócz pracow-
ników i studentów w spotkaniu wzięli również udział 
uczniowie Technikum Akademickiego w  Legnicy.

Założona w 1979 roku firma GUNT Gerätebau 
GmbH jest czołowym producentem innowacyjnych 
systemów dydaktycznych, stosowanych w edukacji 
kadry fachowców na wszystkich poziomach kształ-
cenia technicznego. Dzięki wysokiej jakości pro-
dukcji, wieloletnim doświadczeniu oraz stosowa-
niu najnowszych technologii, nowatorskie systemy 
stały się liderem na wymagającym rynku dostaw-
ców urządzeń dydaktycznych.

Obecnie katalog produktów firmy GUNT 
zawiera ok. 1000 podlegających ciągłym ada-
ptacjom urządzeń dydaktycznych. Kadrę tworzy 

Prezentacja nowoczesnych 
narzędzi dydaktycznych

prawie 110 pracowników, 
wśród których są eksperci 
z różnych obszarów posiada-
jący wykształcenie z  różnych 
kierunków, zdobyte na  najlep-
szych uczelniach oraz wieloletnie 
doświadczenie. Firma aktualnie 
prowadzi działalność w  80  kra-
jach na  całym świecie.
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Wychodząc poza szablon i schemat, bawiąc się, można 
zyskać niezwykle dużo nowych cennych umiejętności. W Col-
legium Witelona 15 marca odbyła się I edycja „Międzywy-
działowych warsztatów: przez kompetencje do profesjona-
lizmu na  rynku”. które realizowane są w  ramach projektu 
„Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni – etap II”

Studenci Witelonki rozwijali kompetencje miękkie pod 
okiem specjalistów z działów HR LSSE m.in.: Viskase, Vies-
smann, Basf, SITECH oraz OHP i  Biura Karier. 60 studen-
tów reprezentujących wszystkie kierunki, po 20 osób z każ-
dego wydziału, zostało podzielonych na cztery 15-osobowe 
grupy, każdej grupie towarzyszyło 2 trenerów.

Udział w warsztatach dał studentom możliwość rozwoju 
deficytowych kompetencji miękkich oczekiwanych przez pra-
codawców, szczególnie w zakresie: komunikacji interperso-
nalnej, sprawności adaptacyjnej i współpracy w interdyscy-
plinarnych zespołach, integracji wiedzy i doświadczeń z róż-
nych obszarów, formułowania i rozwiązywania problemów.

Uczestniczący studenci podkreślali, że udział w  warsz-
tatach dał im możliwość poznania i współpracy z osobami 
reprezentującymi inne kierunki studiów, co ze względu 
na ryzyko wąskiej specjalizacji ułatwi im w przyszłości ada-
ptowalność i współpracę w interdyscyplinarnych zespołach.

Warsztaty, podczas których studenci byli zaangażowani 
w atrakcyjne gry, były również doskonałą okazją do pozna-

Przez kompetencje 
do profesjonalizmu na rynku

nia swoich mocnych stron, jak również tych obszarów, które 
wymagają rozwoju.

Przedstawiciele firm zwracali uwagę na  zaangażowa-
nie studentów w procesie zdobywania uniwersalnych kom-
petencji, które zgodnie z  tendencjami na  rynku pozwalają 
na szybkie dostosowanie się do oczekiwań pracodawców.

Przed nami jeszcze dwie edycje, najbliższa 12 maja 
2022  r., a  ostatnia już w  nowym roku akademickim.

Ewa Karlińska
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Witelonka 24 marca zorganizowała bezpłatne prak-
tyczne szkolenie pt. „Zagrożenia wynikające z  korzysta-
nia z  urządzeń z  dostępem do  cyberprzestrzeni”. O bez-
piecznym korzystaniu z  urządzeń z  dostępem do  Inter-
netu mówił mgr inż. Robert Nowakowski z  Zakładu Nauk 
o  Bezpieczeństwie.

