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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składam najlepsze życzenia pomyślności i szczęścia

oraz wiele radości.
Życzę wielu radosnych i ciepłych chwil, odpoczynku

przy rodzinnym stole oraz mnóstwa pomyślności
w życiu prywatnym i zawodowym.

Rektor
Collegium Witelona
Uczelnia Państwowa
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W przeddzień 11 listopada  –  Narodowego Święta 
Niepodległości  –  uczniowie Akademickiego Liceum Ogól-
nokształcącego i  Technikum Akademickiego, nauczyciele, 
wychowawcy i  pracownicy przeżyli wspólnie inscenizację 
przygotowaną pod czujnym okiem Ewy Staneckiej -Spuły. 
To najpiękniejsze, radosne i  refleksyjne święto wszystkich 

Hołd twórcom Niepodległości

mieszkańców Rzeczypospolitej sprawiło tego dnia wyjąt-
kowy klimat. Swoim godnym wyglądem i  zachowaniem 
wszyscy oddaliśmy hołd twórcom naszej dzisiejszej Nie-
podległości. Końcowym akordem obchodów święta było 
stworzenie żywej biało - czerwonej flagi. 
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3 listopada  –  mgr Jerzy Stefaniak, Zastępca Kanclerza 
Collegium Witelona, uczestniczył w posiedzeniu Społecznej 
Rady Programowo - Doradczej Oddziału Okręgowego Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Wydarzenie odbywało 
się w  siedzibie Starostwa Powiatowego w  Legnicy.

5 listopada  –  w  Akademii Wychowania Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w  Warszawie odbyła się VIII edycja 
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Młodych Fizjoterapeu-
tów. W Radzie Naukowej Ogólnopolskiej Olimpiady Wie-
dzy Młodych Fizjoterapeutów zasiadła dr Monika Wierz-
bicka, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów Collegium Wite-
lona. W ogólnopolskim teście wiedzy młodych fizjoterapeu-
tów naszą Uczelnię reprezentowały studentki trzeciego roku 
fizjoterapii: Maja Grzesiak i Dorota Guresz, dla których było 
to wspaniałe doświadczenie oraz motywacja do podejmo-
wania kolejnych wyzwań naukowych.

7 listopada – eksperci MaWo Group gościli w Collegium 
Witelona na specjalnym wykładzie dla studentów Wydziału 
Nauk Technicznych i  Ekonomicznych w  ramach cyklu spo-
tkań pt. „Seminarium Biznesowo-Przemysłowe”. Mariusz 
Frąc, prezes i  współwłaściciel MaWo Group, odpowiadał 
na pytanie, czym jest księgowość transportowa i jak bardzo 
różni się od  tradycyjnej księgowości. Drugą część popro-
wadziła concierge księgowy Katarzyna Cieślik z  kancela-
rii podatkowej MaWo Group.

8 listopada  –  władze 
Uczelni: Prorektor ds. Roz-
woju dr Karol Rusin oraz Dzie-
kan Wydziau Nauk Technicz-
nych i  Ekonomicznych dr  Prze-
mysław Siudak uczestniczyli 
w obchodach jubileuszu 25 - lecia 
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej S.A. 

9 listopada – w Legnickiej Specjal-
nej Strefie Ekonomicznej S.A. zainau-
gurowano „Akademię Liderów”. Jet to 
cykl spotkań dla dyrektorów, kierowników 
praktycznej nauki zawodu oraz doradców 
zawodowych z  partnerskich szkół Dolno-
śląskiego Klastra Edukacyjnego. Pierwsze 
spotkanie pt. „Współczesny marketing w pla-
cówce oświatowej” poprowadziła dr Justyna 
Lewandowska-Bratek z  Wydziału Nauk Tech-
nicznych i  Ekonomicznych Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa.

10 listopada – uczniowie Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego i  Technikum Akademickiego, 
nauczyciele, wychowawcy i pracownicy przeżyli wspól-
nie inscenizację przygotowaną pod czujnym okiem Ewy 
Staneckiej - Spuły z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości. Końcowym akordem obchodów święta było stwo-
rzenie żywej biało-czerwonej flagi.

