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2 kwadrans
a k a d e m i c k i w obiektywie

W ramach umowy pomiędzy Collegium Witelona Uczel-
nia Państwowa a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, peł-
niącą rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+, Uczelnia 
realizuje mobilności z/do kraju partnerskiego – Wietnamu.

Collegium Witelona w  dniach 23  – 27 maja gościła 
dwóch nauczycieli akademickich z  Vietnam National Uni-
versity Ho Chi Minh University of Economics and Law: dra 
Dao Gia Phuc – Dyrektora Zarządzającego Instytutem Prawa 
Międzynarodowego i  Porównawczego oraz dra Le Hoanh 
Su – Dziekana Wydziału Systemów Informatycznych. 

Witelonka zorganizowała dla naszych gości wykłady ze 
studentami, a  także wycieczkę po kampusie. Nasi partne-
rzy z Wietnamu odwiedzili m.in. laboratoria oraz pracow-
nie i  byli pod wrażeniem ich wyposażenia. 

Partnerzy z Wietnamu 
w Collegium Witelona
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sprawdzające Powiatowy 
Plan Ratowniczy dla Mia-
sta Legnica i  Powiatu Legnic-
kiego pod kryptonimem „Uczel-
nia 2022”. Witelonka do  reali-
zacji tych działań udostępniła 
swoje obiekty. Celem ćwiczeń 
było sprawdzenie organizacji i pro-
wadzenia działań ratowniczo - gaśni-
czych związanych z  gaszeniem 
pożaru, ratownictwem chemicznym, 
medycznym, a  także czynności poszu-
kiwawczych prowadzonych na  terenie 
kampusu Collegium Witelona.

9 czerwca – Legnicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna S.A. wyłoniła laureatów w kon-
kursie „Mój pierwszy biznes”, którego jednym 
ze współorganizatorów było Collegium Wite-
lona Uczelnia Państwowa. Pomysły na własne 
biznes okazały się niezwykle interesujące i inno-
wacyjne. Spośród 22 zgłoszeń najlepsi okazali 
się studenci Wydziału Nauk Technicznych i  Eko-
nomicznych Collegium Witelona. 

9 –12 czerwca – drużyna Collegium Witelona zajęła 
8.  miejsce w  Polsce podczas rozegranego w  Chorzowie 
finału Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Kobiet. 
Wyróżnienie indywidualne przyznano Wiktorii Kocińskiej, 
która została Królową Strzelczyń.
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co 
za nami

1 czerwca – dr Karol Rusin, Prorektor ds. Rozwoju Col-
legium Witelona, uczestniczył w uroczystości nadania tytułu 
Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Wrocławskiego Pani 
Oldze Tokarczuk.

1 czerwca – w Centrum Spotkań dla Uchodźców w Domu 
Studenta Collegium Witelona zorganizowano gry, zabawy 
i  poczęstunek z  okazji Dnia Dziecka. 

3 czerwca – w powiecie jaworskim odbywała się piąta 
edycja „Powiatowej Gry Czytelniczej”, której celem była 
między innymi popularyzacja literatury dziecięcej i  mło-
dzieżowej, promocja czytelnictwa wśród uczniów, zdoby-
wanie wiedzy poprzez zabawę, poznanie przez uczestni-
ków gry różnych bibliotek w  powiecie jaworskim. Nasza 
Uczelnia ufundowała nagrody dla zwycięzców.

3 – 5 czerwca – zawodnicy Legnickiego Klubu Taekwon - do 
rywalizowali o  medale XXXV Mistrzostw Polski Seniorów 
w  Tomaszowie Mazowieckim. Legniczanie aż siedmiokrot-
nie stawali na podium najważniejszej tegorocznej imprezy 
w  kalendarzu. Wśród medalistów znaleźli się Wioletta 
Hanisch, Marcin Blicharski oraz Kamila Kolanowska – stu-
denci Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

4 czerwca – oferta edukacyjna Collegium Witelona 
została zaprezentowana w  Kunicach podczas „Dnia 
Dziecka z  WOPR” zorganizowanego przez Dolnośląskie 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu 
Oddział Powiatowy w  Legnicy. Wydarzenie odbywało 
się w Ośrodku Szkoleniowym WOPR w Kunicach. 

4 czerwca – dwudziestu ośmiu tegorocznych słucha-
czy dołączyło do grona absolwentów studiów pody-
plomowych „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” pro-
wadzonych w  Collegium Witelona. Studia trwały 
dwa semestry.

6 czerwca – o  zmianie nawyków żywienio-
wych rozmawiano w Collegium Witelona, gdzie 
zorganizowano ostatnie w tym roku akademic-
kim spotkanie z  cyklu „Biblioteka na  BIS”. 
Tematem spotkania brzmiał „Zmień nawyki 
żywieniowe na  lata, nie tylko do  lata”.

7 czerwca – w  Collegium Witelona 
przeprowadzone zostały ćwiczenia 
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co przed nami

11 czerwca – do  grona absolwentów Collegium Wite-
lona dołączyły kolejne grupy słuchaczy studiów podyplomo-
wych: „Administracja i Zarządzanie” oraz „Kadry i Płace”.

11 czerwca – podczas 27. Jaworskich Koncertów Pokoju 
wysłuchano koncertu jazzowego pt. „Skaldowie – medyta-
cje wiejskiego listonosza jazzowego”, który wykonało Trio 
Wojciecha Gogolewskiego w składzie: Wojciech Gogolew-
ski – fortepian, Paweł Pańta – kontrabas, Andrzej Lewan-
dowski – perkusja.

11 czerwca – w  Legnicy odbyła się kolejna edycja 
„Gruszka Cup”. Jest to największa impreza w  Legnicy 
i  w  regionie promująca siatkówkę, zdrowy i  aktywny styl 
życia. „Gruszka Cup” to turniej dla kobiet, mężczyzn i rodzin 
z  dziećmi. Wydarzenia wspiera Collegium Witelona.

13 czerwca – Wydział Nauk Społecznych i Humanistycz-
nych Collegium Witelona zorganizował spotkanie z  intere-
sariuszami zewnętrznymi, którzy wspierają Wydział i Uczel-
nię w  realizacji kształcenia na  kierunkach prowadzonych 
na Wydziale.

14 –15 czerwca – przedstawiciele Collegium Witelona – 
dr inż. Renata Gnitecka, dr hab. inż. Marcin Liberacki 
oraz mgr Grzegorz Majewicz – wzięła udział w XIV edy-
cji Smart City Forum. To prawdopodobnie największy 
w Polsce kongres poświęcony funkcjonowaniu i rozwo-
jowi inteligentnych miast, gmin i  regionów. W wyda-
rzeniu wzięli udział m.in. samorządowcy z  całego 
kraju, którzy prezentowali najnowsze, innowacyjne 
rozwiązania służące transformacji miast i regionów.

18 czerwca – w ramach 27. Jaworskich Kon-
certów Pokoju z  koncertem pt. „Bajowe pio-
senki” wystąpili Patrycja Modlińska – śpiew, 
Szymon Linnette – perkusja, Maciej Szczy-
ciński – gitara basowa, syntezator basowy, 
Marcin Olak – gitara elektryczna i  aku-
styczna, ukulele. 

18 czerwca – oferta edukacyjna Colle-
gium Witelona została zaprezentowana 
w Kunicach podczas II Festiwalu Zdro-
wego Stylu Życia w  Legnicy. Orga-
nizatorem wydarzenia była Funda-
cja Ocelot.

2 lipca – Witelonka zaprezentuje ofertę edukacyjną 
na rok akademicki 2022/2023 podczas „Sudeckiego Festi-
walu Minerałów” w  Lubaniu.

29 lipca – zakończona zostanie pierwsza tura elektro-
nicznej rejestracji oraz przyjmowania dokumentów od kan-
dydatów na  studia na  rok akademicki 2022/2023.

21 czerwca – odbyło się posiedzenie Senatu Collegium 
Witelona.

21 czerwca – Prezes KU AZS Collegium Witelona mgr 
Jacek Kiełb wziął udział w Dolnośląskim Podsumowaniu Spor-
towego Roku Akademickiego. Wydarzenie zorganizowano 
w  Inkubatorze Przedsiębiorczości E - Sportu we Wrocławiu.

24 czerwca – Zespół Szkół Akademickich zorganizował 
uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

23 czerwca – odbyło się Walne Zebranie Członków Sto-
warzyszenia „Wspólnota Akademicka”.

25 czerwca – w Centrum Konferencyjno -Widowiskowym 
Collegium Witelona odbyła się uroczystość zakończenia 
II edycji studiów podyplomowych Executive Master of Busi-
ness Administration.

29 czerwca – Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego w Centrum Bankowo - Finansowym „Nowy Świat” 
w Warszawie wręczyła nagrody w tegorocznej edycji Kon-
kursu „Uczelnia Liderów”. Collegium Witelona znalazła się 
w  gronie laureatów.

29 czerwca – odbył się egzamin końcowy na  studiach 
podyplomowych „Psychologiczne Metody Wspierania Roz-
woju”.
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Do wyboru są 23 kierunki studiów, w  jednej z najlep-
szych i  najnowocześniej wyposażonych uczelni kształcą-
cych praktycznie. Oferta skierowana jest do maturzystów, 
ale też do  osób aktywnych zawodowo. Dostosowana 
do potrzeb ludzi z  niepełnosprawnościami. W Collegium 
Witelona Uczelnia Państwowa trwa rekrutacja na  studia, 
na  rok akademicki 2022/2023. 

Wiodąca pod względem jakości kształcenia praktycz-
nego i  wyposażenia nowoczesnych pracowni, mająca 
25 - letnią tradycję uczelnia państwowa, oferuje studia 
na  trzech wydziałach: Nauk Społecznych i  Humanistycz-
nych, Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Nauk o Zdro-
wiu i  Kulturze Fizycznej. To studia inżynierskie, licencjac-
kie, magisterskie, podyplomowe. Odbywające się w  try-
bie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz nowatorskiej for-
mule „Ucz się i pracuj”. Studia stacjonarne oraz „Ucz się 
i  pracuj” są bezpłatne. 

Dobre studia, dobra praca

Collegium Witelona znajduje się w  czołówce kształ-
cących praktycznie szkół wyższych m.in. dzięki temu, że 
dba o jak najlepsze relacje z otoczeniem społeczno - gospo-
darczym: biznesem, wiodącymi placówkami służby zdro-
wia, służbami ratowniczymi, urzędami. Dzięki temu stu-
denci Collegium Witelona mają zapewnione praktyki zawo-
dowe i  możliwości rozwoju w  najlepszych miejscach, co 
pozwala im na  szybkie odnalezienie się na  rynku pracy. 

– Proponujemy naszym studentom kierunki, po których 
ukończeniu znajdą z  łatwością dobrze płatną pracę – 
mówi dr Karol Rusin, prof. CWUP, Prorektor ds. Rozwoju.

Uczelnia jest otwarta na  nowe wyzwania, posiada 
nowoczesne pracownie, których pozazdrościć mogą naj-
większe ośrodki akademickie w  kraju, m.in. Monoprofi-
lowe Centrum Symulacji Medycznej, Laboratorium Kobo-
tyki, Pracownię Wirtualnej Rzeczywistości, Salę Symulacji 
Rozpraw Sądowych i  inne.

– Program studiów jest skonstruowany tak, aby nasi 
studenci zdobywali jak najwięcej praktycznych umie-
jętności. Kadra składa się w  dużej mierze właśnie 
z  praktyków, osób aktywnych zawodowo w  dzie-

Rekrutacja, której nie można 
przeoczyć

dzinach, które wykładają. Są 
więc skarbnicą wiedzy na temat 
pracy w danym zawodzie. Przeka-
zują studentom swoje doświadcze-
nia i  umiejętności – mówi dr Bogu-
miła Wątorek, prof. CWUP, Prorektor 
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
Collegium Witelona.

– Studenci Witelonki mają więc 
dostęp do najnowszych technologii, narzę-
dzi i  metod pracy, a  także możliwość 
nabycia umiejętności pożądanych na rynku 
pracy – dodaje dr Karol Rusin, prof. CWUP.

Dla maturzystów i  pracujących

Oferta uczelni skierowana jest do  maturzy-
stów poszukujących dobrych, nowoczesnych stu-
diów stacjonarnych, ale  też do  osób aktywnych 
zawodowo. Dla  tych, którzy maturę dawno mają 
za sobą, a chcieliby podnieść kwalifikacje, zmienić 
zawód, skończyć ciekawe studia, Witelonka przygo-
towała autorską formułę „Ucz się i  pracuj”. 

– Ta możliwość kształcenia pozwala z powodzeniem 
łączyć pracę zawodową ze studiami. Zajęcia odbywają 
się 2 – 3 razy w tygodniu, popołudniami, w formule online, 
ponadto w wybrane weekendy – mówi dr Monika Wierz-
bicka, prof. CWUP, Prorektor ds. Dydaktyki i  Studentów 
Collegium Witelona.

Wszystkie formy kształcenia w Witelonce dostosowane 
są też do  oczekiwań osób ze  szczególnymi potrzebami: 
z  niepełnosprawnościami czy  mających trudną sytuację 
materialną.

Przyjazna dla wszystkich

– Jeśli przez różne ograniczenia zastanawiacie się, czy 
możecie podjąć studia, zapraszamy do  Collegium Wite-
lona. Nasza uczelnia jest przystosowana do potrzeb osób 
z  niepełnosprawnościami, a  kadra przeszkolona w  tym 
kierunku. Także trudna sytuacja materialna nie jest prze-
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szkodą, by u nas studiować. Witelonka zapewnia bowiem 
wszechstronną pomoc, dostosowaną do  indywidualnych 
potrzeb studentów: począwszy od wsparcia wykwalifikowa-
nych asystentów, przez różnego rodzaju stypendia po bez-
płatną pomoc psychologiczną i pedagogiczną. Przykładamy 
naprawdę dużą wagę do  tego, aby  u  nas każdy student 
czuł się dobrze – mówi dr Monika Wierzbicka, prof. CWUP.

Tradycyjnie i  nowocześnie

Aby zarejestrować się na  studia w  Collegium Wite-
lona, wystarczy wejść na  stronę internetową: rekrutacja.
collegiumwitelona.pl. Można tam zapisać się na  studia 
drogą elektroniczną, znaleźć wszystkie potrzebne infor-
macje, ale też wskazówki do  rejestracji w  formie trady-
cyjnej. Witelonka zaprasza!

Edyta Golisz
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nagrody 
i wyróżnienia

Zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji 
i  Szkolnictwa Wyższego powiadomił 
o  przyznaniu naszej Uczelni wyróżnie-
nia „Uczelnia Liderów 2022”. Jak zapi-
sano w przesłanej informacji „…po doko-
naniu analizy i oceny zgłoszenia do Pro-
gramu «Uczelnia Liderów», Komisja zdecy-
dowała o przyznaniu Collegium Witelona 
certyfikatu «UCZELNIA LIDERÓW 2022». 
Tym samym uzyskują Państwo status lau-
reata 12. edycji Konkursu.”

Decyzja potwierdzająca nadanie certy-
fikatu „Uczelnia Liderów” podjęta została 
na podstawie opinii przedstawionej przez 
dwóch, pracujących niezależnie od  sie-
bie, recenzentów – członków Komisji Cer-
tyfikacyjnej, którzy dokonali oceny naszej 
Uczelni na podstawie m.in.: danych prze-
kazanych w raporcie samooceny, danych 
instytucji kontroli i nadzoru nad szkolnic-
twem wyższym, danych instytucji i organi-
zacji monitorujących rynek pracy i kariery 
zawodowe absolwentów, informacji środo-
wiskowych, danych z dokumentów dostęp-
nych w Biuletynie Informacji Publicznych 
Uczelni (w szczególności odnoszących się 
do programów studiów i jakości kształce-
nia) oraz innych informacji pozyskanych 
bezpośrednio przez Recenzentów. 

W tym roku Komisja Certyfikacyjna 
pracowała w  następującym składzie: 
prof. Dariusz Rott (Uniwersytet Ślą-
ski), prof. Tadeusz Wawak (Uniwer-
sytet Jagielloński), prof. Anna Ada-

Collegium Witelona 
Uczelnią Liderów

mus - Matuszyńska (Uniwersytet Ekono-
miczny w  Katowicach), prof. Jan Fazla-
gić (Uniwersytet Ekonomiczny w  Pozna-
niu), prof. Michał Kaczmarczyk (Wyższa 
Szkoła Humanitas), Grażyna Kaczmar-
czyk (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkol-
nictwa Wyższego) i  Halina Przeniosło 
(Fundacja Rozwoju Edukacji i  Szkolnic-
twa Wyższego).

W programie „Uczelnia Liderów” 
wyróżniane są szkoły wyższe oraz ich 
jednostki organizacyjne, wyróżniające 
się na rynku działaniami zorientowanymi 
na kształcenie liderów społecznych, budo-
waniem społeczeństwa obywatelskiego, 
kształtowaniem postaw demokratycznych 
i  partycypacyjnych oraz efektywną edu-
kacją praktyczną studentów. 

Certyfikaty „Uczelnia Liderów” przy-
znawane są od  2011 roku instytucjom 
akademickim podejmującym wysiłki, 
by kształcić absolwentów atrakcyjnych 
dla rynku pracy, otwartych na  zmiany, 
przygotowanych do  efektywnego reali-
zowania własnych celów zawodowych 
w warunkach gospodarki wiedzy. Wyniki 
programu i lista Laureatów tytułu „Uczel-
nia Liderów” to zarówno ważna infor-
macja dla  maturzystów wybierających 
miejsce dalszego kształcenia, jak i  źró-
dło wiedzy o polskim rynku szkolnictwa 
wyższego, innowacyjnych działaniach 
najlepszych polskich uczelni i  ich osią-
gnięciach.
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z obrad
Senatu

Najważniejsze uchwały, które zostały podjęte 
podczas kolejnego posiedzenia Senatu Collegium 
Witelona Uczelnia Państwowa dotyczyły rekru-
tacji na  studia w  roku akademickim 2022/23. 
Zmiany dotyczyły przede wszystkim uzupełnienia 
dotychczasowych zapisów o  nowy kierunek stu-
diów – Psychologię. 