Technologie mobilne w  coraz większym stopniu stają 
się elementem naszego życia codziennego. Zauważając 
coraz większy postęp technologiczny, dostrzega się rów-
nież zagrożenia wynikające z  korzystania z  nowych tech-
nologii. Stawia to nowe wyzwania przed bezpieczeństwem 
sieci i usług. Szkolenie miało na celu zwiększenie świado-
mości zasad bezpiecznego korzystania ze środków komu-
nikacji elektronicznej. Omówione zostały możliwe do zasto-
sowania zabezpieczenia oraz dobre praktyki rekomendo-
wane użytkownikom, które w  łatwy sposób pomogą zro-
zumieć zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń oraz 
ich praktyczne zastosowanie. 

Magister inżynier Robert Nowakowski jest specjalistą 
z zakresu systemów informatycznych, absolwentem Wydziału 
Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Jest byłym 
funkcjonariuszem Laboratorium Kryminalistycznego Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, specjalizującym się 
w  badaniach informatyki śledczej oraz fotografii. Posiada 
doświadczenie technika kryminalistyki, eksperta Laboratorium 
Kryminalistyki. Od 20 lat jest biegłym sądowym z zakresu 
informatyki śledczej.

Szkolenie z korzystania 
z urządzeń z dostępem 
do cyberprzestrzeni
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Uczniowie klasy 3td z  Powiatowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jawo-
rze wraz z  opiekunami Agnieszką Kos i  Iza-
belą Walusiak - Zdunek uczestniczyli w  warszta-
tach zorganizowanych przez Ośrodek Szkolenia 
i Egzaminowania Maszynistów oraz Kandydatów 
na  Maszynistów w  Collegium Witelona Uczelni 
Państwowej.

Dzięki bogatej bazie logistycznej Collegium 
Witelona uczniowie mieli możliwość skorzysta-
nia z  symulatora kolei oraz mogli sprawdzić się 
podczas ćwiczeń z zabezpieczania ładunku pod-
czas przewozu.

Uczniowie z Jawora z wizytą 
w Ośrodku Szkolenia Maszynistów
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Collegium Witelona Uczelnia Państwowa i  Stowarzyszenie „Wspólnota 
Akademicka” po  raz drugi przekazali dary dla Drohobycza. Tym razem 19 
marca konwój humanitarny składający się z trzech busów pojechał na przej-
ście graniczne w Krościenku - Smolnicy, aby zawieźć niezbędne materiały dla 
naszej partnerskiej Uczelni – Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu 
im. Iwana Franki w Drohobyczu. Dary zasilą głównie uchodźców z  terenów 
objętych działaniami wojennymi, którzy przebywają w  tym pięknym i  jesz-
cze spokojnym miejscu. Są to kobiety z  dziećmi, których mężowie walczą 
na wschodzie Ukrainy, a  które nie mają do  czego wracać, gdyż ich domy 
i mieszkania zostały całkowicie zniszczone. 

Dzięki ofiarności społeczności akademickiej, prywatnych osób z  Legnicy 
i  okolic oraz różnych instytucji mogliśmy przekazać wiele śpiworów, kocy, 
karimat, kołder i poduszek, pościeli, środków higienicznych, żywności, pam-
persów, ubrań i obuwia, zabawek dla dzieci i wiele innych artykułów. Szcze-
gólne podziękowania za  przekazane dary składamy firmie VOSS AUTO-

Kolejne dary z Witelonki 
przekazane

MATIVE POLSKA, oddziałowi ZUS w  Legnicy oraz pracownikom Specjal-
nego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im Marii Konopnickiej w  Jawo-
rze, a  także wszystkim prywatnym osobom, w  tym z  zagranicy (Holan-
dia), którzy wsparli zbiórkę.

Podziękowania przesyłamy również do  Starostwa Powiatowego 
w  Legnicy i  firmy Macieja Kropiwnickiego za  udostępnienie busów 
do  przewiezienia darów oraz kierowców: Pana Stanisława (DPS 
w  Legnickim Polu), Pana Jurka (Collegium Witelona Uczelnia Pań-
stwowa), Szymona i  Julii (studenci III roku kierunku Fizjoterapia Col-
legium Witelona Uczelnia Państwowa) za wolny czas poświęcony 
na  długą i  męczącą drogę. Dziękujemy także studentom, którzy 
włączyli się w sortowanie i przenoszenie darów (Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i  Fizjoterapia). 