21 listopada  –  Biblioteka Collegium Witelona oraz 
Koło Naukowe Dietetyków w  ramach cyklu „Biblioteka 
na BIS” zorganizowali spotkanie pt. „Jadłospis wzmacnia-
jący odporność”.

23 listopada  –  w  ramach „Akademii Liderów” Legnic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. drugie spotkanie 
pt. „Kreatywne myślenie. Wychodzenie poza schematy” 
poprowadziła mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek z  Wydziału 
Nauk Technicznych i  Ekonomicznych Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa.

30 listopada – Wydawnictwo Collegium Witelona zakoń-
czyło przyjmowanie wniosków do Rocznego Planu Wydaw-
niczego Uczelni na  2023 rok.

1 grudnia  – Witelonka oraz Koło Naukowe Diete-
tyków zapraszają na  spotkanie pt. „Dieta na  każdą 
porę roku  –  co jeść w  okresie jesienno-zimowym?” 
w  ramach cyklu „Biblioteka na  BIS”.

2 grudnia  –  Legnicka Specjalna Strefa Ekono-
miczna S.A. zorganizuje w Collegium Witelona 
trzecie spotkanie w ramach „Akademii Liderów”. 
Spotkanie pt. „Cyberbezpieczeństwo” popro-
wadzi mgr inż. Marcin Żmuda z  Wydziału 
Nauk Technicznych i  Ekonomicznych Colle-
gium Witelona Uczelnia Państwowa.

15 grudnia  – w  ramach cyklu „Biblio-
teka na BIS” odbędzie się spotkanie pt. 
„Trzymaj formę w  grudniu  –  Zdrowa 
dieta nie tylko po świętach”.
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Collegium Witelona  –  jako jedna z  nielicznych uczelni 
wyższych w  kraju  –  zostało docenione przez Ministerstwo 
Funduszy i  Polityki Regionalnej oraz Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju za wzorcową realizację projektu „Uczelnia 
dostępna”, który ma na celu poprawę dostępności do kształ-
cenia wyższego dla osób z niepełnosprawnościami i szcze-
gólnymi potrzebami. 

Projekt „Uczelnia dostępna” realizuje w  Polsce aż sto 
uczelni wyższych, ale tylko dwanaście z nich zostało wyróż-
nionych przez Ministerstwo Funduszy i  Polityki Regional-
nej oraz Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju za  najlep-
szą realizację działań projektu. W tym gronie znalazła się 
Witelonka. 

Przedstawiciele docenionych uczelni zostali zaproszeni 
na  konferencję „Polskie uczelnie coraz bardziej dostępne”, 
która odbywała się w dniach 20 – 21 października w War-
szawie. 

– Jesteśmy dumni z  tego wyróżnienia. Collegium Wite-
lona bardzo dba o  to, aby w  naszej uczelni każdy czuł 
się dobrze i komfortowo, mógł tu bez przeszkód studiować. 
Dlatego prowadzimy wiele działań, aby Witelonka była jak 
najbardziej przyjazna również dla osób ze szczególnymi 
potrzebami  –  mówi dr Karol Rusin, prof. CWUP, Prorektor 
ds. Rozwoju Collegium Witelona, który reprezentował uczel-
nię podczas ogólnopolskiej konferencji.  –  To spotkanie jest 
dobrą okazją do zaprezentowania naszych osiągnięć w reali-
zacji projektu, ale też możliwością do dyskusji, co jeszcze 
można zrobić w  kwestii poprawy dostępności do  kształce-
nia wyższego  –  dodaje dr Karol Rusin.

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa realizuje pro-
jekt „Uczelnia dostępna” od  2020 roku w  partnerstwie 
z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego FIRR z Krakowa, 
która od  prawie 20 lat działa na  rzecz zapewnienia rów-
nych praw osobom z  niepełnosprawnościami. Od chwili 
rozpoczęcia projektu w Witelonce zostało przeprowadzo-
nych wiele działań i  inwestycji na  rzecz osób ze szcze-
gólnymi potrzebami. 