Kształcenie na tym kierunku rozpocznie się po 
uzyskaniu zgody ministra właściwego do  spraw 
szkolnictwa wyższego na  ich uruchomienie. Już 
wiadomo, ze będą to jednolite studia magisterskie 
– trwające 5 lat, o  profilu praktycznym. Nauka 
odbywać się będzie tylko w trybie stacjonarnym. 
O przyjęcie na  studia mogą ubiegać się kandy-
daci, którzy na egzaminach maturalnych zdawali 
jeden z  wymienionych przedmiotów: język pol-
ski, język obcy (nowożytny), jeden z wybranych 
przedmiotów: matematyka, biologia, historia lub 
wiedza o  społeczeństwie.

Senatorowie podjęli także uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie zasad przyjęć na  studia lau-
reatów i  finalistów olimpiad stopnia centralnego 
w latach akademickich: 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022 i 2022/2023. W przypadku kandy-
datów na Psychologię zwolnieni z postępowania 
rekrutacyjnego będą laureaci i  finaliści olimpiad 

Uchwalono regulamin studiów 
Collegium Witelona

stopnia centralnego: Olimpiady Wiedzy o Rodzi-
nie, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współ-
czesnym oraz Olimpiady Biologicznej. 

Ponadto Senat podjął uchwałę w sprawie przy-
jęcia regulaminu studiów Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa. Nowe zasady wchodzą 
w życie z dniem 1 października 2022 r. Uchwa-
lono także regulamin nadawania Tytułu Honoro-
wego „Zasłużony dla Collegium Witelona Uczel-
nia Państwowa” oraz przyznawania honorowego 
wyróżnienia „Laur Collegium Witelona Uczelnia 
Państwowa”.



nagrody
i wyróżnienia

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 9 czerwca 
wyłoniła laureatów w  konkursie „Mój pierwszy biznes”, 
którego jednym ze  współorganizatorów było Collegium 
Witelona Uczelnia Państwowa. Konkurs zorganizowano 
pod  honorowym patronatem Prezydenta Miasta Legnicy, 
przy  współudziale Coventry University Wrocław, Agencji 
Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Stowarzyszenia Księ-
gowych w  Polsce Oddział Okręgowy w  Legnicy.

W konkursie „Mój pierwszy biznes” wzięli udział ucznio-
wie szkół ponadpodstawowych i  studenci uczelni wyż-
szych należących do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. 
Oprócz większości szkół ponadpodstawowych z subregionu 
legnicko - głogowskiego, w konkursie mogli wziąć udział rów-
nież studenci m.in. Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu 
Ekonomicznego czy też Collegium Witelona, Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w  Głogowie, Uczelni Jana 
Wyżykowskiego w  Polkowicach.

– To bardzo dobre propozycje, prezentujące wysoki 
poziom. Co najważniejsze, wszyscy są wygranymi, bo taki 
konkurs to świetna lekcja przedsiębiorczości w  praktyce. 
Jestem zbudowany pomysłami i  kreatywnością młodych 
mieszkańców subregionu i całego Dolnego Śląska, bo zgło-
szenia płynęły z  różnych miast i miejscowości – podsumo-
wał Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.

Pomysły na własne biznes okazały się niezwykle intere-
sujące i  innowacyjne. Spośród 22 zgłoszeń najlepsi oka-

Studenci Witelonki 
laureatami konkursu Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej

zali się studenci Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicz-
nych Collegium Witelona.

I miejsce zajął Nazar Maksymiv – student Finansów 
rachunkowości i  podatków, który otrzymał nagrodę ufun-
dowaną przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. 
II miejsce zajęła Dominika Szulda – studentka Zarządza-
nia i  inżynierii produkcji. Otrzymała nagrodę ufundowaną 
przez Coventry University Wrocław. Na III miejscu upla-
sował się Jarosław Dropik – tegoroczny absolwent Zarzą-
dzania i inżynierii produkcji, który zdobył nagrodę ufundo-
waną przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARLEG. Na IV 
pozycji ulokował się Kamil Niemczycki – absolwent Infor-
matyki, aktualny student studiów magisterskich Inżynieria 
produkcji i  logistyki. 

Pomysł na biznes, który zaprezentował Nazar Maksymiv 
to budowa tanich domów ekologicznych o wartości do 100 
tysięcy złotych. Dominika Szulda z kolei mówiła o modyfi-
kacji samochodów z  napędem spalinowym na  te w  pełni 
elektryczne. Jarosław Dropik przedstawił pomysł na biznes 
w formie produkcji detali wtryskiwanych z  tworzyw sztucz-
nych. Kamil Niemczycki został wyróżniony przez Legnicką 
Specjalną Strefę Ekonomiczną za biznesplan dotyczący 
usług programistycznych

Twórcy najlepszych biznesplanów otrzymali nagrody 
o  wartości: 2000  zł, 1000  zł oraz 500  zł. W konkursie 
wystartowało 20 młodych ludzi. Witelonka serdecznie gra-
tuluje i  życzy kolejnych sukcesów!

10 kwadrans
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Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych 
Collegium Witelona zorganizował 13 czerwca 
uroczyste spotkanie Wydziałowego Zespołu ds. 
Jakości Kształcenia, podsumowujące działalność 
Wydziału w  roku akademickim 2021/2022. 

relacje

Gala Wydziału Nauk Społecznych 
i Humanistycznych

Wzięli w nim udział również pracownicy, intere-
sariusze zewnętrzni oraz studenci. Część przedsta-
wicieli instytucji, z którymi Wydział współpracuje, 
otrzymała specjalne podziękowania za owocną 
współpracę. Witelonka wyróżniła także najbar-
dziej aktywnych studentów.



wydarzeniawieści
z Ku aZS
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Jacek Kiełb 25 maja podczas walnego zebrania 
Klubu Uczelnianego AZS Collegium Witelona Uczelnia 
Państwowa został wybrany na  stanowisko nowego Pre-
zesa KU AZS Collegium Witelona.

Podczas konferencji sprawozdawczo - wyborczej pod-
sumowano kadencję 2020 – 2022, wybrano nowe wła-
dze i  wytyczono kierunki działań na  kolejne dwa lata. 
Minioną kadencję oceniono pozytywnie.

W trakcie podsumowania minionych dwóch lat 
wybrzmiały słowa uznania i podziękowania dla wszyst-
kich członków Klubu, bez których działalność nie byłaby 
możliwa. W chwili obecnej klub AZS liczy 75 członków. 
KU  AZS może liczyć na  wsparcie Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa, którego władze są bardzo przy-
chylne dla rozwoju sportu akademickiego. Ponadto klub 
ściśle współpracuje ze AZS Wrocław.

– Dziękuję za zaufanie jakim mnie obdarzyliście – 
powiedział tuż po głosowaniu nowy prezes Jacek Kiełb. 
– Nadal będę starał się działać na rzecz akademickiego 
sportu oraz będę propagatorem jego powszechności.

Nowe władze w AZS 
Collegium Witelona

Nowo wybrane władze liczą 
na kontynuowanie dobrej współ-
pracy z  Uczelnią, a  także roz-
wój sekcji sportowych, poprawie-
nie wyników w  zawodach akade-
mickich regionalnych i  ogólnopol-
skich oraz zaangażowanie w  życie 
klubu większej liczby studentów.

Jacek Kiełb jest Członkiem Zarządu 
od założeniu klubu w 2001 roku, Wice-
prezesem Zarządu Dolnośląskiej Orga-
nizacji Środowiskowej AZS i  Członkiem 
Zarządu Głównego AZS. Ponadto w  skła-
dzie Zarządu znaleźli się Weronika Jurczyk 
– Członek Zarządu, Kacper Wojdak – Członek 
Zarządu, Andrzej Senko – Skarbnik, Tomasz 
Chochołek – Sekretarz.

Klubową Komisję Rewizyjną tworzą: Aleksan-
dra Rudzińska i Henryk Grotowski, a Klubowy Sąd 
Koleżeński: Małgorzata Kula i Grzegorz Majewicz.
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W roku akademickim 2022/2023 Collegium Wite-
lona Uczelnia Państwowa oferuje kandydatom na stu-
dia 22 kierunki – dziewięć kierunków studiów licen-
cjackich, cztery kierunki inżynierskie, sześć kierunków 
studiów magisterskich, trzy kierunki jednolitych studiów 
magisterskich. 

Kandydaci na  studia na  Wydziale Nauk o  Zdro-
wiu i  Kulturze Fizycznej mają możliwość kształcenia 
się na  następujących kierunkach studiów: 

Studia licencjackie

DIETETYKA
specjalności:
•	 dietetyka kliniczna,
•	 poradnictwo żywieniowe i dietetyka w gastronomii.

PIELĘGNIARSTWO

POŁOŻNICTWO

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Jednolite studia magisterskie

FIZJOTERAPIA

Studia magisterskie

PIELĘGNIARSTWO

ZDROWIE PUBLICZNE
specjalności:
•	 organizacja ratownictwa medycznego 
i  zarządzanie kryzysowe,
•	 promocja zdrowia.

Niniejsza informacji nie stanowi 
oferty w rozumieniu Kodeksu Cywil-
nego.

rekrutacja
2022/2023

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze 
Fizycznej zaprasza na studia!

ciąg dalszy na str. 14



Nauka w  Collegium 
Witelona przebiega pod 
opieką wykwalifikowanej 
kadry dydaktycznej. Zajęcia 
prowadzą praktycy – doświad-
czeni dietetycy, którzy z  troską 
i zrozumieniem przeprowadzą Cię 
przez 6 semestrów nauki.

Apetyt na  zdobywanie wiedzy 
zaspokajamy, proponując szeroki 
wachlarz praktyk w przeróżnych miej-
scach: szpitalach, zakładach żywie-
nia zbiorowego, hotelach, placówkach 
oświatowych czy prywatnych firmach, 
specjalizujących się w odżywianiu.

Absolwent

•	 łączy	 wiedzę	 z  zakresu	 zasad	 żywienia	
z  podstawami medycyny,
•	 doskonale	 zna	 się	 na  racjonalnym	 odżywia-
niu człowieka,
•	 wykorzystuje	 w  praktyce	 zaawansowaną	 wie-
dzę i  umiejętności z  zakresu żywienia człowieka,
•	 z	łatwością	porusza	się	wśród	technologii	gastro-
nomicznej.

Pilna nauka zaowocuje całym spektrum perspektyw 
zawodowych. Praca ze sportowcami, konsumentami, 
pacjentami, studentami, branżą SPA i gastronomiczną, 
sektorami zdrowotnymi i prospołecznymi, a nawet pro-
wadzenie własnej działalność – to wszystko znajdzie 
się w  zasięgu Twoich możliwości.

Głodnych wrażeń – serdecznie zapraszamy.

Tryb studiów: stacjonarny/ucz się i  pracuj.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).
Uzyskany tytuł: licencjat.
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Studia licencjackie

DIETETYKA

Opis kierunku

Lubimy dobrze zjeść. Dobrze, czyli zdrowo, odpo-
wiedzialnie i  świadomie. Jeśli chcesz współtworzyć 
współczesny rynek gastronomiczny oparty o rozsądne 
jadłospisy i  najnowsze technologie – jesteś w najlep-
szym miejscu. Zdobędziesz szeroką wiedzę o  czło-
wieku, żywności i  relacji człowieka z  żywnością. 
Poznasz podstawy psychologii żywienia oraz bioche-
mii. Jako dietetyk, będziesz specjalistą/specjalistką 
od technologii przygotowywania potraw, kontroli jako-
ści produktów i szeroko pojętej profilaktyki chorób die-
tozależnych.

Po studiach będziesz pracować z ludźmi i dla ludzi. 
Twoja wiedza i umiejętności będą miały bezpośredni 
wpływ na  czyjeś zdrowie, samopoczucie i  sytuację 
życiową. To  duża odpowiedzialność i  jeszcze więk-
sza satysfakcja!

Praktyka

Dla sprawnej i  efektywnej nauki oddajemy 
w  ręce studentów nowoczesne pomieszczenia 
i  sprzęt najwyższej jakości:
•	 sale wykładowe wyposażone w zaawan-
sowany sprzęt multimedialny,
•	 pracownię technologii żywności do ćwi-
czeń praktycznych,
•	 pracownię anatomiczną, pracownię 
antropometryczną, laboratorium bioche-
mii i  toksykologii, laboratorium mikrobio-
logii i  biologii molekularnej,
•	 stanowiska komputerowe umożli-
wiające planowanie jadłospisów, obli-
czenie wartości odżywczej posiłków,
•	 analizator składu ciała.

wydział nauk i  Zdrowiu… cd. ze str. 13



15kwadrans
a k a d e m i c k i

Specjalności: 
•	 dietetyka kliniczna,
•	 poradnictwo żywieniowe i dietetyka w gastronomii.

PIELĘGNIARSTWO

Opis kierunku

Jeśli starasz się zrozumieć potrzeby i problemy ludzi, 
a  empatię masz wymalowaną na  twarzy – zapra-
szamy. Przygotowujemy do pracy w sektorze medycz-
nym, wymagającym szerokiego wachlarza kompe-
tencji. Ale bez obaw  – wszystkiego Cię nauczymy. 
Jedyne, czego potrzebujesz, to wielkiego serca. Pod-
czas studiów zdobędziesz wiedzę z  dziedziny nauk 
medycznych, społecznych oraz umiejętności z zakresu 
podstawowej i  specjalistycznej opieki pielęgniarskiej.

Praktyka

Pielęgniarki i  pielęgniarze pracują w  różnych 
warunkach i  w  różnych przestrzeniach. Umiejęt-
ności praktyczne będziesz doskonalić:
•	w nowoczesnych pracowniach specjalistycz-
nych,
•	 na oddziałach szpitalnych, w  pogotowiu 
ratunkowym lub Państwowej Straży Pożar-
nej, w  Monoprofilowym Centrum Symula-
cji Medycznej,
•	w dolnośląskich placówkach i klinikach 
medycznych,
•	w sanatoriach o różnorodnym profilu 
leczniczym oraz w szpitalach uzdrowi-
skowych.

Absolwent

•	 jest doskonale przygotowany 
do  pracy na  stanowisku pielę-
gniarskim,

•	może pracować z  różnymi pacjentami niezależnie 
od stanu bio - psycho - społecznego (zdrowy, chory, nie-
pełnosprawny),
•	 umiejętnie zajmuje się pacjentem indywidualnym, 

rodziną czy grupą,
•	 jest gotowy do  pracy w  domu chorego, szpitalu, 

hospicjum i  przychodni,
•	 może wykonywać zawód zarówno w placówkach 

publicznych, jak i  prywatnych.

Sektor medyczny opiera się na działaniu kolektyw-
nym. W ramach kierunku funkcjonują: Studenckie Koło 
Naukowe Młodych Medyków oraz Pielęgniarskie Koło 
Naukowe, w  których zdobędziesz dodatkowe prak-
tyczne umiejętności oraz weźmiesz udział w  inicjaty-
wach naukowych i  badawczych.

Pomagajmy razem. Zapraszamy do  rekrutacji.

Tryb studiów: stacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).
Uzyskany tytuł: licencjat.

POŁOŻNICTWO

Opis kierunku

Obserwować, jak rodzi się nowe życie – brzmi 
pięknie? Położnictwo to zajęcie równie satysfakcjonu-
jące, co nieprzewidywalne – jak to z  życiem bywa. 
Wielkie emocje, szybkie działanie i  duża odpowie-
dzialność – musisz się na  to przygotować. Najlepiej 
studiując w Collegium Witelona.

Położnictwo łączy w sobie nauki o zdrowiu, nauki 
medyczne, społeczne i humanistyczne. Po ukończeniu 
studiów będziesz mieć wszelkie kompetencje potrzebne 
do wykonywania obowiązków na sali porodowej i nie-
zbędne do  opieki nad przyszłą i  świeżo upieczoną 
mamą.

ciąg dalszy na str. 16



podstaw nauk medycznych 
ze szczególnym uwzględnie-
niem czynności ratunkowych 
– to daje możliwość podej-
ścia do Państwowego Egzaminu 
Ratownika Medycznego (PERM). 
W teorii brzmi dobrze? Przyj-
rzyjmy się zatem, jak to wygląda 
w praktyce.

Praktyka

Kierunek opiera się głównie na  kształceniu prak-
tycznym. Jak to robimy?
•	 prowadzimy zajęcia w  Monoprofilowym Centrum 

Symulacji Medycznej z  wykorzystaniem najnow-
szego sprzętu medycznego i  środków dydaktycz-
nych,

•	 oferujemy praktyki w  oddziałach szpitalnych, 
w  zespołach ratownictwa medycznego,

•	 organizujemy zajęcia w plenerze pod okiem wykwa-
lifikowanej kadry dydaktycznej,

•	 wspieramy	 aktywności	 indywidualne	 i  zorganizo-
wane, jak np. działalność w Studenckim Kole Nauko-
wym Młodych Medyków.
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Praktyka

Zdobytą wiedzę sprawdzisz i  poszerzysz w  prak-
tyce dzięki:
•	 dostępnym pracowniom symulującym naturalne 

warunki sali porodowej,
•	 praktykom na salach porodowych i oddziałach szpi-

talnych,
•	 praktykom w  poradniach położniczo - ginekologicz-

nych i  szkołach rodzenia.

Absolwent

•	 posiada wielokierunkową wiedzę oraz umiejętno-
ści praktyczne w  specjalnościach poszukiwanych 
na  dynamicznie rozwijającym się rynku usług 
medycznych,

•	 jest przygotowany do  podjęcia pracy na  stanowi-
sku położny/położna oraz do  sprawowania kom-
pleksowej opieki nad kobietą w  ciąży,

•	 może prowadzić działalność edukacyjno - zdrowotną 
w  zakresie przygotowania do  życia w  rodzinie, 
przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka 
oraz profilaktyki chorób kobiecych i patologii położ-
niczych,

•	 może pracować w  różnego rodzaju placówkach, 
świadczących opiekę medyczną (publicznych i pry-
watnych) lub założyć własną działalność związaną 
z  praktyką położniczą, edukacją czy profilaktyką.

Zapraszamy do  rekrutacji wszystkich, dysponują-
cych dużymi pokładami empatii – stanowi niezbędny 
zasób na sali porodowej. Reszty chętnie Cię nauczymy.

Do zobaczenia!

Tryb studiów: stacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata).
Uzyskany tytuł: licencjat.