Osobne podziękowania kierujemy do  studentek z  kierun-
ków Fizjoterapia, Pedagogika i  Bezpieczeństwo wewnętrzne, 
które zaangażowały się w  przygotowanie sali przeznaczo-
nej na Centrum Spotkań dla Uchodźców. Przypomnijmy, że 
rozpoczęło ono swoją działalność 21 marca w Domu Stu-
denta przy ul. Mickiewicza 10.
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Z powodu wojny, która wybuchła u  naszych 
wschodnich sąsiadów, uczniowie ALO podczas apelu 
zjednoczyli się z  poszkodowanymi mieszkańcami 
Ukrainy i walczącymi o  swój naród żołnierzami.

Przygotowali niebiesko - żółte kotyliony, stworzyli 
prezentację ukazującą to, co dzieje się za  naszą 
granicą oraz zebrali najpotrzebniejsze towary dla 
uciekających mieszkańców i  żołnierzy walczących 
na  froncie.

Będąc w  kontakcie z  ukraińskimi rodzinami, 
wiemy, jak ważne jest wsparcie żołnierzy, nawet 
mentalne. Do obrońców Ukrainy trafiły napisane 
przez uczniów z  głębi serca listy.

Dzięki zbiórce do puszki, która odbyła się w trak-
cie apelu, udało się pozyskać dokładnie 504,74 zł! 
Za tę kwotę kupiono leki oraz żywność.

z życia
alo

ALO solidarne z Ukrainą
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W Collegium Witelona 24 marca odbyło się spotkanie 
władz Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” z  wolon-
tariuszami Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, któ-
rzy zorganizowali akcję charytatywną podczas legnickiego 
Jarmarku Staroci.

Uczniowie Akademickie Liceum Ogólnokształcące 
w  Legnicy 13 marca zorganizowali kolejną akcję chary-
tatywną dla Ukrainy oraz uchodźców wojennych. Ucznio-
wie przygotowali bazarek na niedzielnym Jarmarku Staroci 
i  uzbierali blisko 3600 zł!

Podziękowania 
dla wolontariuszy z ALO

Prezes Zarządu Stowarzysze-
nia „Wspólnota Akademicka” mgr 
Jerzy Stefaniak podziękował wszyst-
kim wolontariuszom zaangażowa-
nym w akcję charytatywną i wręczył 
drobne upominki. Specjalne podzięko-
wanie przekazano również opiekunowi 
grupy wolontariuszy Dawidowi Stefani-
kowi, nauczycielowi WOS-u w ALO.
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W Collegium Witelona Uczelni Państwowej 24 marca gościła 
młodzież z  V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Heweliu-
sza w  Legnicy oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 
w  Legnicy im. Bohdana Ihora Antonycza. 

Zajęcia z  młodzieżą w  ramach projektu „Twórcza aktyw-
ność” prowadziły – podobnie jak w  listopadzie, w  ramach 
pierwszej jego części – studentki III roku pedagogiki. 

Tym razem młodzi ludzie, prócz tworzenia oryginalnych 
dzieł plastycznych, mogli zapoznać się z możliwościami wyko-
rzystania w edukacji wczesnoszkolnej i  przedszkolnej techno-
logii multimedialnej, poprzez doświadczenia z dywanem mul-
timedialnym oraz grami dydaktycznymi. Jak widać, projekt cie-
szy się zaangażowaniem studentów pedagogiki – promuje śro-
dowisko akademickie, integruje młodych ludzi, stanowi możli-
wość rozwoju pasji i  zainteresowań. 

Twórcza aktywność jest szansą dla młodych ludzi do samo-
realizacji – niezależnie od narodowości, przekonania, wieku. 
Stwarza możliwość wykorzystania własnych umiejętności oraz 
rozwijania zainteresowań i  pasji, jak również poprzez kon-
kretne działania dokonywanie zmian społecznych minimalizu-
jących problematykę zagrożeń psychicznych. 

Według Danuty Czelakowskiej „twórcza aktywność jest 
to tworzenie czegoś oryginalnego, użytecznego i  społecznie 
wartościowego w dziedzinie plastyki, muzyki, literatury itp.”