– Uczelnia między innymi wymieniła 5 dźwigów 
osobowych, także w  Domu Studenta, zakupiła sprzęt 
wspomagający widzenie i  słyszenie, kupiliśmy też 
urządzenie, dzięki któremu opisane zostały w języku 

Witelonka doceniona za działania 
dla osób z niepełnosprawnościami

Braille`a sale wykładowe, ćwiczeniowe, dziekanaty. Wypo-
sażyliśmy uczelnię w  krzesła ewakuacyjne dla osób z  nie-
pełnosprawnościami, dostosowaliśmy podjazdy komunika-
cyjne na  terenie campusu. Wyposażyliśmy stanowisko kom-
puterowe w wideotłumacza języka migowego, zakupiliśmy 
pomoce dydaktyczne, które ułatwiają naukę osobom z nie-
pełnosprawnościami, m.in. gogle do  wirtualnej rzeczywi-
stości, dzięki którym studenci ze szczególnymi potrzebami 
mogą odbywać zajęcia praktyczne bez opuszczania murów 
uczelni. Dostosowaliśmy także materiały informacyjno-rekru-
tacyjne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – wymie-
nia mgr Marta Żołnierewicz, kierownik Działu Badań, Pro-
jektów i Współpracy Collegium Witelona. 

– Uczelnia zatrudniła również osobę z  niepełnospraw-
nościami, która m.in. jest zaangażowana w  prace nad 
nową stroną internetową. Dostosowujemy dokumenty i proce-
dury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m.in. statut 
uczelni, regulamin studiów czy regulamin pomocy material-
nej. W ramach działań projektowych realizowane są także 
szkolenia dla pracowników uczelni, które podnoszą wiedzę 
i  świadomość z  zakresu różnych niepełnosprawności. To 
także szkolenia specjalistyczne, związane np. ze wsparciem 
pracowników dziekanatów w kontaktach ze studentami cier-
piącymi na zaburzenia natury psychicznej. Opracowaliśmy 
również kurs e-learningowy dla nowych pracowników Wite-
lonki, który stanowi kompendium wiedzy na  temat różnych 
niepełnosprawności  –  dodaje Marta Żołnierewicz.

W Collegium Witelona studiuje obecnie 68 osób z niepeł-
nosprawnościami, głównie wzrokowymi, słuchowymi i rucho-
wymi. 

– W razie potrzeby uczelnia zapewnia asystentów, któ-
rzy wspierają studentów ze szczególnymi potrzebami w cza-
sie zajęć. Ci studenci mogą też korzystać ze wsparcia psy-
chologa i  pedagoga - socjoterapeuty. W  Witelonce działa 
również Biuro Wsparcia Osób z  Niepełnosprawnościami, 
w którym studenci ze szczególnymi potrzebami mogą zała-
twić różne sprawy, uzyskać potrzebne informacje, składać 
wnioski i  dokumenty dotyczące np. stypendiów czy zapo-
móg  –  mówi dr Wioletta Drzystek, Pełnomocnik ds. Osób 
z Niepełnosprawnościami Collegium Witelona. 

Edyta Golisz
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Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zostało powołane 
do istnienia 16 czerwca 1998 roku. W tym dniu Prezes Rady 
Ministrów Jerzy Buzek podpisał rozporządzenie o  utworze-
niu Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy wraz z dwiema 
innymi uczelniami zawodowymi. Były to pierwsze tego typu 
szkoły wyższe w  Polsce. Dwadzieścia pięć lat działalności 
to okres niedługi jak na  funkcjonowanie takiej instytucji, ale 
w tym czasie wykonano ogromną pracę, aby Uczelnia rozwi-
nęła się z nikomu nieznanej placówki w samodzielną szkołę 
wyższą, oddziałującą na miasto i  region.

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa od początku 
swojego istnienie nawiązywało do tradycji edukacyjnej 
Legnicy sięgającej wczesnego średniowiecza. W XII i  XIII 
wieku przy legnickich parafiach funkcjonowały szkoły przy-
gotowujące do stanu duchownego – trivium. W kolejnym 
stuleciu biskup wrocławski Henryk z  Wierzbna powołał 
przy kościele św. św. Piotra i  Pawła szkołę z  programem 
nauczania quadrivium. Jednym z  profesorów w  tej uczelni 
był Witelon – uczony, fizyk, optyk, filozof i  teolog o  euro-
pejskiej sławie. 