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Opis kierunku

Ratownik medyczny musi posiadać 
wszechstronne umiejętności, żeby dzia-
łać szybko, sprawnie i  mądrze. Przygo-
towujemy do  pracy z  podwyższonym 
poziomem stresu i pod wpływem silnej 
adrenaliny. Potrafimy to robić – mamy 
doświadczenie.

Podczas studiów nauczysz się 

wydział nauk i  Zdrowiu… cd. ze str. 15



Absolwent

•	 potrafi	 postawić	 szybką,	 prawidłową	 diagnozę	
i wdrożyć odpowiednie postępowanie w stanach zagro-
żenia zdrowia i  życia,
•	 jest	przygotowany	do pracy	w zespołach	ratownic-
twa medycznego, specjalistycznych służbach ratowni-
czych (WOPR, GOPR, TOPR) lub mundurowych (Straż 
Pożarna, Straż Graniczna, Policja),
•	 może	wykonywać	zawód	w szpitalach,	placówkach	
publicznych i  prywatnych,
posiada niezbędne kompetencje do prowadzenia dzia-
łalności edukacyjnej,
•	 może pełnić rolę koordynatora przy zabezpiecze-

niu imprez masowych lub miejsc pracy o  dużym 
ryzyku wypadkowości.

Ratownik to osoba, która musi być darzona zaufa-
niem. Do zawodu przygotuje Cię doskonale wyszko-
lona kadra dydaktyczna, której członkowie przekażą 
Ci swoją cenną wiedzę i  podzielą się jeszcze cen-
niejszym doświadczeniem.

Zaufaj nam. Aplikuj.

Tryb studiów: stacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 6 semestrów (3  lata).
Uzyskany tytuł: licencjat.

Jednolite studia magisterskie

FIZJOTERAPIA

Opis kierunku

Talent w rękach, cierpliwość i odpo-
wiedzialność to cechy dobrego fizjo-
terapeuty. Specjalista potrafi deli-
katnie i  sprawnie rozluźnić mię-
śnie, równocześnie rozluźniając 
atmosferę  – żeby pacjent czuł 
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ciąg dalszy na str. 18

się jak najbardziej komfortowo podczas wizyty. Stu-
diując w Collegium Witelona, zdobędziesz niezbędną 
wiedzę i kwalifikacje gwarantujące bezpieczne i  sku-
teczne leczenie. Po kilku latach nauki będziesz wyko-
nywać jeden z pięciu najbardziej rozwojowych zawo-
dów medycznych na  świecie!

Praktyka

W toku studiów zapoznasz się z  całym spektrum 
udzielanych świadczeń fizjoterapeutycznych oraz spe-
cjalistycznym sprzętem i aparaturą. Organizujemy prak-
tyki w  starannie dobranych placówkach, obejmujące:
•	 fizjoterapię ogólną,
•	 kinezyterapię,
•	 fizykoterapię i masaż,
•	 fizjoterapię kliniczną.

Współpracujemy z dolnośląskimi szpitalami, uzdro-
wiskami, klubami sportowymi, gabinetami rehabilita-
cyjnymi czy salonami fitness. Zdobędziesz wszech-
stronne doświadczenie, dokładnie poznasz ciało czło-
wieka i mechanizmy nim rządzące – bo nic, co ludz-
kie, nie jest nam obce.

Absolwent

•	 potrafi planować i  prowadzić fizjoterapię,
•	 zleca i  dobiera wyroby medyczne do  potrzeb 

pacjenta oraz uczy ich obsługi,
•	 edukuje i  motywuje do  aktywności, a  także pro-

paguje zachowania mające na celu zapobieganie 
niepełnosprawności,

•	 wydaje opinie i  orzeczenia dotyczące stanu osób 
poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu jej pro-
cesu,

•	 posiada umiejętności i kompetencje z zakresu nauk 
medycznych, nauk o  zdrowiu i  nauk o  kulturze 
fizycznej,

•	 wykonuje badania z  zakresu diagnostyki funkcjo-
nalnej,

•	 planuje i  przeprowadza terapię z wykorzystaniem 
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odpowiednich technik i metod fizjoterapeutycznych 
przy użyciu specjalistycznego sprzętu,

•	 może założyć własną działalność lub znaleźć zatrud-
nienie w  publicznych i  prywatnych placówkach.

Ruch jest nieodłączną częścią fizjoterapii. Nie stój 
w  miejscu – rozciągnij swoje horyzonty i  rozwijaj 
się – śmiało, dynamicznie i  umiejętnie. Wszystkiego 
Cię nauczymy.

Dołącz do Collegium Witelona.

Tryb studiów: stacjonarny.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 10 semestrów (5 lat).
Uzyskany tytuł: magister.

Studia magisterskie

PIELĘGNIARSTWO

Opis kierunku

Jesteś świeżo po studiach I stopnia na kierunku 
Pielęgniarstwo? Kontynuuj naukę, poszerz swoją 
wiedzę i kompetencje, podejmując studia magister-
skie. Celem studiów II  stopnia jest dostarczenie 
wiedzy oraz umiejętności praktycznych przygo-
towujących studentów do sprawowania profe-
sjonalnej, specjalistycznej opieki nad pacjen-
tami. Nacisk kładziemy nie tylko na  kształ-
cenie w  zakresie medycyny, ale  również 
filozofii i  etyki zawodu pielęgniarskiego 
czy  psychologii i  socjologii. 

Praktyka

Praktyki zawodowe trwają 
160 godzin. Podczas tego czasu 

będziesz doskonalić umie-
jętności praktyczne w bezpo-
średnim kontakcie z pacjentem 
w  podmiotach zewnętrznych. 
Dodatkowo będziesz szkolić się 
i  zdobywać cenne doświadcze-
nie w  różnych przestrzeniach ku 
temu przeznaczonych:
•	 w nowoczesnych pracowniach 

specjalistycznych,
•	 na oddziałach szpitalnych, w pogo-

towiu ratunkowym lub Państwowej 
Straży Pożarnej,

•	 w Monoprofilowym Centrum Symula-
cji Medycznej,

•	 w dolnośląskich placówkach i  klinikach 
medycznych,

•	 w sanatoriach o różnorodnym profilu lecz-

niczym oraz w  szpitalach uzdrowiskowych.

Absolwent

•	 posiada umiejętność posługiwania się zaawanso-
waną wiedzą z  obszaru nauk medycznych i  pie-
lęgniarstwa,

•	 rozwinął umiejętności świadczenia zindywidualizo-
wanej opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa,

•	 sprawnie organizuje i zarządza opieką pielęgniar-
ską oraz współpracuje z członkami zespołu w zakre-
sie doskonalenia jakości opieki,

•	 jest przygotowany do  samodzielnego pełnienia 
zadań w  ramach funkcji pielęgniarskich obejmują-
cych promocję i  edukację zdrowotną,

•	 świadomie i  sprawnie wdraża nowe metody, tech-
niki opieki i  rozwiązania organizacyjne,

•	 może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych 
zakładach opieki zdrowotnej, w administracji pań-
stwowej i  samorządowej oraz w  szkolnictwie (po 
uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

wydział nauk i  Zdrowiu… cd. ze str. 17
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Ukończyłaś/ukończyłeś już I stopień Pielęgniarstwa 
– doskonale wiesz, na czym polega ten zawód. Dzięki 
studiom magisterskim poszerzysz nie tylko swoją wie-
dzę, ale także możliwości zawodowe.

Zapraszamy do  rekrutacji.

Tryb studiów: niestacjonarny/ucz się i  pracuj.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 4 semestry (2 lata).
Uzyskany tytuł: magister.

ZDROWIE PUBLICZNE

Opis kierunku

Zdrowie przede wszystkim! Kierunek Zdrowie 
publiczne to oferta dla osób, które wiedzą, co jest 
w  życiu ważne i  chcą o  to zadbać, żeby wszystkim 
żyło się długo i szczęśliwie. Pracujemy według autor-
skiego programu kształcenia dostosowanego do aktu-
alnych potrzeb rynku. Przygotowujemy studentów 
do sprawnego korzystania z narzędzi dotyczących 
profilaktyki i  promocji zdrowia oraz organizacji 
ratownictwa medycznego i zarządzania kryzyso-
wego. Do edukacji podchodzimy jak do  zdro-
wia – holistycznie!

Praktyka

W Collegium Witelona zdobytą wiedzę 
prędko przekuwamy w działanie. Dlatego 
przygotowaliśmy cały wachlarz możliwo-
ści do  ćwiczeń praktycznych:
•	 prowadzimy zajęcia w pracowniach 
specjalistycznych (pracownia fizjolo-
gii wysiłku fizycznego, czynności 
ratowniczych, pracownia symulacji 
zespołu ratownictwa medycznego 
wyposażona w pełnowymiarową 
karetkę pogotowia ratunkowego),

•	 organizujemy zajęcia i praktyki zawodowe w spe-
cjalistycznych placówkach szkolenia pod okiem 
wyspecjalizowanej kadry,

•	 współpracujemy ze szpitalami, klinikami, służbami 
mundurowymi i lokalnymi placówkami, pracującymi 
na  rzecz ochrony i  promocji zdrowia,

•	 wspieramy aktywności studentów poprzez działal-
ność w  kołach naukowych.

Absolwent

•	 posiada wiedzę, umiejętności i  kompetencje 
z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu,

•	 w zależności od  specjalności: posiada kwalifika-
cje w  zakresie czynności ratunkowych lub wiedzę 
merytoryczną i  metodyczną z  zakresu promocji 
zdrowia i  profilaktyki,

•	 może pracować na  stanowiskach wykonawczych, 
kierowniczych i  administracyjnych w  programach 
ochrony zdrowia lub profilaktyki,

•	 może znaleźć zatrudnienie w prywatnych i publicz-
nych podmiotach leczniczych, w administracji rzą-
dowej czy  Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

•	 może rozwijać się w  ramach własnej działalności 
gospodarczej.

To dobry kierunek dla osób, które cenią zdrowie 
i  lubią pracować z  ludźmi. Zadbaj o  siebie i  swoje 
otoczenie. Studiuj Zdrowie publiczne w  Collegium 
Witelona.

Tryb studiów: ucz się i  pracuj.
Profil kształcenia: praktyczny.
Czas trwania: 4 semestry (2 lata).
Uzyskany tytuł: magister.
Specjalności:
•	 organizacja ratownictwa medycznego i  zarządza-

nie kryzysowe,
•	 promocja zdrowia.
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rozwój
i praktyka

Na zaproszenie 5sAutomate oraz Yaskawa Polska pra-
cownicy oraz studenci Wydziału Nauk Technicznych i Eko-
nomicznych Collegium Witelona wzięli udział w  Targach 
ITM INDUSTRY EUROPE 2022 w  Poznaniu. 

Wydarzenie od  lat jest miejscem spotkań i  wymiany 
technologicznych doświadczeń liderów sektora innowacji. 
Witelonka chce, by nasi studenci zdobywali praktyczną 
wiedzę od najlepszych. Udział w  takim wydarzeniu to dla 
nich okazja na  poznanie najnowszych osiągnięć i  dysku-
sje z  przedstawicielami różnych branż.

Hale wypełniły nowoczesne maszyny i roboty, nie brako-
wało rozwiązań przyszłości. Część z nich zostanie dopiero 
zaimplementowana przez firmy sektora przemysłowego, 
ale  ich historia zaczęła się właśnie tu, w Poznaniu. Oferta 
blisko sześciuset wystawców bloku ITM INDUSTRY EUROPE 
zadziałała jak magnes. Wydarzenie odwiedziło 11 687 
uczestników. Targi były pełne innowacji, eksperckiej wiedzy 
i  pomysłów na  biznes w  niestabilnych czasach.

Innowacyjne rozwiązania 
na ITM INDUSTRY EUROPE 2022
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Ostatnie w roku akademickim 2021/2022 „Seminarium 
Przemysłowe” za nami. Szesnaste seminarium, które zorga-
nizowano przez Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicz-
nych 19 maja zostało poprowadzone przez przedstawi-
cieli firmy INOVA Centrum Innowacji Technicznych sp. z  o.o. 
Grupa KGHM Polska Miedź S.A.

Przedsiębiorstwo zajmuje się dostarczaniem klientom 
nowoczesnych, innowacyjnych produktów i usług o najwyż-
szej jakości z zakresu elektrotechniki, automatyki i radioko-
munikacji. Dotychczasowe seminaria przemysłowe cieszyły 
się bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów oraz 
uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Organizatorzy zapraszają w przyszłym roku akademic-
kim na  nowe odsłony spotkań z  cyklu „Seminarium Prze-
mysłowe”.

INOVA 
o innowacyjnych produktach



Kadra dydaktyczna i  studenci Wydziału Nauk Technicznych i  Ekonomicznych Collegium Wite-
lona wraz z  uczniami Zespołu Szkół Technicznych i  Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego 
w  Legnicy 3 czerwca uczestniczyli w  kolejnej edycji Forum G2 we Wrocławiu. 

Wydarzenie skupia najważniejszych przedstawicieli świata biznesu, nauki i  polityki w  jednym 
miejscu, a  Witelonka była tego częścią. Dyskusje, które umożliwiły zdobycie uczniom i  studentom 
praktycznej wiedzy, toczyły się w  czterech strefach tematycznych: Gospodarka i  geopolityka, Inno-
wacje, EEC in Space, Water in EEC. 

Collegium Witelona na Forum G2 we Wrocławiu

22 kwadrans
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rozwój
i praktyka

Współczesna dydaktyka polega na wymianie doświad-
czeń między naukowcami z różnych części świata. Wydział 
Nauk Technicznych i  Ekonomicznych Collegium Witelona 
odwiedził Andre DL Batako, prof. Liverpool John Moores 
University, Faculty of Engineering and Technology. 

Podczas wizyty Witelonka zaprezentowała nowoczesne 
narzędzia dydaktyczne i wyposażenie stosowane w proce-
sie kształcenia. Mamy nadzieję, że to początek przyszłej 
współpracy. 

Liverpool John Moores University znany jest ze swojej 
innowacyjności, wysokiej jakości nauczania, prowadzenia 
przełomowych badań, a  także wsparcia oferowanego stu-
dentom. A to wszystko w Liverpoolu, jednym z najbardziej 
wielokulturowych i tętniących życiem miast na świecie. Histo-
ria Liverpool John Moores University sięga aż 1823 roku. 
Obecnie na tym uniwersytecie w Wielkiej Brytanii uczy się 
około 20 000 studentów, pochodzących z ponad 100 kra-
jów z  całego świata. 

Uniwersytet w  Wielkiej Brytanii podobnie jak Colle-
gium Witelona kładzie duży nacisk na  praktyczne podej-
ście do  nauczania. Studenci w  trakcie nauki mogą korzy-
stać z  bardzo dobrze wyposażonych laboratoriów nauko-
wych i  inżynieryjnych, symulatora mostku okrętowego, sali 
sądowej oraz gabinetów pielęgniarskich i  położniczych.

Profesor Andre DL Batako był pod wrażeniem Collegium 
Witelona, jej wyposażania, prowadzonego kształcenia oraz 
studentów, którzy zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, 
ale także poszerzają swoje horyzonty o  dodatkowe umie-
jętności i  kompetencje.

Profesor Liverpool John Moores 
University odwiedził 
Collegium Witelona
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studia
podyplomowe

W sobotę, 4 czerwca, dwudziestu ośmiu tegorocznych 
słuchaczy dołączyło do grona absolwentów studiów pody-
plomowych „Bezpieczeństwo i  Higiena Pracy” prowadzo-
nych w Collegium Witelona. Studia trwały dwa semestry.

Zgodnie z  obowiązującym regulaminem studiów pody-
plomowych warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie 
zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych progra-
mem studiów, uiszczenie wymaganych opłat, a także zdanie 
egzaminu końcowego. Egzamin końcowy jest egzaminem 
ustnym, na którym słuchacz powinien wykazać, że osiągnął 
efekty uczenia się określone w programie studiów, odpowia-
dając na trzy pytania członków Komisji. Egzamin końcowy 
został przeprowadzony w  formie stacjonarnej.

Z kolei 11 czerwca do  grona absolwentów Collegium 
Witelona dołączyły kolejne grupy słuchaczy studiów pody-
plomowych: „Administracja i  Zarządzanie” oraz „Kadry 
i  Płace”. Egzamin końcowy to ostatni etap studiów pody-
plomowych, stanowiący podstawę do uzyskania świadectwa 
ukończenia studiów podyplomowych – dokumentu potwier-
dzającego dodatkowe kompetencje zawodowe. 

Witelonka gratuluje osiągnięcia bardzo dobrych wyni-
ków i  podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

Egzaminy końcowe na studiach 
podyplomowych

Zapraszamy na  studia pody-
plomowe do Collegium Witelona! 
Oferta na www.ack.collegiumwite-
lona.pl.
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studia
podyplomowe

W Szpitalu św. Łukasza w  Bolesławcu Witelonka wrę-
czyła świadectwa ukończenia dwusemestralnych studiów 
podyplomowych absolwentom kierunku Dietetyka – porad-
nictwo żywieniowe. 

Studia realizowane były przez Wydział Nauk o  Zdro-
wiu i Kulturze Fizycznej Collegium Witelona w  roku 2021 
i 2022 na zamówienie Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu. 
Władze Uczelni wręczyły także trzy wyróżnienia za wyso-
kie osiągnięcia w  nauce i  wykazanie się specjalistyczną 
wiedzą podczas egzaminu końcowego, a  także za zaan-
gażowanie w sprawy organizacyjne na rzecz ww. studiów. 

Wszystkim absolwentom i Dyrekcji Szpitala św. Łukasza 
w Bolesławcu dziękujemy za owocną współpracę i życzymy 
jeszcze większych sukcesów w  pracy zawodowej i  życiu 
osobistym.

Studenci Dietetyki – poradnictwo 
żywieniowe odebrali świadectwa
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rozwój
i praktyka

Wystarczy nałożyć specjalne gogle, by w jednej chwili 
przenieść się w zupełnie inne miejsce: na  ruchliwą ulicę, 
do  znanego muzeum czy… wnętrza człowieka. Wirtu-
alna rzeczywistość powstała na potrzeby gier komputero-
wych, a  okazała się tak skutecznym narzędziem w  edu-
kacji, że była w ostatnich dniach jednym z tematów ogól-
nopolskiej konferencji naukowej w  Collegium Witelona 
Uczelni Państwowej.