Różnorodne formy plastyczne, muzyczne czy teatralne sta-
nowią najczęściej podejmowaną aktywność twórczą, są możli-
wością ekspresji, której towarzyszą emocje za pośrednictwem 
barw, dźwięków, słów, gestów oraz ruchu. W ten sposób mło-
dzi ludzie mogą zaspokajać własne potrzeby z jednoczesnym 
poznaniem właściwości przedmiotów rzeczywistego otoczenia. 

Twórcza aktywność jest najlepszym dla jednostki sposo-
bem na  zaspokojenie potrzeby poznawania i  doświadcza-
nia świata. Powinna być traktowana jako priorytet wyko-
rzystywany w procesie wychowania, podstawowa wartość 
i  narzędzie wspierające rozwój, szczególnie w  sytuacji 
izolacji czy zagrożeń społecznych. Wszelkie działania 
wykazujące twórczą aktywność, szczególnie w dzieciń-
stwie, stanowią cenne ogniwa wpływające na  efek-

relacje

Twórcza aktywność na trudne 
czasy – studenci pedagogiki 

kontynuują założenia programu 
rozpoczętego w listopadzie 2021 r.

tywność procesu edukacyjnego i wychowawczego. Rozwijają 
ciekawość poznawczą, wyobraźnię, kreatywność, ale również 
bawią i  cieszą. Mogą być podstawą terapii czy socjoterapii. 

Twórcza aktywność może stanowić alternatywę na zamknię-
cie, izolację. Daje możliwość na ciekawe i twórcze spędzenie 
czasu wolnego – indywidualnie, wspólnie, również w  małej 
grupie. Może dać poczucie własnego spełnienia z  jednocze-
snym osiągnięciem własnego sukcesu.

Warsztaty dla młodzieży w  ramach twórczej aktywności 
na  terenie Collegium Witelona Uczelni Państwowej zostały 
zapoczątkowane 18 listopada 2021  r. Pierwszą grupą mło-
dzieży byli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i  Ogólno-
kształcących im. Henryka Pobożnego w  Legnicy.

Ważną ideą projektu jest wskazanie możliwości działań 
twórczych w czasie wolnym, również izolacji w czasie pande-
mii. Jednocześnie warsztaty mają oddźwięk integracji i promo-
cji własnych środowisk. Jak widać projekt cieszy się zaanga-
żowaniem studentów pedagogiki – promuje środowisko aka-
demickie, integruje młodych ludzi. 

 Każdy uczestnik ze szkoły średniej – również w obecnej 
edycji „twórczej aktywności” – otrzymał certyfikat z  nadzieją 
powielania twórczych działań we własnych środowiskach. 

Wśród zaproszonych licealistów była również młodzież 
ukraińska. Mając na uwadze współczesną sytuację narodową 
oraz trudności uchodźców zamieszkałych w  Internacie przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcącym nr 4 w  Legnicy im. Boh-
dana Ihora Antonycza, młodzi ludzie otrzymali z  rąk studen-
tów paczkę podarunkową w  celu przekazania dla potrzebu-
jących mieszkańców. 

Spotkanie studentów i  młodzieży odbywało się w  miłej 
atmosferze. Młodzież wykazywała swoją ciekawość również 
w kierunku możliwości dalszego kształcenia w Collegium Wite-
lona. 

Twórcza aktywność jest realizowana w  ramach projektu 
dr  Grażyny Maciak, a  w kolejnej edycji wspieranego przez 
dra  Marka Kazimierowicza oraz zasobów pracowni techno-
logii informatycznej.
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Na Wydziale Nauk Technicznych i  Ekonomicznych 31  marca odbyło się 
kolejne spotkanie w  ramach „Seminariów Przemysłowych”. Tym razem Col-
legium Witelona Uczelnia Państwowa gościła przedstawicieli Polskich Kolei 
Państwowych.

PKP Cargo reprezentował Jacek Krawczun – Dyrektor Dolnośląskiego Zakładu 
Spółki PKP Cargo natomiast PKP Intercity reprezentował Janusz Kazior – Dyrek-
tor do  Spraw Handlowych PKP Intercity. 

Seminarium cieszyło się sporym zainteresowaniem wśród studentów Wite-
lonki oraz uczniów szkół technicznych.