Tradycje edukacyjne, naukowe i  kulturalne Legnicy 
nawarstwiały się w  trakcie wieków. Działali w  tym mie-
ście uczeni, których zasługi odnotowane są w  annałach 
Akademii Jagiellońskiej, uniwersytetów w  Pradze, Lipsku 
czy Wittenbergi. Historia szkolnictwa w Legnicy obfituje w  
wydarzenia świadczące o  oddziaływaniu intelektualnym 
miasta nie tylko na obszar Śląska, ale też Europy Środko-
wej. Przełomowym wydarzeniem stało się powstanie Uni-
wersytetu, który istniał w  latach 1526 –1529 i  był uczel-
nią realizującą program edukacyjny odzwierciedlający ide-
ały humanizmu. W 1708 r. utworzona została w  Legnicy 
Akademia Rycerska, która przez kilkadziesiąt lat kształciła 
studentów ze Śląska, Czech i  Polski. 

W naszych czasach władze Legnicy i  województwa 
legnickiego zabiegały, przez wiele lat, o utworzenie samo-
dzielnej wyższej uczelni, co pozwoliłoby na  powstanie 
w mieście ośrodka akademickiego. Niestety wysiłki te przy-
nosiły jedynie połowiczne efekty. Zasadnicza zmiana nastą-
piła dopiero w latach 90. Powołano wówczas pełnomocnika 
wojewody legnickiego do tych zadań, a pierwszym został 
w  1993 r. Jerzy Stefaniak. Czynione od tego czasu sta-

Z dziejów Collegium Witelona
rania zaowocowały w 1998 r., 
kiedy reforma administracyjna 
spowodowała likwidację woje-
wództwa legnickiego. 

W 1998 r. powstała w Legnicy 
pierwsza samodzielna państwowa 
wyższa uczelnia. 16 czerwca 
1998 r. Prezes Rady Ministrów prof. 
Jerzy Buzek podpisał rozporządzenie 
o utworzeniu „z dniem 1 lipca 1998 r. 
państwowej wyższej szkoły zawodowej 
pod nazwą „Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Legnicy”. Jednocześnie w  rozporządze-
niu określono, że „uczelnia prowadzi nastę-
pujące specjalności zawodowe: zarządzanie 
przedsiębiorstwem, administracja publiczna 
i  służby publiczne”. 

Początki Collegium Witelona Uczelnia Pań-
stwowa nie były łatwe. Uczelnia zaczynała bez 
własnej kadry i bazy materialnej. Mimo to w ciągu 
kilku lat stała się jedną z największych uczelni tego 
typu w  Polsce. Największą, bo kształci się w  niej 
na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych 
blisko cztery tysiące studentów, jej mury opuściło ponad 
24 tysiące absolwentów z dyplomami magistrów, inży-
nierów i  licencjatów, a powierzchnia sal dydaktycznych 
przekracza 24 tys. m2, czyli ponad dwa hektary. 

W Polsce wyższe szkoły zawodowe, w przeciwieństwie 
do krajów zachodnich, były nowym elementem systemu 
edukacji. Tam placówki tego typu funkcjonują od dawna, 
mają duży dorobek, wypracowały własne systemy kształce-
nia, nie mówiąc o doświadczeniach i rozwiązaniach orga-
nizacyjnych. W naszym kraju uczelnie zawodowe musiały 
dopiero wypracować własny system funkcjonowania.

Na stanowisko pierwszego rektora WSZ w Legnicy powo-
łano prof. dra hab. Stanisława Dąbrowskiego, historyka 
związanego od lat z Uniwersytetem Wrocławskim. Autora 
ponad 200 publikacji naukowych, w  tym monografii, roz-
praw, studiów i  recenzji.

Prorektorem Uczelni został doktor nauk ekonomicznych 
Krzysztof Safin, pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej 
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we Wrocławiu. Znany działacz gospodarczy, m.in. dyrek-
tor Izby Przemysłowo-Handlowej w  Legnicy. 

Na stanowisko kanclerza powołano mgra Jerzego Ste-
faniaka, absolwenta Uniwersytetu Wrocławskiego oraz stu-
diów podyplomowych, m.in. z  zakresu zarządzania szko-
łami wyższymi na Uniwersytecie Jagiellońskim, wielu kursów 
z  zakresu marketingu, controllingu i  zarządzania.