Uczestnicy i goście konferencji „Kolokwia Witeloniana”, 
organizowanej po raz ósmy przez Collegium Witelona 
i poświęconej w  tym roku szkole przyszłości, mogli zapo-
znać się m.in. z  najnowszymi narzędziami kształcenia, 
opartymi o wirtualną rzeczywistość.

VR podbija świat i  ratuje życie

Edukacja przez VR podbija świat nauki – do  złudze-
nia przypomina bowiem młodym ludziom gry kompute-
rowe, na  których się wychowali. Dlatego jest tak sku-
tecznym sposobem kształcenia współczesnych studentów. 
Legnicka uczelnia, która chętnie podejmuje nowe wyzwa-
nia, już kilka miesięcy temu uruchomiła Pracownię Wirtu-
alnej Rzeczywistości. Teraz nie tylko włączyła VR w oma-
wiane podczas konferencji naukowej zagadnienia, ale też 
zaprosiła firmę HTC VIVE – światowego potentata rynku 
elektronicznego, wiodącego w Polce producenta gogli VR 
– do zaprezentowania w czasie konferencji najnowszych 
rozwiązań wirtualnej rzeczywistości dla edukacji. To był 
strzał w dziesiątkę! Odwiedzający konferencję ustawiali się 
w kolejkach, by wejść w wirtualną rzeczywistość, poznać 
najnowsze, światowe trendy w VR. 

Podczas prezentacji w Collegium Witelona firma HTC 
VIVE pokazała m.in. jeden z  pierwszych na  świecie tre-
nażerów do nauki udzielania pierwszej pomocy w wirtu-
alnej rzeczywistości. Stworzył go Grzegorz Kobuszewski, 
na  co dzień pracujący jako ratownik medyczny. 

– Aplikacja przenosi nas na  ulicę, gdzie doszło 
do  wypadku drogowego. Czekający na  karetkę pogo-
towia, będący świadkiem wypadku człowiek, widzi 
przed sobą ofiarę zdarzenia, która wymaga szybkiej 
pomocy. Ponieważ ludzie w  takich sytuacjach często 
tracą głowę i nie wiedzą, co robić, w aplikacji jest 
z nami przewodnik, który wyjaśnia po kolei wszyst-
kie czynności, które należy wykonać, aby uratować 
komuś życie lub zdrowie. To, czego nauczymy 
się w wirtualnej rzeczywistości, w realnym życiu 
może kiedyś naprawdę kogoś uratować. Bo 
każda nauka, którą poznajemy przez VR, jest 
tak realna, że przekłada się potem na praw-
dziwe życie – mówi Grzegorz Kobuszewski. 

Wirtualny trenażer do udzielania pierw-
szej pomocy był tylko jednym z ciekawych 
rozwiązań, które przywiozła do Witelonki 
firma HTC VIVE. Uczestnicy i goście kon-
ferencji mogli odwiedzić też w wirtual-
nej rzeczywistości takie miejsca jak 

Wirtualna rzeczywistość 
w Witelonce
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rozwój
i praktyka

m.in. sala konferencyjna w VR czy muzeum w  wirtualnej 
rzeczywistości, w którym znane obrazy „ożywają”. Poznali 
też jedno z najbardziej kolizyjnych skrzyżowań w Legnicy, 
gdzie mogli „pomóc” policji w  zabezpieczaniu śladów 
wypadków czy „wejść” do wnętrza człowieka, by poznać 
jego anatomię. Mieli też okazję do uczestniczenia w grze 
VR, która świetnie ukazywała czyhające w obecnych cza-
sach cyberzagrożenia, zobaczyć „od środka” silnik samo-
chodowy czy linię produkcyjną aut, która pomaga praco-
dawcom ocenić ryzyko zagrożeń dla pracowników.  

HTC tak zaplanowało prezentację, aby aplikacje wirtu-
alnej rzeczywistości były spójne z  kierunkami kształcenia 
w Collegium Witelona. Swoje stoisko w Witelonce mieli też 
podczas konferencji m.in. przedstawiciele platformy lekcje-
online.pl, która wykorzystuje VR do nauki języków obcych.

Skuteczność udowodniona

– Bardzo często spotykamy się z pytaniami o  skutecz-
ność wirtualnej rzeczywistości w edukacji. Badania na ten 
temat przeprowadzili m.in. najlepsi eksperci ze świato-
wego koncernu PwC, zajmującego się m.in. doradztwem 
biznesowym. Przetestowali kilkaset osób, które uczestni-
czyły w szkoleniach prowadzonych metodami tradycyjnymi, 
e - learningu oraz w wirtualnej rzeczywistości. Wyniki badań 
wykazały, że proces zapamiętywania treści oraz zaanga-
żowanie emocjonalne w  naukę były w  przypadku wirtu-
alnej rzeczywistości blisko czterokrotnie wyższe od nauki 
w  tradycyjny sposób. Natomiast przekonanie do wytreno-
wanych dzięki VR umiejętności było wśród badanych bli-
sko trzysta razy większe niż w  przypadku tradycyjnych 
metod – mówią Dorota Paszyńska i  Maria Jeruzalska 
z  HTC VIVE. Światowej sławy firma wybrała Collegium 
Witelona na  miejsce prezentacji swojego sprzętu, ponie-
waż to studenci stanowią przyszłe kadry dla biznesu, 
które będą wprowadzać w  życie nowoczesne rozwiąza-
nia, a legnicka uczelnia kształci bardzo obiecujące kadry.

– Witelonka jest liderem wśród kształcących praktycz-
nie szkół wyższych w kraju. Wyróżnia się nowoczesnymi 
metodami i  formami kształcenia. Jako pierwsza uczel-
nia nie tylko w  regionie, ale i  jedna z  pierwszych 
w  kraju dysponuje m.in. takimi środkami dydaktycz-
nymi i  wyposażeniem, którego mogą pozazdrościć 
nam inne ośrodki akademickie – mówi dr Karol 
Rusin, prof. CWUP, Prorektor ds Rozwoju Colle-
gium Witelona Uczelni Państwowej.

Nauka przez zabawę

W Witelonce od  kwietnia br. działa Pra-
cownia Wirtualnej Rzeczywistości. 

– Studenci skutecznie zdobywają 
w  niej wiedzę poprzez grę, zabawę, 
bez potrzeby żmudnego „wkuwania”. To 
bardzo zachęca ich do  nauki – mówi 
Edward Polakiewicz, wykładowca Col-
legium Witelona, jeden z pomysłodaw-
ców Pracowni VR w Witelonce.

Edyta Golisz



sprawnościami, Justyna Walczuk 
– nauczyciel - pedagog człon-
kini Koła Przyjaciół Dzieci przy 
Zespole Placówek Szkolno - Wycho-
wawczych w  Głogowie, Sabina 
Izydorczyk – członkini Koła Przy-
jaciół Dzieci przy Zespole Placówek 
Szkolno - Wychowawczych w  Głogo-
wie, Marta Konopka – wieloletnia prze-
wodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy 
Szkole Podstawowej w Bolkowie, Paulina 
Strusowska – przewodnicząca Koła Przy-
jaciół Dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 
11 w Legnicy oraz Czesław Leśniak – Dyrek-
tor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w  Świe-
rzawie.

Cztery osoby otrzymały Legnicką Statuetkę TPD „Nade 
wszystko dziecko”, która jest nadawaną od  1998 roku. 
Otrzymali ją : Jolanta Bekaluk - Pysz – Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w  Krzywej i  przewodnicząca Koła Przyjaciół 
Dzieci w tej szkole, Bożena Małek – Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 8 w  Lubinie i  działaczka TPD, ks. dr Jaro-
sław Kowalczyk – Dyrektor Wydziału Katechetycznego 
Legnickiej Kurii Biskupiej w  Legnicy, przyjaciel dzieci 
i  młodzieży, Krzysztof Warych – nauczyciel, przewod-
niczący Koła Przyjaciół Dzieci przy Zespole Placówek 
Szkolno -Wychowawczych w Głogowie.

20 matek wytypowanych przez Koła Przyjaciół Dzieci 
otrzymało tytuły „Niezwykłych Mam” i  okolicznościowe 
upominki.

Wręczono też nagrody 60 dzieciom – laureatom kon-
kursów TPD „Moja Mała Ojczyzna” i Przeglądu Piosenki 
Turystycznej i  Ekologicznej. Dzięki sponsorom, w  tym 
legnickim cukiernikom, dzieci korzystały z  różnych kon-
kursów z  nagrodami i  słodkiego poczęstunku.

Hojność Urzędu Miasta z Legnicy, Starostwa Powiato-
wego z Legnicy, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa 
i  kilku sponsorów z  Legnicy umożliwiła przygotowanie 
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W piątkowe popołudnie, 27 maja 2022  r., Oddział 
Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w  Legnicy 
przy wsparciu Collegium Witelona Uczelnia Państwowa 
i  Komendy Policji w  Legnicy zorganizował Dzień Matki 
i Dzień Dziecka. Uroczystość i dobra zabawa odbywała 
się z udziałem 400 dzieci z kilkudziesięciu Kół Przyjaciół 
Dzieci z  całego subregionu, Niezwykłych Mam, przyja-
ciół i działaczy TPD oraz 58 dzieci uchodźców z Ukrainy 
przebywających w  Legnicy. Były zabawy, gry, pokazy 
wokalne i  taneczne, loteria oraz liczne nagrody.

Uroczystość zaszczycili między innymi: Posłanka 
na  Sejm RP Zofia Czernow, Prorektor ds. Dydaktyki 
i Studentów Collegium Witelona Uczelnia Państwowa dr 
Monika Wierzbicka, Wicestarosta Powiatu Legnickiego 
Janina Mazur, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miasta w Legnicy Leszek Śliwak, członek 

Prezydium Zarządu Głównego TPD w Warszawie – Zyg-
munt Nowaczyk, Dyrektor Wydziału Katechetycznego 
i moderator Kurii Biskupiej ks. dr Jarosław Kowalczyk.

Podczas obchodów uhonorowano 20 działaczy i przy-
jaciół TPD Odznakami „Przyjaciel Dziecka” oraz „Przy-
jaciel Dziecka” z okazji 100 - lecia TPD. Wśród wyróż-
nionych znaleźli się m.in. dr Monika Wierzbicka 
– Prorektor ds. Dydaktyki i  Studentów Collegium 
Witelona Uczelnia Państwowa, Halina Krupińska 
– dyplomowana pielęgniarka, która od  wielu lat 
bierze udział w wycieczkach i  turnusach kolonij-
nych organizowanych przez legnicki Oddział 
TPD, Ewelina Izbińska, zatrudniona w Wydziale 
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
w  Legnicy, zajmująca się sprawami osób 
z  niepełnosprawnościami, Joanna Broniarz 
– nauczycielka w  Szkole Podstawowej 
nr 1 w  Legnicy, Hanna Tamioła – prze-
wodnicząca Koła Przyjaciół Dzieci przy 
Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy, 
jest bardzo zaangażowana w  pracę 
z  dziećmi i  młodzieżą z  niepełno-

Dzień Matki 
i Dzień Dziecka 2022



mogło zabraknąć również studentek z  Pielęgniarskiego 
Koła Naukowego działającego przy Wydziale Nauk 
o  Zdrowiu i  Kulturze Fizycznej.

Jednym z wielu punktów było stanowisko, gdzie dzięki 
maszynie oraz płynowi fluorestycyjnemu dzieci mogły 
zobaczyć czy ich rączki są dokładnie umyte, a studentki 
tłumaczyły, jak należy je prawidłowo myć.

Zabawy dla dzieci, malowanie buzi, tworzenie balo-
nów, ale i  zapoznanie się z  pracą policji, to atrakcje, 
które cieszyły się dużym powodzeniem. Tutaj niezwykłymi 
umiejętnościami animacji czasu wolnego dla dzieci wyka-
zywały się z  kolei studentki Pedagogiki przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej z Wydziału Nauk Społecznych i Huma-
nistycznych Collegium Witelona oraz uczniowie, między 
innymi z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. 
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600 paczek ze słodyczami dla podopiecznych TPD i 60 
upominków, w  tym elementarzy w  języku polskim i ukra-
ińskim dla dzieci uchodźców z Ukrainy.

Były liczne występy solistów i  dziecięcych zespołów 
artystycznych. Zabawy, animacje, występy artystyczne, 
gry, pokaz ratownictwa medycznego, pokazy policyjne, 
słodki poczęstunek czy konkursy i  loterie z  nagrodami. 
Z dużym aplauzem przyjęte zostały występy artystyczne 
uczniów z  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 
w Legnicy, którzy zaprezentowali tańce i pieśni ukra-
ińskie. Odbyły się też pokazy przeprowadzone przez 
studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycz-
nej Collegium Witelona, a  także konkursy przygo-
towane przez Komendę Miejską Policji w Legnicy.

W losowaniu nagród specjalnych – główną 
nagrodę rower ufundowany przez Starostwo 
Legnickie, otrzymał uczeń V klasy Szkoły Pod-
stawowej nr 19 z  Legnicy.

– Impreza obfitowała w  różne atrakcje, 
jak m.in. zabawy, animacje, występy arty-
styczne, gry, pokaz ratownictwa medycz-
nego, pokazy policyjne, słodki poczę-
stunek czy konkursy i  loterie z  nagro-
dami. Wszystko udało się zorganizować 
dzięki wsparciu sponsorów i wolonta-
riuszy – mówił Kazimierz Pleśniak, 
Prezes TPD Legnica.

Do organizacji i  zapewnienia 
dzieciom rozrywki przyłączyli się 
studenci Witelonki, a  więc nie 



30 kwadrans
a k a d e m i c k i relacje

To były największe i  najważniejsze w  regionie skoor-
dynowane ćwiczenia służb ratowniczych. W manewrach, 
które odbyły się na  terenie Collegium Witelona Uczelnia 
Państwowa w ramach Powiatowego Planu Ratowniczego dla 
Miasta Legnica i  Powiatu Legnickiego, wzięło udział kilku-
set ratowników, studentów i  pracownicy uczelni.

Skażenie chemiczne, ładunek wybuchowy, ewakuacja 
setek osób, groźny pożar, poważny wypadek drogowy, 
panika poszkodowanych i  ratujące ludzkie życie oraz 
zdrowie działania służb: Państwowej oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego (także 
Lotniczego) oraz ratowników górniczych, przedstawicieli 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej mia-
sta Legnica oraz legnickiego Starostwa Powiatowego – to 
wszystko „wydarzyło się” jednego dnia na  terenie legnic-
kiej uczelni wyższej. 

– Tak dużych, wspólnych ćwiczeń ratowników, nie było 
w  regionie od  lat – zgodnie przyznawali przedstawiciele 
biorących udział w  manewrach służb. Okoliczni miesz-
kańcy tak bardzo przejęli się odgłosami wybuchów, uno-
szącym się nad uczelnią dymem, jeżdżącymi na  sygna-
łach karetkami, wozami straży pożarnej, policji czy krą-
żącym nad Witelonką helikopterem LPR, że uznali zagro-
żenie za prawdziwe. – Wystraszyliśmy się z  sąsiadami 
nie na  żarty! – mówił Witold Wielichowski, mieszkający 
w  pobliżu uczelni.

Spokojnie, to tylko ćwiczenia
Nic dziwnego, że okoliczni mieszkańcy uznali ćwiczenia 

za realne zagrożenie, skoro sami ratownicy – a  było ich 
kilkuset, z całego powiatu – podeszli do manewrów wyjąt-
kowo poważnie. Na terenie Collegium Witelona, w  Cen-
trum Nowoczesnych Technologii, działał koordynujący akcje 
ratownicze Sztab Kryzysowy, kierowany przez najlepszych 
w  mieście i  powiecie specjalistów. W działaniach sztabu 
uczestniczyli też przedstawiciele kadry i studenci Witelonki 
z kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Na terenie uczelni 
zorganizowany został również m.in. Szpitalny Oddział 
Ratunkowy, na który dowoziły „rannych” karetki pogotowia.

– Robimy wszystko dokładnie tak, jak podczas praw-
dziwych akcji – mówił Jędrzej Biernacik, ratownik legnic-
kiego Pogotowia Ratunkowego, który przekazywał 

Witelonka nie tylko w ogniu
„ofiary” zdarzeń wcielającym 
się w rolę ratowników SOR stu-
dentom Witelonki, m.in. kierun-
ków Pielęgniarstwo czy Ratownic-
two medyczne. Role „poszkodowa-
nych” umiejętnie odgrywali m.in. 
studenci kierunku Pedagogika przed-
szkolna i  wczesnoszkolna Collegium 
Witelona, odpowiednio wcześniej ucha-
rakteryzowani: „ofiary” miały przykle-
jone symulowane rany, z których wydo-
bywała się sztuczna krew. W  tej ważnej 
mistyfikacji wspierali studentów członkowie 

rodzin ratowników. Dlatego na  zorganizowany na  terenie 
uczelni na  potrzeby ćwiczeń SOR trafiali „poszkodowani” 
dorośli i „ranne” dzieci. Jedną z „ofiar” był Antoś, syn jed-
nego z  ratowników.

– Było ze mną naprawdę bardzo źle, ale już jest lepiej, 
bo zajmują się tu mną tak dobrze, jak w prawdziwym szpi-
talu – mówił chłopiec. 
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 – O „poszkodowanych” dbają na symulowanym w Wite-
lonce SOR m.in. studenci kierunku Pielęgniarstwo, którzy 
dzięki ćwiczeniom mogą pracować z „pacjentami” w warun-
kach, które do złudzenia przypominają realne sytuacje. To 
dla studentów bardzo ważna nauka  – podkreślała Renata 
Hołowiak, Prodziekan Wydziału Nauk o  Zdrowiu i  Kultu-
rze Fizycznej Collegium Witelona. 

– To jest naprawdę znaczące doświadczenie dla naszej 
przyszłej pracy – przyznawały uwijające się wśród „ran-
nych” studentki Witelonki.

 Razem dla bezpieczeństwa
Manewry były tak samo ważne dla przyszłych adeptów 

służb ratowniczych, jak i dla doświadczonych ratowników. 
– Dzięki tym ćwiczeniom możemy sprawdzić nie tylko 

swoje umiejętności, ale też nasze przygotowanie do  róż-
nych sytuacji i  do współpracy z  innymi służbami – mówili 
biorący udział w  ćwiczeniach ratownicy.