Przedstawiciele 
Polskich Kolei Państwowych 
gościli w Collegium Witelona
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Władze Wydziału Nauk Społecznych i  Humani-
stycznych Collegium Witelona 22 marca zorganizo-
wały spotkanie z  nauczycielami akademickimi, pra-
cownikami administracyjnymi oraz studentami, którzy 
w  minionym semestrze wykazywali się szczególną 
aktywnością na  rzecz Wydziału.

Dziekan Wydziału dr hab. inż. Marcin Liberacki, 
prof. Uczelni, wręczył podziękowania za  zaangażo-
wanie, wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość podczas 
wspólnych działań dla Wydziału Nauk Społecznych 
i  Humanistycznych oraz Collegium Witelona Uczelni 
Państwowej. Wyraził również wdzięczność za okazy-
waną życzliwość, pracowitość, sumienność i lojalność.

Podkreślił również, że to dzięki takiemu zaanga-
żowaniu i  oddaniu Wydział rozwija się, a  konkretni 
ludzie: wykładowcy, studenci, pracownicy administra-
cyjni – tworzą dobry klimat współpracy i  atmosferę 
akademicką. 

Podziękowania dla społeczności 
Wydziału Nauk Społecznych 

i Humanistycznych
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z życia 
alo

Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego 
w  ramach zajęć z  wiedzy o  społeczeństwie uczestniczyli 
w  rozprawie otwierającej proces o  morderstwo w  Sądzie 
Okręgowym w  Legnicy.

Po rozprawie w rolę „nauczyciela” wcielił się przewod-
niczący składu sędziowskiego sędzia Bartłomiej Treter, który 
zorganizował pogawędkę na temat działania wymiaru spra-
wiedliwości i  odpowiadał na wszystkie pytania uczniów. 

Dzięki uprzejmości policji młodzież miała okazję zwie-
dzić także sądowe cele, radiowóz, a nawet ubrać kajdanki 
czy zobaczyć, jak transportowani są więźniowie.

ALO na sali rozpraw
Doświadczenia wyniesione 

z  sali rozpraw – gdzie ucznio-
wie mogli zobaczyć, jak w prak-
tyce działa wymiar sprawiedliwo-
ści i  spotkać się twarzą w  twarz 
z zabójcą – pomagają utrwalić i roz-
winąć wiedzę teoretyczną z zakresu 
m.in. prawna karnego. 
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z życia
alo

W piątek, 25 marca, Akademickie Liceum Ogólnokształ-
cące zakończyło tygodniowy cykl zabaw, czyli (Ty)dzień 
Wiosny. Uczniowie, by troszkę się wyluzować, przyszli 
do  szkoły w  piżamach i  kapciach!

Podsumowując cały ten tydzień, zorganizowano takie 
akcje jak: dzień kolorowych skarpetek, dzień koloru, dzień 
bez plecaka, dzień eleganta i  piątkowy dzień piżamy 
i  kapci. 

Dziękujemy wszystkim za  wspólną zabawę i  do zoba-
czenia na  kolejnych podobnych wydarzeniach!

(Ty)dzień Wiosny w ALO
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W specjalnie przystosowanej sali do ćwiczeń Collegium 
Witelona Uczelni Państwowej 7 kwietnia 2022  r. z  ini-
cjatywy mgra Waldemara Okręglickiego z  Zakładu Nauk 
o  Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych i  Huma-
nistycznych oraz studentów Koła Naukowego Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego pod opieką mgr Marka Czarkow-
skiego odbyło się szkolenie z  zakresu samoobrony, prze-
prowadzone z udziałem instruktorów taktyki i techniki inter-
wencji policyjnych z  Samodzielnego Pododdziału Prewen-
cji Policji w  Legnicy. 

Szkolenie rozpoczęło się omówieniem przez mł. insp. 
mgra Waldemara Okręglickiego – Dowódcy Samodziel-
nego Pododdziału Prewencji Policji w  Legnicy – przypad-
ków wykorzystania środków przymusu bezpośredniego przez 
funkcjonariuszy organów ścigania, a także prawnych aspek-
tów ich stosowania. 