Niemal równocześnie z  nominacjami rozpoczęto orga-
nizowanie pracy i  rekrutację na  pierwszy rok studiów. 
Trzy zaproponowane specjalności kształcenia: administra-
cja publiczna, służby publiczne i  zarządzanie przedsię-

biorstwem cieszyły się od początku dużym zainteresowa-
niem maturzystów. Inauguracja pierwszego roku akademic-
kiego odbyła się 9 października 1998 roku w historycz-
nych salach Akademii Rycerskiej. Naukę na studiach dzien-
nych i  zaocznych rozpoczęło wówczas ponad 600 osób.  

Na siedzibę Uczelni zostały przeznaczone budynki 
po Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Mickiewicza 10. 
W obiektach tych wykonano już część prac remontowych, 
ale do ich zakończenia było jeszcze daleko. Poza tym 
wkrótce okazało się, że obiekty te nie mogłyby pomieścić 
wszystkich studentów. Koniecznością stało się znalezienie 
innych tymczasowych pomieszczeń. 

Pierwszą siedzibą rektoratu stała się część budynku 
przy ul.  Złotoryjskiej 89. Niewielka przedwojenna willa, 
choć bardzo urokliwa, nie nadawała się na  stałą sie-
dzibę władz Uczelni. Na kilkudziesięciu metrach podda-
sza pomieszczono gabinety rektora, prorektora i  kanc-
lerza, trzy sekretariaty instytutów oraz administrację 
Uczelni. Tu także funkcjonowały Studium Języków 
Obcych i  Studium Wychowania Fizycznego. Nieco 
lepsze warunki mieli studenci. Zajęcia odbywały 
się w budynku przy ul. Jaworzyńskiej 151 nale-
żącym do prywatnej Wyższej Szkoły Technicz-
nej i w Zamku Piastowskim. 

Nadzieja na  zmianę tej sytuacji pojawiła 
się 31 grudnia 1998 roku. W tym dniu woje-
woda legnicki przekazał Uczelni kilka nie-
ruchomości, w  tym pokoszarowy kompleks 
usytuowany między ulicami Hutników i Sej-
mową. Kompleks zajmuje ponad 3,5 ha 
powierzchni. Stoi na nim kilka budynków, 
w  tym trzy o   kubaturze po  około 30 
tys. m3 każdy, jeden zajmujący blisko 
2 tys. m2 oraz kilka mniejszych. Od 
chwili wybudowania do 1993 r. cały 
ten teren służył wojsku. Pierwsze 

budynki wybudowane w drugiej połowie XIX wieku były naj-
pierw koszarami pruskimi, potem niemieckimi, a po zakoń-
czeniu II wojny światowej Północnej Grupy Wojsk Armii 
Radzieckiej. Po odejściu Rosjan przez kilka lat budynki nisz-
czały. Kiedy stały się własnością Uczelni, były już zupeł-
nie zdewastowane. Władze Collegium Witelona zadecydo-
wały, że kompleks ten stanie się siedzibą Uczelni. Po kil-
kumiesięcznych pracach projektowych, w połowie 1999 r., 
rozpoczął się remont pierwszego budynku.

Podjęcie takiego przedsięwzięcia było trudnym wyzwa-
niem. Nieliczni tylko wierzyli, że prace remontowe uda się 
szybko zakończyć. Zwątpienie rodził przede wszystkim stan 
techniczny budynku i skala zaplanowanych robót adaptacyj-
nych. Prace remontowe rozpoczęły się od wymiany elemen-
tów konstrukcyjnych dachu i wszystkich stropów.

Równocześnie rozwijała się Uczelnia. Kolejny rok aka-
demicki podwoił liczbę studentów i  zatrudnionych nauczy-
cieli akademickich. W październiku 1999 r. naukę roz-
poczęło niemal 1300 studentów. Zajęcia z  nimi prowa-
dziło 94 nauczycieli akademickich z  dużym doświadcze-
niem zawodowym  –  29 z  nich zatrudniono na  stanowi-
skach profesorów. Ofertę kształcenia rozszerzono o studia 
podyplomowe przeznaczone dla osób, które już posiadają 
wyższe wykształcenie. Pierwsze kierunki to administracja 
publiczna i samorządowa oraz zarządzanie w opiece zdro-
wotnej. Potem pojawiły się nowe – zarządzanie w oświa-
cie i  szacowanie nieruchomości. W pierwszym roku sko-
rzystało z  tej formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
niemal dwieście osób. 