– Manewry zorganizowane na  terenie Collegium Wite-
lona są największymi ćwiczeniami służb ratowniczych 
w powiecie. Bardzo ważne jest to, że mogą w nich uczest-
niczyć nie tylko ratownicy Państwowej i Ochotniczej Straży 
Pożarnej i innych służb, ale też przygotowujący się do pracy 
w  służbach ratowniczych studenci. Dziękujemy władzom 
Witelonki za umożliwienie przeprowadzenia tych ćwiczeń 
na  terenie uczelni – podkreślał st. bryg. Wojciech Huk, 
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy.

Władze Collegium Witelona też zaznaczały wagę dobrej 
współpracy z  ratownikami.

– To, że tak ważne dla bezpieczeństwa ćwiczenia odby-
wają się na  terenie naszej uczelni, zawdzięczamy dobrej 
współpracy Witelonki ze służbami ratowniczymi w  regio-
nie. Te manewry wzbogacają naszą ofertę dydaktyczną  – 
mówił prof. dr hab. Andrzej Panasiuk, JM Rektor Colle-
gium Witelona.

– Bardzo się cieszę, że studenci Witelonki mogą uczest-
niczyć w  tych ważnych manewrach. Najlepszą nauką jest 
bowiem doświadczenie. Formuła, z jaką mamy do czynie-
nia podczas tych ćwiczeń, jest dla studentów nieocenioną 
edukacją – dodała dr Monika Wierzbicka, prof. CWUP, 
Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów Collegium Witelona.

Wszyscy zdali ten egzamin
– Manewry przedstawiały najczarniejsze sce-

nariusze, jakie mogą przytrafić się mieszkańcom 



W czasie gdy ratow-
nicy i  pracownicy uczelni 
dawali z  siebie wszystko, by 
ćwiczenia się powiodły, stu-
denci kierunku Dietetyka uwijali 
się w kuchni, gotując mało diete-
tyczną, za to sycącą i pyszną gro-
chówkę, którą poczęstowani zostali 
po manewrach ratownicy.

Legniczanie są bezpieczni
Ćwiczeniom na  terenie Collegium 

Witelona przyglądał się m.in. Krzysz-
tof Duszkiewicz, wiceprezydent Legnicy. 

– Muszę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem 
tych działań, ich organizacji i  koordynacji. Obserwując 
przebieg manewrów, mogę z  całą odpowiedzialnością 
stwierdzić, że legniczanie mogą czuć się wobec różnych 
zagrożeń bezpiecznie. W imieniu władz Legnicy chciał-
bym podziękować służbom ratowniczym za doskonale prze-
prowadzone ćwiczenia oraz podkreślić zaangażowanie 
Witelonki w  to, abyśmy mogli czuć się w naszym mieście 
dobrze i  bezpiecznie – powiedział wiceprezydent Krzysz-
tof Duszkiewicz.

Edyta Golisz
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Legnicy, m.in. podłożenie ładunku wybuchowego na  tere-
nie pełnej studentów i pracowników uczelni wyższej, realna 
groźba zawalenia się budynku, w którym są ludzie, groźny 
pożar i  związana z  tym panika przebywających w  nim 
osób, zagrożenie chemiczne związane z  rozpyleniem tok-
sycznej substancji czy poważny wypadek drogowy, w któ-
rym poszkodowane są m.in. dzieci. Wszystkie akcje ratow-
nicze się powiodły – mówił kpt. Przemysław Górski z legnic-
kiej PSP, rzecznik prasowy manewrów.

W ćwiczenia zostali zaangażowani nie tylko studenci, 
ale też pracownicy uczelni.

– To był normalny dzień pracy, gdy nagle przez gło-
śniki usłyszeliśmy komunikat alarmowy, w którym ogłoszono 
ewakuację. Musieliśmy opuścić stanowiska pracy i  wyjść 
na zewnątrz. W związku z wcześniejszymi, prowadzonymi 

wiele razy przez uczelnię i służby ratownicze szkoleniami, 
jestem osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo studen-
tów i  pracowników zmagających się z  niepełnosprawno-
ściami. Dlatego pierwszą rzeczą, którą zrobiłem po alar-
mie, było zabranie wózka do  transportu osób z  niepełno-
sprawnościami i  sprawdzenie, czy ktoś wymagający spe-
cjalnej pomocy znajduje się na terenie budynku. Na szczę-
ście wszyscy wyszli o własnych siłach – mówił Tomasz Cho-
chołek, pracownik Collegium Witelona.
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Collegium Witelona 14 maja odwie-
dziła Ewa Adaszewska z  firmy Grey-
Cell Research, LLC. Studenci kierunku 
Zarządzanie mieli okazję wysłuchać 
wykładu pod tytułem „Kompetencje 
przyszłości”. 

O kompetencjach przyszłości
w Collegium Witelona

Witelonka stawia na  to, aby zapewnić naszym studen-
tom dostęp do  różnorodnych i  istotnych biznesowo tema-
tów. Dlatego organizujemy spotkania z  ekspertami, którzy 
dzielą się praktyczną wiedzą.

Na Wydziale Nauk Społecznych i  Humanistycznych 
15 czerwca odbyło się spotkanie podsumowujące pierw-
szy etap projektu badawczego pt. „Efektywność alterna-
tywnych metod nauki czytania w przedszkolu”. Projekt czę-
ściowo jest dofinansowany w  ramach grantów wewnętrz-
nych Collegium Witelona.

Pomysłodawcą i  autorem przedsięwzięcia jest prof. dr 
hab. Wanda Grelowska. Witelonka do projektu zaprosiła 

rozwój
i praktyka

Wspólnie o efektywności 
alternatywnych metod 

nauki czytania w przedszkolu
11 przedszkoli z  Legnicy, a badania przeprowadzają stu-
denci I i II roku kierunku Pedagogika przedszkolna i wcze-
snoszkolna. Podczas spotkania w Collegium Witelona wspól-
nie zaplanowano kolejny etap badań.
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Czy wiesz kim był Witelon? Jakie miał związki 
z  Legnicą? Jakie były jego odkrycia i  ważniejsze 
prace? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć 
w kolejnym artykule poświęconym tej wybitnej postaci.

W poprzednich odcinkach prezentowaliśmy fakty 
i  przypuszczenia dotyczące życia Witelona. Przyj-
rzyjmy się teraz jego dziełom. 

Przed Witelonem optyka jako wyodręb-
niona nauka nie istniała. Dopiero on zebrał 
rozproszone o niej wiadomości na podsta-
wie dostępnych rękopisów i je usystematy-
zował, objaśnił oraz skomentował. Opi-
sał miedzy innymi budowę oka ludzkiego 
i  zagadnienia związane z  widzeniem 
przez człowieka. Wyjaśnił zjawisko 
złudzenia optycznego, opisał również 
właściwości zwierciadeł oraz prze-

Czy wiesz kim był Witelon?
(część V)

chodzenie promieni świetlnych 
przez ciała przeźroczyste.

Bez wątpienia najważniej-
szym dziełem Witelona jest „Vitel-
lionis Mathematicii Doctissimi Peri 
Optikis 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  istocie, przyczynie i  padaniu pro-
mieni wzroku, barw oraz kształtów, którą powszechnie 
nazywają perspektywą, ksiąg dziesięcioro”. To obszerne 
dzieło o  optyce powstało prawdopodobnie w  latach 
1270  –1273. Było wielokrotnie kopiowane i  rozpo-
wszechniło się bardzo szybko po całej Europie. Pierwsze 
wydanie drukiem ukazało się w Norymberdze w 1535 
roku, w drukarni Johanna Petreiusa. 
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Wszystkie dziesięć ksiąg „Perspektywy” stanowią 
rzetelnie naukowy, materialistyczny, rzec by można, 
wykład całej ówczesnej nauki o świetle – o jego prze-
chodzeniu przez inne ciała, załamywaniu się i  odbi-
janiu, w  szczególności od  różnego rodzaju zwiercia-
deł, którym Witelon poświęcił pięć ksiąg, tj. połowę 
swojej pracy. 

Poszczególne księgi tej publikacji zajmują się: 
· I – geometrią,
· II – rozchodzeniem się fal, 
· III – budową oka i  procesem widzenia, 
· IV – warunkami widzenia, 
· V – zwierciadłami płaskimi, 
· VI – zwierciadłami wypukłymi kulistymi, 
· VII – zwierciadłami wypukłymi walcowatymi i stoż-

kowatymi, 
· VIII – zwierciadłami wklęsłymi kulistymi, 
· IX – zwierciadłami wklęsłymi walcowatymi i stoż-

kowatymi, 
· X – zjawiskiem załamania światła. 
Pierwsza księga „Perspektywy” ma charakter czy-

sto matematyczny. Witelon daje w  niej całokształt 
ówczesnej wiedzy z zakresu geometrii, uzupełniając 
go własnymi dowodami i twierdzeniami. Jako badacz 
krzywych drugiego stopnia Witelon zaliczany jest 
do  najlepszych matematyków swego wieku, z  któ-
rych niewielu tylko było wówczas znawcami tego 
przedmiotu.

W drugiej księdze zajął się optyką geometryczną, 
tj. prostolinijnym rozchodzeniem się światła i jego pręd-
kością, uważając światło za ciało materialne. Omówił 
w  niej też zjawisko przepuszczania promieni przez 
mały otwór, tj. ciemni optycznej (camera obscura).

Trzecia i czwarta księga omawia budowę oka oraz 
procesy widzenia, złudzeń optycznych itp. Następ-
nych pięć ksiąg poświęca Witelon katoptryce, tj. 
prawom rządzącym odbiciem i  załamaniem świa-
tła, przede wszystkim zwierciadłom płaskim, kuli-
stym, walcowatym i  stożkowym oraz zwiercia-
dłom wklęsłym i  zwierciadłom palącym. Należy 
tu przypomnieć, że za pomocą takiego „palą-
cego” zwierciadła słynny matematyk grecki 
Archimedes zapalił flotę rzymską, blokującą 
jego rodzinne Syrakuzy. 

Ostatnia, dziesiąta księga poświęcona jest 
refrakcji, a zakończenie jej – optyce mete-
orologicznej, tj. wytłumaczeniu zjawiska 
tęczy, słonecznego odblasku („halo”) itp. 
Należy zaznaczyć, że poprzednio zja-
wiska te rozpatrywane były jako nad-
przyrodzone i  dopiero Witelon włą-
czył je do  zagadnień ściśle nauko-
wych, z dziedziny badań przyrody.

Poza zagadnieniami fizycz-
nymi optyki, w  których wzoro-
wał się na  poglądach arab-
skiego uczonego Alhazena 

(około 965 –1039) oraz Roberta Grosseteste z  Oks-
fordu i  rozpatrywał np. prostoliniowe rozchodzenie 
się światła, jego odbijanie, rozpraszanie, załamanie, 
świetlne zjawiska meteorologiczne, analizował także 
psychologiczny aspekt jego postrzegania.

Perspektywa była encyklopedią całej ówczesnej wie-
dzy optycznej, systematyzacją nauki z  tego zakresu. 
Oryginalnym dorobkiem naukowym Witelona było zba-
danie aberacji sferycznej, studia nad zwierciadłami 
palącymi i  teorią optyki meteorologicznej. Perspek-
tywa uwolniona od  balastu metafizycznej spekulacji, 
przez swój jasny i  przejrzysty układ stała się dzie-
łem klasycznym, szeroko czytanym i  komentowanym 
w późniejszym średniowieczu. Rozchodząc się w odpi-
sach, wyparła wszystkie inne dzieła z  tego zakresu. 
Po raz pierwszy została wydana drukiem w  roku 
1535 w Norymberdze, w tej samej drukarni, z której 
osiem lat później wyszło nieśmiertelne dzieło Kopernika 
„De revolutionibus orbium coelestium” (O obrotach sfer 
niebieskich). Zresztą praca Witelona była jedną z lek-
tur Mikołaja Kopernika. Studiowali ją także Leonardo 
da Vinci i Regiomontanus Johannes Kepler – niemiecki 
matematyk, astronom i  astrolog, jedna z  czołowych 
postaci rewolucji naukowej w  XVII wieku, jedno ze 
swych dzieł zatytułował „Ad Vitellionem paralipomena” 
(Dopełnienie do Witelona). 

Omówiona przez Witelona optyka meteorolo-
giczna uderzała swoim naukowym podejściem w roz-
powszechnione szeroko wówczas wierzenia i  zabo-
bony. Jak  pisze Michał Wiszniewski, jeden z  jego 
biografów – „Witelo pierwszy usiłował dojść przy-
czyny zjawiska kilku słońc lub księżyców, które lud 
zabobonny za groźbę niebios poczytywał, utrzymując, 
że obręcze świetlne pochodzą od  łamania się świa-
tła na  wyziewach wodnistych, a  zaś odbite promie-
nie słońca i księżyca od mgły, której jest jednostajna 
gęstość, wystawiają poboczne słońca i  księżyce”. 

Naukowe doświadczenia Witelona o  charakterze 
matematyczno - fizycznym i wywodzące się z nich twier-
dzenia były niezwykłym wprost zjawiskiem w tych cza-
sach, gdy prawdziwa nauka zagubiła się w  astrolo-
gicznych dociekaniach, w alchemii i magii, w  speku-
lacjach pełnych metafizyki i  teologii. Odwaga Wite-
lona – wydającego swoje dzieła w czasach, gdy przy-
gotowywana była nowa wyprawa krzyżowa, a Bacon 
był więziony pod zarzutem czarnoksięstwa, zaś Siger 
z Brabantu pozwany przed trybunał inkwizycji – była 
godna podziwu i  uznania.

Witelon zajął się światłem i  widzeniem, postrze-
gając je jako łącznik świata duchowego i  material-
nego. Światło traktowano w  tym czasie jako nośnik 
wiedzy i  objawień. W swoim dziele „Perspectivorum 
libri decem”, dokonał syntezy wiedzy, przedstawiając 
470 twierdzeń i dowodów ich prawdziwości. Był nie-
wątpliwie Witelon pierwszym szeroko znanym polskim 
uczonym piszącym o sobie in nostra terra, scilicet Polo-
nia (z naszej ziemi, to znaczy Polski).
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W Czytelni Naukowej nr 3 Biblioteki Collegium Wite-
lona 6 czerwca 2022  r. odbyło się ostatnie w  tym roku 
akademickim spotkanie z  cyklu organizowanego przez 
Bibliotekę Collegium Witelona Uczelnia Państwowa „BIBLIO-
TEKA NA BIS” (Biblioteczna Integracja Studentów). Spo-
tkanie odbyło się pod hasłem: „Zmień nawyki żywieniowe 
na  lata, nie  tylko do  lata”.

Studenci drugiego roku dietetyki z  inicjatywy mgr Kata-
rzyny Traczuk - Bernat oraz dr Iwony Twarogowskiej - Wielesik 
przedstawili prezentację dotyczącą nawyków żywieniowych 
oraz czynności związanych z  jedzeniem. Podczas spotka-
nia można było obejrzeć wystawę książek i  czasopism ze 
zbiorów Biblioteki związanych z  tematyką spotkania.

Prezentacja przybliżyła nam odpowiedzi na  pytania 
i wątpliwości dotyczące nawyków żywieniowych i ich kształ-
towania. Można było dowiedzieć się między innymi: czym 
są nawyki żywieniowe, dlaczego warto budować zdrowe 
nawyki, jak poradzić sobie z  brakiem kontroli oraz jak 
wytrwać w  swoich postanowieniach. 

Ważnym elementem zdrowego stylu życia, oprócz spo-
sobu żywienia, jest aktywność fizyczna. Pokonanie 10 000 
kroków dziennie pomaga znacznie zredukować ciśnienie 
tętnicze oraz poziom glukozy we krwi, a także spalić 25% 
kalorii spożytych w  ciągu dnia. 

Jak się dowiedzieliśmy, zmiana nawyków żywieniowych 
to długotrwały i  wbrew pozorom, ciężki proces. Każda 
zmiana z  zachowania automatycznego na  zachowanie 
kontrolowane wymaga wytrwałości i  silnej woli. A zatem 
warto uświadomić sobie, co dzieje się z organizmem, jeśli 
zapewni się mu odżywcze, energetyczne śniadanie, a  co, 
jeśli jest inaczej. Dlatego właśnie fachowa wiedza, zrozu-
mienie potrzeb żywieniowych i wsłuchiwanie się w potrzeby 
swojego ciała – to nieodzowne elementy procesu zmiany 
nawyków.

O zmianie nawyków żywieniowych 
w Collegium Witelona
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Na zaproszenie INOVA Centrum Innowacji Technicznych 
sp. z o.o. w  Lubinie studenci kierunku Energetyka w Colle-
gium Witelona 28 maja uczestniczyli w warsztatach, pod-
czas których poznali profil działalności firmy i  odwiedzili 
Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Badań 
Elektrycznych. 

Spółka INOVA to kluczowy dostawca innowacyjnych 
produktów i  usług, wpisujących się w  założenia przemy-
słu 4.0 z  zakresu radiokomunikacji, automatyki i  elektro-
techniki na  potrzeby głównie Grupy Kapitałowej KGHM 
Polska Miedź.

Misją firmy jest dostarczanie klientom nowoczesnych, 
innowacyjnych produktów i  usług o  najwyższej jakości. 
Spółka realizuje również jednostkowe projekty związane 
z utrzymaniem ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź 
S.A. z zakresu elektrotechniki (modernizacje rozdzielni elek-
trycznych) i  radiokomunikacji (Projekt DOTRA).

W trakcie zajęć została wręczona nagroda studentowi 
Nazarowi Maksymiv za zdobycie I miejsca w  konkursie 
na  koncepcję wykorzystania magazynów energii. Wite-
lonka gratuluje i  cieszy się, że nasi studenci i  ich projekty 
zdobywają uznanie.

INOVA zaprosiła studentów 
na warsztaty

W ramach kierunku Energetyka w Collegium Witelona, 
studenci uczą się m.in. planowania, wdrażania i  nad-
zoru nad gospodarowaniem energią. Zdobywają wiedzę 
z zakresu energetyki, źródeł odnawialnych, systemów i urzą-
dzeń energetycznych.
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Studenci Collegium Witelona 17 maja uczestniczyli 
w  dwóch spotkaniach informacyjnych dotyczących możli-
wości przystąpienia do certyfikowanego egzaminu z języka 
angielskiego LanguageCert Test of English. 