Po wprowadzeniu, instruktorzy taktyki i  techniki inter-
wencji policyjnych zaprezentowali praktyczne zastosowa-
nie ŚPB w  stosunku do  osób agresywnych, w  tym osób 
szczególnie niebezpiecznych. Całość szkolenia została opa-
trzona prawnym komentarzem mgra Marka Czarkowskiego 
na temat zasadności prowadzonych interwencji policyjnych 
oraz braku obiektywizmu w pojawiających się w mediach 
społecznościowych doniesieniach prasowych, kierujących 
się popularnością.

Na zakończenie uczestnicy szkolenia zostali zaznajo-
mieni z rolą i znaczeniem jednostek przeznaczenia specjal-
nego Policji, takich jak Samodzielne Pododdziały Prewen-
cji Policji, dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicz-
nego oraz możliwością ich wykorzystania przy wspomaga-
niu sił zbrojnych RP w  dobie konfliktu.

Szkolenie z samoobrony
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W ramach cyklu „Biblioteka na BIS (Biblioteczna Integra-
cja Studentów)” Biblioteka Collegium Witelona 30 marca 
2022  r. zorganizowała spotkanie integracyjne z  Kołem 
Naukowym Dietetyków. W spotkaniu uczestniczyły: dr Iwona 
Twarogowska - Wielesik oraz mgr Katarzyna Traczuk - Bernat.

Spotkanie odbyło się w Czytelni Naukowej nr 2. Biblio-
teka przygotowała wystawę książek związanych z tematyką 
spotkania. Studenci obejrzeli prezentację sposobów prze-
szukiwania zasobów Biblioteki oraz dostępnych e - zbiorów 
za  pomocą multiwyszukiwarki Integro, a  także sposobu 
korzystania z  czytelni internetowych Ibuk Libra oraz Biblio 
ebookpoint. Zaprezentowana została również cyfrowa wypo-
życzalnia międzybiblioteczna książek i  czasopism nauko-
wych Academica dostępna na  dedykowanych terminalach 
we wszystkich agendach Biblioteki.

Podczas prezentacji „Wiosenne porządki na  talerzu, 
czego nie powinno być w żywności” studenci pierwszego 
roku dietetyki zaprezentowali informacje o warzywach i owo-
cach, które należy włączyć do wiosennego jadłospisu oraz 
o  tych produktach, z których spożywania lepiej całkowicie 
zrezygnować lub przynajmniej ograniczyć ich ilość.

Wiosna daje możliwość wzbogacenia naszego jadło-
spisu o  świeże warzywa i  owoce. Warzywa i  owoce, 
ze względu na kolor, możemy podzielić na pięć grup. Od ich 
koloru zależy, jakie mają właściwości i  jakich składników 
odżywczych dostarczają (żółte i pomarańczowe wpływają 
na wzrost energii, zielone mają właściwości oczyszczające 
oraz dostarczają między innymi kwas foliowy potrzebny 
podczas ciąży, czerwone zapewniają młodość i silne serce, 
natomiast białe – odporność, a fioletowe i niebieskie – chro-
nią nasz mózg).

Prezentacja zawierała również informacje o produktach, 
których spożywanie powinniśmy ograniczyć. Aby nasze sta-
rania miały pozytywny skutek, zdrowej diecie powinna towa-
rzyszyć aktywność fizyczna odpowiednio dobrana do stanu 
zdrowia i wieku. Możliwości jest wiele: jazda na rowerze, 
bieganie, jazda na  rolkach czy spacery.

Celem spotkań w  ramach „Biblioteki na BIS” jest komu-
nikacja biblioteki z otoczeniem i  budowanie pozytywnego 
wizerunku oraz promowanie kół naukowych Collegium Wite-
lona Uczelni Państwowej. Zapraszamy do  współpracy 
wszystkie chętne Koła Naukowe działające na  terenie 
Uczelni.

Wiosenne porządki na talerzu
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W mieszkaniu przy ul. Gałczyńskiego w Legnicy, 
które spłonęło doszczętnie kilka godzin po Wigi-
lii, mieszkali wspólnie: pani Jola Burczak i  jej 
syn Mateusz. To on uratował życie bliskim, ale 
dobytku nie zdążył. Rodzina straciła wszystko. 
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa i  Sto-
warzyszenie „Wspólnota Akademicka” od  razu 
pospieszyły z  pomocom dla swojej pracownicy 
i  jej syna – studenta naszej Uczelni.

Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” uru-
chomiło subkonto do  wpłat na  pomoc pani Joli 
i  Mateuszowi. Zbiórka prowadzona była przez 
kilka miesięcy. 

Dziękujemy za rzeczowe i finansowe wsparcie 
zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Wspól-
nota Akademicka” zbiórki dla Pani Joli Burczak.

Dzięki Państwu na  udostępnionym subkon-
cie bankowym zebraliśmy kwotę w  wysokości 
7390,00 zł, która w całości została przekazana 
Pani Jolancie Burczak. Obecnie subkonto zostało 
już zamknięte. 

Podsumowanie zbiórki 
dla Pani Joli Burczak

Zebraliśmy 7390,00 zł
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nowości
wydawnicze

W Wydawnictwie Collegium Witelona Uczelni 
Państwowej ukaże się książka pt. „Drohobycz i  ziemia 
drohobycka w  latach 1914 –1919. Studia z  dziejów 
miasta i  regionu (Дрогобич і дрогобицька земля у 
1914 –1919 рр. Дослідження історії міста та регіону)”.

Autorami monografii opracowanej w  dwóch 
wersjach językowych – polskiej i  ukraińskiej – są: dr 
Beata Skwarek – adiunkt Wydziału Nauk Społecznych 
i  Humanistycznych Collegium Witelona, wykładowcy 
Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana 
Franki – dr Bogdan Lazorak – dyrektor Muzeum Iwana 
Franki w Nahujowicach i mgr Tetiana Lazorak – starszy 
pracownik naukowy Muzeum Iwana Franki.

Wstrząsy, których ziemia drohobycka doświadczyła 
podczas I wojny światowej (wielkiej wojny) w  latach 
1914 –1918, a także wojny o niepodległość między Ukra-
ińcami i Polakami w latach 1918 –1919, obejmowały roz-
maite aspekty ludzkiego życia różnych wspólnot narodo-
wych. Najważniejsze problemy polityczne i  narodowe 
wiele lat po zakończeniu tych burzliwych wydarzeń – nawet 
dzisiaj – nadal wpływają na bieg historii i kształtowanie 
opinii publicznej. Jednocześnie znaczenie tych krwawych 
wydarzeń dla ich bezpośrednich uczestników, a także ich 
potomków, jest nadal interpretowane na  różne sposoby, 
czasami stając się podstawą do budowania złych relacji 
nawet dziś, w XXI wieku. Dlatego zadaniem współczesnej 
nauki historycznej – podobnie jak autorów tej książki – jest 
analiza wszystkich stron codziennego życia w warunkach 
wojennych, przede wszystkim w  kontekście źródłowym, 
ponieważ ważne jest, aby zachować taką prawdę histo-
ryczną dla przyszłych pokoleń, która wychowywałaby 
wyłącznie w  poczuciu pojednania i  dobrosąsiedzkich 
stosunków, a  jednocześnie sprowadzałaby do wspól-
nego mianownika informacje o krwawych sprawach 
z  przeszłości. Jeżeli z  pozycji dużych, wiodących 
państw Europy niektóre wydarzenia wielkiej wojny, 
które miały miejsce na lokalnych frontach w latach 
1914 –1918, nadal opisywane są jako mało zna-
czące epizody globalnych kampanii, to przez 
młodych obywateli niepodległych państw XXI 
w. często mogą być oceniane jako fundamen-
talne. Badania nad historią wojenną ziemi 
drohobyckiej są zatem ważne dla wszyst-
kich wspólnot narodowych, które tu miesz-
kały i  przeżyły te tragiczne i  zarazem 
heroiczne czasy.

Realizacja kompleksowego badania 
naukowego różnych aspektów prze-
szłości i  teraźniejszości Drohobycz-
czyzny przez środowisko naukowe 
Legnicy, Drohobycza i Nagujewicz 
ma wiele argumentów poznaw-

Drohobycz i ziemia drohobycka w latach 1914 –1919
 Studia z dziejów miasta i regionu

Дрогобич і дрогобицька земля у 1914 –1919 рр.
Дослідження історії міста та регіону

czych, w  tym społecznych, edukacyjnych i  wychowaw-
czych. W  okresie 1914 –1919 losy Drohobycza i  jego 
regionu ściśle splatały się z  historią krajów sąsiednich, 
zwłaszcza na  poziomie trzech wspólnot narodowych: 
ukraińskiej, polskiej i żydowskiej. W rzeczywistości różne 
aspekty współistnienia tych społeczności podczas I wojny 
światowej i  polsko - ukraińskiej wojny o  niepodległość 
wymagają szczególnie żmudnych badań źródłowych 
w  dziedzinie historii, socjologii, etnografii, ekonomii, 
kultury itd. Jednocześnie potrzeba popularyzacji w  tym 
zakresie jest istotna w  XXI wieku, ponieważ przeszłość 
powinna być podstawą wspólnej tolerancyjnej debaty 
i  pojednania.

Kluczowym zadaniem tej książki jest zrekonstruowa-
nie prawdy historycznej o wydarzeniach wojennych, poli-
tycznych, kulturalnych i edukacyjnych powiatu drohobyc-
kiego w  latach 1914 –1920, w  szczególności na  pod-
stawie mało znanych lub powszechnie nieznanych źró-
deł, które pozwoliłyby lepiej zrozumieć mentalność i  los 
życiowy wszystkich wspólnot narodowych, które tu miesz-
kały, nie tylko w  przededniu wojny i  w jej czasie, ale 
także w  okresie formowania się Zachodnioukraińskiej 
Republiki Ludowej i  II  Rzeczypospolitej. 

Jeszcze jednym celem tej książki jest publikacja licz-
nych dokumentów i materiałów z lat 1914 –1919 pocho-
dzących z ukraińskiej prasy, archiwów i muzeów, które 
po zebraniu pozwalają z większą dokładnością zbadać 
historyczną przeszłość niepokojących wydarzeń wojen-
nych.

Publikacja jest kolejną (drugą) pozycją o charakterze 
naukowo - dydaktycznym zaplanowaną w ramach projektu 
„Od ziemi Witelona do  ziemi Iwana Franki” oraz serii 
„Doba Iwana Franki” realizowanych przez Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w  Legnicy, 
Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Iwana Franki 
w Drohobyczu, Państwowy Historyczno - Kulturowy Rezer-
wat „Nagujewicze” i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w  Legnicy „Wspólnota Akademicka”.

Autorzy tego dwujęzycznego opracowania (w języku 
polskim i  ukraińskim) omówione wyżej aspekty zawarli 
w pięciu rozdziałach, które uzupełniają archiwalne doku-
menty, materiały i  fotografie. Zgodnie z  założeniami 
metodologii historycznej przedstawione w  monografii 
fakty i  wydarzenia oparto na  analizie źródeł pisanych 
aktowych i  narracyjnych (dziełach literackich, relacjach 
historiograficznych, pamiętnikach) oraz kartograficznych 
(mapy, plany). Wyrażają też nadzieję, że i  tym razem 
znajdzie ona swoich odbiorców wśród szerokiego grona 
polskiej i  ukraińskiej społeczności oraz że stanie się 
inspiracją do  dalszych badań i  kolejnych historycznych 
opracowań.
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Podczas 76. Mistrzostw Dolnego Śląska w  Boksie, 
które odbyły się w  dniach 18 – 20 marca w  Dzierżonio-
wie, Zuzanna Hołowińska – studentka drugiego roku Pielę-
gniarstwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycz-
nej Collegium Witelona została Wicemistrzynią Dolnego 
Śląska w  kategorii do  57 kg. 

W finale po  bardzo wyrównanej walce przegrała 
na  punkty z  wrocławianką Martyną Zagórską (Bombar-
dier Wrocław).

Jednocześnie członek naszego Klubu Uczelnianego AZS 
Szymon Piersiak wywalczył Mistrzostwo Dolnego Śląska 
w kategorii wagowej do 63,5 kg. W finale pokonał przed 
czasem, w 3 rundzie, Kacpra Augustyna (Bombardier Wro-
cław) i  został Mistrzem Dolnego Śląska. 

Mistrzostwo i wicemistrzostwo 
w boksie

Brawo dla nich! Duma nas rozpiera, a to dopiero począ-
tek ich drogi na  ringach amatorskich i  zawodowych.
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