LTE adresowany jest przede wszystkim do  osób, które 
potrzebują międzynarodowego certyfikatu potwierdzają-
cego poziom znajomości języka angielskiego, chcących 
poszerzyć swoje perspektywy zawodowe bądź rozwijać 
karierę w  coraz bardziej zglobalizowanym środowisku.

Studenci niestacjonarni, grupy „Ucz się i pracuj”, a także 
wszyscy inni zainteresowani mieli okazję uczestniczyć 
w  spotkaniu zorganizowanym 9 maja w  formule online. 
Spotkania poprowadził Karol Granoszewski z firmy People-
Cert – międzynarodowej instytucji przeprowadzającej egza-
miny LTE. 

Studenci na spotkaniach 
o LanguageCert Test of English
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Pielęgniarskie Koło Naukowe działające 
na Wydziale Nauk o  Zdrowiu i  Kulturze Fizycz-
nej Collegium Witelona odwiedziło dzieci w Pogo-
towiu Opiekuńczym. Studentki przeprowadziły 
pogadankę na  temat prawidłowego mycia rąk. 
Dzieci mogły sprawdzić, czy dokładnie wykonały 
zadanie pod magiczną lampą.

Dodatkowo przedstawicielki Pielęgniarskiego Koła 
Naukowego zaprezentowały zawód pielęgniarki 
oraz zakres obowiązków, jaki muszą wykonywać. 
Był to dobrze spędzony czas, który mamy nadzieje 
wniósł nowe poglądy w  świat dzieci.

Studentki 
o prawidłowym myciu rąk
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„Bezpieczeństwo w czasie wakacji” było tematem ostat-
niego bezpłatnego szkolenia z  zakresu bezpieczeństwa, 
które odbyło się w Collegium Witelona 12 maja. 

Wakacje to czas zabawy i  odpoczynku. Ważne jed-
nak, by w  każdym miejscu pamiętać o  zachowaniu odpo-
wiedniej ostrożności. Witelonka przedstawiła najważniejsze 
zasady związane z wypoczynkiem nad morze, w górach, 
podczas zagranicznych wojaży czy w mieście.

Prowadzący przypomnieli, że gdziekolwiek planujemy się 
wybrać, pamiętajmy o  naładowaniu przed wyjściem tele-
fonu lub noszeniu ze sobą przenośnej ładowarki typu power 
bank – tym bardziej, jeśli planujemy dłuższą wędrówkę, 
spacer czy podróż.

Dodatkowo zawsze miejmy w telefonie zapisane numery 
alarmowe, a także w odpowiedni sposób zapisane numery 
bliskich osób. Przed imieniem bliskiej osoby powinno zna-
leźć się słowo „ICE”. Jest to znak dla ratowników medycz-
nych, kogo poinformować w  razie wypadku.

W Collegium Witelona 
o bezpiecznym wypoczynku 
w czasie wakacji
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Studenci z programu Erasmus+ wraz z dr Pawłem Kobe-
sem z Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Col-
legium Witelona 18 maja w  ramach zajęć z  przedmiotu 
Criminal Law odbyli wycieczkę do Kościoła Pokoju w Jawo-
rze i  do Obozu Koncentracyjnego Gross - Rossen. 

Doktor Paweł Kobes chciał w ten sposób przybliżyć naszym 
zagranicznym studentom historię Dolnego Śląska. Jawor to 
miasto z bogatą historią i licznymi zabytkami. W 2001 roku 
Kościół Pokoju w  Jaworze trafił na  Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Ta ewangelicka świątynia to znamienity 
przykład architektury szachulcowej, charakteryzującej się bia-
łymi ścianami poprzecinanymi ciemnymi belkami.

Natomiast wyjazd do Gross - Rossen poświęcony był pra-
wom człowieka również w perspektywie wojny na Ukrainie. 

Studenci z programu Erasmus+ 
na wycieczce w Jaworze
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Biblioteka Collegium Witelona Uczelnia Państwowa 
kolejny raz wzięła udział w  obchodach Tygodnia Biblio-
tek. XIX Tydzień Bibliotek odbył się pod hasłem „Biblio-
teka – świat w  jednym miejscu”. 

Obchody, które odbyły się w dniach 8 –15 maja 2022 r. 
promowały Bibliotekę Collegium Witelona oraz podkreślały 
jej znaczną rolę w  procesie kształcenia. Przedstawiano 
bibliotekę jako instytucję, która pełni określone funkcje infor-
macyjne, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne. Każdy czytel-
nik, który odwiedził Bibliotekę w czasie Tygodnia Bibliotek, 
mógł otrzymać upominki.

W ramach obchodów zorganizowano dwa spotkania 
korespondujące z  hasłem tegorocznego Tygodnia Biblio-
tek: „Świat baz danych – bazy wiedzy” oraz „Świat zaku-
pów – jak czytać i  rozumieć etykiety?”.

Pierwsze spotkanie „Świat baz danych – bazy wie-
dzy” odbyło się 13 maja 2022 roku w Ośrodku Informa-
cji i Dokumentacji Naukowej Biblioteki Collegium Witelona 
w  formie warsztatów dla uczniów Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego w Legnicy. Warsztaty rozpoczęła pre-
zentacja katalogu Integro. Zaprezentowano i  wyjaśniono 
uczniom sposoby korzystania z  baz dostępnych w  biblio-
tece, a w szczególności: PROQUEST, EBSCOhost, SCOPUS, 
INFONA. Bazy umożliwią użytkownikom dostęp do licencjo-
nowanych artykułów od renomowanych wydawców. W cza-
sie trwania warsztatów uczniowie mieli do wykonania kilka 
zadań z zakresu wyszukania konkretnych treści w katalogu 
Integro oraz bazach PROQUEST, EBSCOhost, INFONA.  

Drugie spotkanie odbyło się 23 maja 2022 r. w Czytelni 
Naukowej nr 3 z inicjatywy mgr Katarzyny Traczuk - Bernat. 
Studenci II roku kierunku Dietetyka działający w  Studenc-
kim Kole Naukowym Dietetyków przygotowali prezentację 
„Świat zakupów – jak czytać i  rozumieć etykiety?”, pod-
czas której omówili, jak rozumieć informacje umieszczone 

Tydzień Bibliotek
„Biblioteka – świat w jednym 
miejscu”

na etykietach, aby dokonać najlep-
szego wyboru podczas codziennych 
zakupów. Studenci przedstawili regula-
cje prawne, wymienili informacje, jakie 
muszą się znajdować na etykiecie oraz 
poddali analizie etykiety często kupowa-
nych artykułów spożywczych. W wybo-
rze właściwych produktów podczas zaku-
pów może pomóc NUTRI - SCORE – nowy 
system oznakowań, w którym ocenie podda-
wane są wartości odżywcze różnych skład-
ników w  100 g danego produktu, a  później 
przedstawiane na  pięciostopniowej skali opa-
trzonej literą i odpowiadającym jej kolorem. Stu-
denci zachęcali do czytania etykiet, ponieważ złe 
wybory konsumenckie, nawet jeżeli nie będą miały 
swoich konsekwencji natychmiast, mogą je mieć za 
kilka lub kilkanaście lat.
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V edycja największego wydarzenia edukacyjnego 
w  Jaworze pod hasłem „Powiatowa Gra Czytelnicza” roz-
strzygnięta. 3 czerwca w  powiecie jaworskim odbywała 
się gra, której celem była między innymi popularyzacja 
literatury dziecięcej i  młodzieżowej, promocja czytelnic-
twa wśród uczniów, zdobywanie wiedzy poprzez zabawę, 
poznanie przez uczestników gry różnych bibliotek w powie-
cie jaworskim.

Pomysłodawcami V Powiatowej Gry Czytelniczej byli 
nauczyciele i  bibliotekarze ze szkół powiatu jaworskiego. 
Natomiast jej organizatorem Powiatowy Ośrodek Rozwoju 
Edukacji w  Jaworze oraz Biblioteka Pedagogiczna.

Do gry zaproszono drużyny liczące maksymalnie 3 osoby, 
utworzone przez młodzież szkolną ze szkół podstawowych 
klasy IV –VI, klasy VII – VIII oraz szkół średnich z  terenu 
powiatu jaworskiego. Gra odbywała się na  terenie mia-
sta, w jaworskim Parku Miejskim przy Europejskim Centrum 
Młodzieży Euroregionu Nysa.

Uczestnicy gry, w  zależności od  typu szkoły, w  tym 
roku musieli zapoznać się z książką: Cliva Staplesa Lewisa 
„Lew, czarownica i  stara szafa”, Joanne Murray Rowling 
„Harry Potter i Kamień Filozoficzny”, Andrzeja Sapkowskiego 
„Ostatnie życzenie”. Poza tym każda drużyna miała przy-
gotować przebranie, logo oraz okrzyk związany z  treścią 
książek będącej tematem zabawy. Elementy te oceniano 
przez komisję wyłonioną spośród opiekunów zgłoszonych 
drużyn. Drużyny uczestniczące w  grze w  oparciu o  prze-
kazane instrukcje oraz po pobraniu numerów startowych 
wyruszyły o  tej samej godzinie na  tzw. trasę gry. Zada-
niem drużyn było dotarcie do  wszystkich punktów kontrol-
nych ściśle według otrzymanego opisu trasy. Na poszcze-
gólnych punktach kontrolnych drużyna miała wykonać spe-
cjalne zadanie weryfikujące ich wiedzę z  lektur. 

W kategorii szkoły podstawowe kl. IV–VI triumfowali: 
I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5 im. J. Korczaka w Jawo-
rze drużyna „Szafiarki”; II miejsce: Szkoła Podstawowa 

relacje

V Powiatowa Gra Czytelnicza 
rozstrzygnięta

w Snowidzy drużyna „Narniaki - Bystrzaki”; III miejsce: Szkoła 
Podstawowa w  Paszowicach drużyna „Szkoła z Narnii”.

W kategorii szkoły podstawowe kl. VII–VII: I miejsce: 
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Męcince drużyna „Magiczni 
Mugole”; II miejsce: Szkoła Podstawowa w Wiadrowie dru-
żyna „Czarodzieje z Wiadrowa”; III miejsce: Szkoła Pod-
stawowa nr 5 w  Jaworze drużyna „Fani Pottera”.

W kategorii szkoły ponadpodstawowe: I miejsce: Powia-
towe Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego 
w Jaworze drużyna „Jaskierki”; II miejsce: Powiatowe Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  Jaworze 
drużyna „Wilczerki”; III miejsce: 1 LO w  Jaworze drużyna 
„Kapłanki Trójbogini”.

Wśród fundatorów tegorocznej edycji Powiatowej Gry 
Czytelniczej znalazło się Collegium Witelona Uczelnia Pań-
stwowa, która wspiera inicjatywy edukacyjne upowszech-
niające czytelnictwo wśród młodzieży w  różnym wieku.

Ponadto nagrody ufundowali: Aneta Kucharzyk – Staro-
sta Powiatu Jaworskiego, Emilian Bera – Burmistrz Miasta 
Jawora, Sebastian Oszczęda – Wójt Gminy Paszowice, Miro-
sław Brzozowski – Wójt Gminy Męcinka, PORE w  Jawo-
rze, Jaworski Ośrodek Kultury, Teresa Nijaka i  Jan Karło.
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W Collegium Witelona odbyło się uroczyste wrę-
czenie dyplomów słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. 

– Polecam studia na  UTW w  Witelonce wszystkim 
seniorom. Poznajemy tu wielu ciekawych ludzi, zdoby-
wamy nową, potrzebną w  dzisiejszych czasach wie-
dzę – mówi Elżbieta Wojnicka, słuchaczka UTW.

Mimo oficjalnych już wakacji aktywni seniorzy ani 
myślą o  kanapie i  serialach. W najbliższych dniach 
wybierają się na  wycieczkę do  Miśni w  niemieckiej 
Saksonii, miasta słynącego z pięknej porcelany. Mają 
też zaplanowaną wizytę w  legnickim sądzie, gdzie 
z  bliska będą obserwować przebieg rozprawy spad-
kowej. 

Potrzebni sobie nawzajem

To tylko niektóre, dodatkowe atrakcje, związane ze 
studiowaniem na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Col-
legium Witelona. 

– 17 maja byliśmy na wycieczce w Ogrodzie Bota-
nicznym Arboretum w Wojsławicach, znanego z boga-
tego zbioru różaneczników i liliowców. Słuchacze studiów 
mogli również obejrzeć Opactwo Cysterskie w Henryko-
wie i  zwiedzić Kościół Pokoju w  Świdnicy, znajdujący 
się na liście światowego dziedzictwa UNESCO – mówi 
Wiesława Górska, opiekunka Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Collegium Witelona Uczelni Państwowej.

Wyjaśnia: – Działania te zrealizowaliśmy dzięki finan-
sowemu wsparciu z  budżetu województwa dolnoślą-
skiego. W  ciągu ostatnich dwóch lat nasza uczelnia 
z  powodzeniem aplikuje bowiem o  środki finansowe 
z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego i pozyskała 
dotąd 30 tys. zł na  zadanie publiczne „RAP – razem, 
aktywnie, pozytywnie – wsparcie dla Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku”. Zabiegamy o te środki, ponieważ zależy 
nam, aby studia w  Witelonce były dla seniorów jak 
najbardziej wartościowe i  atrakcyjne – mówi Wie-
sława Górska.

Podczas uroczystego zakończenia roku aka-
demickiego UTW pani Wiesława powiedziała 
do  seniorów: – Trochę niepewnie się czułam, 
gdy zostałam waszym opiekunem. Nie wiedzia-
łam, co mnie czeka. Dziś mogę śmiało przy-
znać, że tak naprawdę nie wiem, kto był 
komu bardziej potrzebny: ja wam, czy jed-
nak wy mi. Bo to dzięki wam dowiedziałam 
się, co znaczy prawdziwa empatia i  sza-
cunek dla drugiego człowieka. Dziękuję 
za  to i  jestem dumna, że mogę z wami 
pracować – mówiła Wiesława Górska, 
a seniorzy nagrodzili opiekunkę UTW 
wielkimi brawami. 

Nigdy nie jest 
za późno na studia
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Uczelnia dla młodych i  starszych

Rok akademicki 2021/2022 ukończyło w  Colle-
gium Witelona 71 słuchaczy. Ich zajęcia są nietypowe 
w  porównaniu do  „normalnego” studiowania. Odby-
wają się dwa razy w  miesiącu i  nie są realizowane 
według stałego programu kształcenia, tylko dostosowy-
wane do potrzeb studiujących seniorów – ich pytań, suge-
stii, próśb. Do prowadzenia zajęć i  wykładów zapra-
szani są więc różni specjaliści wielu profesji. 

– Wydawać by się mogło, że to wykłady o zdrowiu 
są najbardziej pożądane przez słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Jednak nasi seniorzy wolą uczyć się 
języków obcych, obsługi smartfonów i komputerów, moż-
liwości zwiedzania świata czy bezpieczeństwa we współ-
czesnym świecie – mówi dr Bogumiła Wątorek, Prorektor 
ds Nauki i Współpracy z Zagranicą Collegium Witelona.

Pani Prorektor dodaje: – To niełatwe wyzwanie dla 
uczelni, bo czas studiowania seniorów jest w Witelonce 
nieograniczony. Mamy słuchaczy, którzy przychodzą 
do  nas na  zajęcia UTW nawet od  20 semestrów, czyli 
od 10 lat! Wkładamy więc sporo wysiłku, aby wykłady 
były za każdym razem nowe, atrakcyjne. To nie jest pro-
ste, ale gdy przechodzę obok uczelni i widzę starszych 
ludzi, którzy po zajęciach coś omawiają, analizują, żywo 
na jakiś temat dyskutują, to serce mi się cieszy. Tym bar-
dziej że wiem, iż nasze studia często są dla seniorów 
nie tylko możliwością zdobycia nowej wiedzy, ale też 
powodem do wstania rano, wyjścia z domu i przebywa-
nia wśród innych ludzi, co jest dla nich ogromnie ważne 
– podkreśla Prorektor Bogumiła Wątorek.

Na naukę zawsze jest czas

– Naprawę uważam, że warto studiować na Uniwer-
sytecie Trzeciego Wieku w Witelonce. Polecam to wszyst-
kim seniorom. Jesteśmy już bowiem w  takim wieku, że 
potrzebujemy wielu elementów motywacyjnych, aby 
wstać rano, zadbać o  siebie, wyjść do  ludzi, być 
w dzisiejszych czasach na bieżąco. Studia na UTW 
w Collegium Witelona to  zapewniają – mówi Elż-
bieta Wojnicka, słuchaczka zajęć.

– Dzięki studiom mogę spotykać się z  innymi 
seniorami, rozwijać kontakty, umiejętności i pozy-
skiwać nową wiedzę, ale też uczę się bez-
pieczeństwa, aby np. nie paść ofiarą oszu-
stów, dla których seniorzy są obecnie łatwymi 
ofiarami. Dzięki zajęciom, które prowadzą 
z  nami podczas UTW w  Collegium Wite-
lona policjanci czy prawnicy, wiem, jak 
uchronić się przed przestępcami. To 
ważna, potrzebna wiedza – dodaje 
pani Urszula, inna słuchaczka.

Witelonka zaprasza wszystkich 
seniorów na  zajęcia Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku! Zapisy ruszą po 
wakacjach, we wrześniu.

Edyta Golisz
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W Centrum Turystyki i  Kultury w  Ścinawie 12 maja 
odbyła się uroczystość, która podsumowała czwarty rok 
działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w  Ścinawie pod 
patronatem Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Słu-
chacze świętowali również zakończenie roku akademic-
kiego 2021/2022.

Uroczystość rozpoczęto od rozdania dyplomów przez Pro-
rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą doktor Bogumiłę 
Wątorek, a  następnie wykład poprowadził ceniony i  sza-
nowany przez ścinawskich słuchaczy dr Dariusz Wędzina.

Witelonka aktywizuje i  rozwija seniorów, pozwala im 
zdobyć nowe doświadczenia, przez co seniorzy chęt-
nie uczestniczą zarówno w  wykładach odbywających się 
w ramach działalności uniwersytetu, jak i zajęciach dodat-
kowych organizowanych przez Centrum Turystyki i  Kultury 
w  Ścinawie.

Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany do życia 
w  2018 roku z  inicjatywy Collegium Witelona oraz lokal-
nego samorządu, dzięki czemu starsi mieszkańcy gminy 
mają bezpłatny dostęp do wykładów akademickich i mogą 
rozwijać swoje zainteresowania.

Ścinawski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku podsumował 
miniony rok akademicki
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Pielęgniarskie Koło Naukowe działające na  Wydziale 
Nauk o  Zdrowiu i  Kulturze Fizycznej Collegium Witelona 
16 maja przeprowadziło kolejne zajęcia z dziećmi z obję-
tej wojną Ukrainy, które miały miejsce w Centrum Spotkań 
dla Uchodźców w Domu Studenta naszej Uczelni.

Nasze dziewczyny, aby choć trochę rozbawić najmłod-
szych i  fajnie rozplanować im czas, poprowadziły prze-
różne zabawy. Na początku zajęć opowiadały o potrzebie 
zachowania higieny, a  także o  tym, jak prawidłowo myć 
rączki. Ponownie została wykorzystana lampa, która uka-

Przyszłe pielęgniarki „pokolorowały” 
świat dzieci z Ukrainy

zuje czy dokładnie zostały one wymyte. Następnie dzieci 
poznały takie polskie zabawy jak: głuchy telefon czy gra 
w  kolory. Śmiechom i  radości nie było końca – a  to nie 
wszystko!

Nasze przyszłe pielęgniarki przeprowadziły również kon-
kurs „Jak wyobrażasz sobie pielęgniarkę” – dzieci mogły 
tu puścić wodzę fantazji, ponieważ był to konkurs oparty 
na kolorowance. Studentkom jest niezmiernie miło, że mogą 
brać udział w  takich akcjach i  „pokolorować” choć trochę 
świat naszych sąsiadów na  nowo.
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nasz
kampus

Biblioteka Collegium Witelona Uczelni Państwowej jest 
architektonicznie i sprzętowo przystosowana do obsługi czy-
telników z niepełnosprawnościami. Bibliotekarze udzielają nie-
zbędnej pomocy przy wyszukiwaniu informacji, korzystaniu 
z usług wypożyczalni i czytelni oraz podczas pracy na sta-
nowiskach komputerowych dostosowanych do potrzeb osób 
z  niepełnosprawnościami.

Do pomieszczeń Biblioteki może wejść czytelnik korzy-
stający z  pomocy psa asystującego. Warunkiem wejścia 
na  teren Biblioteki z psem asystującym jest wyposażenie go 
w uprząż oraz okazanie certyfikatu potwierdzającego status 
psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych 
szczepień weterynaryjnych. Czytelnik korzystający z pomocy 
psa asystującego ponosi odpowiedzialność za  ewentualne 
szkody spowodowane przez psa. 

Udogodnienia architektoniczne
W ramach udogodnień architektonicznych przed budyn-

kami Uczelni zostały wydzielone i właściwie oznakowane miej-
sca parkingowe dla czytelników z  niepełnosprawnościami. 
Wejścia główne do budynków są dostępne z poziomu chod-
nika oraz posiadają odpowiednią szerokość, przystosowaną 
dla czytelników ze szczególnymi potrzebami w  zakresie 
poruszania się. W budynkach na każdym piętrze znajdują 
się toalety dostosowane do potrzeb czytelników z niepeł-
nosprawnościami. 

Na terenie budynków znajdują się windy wewnętrzne 
do przemieszczania się między kondygnacjami (strefa 
wind posiada odróżniający się żółty kolor obramo-
wania drzwi, co ułatwia ich lokalizację). Pomiesz-
czenia na  terenie budynków oznaczone są identy-
fikatorami/tabliczkami w alfabecie Braille’a. Drzwi 
wejściowe do pomieszczeń posiadają odpowied-
nią szerokość, przystosowaną dla czytelników 
ze  szczególnymi potrzebami w  zakresie poru-
szania się, a  wejścia do  pomieszczeń nie 
posiadają progów. Korytarze oraz pomiesz-
czenia są przestronne i  dobrze oświetlone, 
co zapewnia możliwość swobodnego prze-
mieszczania się. W budynkach znajdują 
się schodowe krzesła do ewakuacji osób 
z  niepełnosprawnościami. 

Biblioteka Collegium Witelona 
bez barier

W budynku A znajdują się 
Czytelnia Naukowa nr  3 oraz 
Ośrodek Informacji i  Dokumenta-
cji Naukowej, do  których dojazd 
jest możliwy windą (do III piętra), 
a następnie na poddasze – platformą 
schodową przystosowaną do transportu 
osób z  niepełnosprawnością ruchową, 
np. na wózku. Platformę obsługuje biblio-
tekarz, z  którym należy skontaktować się 
za pośrednictwem domofonu zamontowa-
nego na  ścianie obok platformy schodowej 
poprzez wybranie numeru 127. 

W budynku C zlokalizowane są pozostałe 
agendy Biblioteki. Przy bocznych wejściach 
do  budynku znajdują się podjazdy dla czytel-
ników ze szczególnymi potrzebami w  zakresie 
poruszania się. 

Agendy Biblioteki
•	 Ośrodek Informacji i  Dokumentacji Naukowej oraz 

Czytelnia Naukowa nr 3 – budynek A, kondygnacja 
poddasze, sala 366.

•	 Czytelnia Naukowa nr 1 i Czytelnia Czasopism – budy-
nek C, kondygnacja parter, sala 4.

•	 Czytelnia Naukowa nr 2 – budynek C, kondygnacja par-
ter, sala 17 i  18,
Wypożyczalnia – budynek C, kondygnacja piwnica, sala 

011.

Sprzęt specjalistyczny wspomagający pracę użyt-
kowników z niepełnosprawnościami

Biblioteka dysponuje sprzętem specjalistycznym ułatwiają-
cym czytelnikom z niepełnosprawnościami korzystanie z zaso-
bów Biblioteki i materiałów własnych. Czytelnicy z niepełno-
sprawnościami obsługiwani są poza kolejnością, a pracow-
nicy Biblioteki udzielają wsparcia w  znalezieniu informacji 
oraz dostarczeniu potrzebnych materiałów z agend Biblioteki.

W Bibliotece przygotowane są oznaczone piktogramem 
stanowiska komputerowe wyposażone w sprzęt specjalistyczny 
dla czytelników z  dysfunkcją wzroku lub ruchu, składające 
się z: 
•	 komputera (x 6),
•	 oprogramowania powiększającego i udźwiękowiającego 

Magic Plus (x 2),
•	 klawiatury dla osób słabowidzących MAGic Keyboard 

(x 3),
•	 klawiatury Maltron 3D (x 2),
•	 klawiatury ze specjalną ramką – nasadką metalową 

z otworami (x 1),
•	 klawiatury Zoom Text (x1),
•	 klawiatury standardowej z  przezroczystymi znakami 

w alfabecie Braille’a (x 2),
•	 myszki specjalistycznej Big Track (x 5),
•	 drukarki brajlowskiej Mountbatten Brailler MB Writer Plus 
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drukującej tekst w alfabecie Braille’a (x 2),
•	 klawiatury brajlowskiej z wyświetlaczem brajlowskim dla 

niewidomych Braille Pen 12 (x 3),
•	 powiększalnika stacjonarnego Topaz XL (x 2),
•	 przenośnej lupy elektronicznej Quqicklook Touch (x 2).

Oprogramowanie powiększająco - udźwiękowiające Magic 
Plus przeznaczone jest dla osób słabowidzących, umożli-
wia obsługę komputera i  korzystanie z  Internetu. Pozwala 
na powiększanie obrazów wyświetlonych na monitorze kom-
putera. Przeszukiwanie sieci, tworzenie dokumentów, przy-
gotowywanie lub odczytywanie e - maili, korzystanie z  por-
tali społecznościowych jest z nim łatwe i przyjemne. Oferuje 
ono maksymalnie 60 - krotne powiększenie, a  funkcje mowy 
pomagają w przetwarzaniu informacji zawartych na ekranie.

Specjalna klawiatura MAGic Keyboard z kontrastowymi, 
dużymi klawiszami współpracuje z programem Magic Plus. 
Dzięki temu najczęściej używane funkcje programu, takie 
jak regulacja powiększenia czy prędkość mówienia, są uru-
chamiane za pomocą przeznaczonych do  tego przycisków.

Klawiaturę Maltron 3D (na prawą i  lewą rękę) zaprojek-
towano w  taki sposób, aby zapewnić jak największą efek-
tywność i ergonomiczność pracy przy komputerze. Stworzona 
jest tak, aby optymalnie ustawić pozycję dłoni i  nie dopro-
wadzić do  jej nadwyrężenia.

Metalowa nakładka na  klawiaturę z  otworami na  palce 
zapobiega wciśnięciu kilku klawiszy jednocześnie. Przezna-
czona jest dla osób z  problemami manualnymi oraz dla 
osób z  niepełnosprawnością ruchową.

Klawiatura Zoom Text (czarne napisy na  żółtych klawi-
szach) posiada wysoki kontrast kolorów, który powoduje, że 
znaki na klawiaturze są widoczne. Klawiatura jest poręczna 
i  wygodna podczas pisania dla czytelników z  dysfunkcją 
wzroku. 

Naklejki brajlowskie na  klawiaturze posiadają tłoczenia 
pisma punktowego Braille’a na  folii przezroczystej i  war-
stwę samoprzylepną. Dzięki temu rozwiązaniu transparentne 
naklejki można stosować np. na zadrukowanych treścią tabli-
cach, klawiaturach itp. Naklejki nie zasłaniają oryginalnych 
oznaczeń na klawiaturze, dlatego widzący mogą wciąż jej 
używać na  równi z osobami niewidzącymi.

Big Track to powiększona mysz komputerowa umożli-
wiająca osobom niepełnosprawnościami poruszanie kur-
sorem po ekranie monitora. Mysz można obsługiwać 
całą dłonią, nadgarstkiem lub stopą.

Mountbatten Brailler Writer Plus to elektroniczna 
maszyna brajlowska, która dzięki rozbudowanym 
funkcjom może pracować jako drukarka i  notat-
nik brajlowski.

Klawiatura brajlowska z wyświetlaczem braj-
lowskim dla niewidomych BraillePen12 to urzą-
dzenie, które pozwala na wprowadzenie i czy-
tanie danych za pomocą alfabetu Brai lle’a. 
Urządzenie wyświetla (uwypukla) punkty 
brajlowskie odpowiadające znakom (lite-
rom, cyfrom i  innym), pozwalając oso-
bom niewidomym czytać dotykiem. Kla-
wiaturę łączy się (przewodowo lub bez-
przewodowo) ze  smartfonem lub kom-
puterem wyposażonym w  odpowied-
nie oprogramowanie i wyświetla tre-
ści dostępne na monitorze.

Powiększalnik Topaz XL posiada kamerę z  autofokusem, 
blokadę fokusu, funkcję zamrażania obrazu (stopklatka), sze-
roki zakres powiększeń, konfigurowane tryby koloru o wyso-
kim kontraście. Umożliwia płynną regulację jasności przy 
użyciu wygodnego pokrętła. Podstawa urządzenia zapew-
nia wygodną przestrzeń roboczą.

Lupa elektroniczna Quoicklook Touch z ekranem dotyko-
wym umożliwia powiększenie do  18 razy. Posiada także 
autofokus oraz szereg funkcji, które można dostosować 
do  swoich indywidualnych potrzeb. W pełni elektroniczne 
soczewki dostosowują obraz, tak aby był jak najostrzej-
szy. Istnieje możliwość podłączenia jej do monitora z więk-
szym ekranem, co znacznie usprawnia pracę osobom nie-
dowidzącym.

W roku 2021 Biblioteka w  ramach działań tworzenia 
„Biblioteki bez barier” zakupiła Multiwyszukiwarkę INTEGRO. 
Jest to nowoczesne narzędzie, które pozwala na  jednocze-
sne przeszukiwanie katalogu bibliotecznego oraz zasobów 
elektronicznych, którymi dysponuje Biblioteka. Multiwyszuki-
warka INTEGRO spełnia wymagania WCAG 2.0 w  zakre-
sie dostępności dla osób z  niepełnosprawnościami. W gra-
ficznym interfejsie INTEGRO zostało wprowadzone udogod-
nienie dla osób słabowidzących: możliwość zmiany kontra-
stu z  domyślnego czarno - białego na  czarno - żółty. 

Ponadto Biblioteka zakupiła: 
•	 profesjonalny skaner książek i dokumentów CZUR M3000, 
•	 słuchawki SENNHEISER z mikrofonem, 
•	 przenośne kamery internetowe Alio i  Logitech Pro HD,
•	 klawiaturę i mysz bezprzewodową Logitech. 

Zakupiony sprzęt umożliwia czytelnikom aktywny udział 
w  kształceniu zdalnym. 

Skaner CZUR M3000 umożliwia wykonanie usługi digi-
talizacji materiałów bibliotecznych, a  następnie przesłanie 
ich drogą elektroniczną do  czytelnika. Skaner posiada spe-
cjalną podstawkę w  kształcie litery V, która pozwala użyt-
kownikom ze szczególnymi potrzebami, w  tym użytkowni-
kom z niepełnosprawnościami samodzielnie w łatwy i szybki 
sposób skanować części zbiorów bibliotecznych, bez ryzyka 
ich zniszczenia (skanowanie materiałów bibliotecznych nie 
może naruszać warunków umów licencyjnych oraz zapisów 
ustawy z  dnia 4 lutego 1994  r. o  prawie autorskim i  pra-
wach pokrewnych).

Zwrot książek
Zwrotu książek czytelnik z  niepełnosprawnościami może 

dokonać osobiście w  Wypożyczalni lub poprzez wrzutnie, 
które umożliwiają zwrot wypożyczonych materiałów biblio-
tecznych bez wchodzenia do Wypożyczalni i poza godzinami 
jej otwarcia. Jedna znajduje się w  budynku C, przy szatni 
obok bocznego wejścia, a  druga na  parkingu (na  wprost 
głównego wejścia do budynku C).

Studenci z  niepełnosprawnościami Collegium Witelona 
Uczelni Państwowej mogą skorzystać z  pomocy Pełnomoc-
nika ds. Osób z  Niepełnosprawnościami Pani dr Wioletty 
Drzystek, w budynku D, sala 15. Kontakt: tel. 76 723 24 15, 
e - mail: wioletta.drzystek@collegiumwitelona.pl.

Pomocy studentom z  niepełnosprawnościami udziela 
również Biuro Wsparcia Osób z  Niepełnosprawnościami 
w  budynku A, sala 30. Biuro czynne jest od  poniedziałku 
do  piątku w  godzinach od  8.00 do  15.00. Kontakt: 
tel. 76 723 22 24, e - mail: alicja.zienko@collegiumwitelona.pl.
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pomoc
dla ukrainy

21 czerwca bieżącego roku minęły trzy miesiące od uru-
chomienia Centrum Spotkań dla Uchodźców, które powstało 
w ramach akcji „SOLIDARNI Z UKRAINĄ – ORGANIZACJA 
POMOCY I WSPARCIA DLA NASZYCH SĄSIADÓW” pro-
wadzonej przez Collegium Witelona Uczelnia Państwowa 
i Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”. Centrum działa 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 
i  od  15.00 do  19.00 w  budynku Domu Studenta przy 
ul. Mickiewicza 10. 

Działalność Centrum Spotkań dla Uchodźców została 
dofinansowana w  ramach „Programu Rozwoju Organiza-
cji Obywatelskich na  lata 2018 – 2030 PROO”. Realiza-
cja zadania pod tytułem „Pomoc doraźna dla Stowarzy-
szenia «Wspólnota Akademicka» w  zakresie wydatków 
ponoszonych na działalność uruchomionego Centrum Spo-
tkań dla  Uchodźców” finansowana jest ze środków Naro-
dowego Instytutu Wolności – Fundusz Wspierania Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Działalność Centrum byłaby niemożliwa bez wsparcia 
wolontariuszy ze środowiska akademickiego (wykładow-
ców i pracowników Uczelni) i lokalnego (czynni zawodowo 
i emerytowani wolontariusze), a także studentów (w ramach 
zajęć wspierali nas dotychczas studenci Wydziału Nauk 
o  Zdrowiu i  Kulturze Fizycznej, natomiast w  ramach prak-
tyk w dyżurach uczestniczą studenci Wydziału Nauk Spo-
łecznych i Humanistycznych). Pełnione przez społeczników 
dyżury stanowią dużą pomoc w codziennych funkcjonowa-
niu Centrum, która dodatkowo wzmacniana jest przez rze-
szę indywidualnych osób wspomagających stale lub jedno-
razowo podopiecznych Centrum artykułami spożywczymi, 
odzieżą, środkami czystości itp. 

Wśród darczyńców są również legnickie firmy wspiera-
jące lokalne inicjatywy. Naszym głównym sprzymierzeńcem 
i darczyńcą jest GATES POLSKA sp. z o.o., której pracow-
nicy od momentu uruchomienia Centrum ofiarowują pomoc 
zarówno w formie rzeczowej, jak i finansowej. Nie można 
też zapomnieć o  innych firmach, jak MERIDA sp. z o.o., 
PROFESJA S.C. PPHU, FEDEX, ZAKOR, LEGNICKI ODDZIAŁ 
ZUS, PIZZERNIA CARUSO. 

Ofiarodawcami jest także wiele anonimowych osób 
obdarzających drobnymi, ale jakże ważnymi dla mam 
i  ich dzieci podarunkami. Wszystkim wymienionym 

Trzy miesiące działalności 
Centrum Spotkań dla Uchodźców

i anonimowym naszym sprzymierzeńcom należą 
się serdeczne podziękowania za troskę, dobre 
serce, życzliwość i  bezinteresowną chęć dziele-
nia się z innymi. Wyrażamy jednocześnie nadzieję 
na dalszą współpracę i pomocną dłoń w kolejnych 
miesiącach naszej działalności.

Funkcjonowanie Centrum Spotkań dla  Uchodźców 
przewidziane zostało do  końca września bieżącego 
roku. Zatem kolejne trzy miesiące przed nami, choć 
trudno dziś przewidzieć, w  obliczu toczących się dzia-
łań wojennych w  Ukrainie, co będzie dalej. Oczywiście, 
wszyscy życzymy obywatelom ukraińskim, aby wojna, którą 
wywołała Rosja, zakończyła się pomyślnie dla  nich jak 
najszybciej i  aby mogli wrócić do  swojego kraju, jednak 
jeśli sytuacja będzie się przedłużać, uczynimy wszystko 
dla zapewnienia uchodźcom bezpieczeństwa, przyjaznej 
atmosfery i miejsca, w którym nadal będą mogli się spoty-
kać, wspierać i otrzymywać pomoc, przynajmniej na takim 
poziomie, jak do  tej pory.

Wsparcie dla mam z  dziećmi korzystających z  Cen-
trum Spotkań dla Uchodźców jest wciąż potrzebne. Przy-
pomnijmy, że są to osoby, które jako uchodźcy wojenni, 
przybyły z  terenów najbardziej zagrożonych i  zrujnowa-
nych – wschodniej Ukrainy, ze środowisk zarówno miej-
skich, jak i  wiejskich (m.in. Żytomierz, Charków, Kijów, 
Sumy, Zaporoże), ale też z Odessy, Lwowa czy Sambora. 
Ich najbliżsi (mężowie, bracia, synowie), będąc w  wieku 
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poborowym, pozostali w Ukrainie, aby walczyć za wolność 
oraz aby pilnować jeszcze istniejących domów. 

Z dotychczasowej trzymiesięcznej oferty Centrum skorzy-
stało blisko 500 osób. Można je sklasyfikować w  trzech 
grupach: pierwsza – osoby, które odwiedziły nas tylko 
jeden raz po przyjeździe do  Legnicy i  z  różnych powo-
dów (głównie wyjazd do  innych miejscowości lub nawet 
krajów) nie pojawiły się więcej; druga – osoby, które przy-
chodzą sporadycznie i  oczekują jedynie wsparcia rzeczo-
wego; trzecia – osoby korzystające z Centrum systematycz-
nie i  uczestniczące w organizowanych zajęciach.

Stworzyliśmy mamom i  ich dzieciom miejsce, w  któ-
rym przestrzeń została podzielona ze względu na  peł-
nione funkcje: jest tu miejsce do  zabaw, pracy artystycz-
nej, strefa kinowa, stoliki do  relaksu przy kawie i  herba-
cie, kąt do pracy ze stanowiskami komputerowymi. Dzieci 
mają okazję uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach, 
w które włączają się uzdolnione mamy. Niektóre z nich 
biorą udział w  kursie nauki języka polskiego. Wiele 
osób skorzystało z  usług tłumaczy, porad prawnych 
i  psychologicznych oraz innych w miarę zapotrzebo-
wania i  naszych możliwości. Podopieczni Centrum 
mieli możliwość uczestniczenia w  Świętach Wiel-
kanocnych, Dniu Dziecka i Dniu Mamy, uroczysto-
ściach urodzinowych organizowanych przez mamy 
z własnej inicjatywy.

Przed nami wakacje i konieczność zapewnie-
nia dzieciom opieki, zwłaszcza że coraz więcej 
kobiet ukraińskich podejmuje pracę. Niestety, 
nasi oddani wolontariusze pełniący dotych-
czas dyżury w Centrum, z uwagi na sezon 
urlopowy nie będą tak aktywni, jak to było 
przez ostatnie trzy miesiące. Wyrażamy 
jednak nadzieję, że w  tym czasie uak-
tywnią się studenci, zarówno ci, któ-
rzy dyżurują w  ramach praktyk, jak 
i  pozostali, którzy zechcą poświęcić 
swój wolny czas na społeczną pracę. 
Tylko w taki sposób będziemy mogli 
kontynuować naszą działalność.
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ze sportowych
aren

Na Kąpielisku „Kormoran” 11 czerwca odbyła się już 
VII edycja Turnieju Siatkarskiego Gruszka Cup, którego ini-
cjatorem i  twarzą jest były reprezentant Polski w siatkówce 
Piotr Gruszka. W tym roku udział wzięło 27 zespołów. 
Poza rodzinnymi parami w turnieju zmierzyły się trójki żeń-
skie i  trójki męskie. Gruszka Cup to największa impreza 
w Legnicy i  regionie promująca siatkówkę, ale też zdrowy 
styl życia. Organizatorem turnieju była Witelonka i KU Aka-
demicki Związek Sportowy Collegium Witelona.

To właśnie Klub Uczelniany AZS Witelonki jest współ-
organizatorem turnieju. Wspiera Piotra Gruszkę w  organi-
zacji rozgrywek od  pierwszej edycji. 

– Pierwszy turniej Gruszka CUP odbył się w 2016 r. Rok 
wcześniej Piotr Gruszka gościł w  naszej uczelni podczas 
Akademickich Mistrzostw Polski w piłce siatkowej jako trener 
drużyny Politechniki Częstochowskiej. Organizacja tamtych 
mistrzostw tak mu się podobała, że rozpoczęliśmy współ-
pracę, która trwa do dziś – opowiada Tomasz Chochołek. 

Gruszka CUP to największa w Legnicy i regionie impreza 
sportowa promująca siatkówkę. I super pomysł na aktywne, 
rodzinne spędzenie soboty. Piotr Gruszka właśnie dlatego 
zainicjował przed laty turniej, by zachęcić m.in. całe rodziny 
do  aktywnego trybu życia. 

Gruszka Cup w Legnicy
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Wnętrza ewangelickiego Kościoła Pokoju w  Jaworze 
11 czerwca rozbrzmiały utworami legendarnej grupy Skal-
dowie. Wszystko za sprawą Jaworskich Koncertów Pokoju. 
Tym razem wystąpiło Trio Wojciecha Gogolewskiego, które 
w  koncercie pt. „Skaldowie – Medytacje wiejskiego listo-
nosza jazzowego” przedstawiło nowe aranżacje utwo-
rów tego zespołu. 

Mało jest tak znanych piosenek jak utwory zespołu 
Skaldowie, na których wychowały się całe pokolenia Pola-
ków, oraz mało jest tak zdolnych muzyków jak lider Tria, 
pianista Wojciech Gogolewski.

Ten wszechstronny muzyk pierwszy raz – jak sam mówi 
– usłyszał Skaldów w  wieku 16 lat. Oczarowany ich 
muzyką pozostał jej wierny do  dnia dzisiejszego, tylko 
coraz bardziej zatapiał się w miłości do  niej.

Nowe wykonania piosenek Skaldów nie tylko nie zabie-
rają im urody, ale dodają głębi, przysłowiowego pazura, 
a  jazzowe aranżacje odświeżają ich melodykę. 

Collegium Witelona od wielu lat jest częścią tego wyda-
rzenia i  cieszy się, że każdy koncert to uczta dla duszy.

Piosenki Skaldów w jazzowych 
aranżacjach
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W Witelonce 10 maja odbyło się spotkanie z  cyklu 
„Ludzie z  pasją” zorganizowane przez Collegium Wite-
lona Uczelnia Państwowa oraz Lions Club Silesia Legnica. 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz Colle-
gium Witelona Uczelnia Państwowa: dr Monika Wierz-
bicka – Prorektor ds. Dydaktyki i  Studentów, mgr Jerzy 
Stefaniak – Zastępca Kanclerza oraz prof. dr hab. inż. 
Jerzy J. Pietkiewicz – Dziekan Wydziału Nauk o  Zdro-
wiu i  Kulturze Fizycznej i  jednocześnie Past Prezydent 
Lions Club Legnica Silesia, a  także I Wicegubernator 
Lions Club Polska – Jerzy Ciesiul, Prezydent Lions Club 
Legnica Silesia  – Krzysztof Kostek.

Tym razem zaproszonym gościem był dr Mariusz 
Szeib  – prezes Zarządu Texet Poland sp. z  o.o., inży-
nier automatyk, doktor nauk ekonomicznych, członek 
największej organizacji humanitarnej na  świecie Lions 
Clubs o  haśle „We Serve” – pomagamy. W wieku 50 
lat zaczął biegać w  maratonach i  od  tamtej pory ma 
na  koncie 26 ukończonych maratonów na  7 kontynen-
tach. Jest organizatorem kilkunastu akcji charytatywnych 
w  Polsce i  na  świecie. Jest również twórcą światowych 
biegów charytatywnych Freedom Charity Run pod hasłem 
„We Run We Serve” – biegamy i  pomagamy.

Doktor Mariusz Szeib zaprezentował swoją książkę 
„Ósmy kontynent. Przez 7 kontynentów w  głąb umy-
słu. Historie prawdziwe.” Podczas spotkania opowiedział 
o pasji biegania oraz o związanej z nią działalności cha-
rytatywnej. Podzielił się przemyśleniami o tym, dlaczego 
warto robić coś dla innych, czyli o „ósmym kontynencie”.

W książce autor oraz zaproszeni goście opowiadają 
o swoim postrzeganiu sportu i o tym, jak bieganie kształ-
tuje ich postawę życiową.

Na zakończenie spotkania dr Mariusz Szeib wręczył 
dyrektor biblioteki mgr inż. Agnieszce Kozie oraz Prezy-
dentowi Lions Club Legnica Silesia Krzysztofowi Kostkowi 
dyplomy w  podziękowaniu za wsparcie idei Lions Cha-
rity Run 2021. Każdy uczestnik spotkania mógł otrzymać 
egzemplarz książki z  autografem. 

Ludzie z Pasją
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w legnicy

Po czterech latach przerwy do Legnicy zawitały ponow-
nie Akademickie Mistrzostwa Polski. Tym razem Zarząd 
Główny AZS przyznał prawa do  organizacji Akademic-
kich Mistrzostw Polski w  Piłce Ręcznej Kobiet – Półfinał B 
Klubowi Uczelnianemu AZS Collegium Witelona. Warto 
w  tym miejscu dodać, że w  swojej ponad dwudziestolet-
niej historii Klub AZS wraz z  Collegium Witelona Uczel-
nia Państwowa aż ośmiokrotnie organizował zawody rangi 
Akademickich Mistrzostw Polski.

Do Legnicy 26 maja zjechało piętnaście uczelni wyż-
szych z  południa Polski, m.in. AWF Katowice – Akade-
micki Mistrz Polski z  2021 roku. Drużyny zostały rozloso-
wane do 4 grup. Nasza Uczelnia trafiła do grupy B z Uni-
wersytetem Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Akademią 
Górniczo - Hutniczą w  Krakowie i  Uniwersytetem Przyrodni-
czym we Wrocławiu.

UP Wrocław – Collegium Witelona 13:22 (5:14)
Collegium Witelona – AGH Kraków 5:26 (2:15)
UMCS Lublin – Collegium Witelona 32:3 (12:0)

Miejsce Uczelnia M Z P Pkt B+ B - 

1 UMCS Lublin 3 3 0 6 83 31

2 AGH Kraków 3 2 1 4 59 39

3 Collegium Witelona 3 1 2 2 30 71

4 UP Wrocław 3 0 3 0 38 69

Odnosząc jedno zwycięstwo i dwie porażki, Collegium 
Witelona zajęło trzecie miejsce w  grupie. W kolejnym 
etapie nasza ekipa rozpoczęła walkę o  miejsce IX, ostat-
nie premiujące awans do  finału. W tym etapie rozgrywek 
Collegium Witelona pewnie pokonało Śląski Uniwersytet 
Medyczny w  Katowicach 24:11 (10:5) i  Uniwersytet Ślą-
ski w Katowicach 38:12 (18:5). Ostatecznie drużyna Col-
legium Witelona zajęła IX miejsce i  awansowała drugi 
raz z  rzędu do  finału Akademickich Mistrzostw Polski. 

Awans drugi rok z rzędu
Drużyna Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zagrała 

w składzie: Katarzyna Drzemicka (B), Wanessa Gajos, Wik-
toria Jaroniewska, Wiktoria Kocińska, Kamila Kolanowska, 
Weronika Krawczak, Daria Miłek, Adrianna Pacyna, Klau-
dia Piróg, Paulina Szczeblewska, Jolanta Trojanowska (B), 
Patrycja Winiarska, Agata Żurek, Tomasz Chochołek – I 
trener, Agata Tracz – II trener.

Tytuł Mistrza Półfinału B przypadł UMCS Lublin, który 
pokonał w  finale AWF Katowice 25:16, a  w meczu o  III 
miejsce Uniwersytet Rzeszowski pokonał Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach 19:13.

Klasyfikacja końcowa
1. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w  Lublinie
2. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
3. Uniwersytet Rzeszowski
4. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
5. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
6. Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie
7. Politechnika Wrocławska
8. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
9. Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
10. Uniwersytet Śląski w Katowicach
11. Politechnika Opolska
12. Śląski Uniwersytet Medyczny 
13 –15. Politechnika Śląska w Gliwicach
13 –15. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
13 –15. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wyróżnienia indywidualne:
MVP Mistrzostw – Karolina SUSZEK (UMCS Lublin)
Królowa strzelczyń – Magdalena REICHEL (UE Katowice)
Bramkarka Mistrzostw – Agata GRUDZIEŃ (AWF Katowice)

Akademickie Mistrzostwa Polski są współfinansowane 
ze  środków Ministerstwa Sportu i  Turystyki, ich głównym 
sponsorem jest Grupa LOTOS S.A. Rozgrywki wspiera spon-
sor strategiczny AZS – Grupa PZU S.A.
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Zawodniczki Collegium Wite-
lona Uczelnia Państwowa zakończyły 
na  ósmym miejscu finały Akademickich 
Mistrzostw Polski w  piłce ręcznej, które 
były rozgrywane na  Górnym Śląsku. 
Ostatni raz w  finale gier zespołowych 
zagraliśmy w  2009 roku w  Krakowie, 
gdzie drużyna futsalu mężczyzn zajęła 
IX miejsce. Tym samym wynik naszych piłkarek ręcznych 
można uznać za sukces. 

Trzydniowa rywalizacja w Chorzowie przyniosła naszej 
drużynie jedną wygraną, jeden remis i  trzy przegrane. 

Finał Akademickich Mistrzostw Polski w piłce ręcznej
Grupa eliminacyjna kobiet – Grupa D:

•	 Politechnika Gdańska – Collegium Witelona Uczelnia 
Państwowa 23:31, 

•	 Collegium Witelona Uczelnia Państwowa – Politechnika 
Łódzka 15:20

Faza pucharowa – Ćwierćfinał:
•	 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – Col-

legium Witelona Uczelnia Państwowa 32:24

Mecze o miejsca 5 – 8:
•	 Collegium Witelona Uczelnia Państwowa – Uniwersytet 

Gdański 26:29

Mecz o  7. miejsce:
•	 Collegium Witelona Uczelnia Państwowa – Uniwersytet 

Rzeszowski 24:24, k. 2:3

Drużyna Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zagrała 
w składzie: Katarzyna Drzemicka (B), Wanessa Gajos, Wik-
toria Kocińska, Kamila Kolanowska, Weronika Krawczak, 
Daria Miłek, Adrianna Pacyna, Klaudia Piróg, Agata Żurek, 
Tomasz Chochołek – I trener, Agata Tracz – II trener.

Wśród pań najlepsze okazały się zawodniczki Aka-
demii Wychowania Fizycznego w  Warszawie, które 
w  wielkim finale, po zaciętym boju pokonały 14:13 
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w  Lublinie. Z 
kolei w  spotkaniu o  brązowy medal szczypiornistki 
Politechniki Łódzkiej zwyciężyły w  identycznym sto-
sunku ekipę Akademii Wychowania Fizycznego 
i  Sportu w Gdańsku.

Wybrano również najlepsze zawodniczki fina-
łów AMP w piłce ręcznej. Tytuł MVP w turnieju 
pań trafił do rąk Gabrieli Tomczyk z Uniwersy-
tetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Naj-
więcej goli – 43 rzuciła Wiktoria Kocińska, 
studentka Collegium Witelona Uczelni Pań-
stwowej na  kierunku Coaching zdrowego 
stylu życia. Najlepszą bramkarką uznano 
Alicję Klarkowską z Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Warszawie.

Finały AMP w piłce ręcznej kobiet 
były organizowane przez AZS Kato-
wice we  współpracy z  miastem 
Chorzów.

Collegium Witelona ósme w finale!
Akademickie Mistrzostwa Polski są współfinansowane ze 

środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, ich głównym spon-
sorem jest Grupa LOTOS S.A. Rozgrywki wspiera sponsor 
strategiczny AZS – Grupa PZU S.A.
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Świetnie spisali się zawodnicy Legnickiego Klubu 
Taekwon - do, którzy w  Arenie Lodowej w  Tomaszowie 
Mazowieckim w  dniach 3 – 5 czerwca rywalizowali 
o  medale XXXV Mistrzostw Polski Seniorów. Legnicza-
nie aż siedmiokrotnie stawali na podium najważniejszej 
tegorocznej imprezy w  kalendarzu Polskiego Związku 
Taekwon - do.

Medale dla Legnicy wywalczyli:
•	 Wioletta Hanisch – złoty medal w walkach pow. 75 kg 

oraz brązowy w  konkurencji układów,
•	 Paweł Woźniak – srebrny medal w walkach do 70 kg,
•	 Monika Kowalczyk – srebrny medal w  walkach 

do 75  kg,
•	 Marcin Blicharski – brązowy medal w  walkach 

do 70  kg,
•	 Maciej Blicharski – brązowy medal w walkach pow. 

85 kg,
•	 Kamila Kolanowska – brązowy medal w  walkach 

do 75 kg.
Warto zauważyć, że Wioletta Hanisch, Marcin Bli-

charski oraz Kamila Kolanowska to studenci Collegium 
Witelona Uczelnia Państwowa. Oprócz startów na  pre-
stiżowych zawodach w Polsce i na świecie na co dzień 
kształcą się w Witelonce!

Z powodu kontuzji żeber odniesionej miesiąc temu pod-
czas Mistrzostw Europy w Taekwon - do Chorwacja 2022 
w  Tomaszowie Mazowieckim nie wystartował Maciek 
Żuk. Organizatorem tegorocznych Mistrzostw Polski była 
Tomaszowska Akademia Taekwon - do.

Po przerwie wakacyjnej zawodnicy LKT Legnica roz-
poczną przygotowania do  najważniejszych zawodów 
ostatnich lat w  kalendarzu Międzynarodowej Federacji 
Taekwon - do. Na VIII Puchar Świata w Taekwon - do do sło-
weńskiego Kopra położonego nad Adriatykiem przyje-
dzie ponad tysiąc sportowców ze wszystkich kontynen-
tów, w  tym kilkudziesięciu z  Polski.

Nasi studenci z medalami
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Mierz wysoko. 
Studiuj w Collegium Witelona.

Rekrutacja trwa  Studiuj również w systemie  
„ucz się i pracuj”.  

www.collegiumwitelona.pl