Innym kierunkiem działań stało się nawiązywanie współ-
pracy z  polskimi i zagranicznymi uczelniami. Pierwsze 
umowy zawarte z  Uniwersytetem Wrocławskim i  Akade-
mią Ekonomiczną, a  później również z  Politechniką Wro-
cławską, miały między innymi zagwarantować absolwentom 
WSZ z  tytułem licencjata możliwość kontynuowania kształ-
cenia na  uzupełniających studiach magisterskich w  tych 
uczelniach. Inny zakres ma współpraca z  zagranicznymi 
uczelniami.

Dotyczy ona przede wszystkim wymiany kadry dydaktycz-
nej, studentów, podejmowania wspólnych badań, wymiany 
doświadczeń naukowych  itp.

Aktywność naszej Uczelni w  wymiarze międzynarodo-
wym jest zbieżna z  polityką państwa i  skupia się na  kra-
jach Unii Europejskiej i pretendujących do przystąpienia do 
tej wspólnoty. Nawiązywanie nowych kontaktów z  zagra-
nicznymi ośrodkami akademickimi i naukowymi jest jednym 
z  priorytetów Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. 
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nagrody
i wyróżnienia

Podczas gali 46. Dni Nauki i  Techniki, która odbyła 
się 12 października w  Sali Królewskiej Akademii Rycer-
skiej, Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych 
Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego 
w Legnicy uhonorowała laureatów konkursu Mistrz Techniki 
Zagłębia Miedziowego.

– Dni Nauki i  Techniki mają bardzo długą historię. 
Na  Dolnym Śląsku zorganizowano je po raz pierwszy 
w  1969  r. Celem było spopularyzowanie, zwłaszcza 
wśród młodzieży, osiągnięć nauki, techniki i  przemy-
słu danego regionu na  tle całego kraju. Dni Tech-
niki cieszyły się dużą popularnością, albowiem były 
ważnym elementem edukacji i  informowały o  naj-
nowszych rozwiązaniach technicznych i  ich imple-
mentacji w przemyśle, rolnictwie i  usługach. Prio-
rytetem, dla organizatorów Dni Nauki i  Tech-
niki, jest promowanie idei postępu i rozwój pol-
skiej myśli technicznej – mówił mgr inż. Marek 
Szczerbiak, Prezes Rady Federacji Stowarzy-
szeń Naukowo -Technicznych Naczelnej Orga-
nizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego 
w  Legnicy.

Tytuł Mistrza Techniki w  konkursie 
za  rok 2021 otrzymuje firma KGHM 
Polska Miedź S.A. Oddział Huta Mie-
dzi „Legnica” za zgłoszenie rozwiąza-

Wyróżnienia w konkursie „Mistrz 
Techniki Zagłębia Miedziowego” 
dla Collegium Witelona

nia: „Instalacja do usuwania arsenu 
i  rtęci z  gazów instalacji Solinox”, 
którego autorami są: Michał Topol-
nicki, Michał Świderski, Grzegorz 
Babiarczyk, Urszula Kot-Lipska, Maciej 
Dobosz, Piotr Mały, Mirosław Skrok, 

Piotr Dobrzyniecki, Andrzej Czubak, Tomasz Uryszek i Mie-
czysław Fusek.

Tytuły Wicemistrzów Techniki przypadły KGHM Polska 
Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” za  rozwiąza-
nie pt. „Napędy falownikowe ze zwrotem energii do  sieci 
w  zastosowaniach układów dźwignicowych na  przykładzie 
najnowszej suwnicy lejniczej Q=32/12,5 t, L = 28 m zbudo-
wanej w Hucie Miedzi Legnica”, którego autorami są: Michał 
Świderski, Grzegorz Babiarczyk, Janusz Wielgus, Tomasz Ser-
giel, Mirosław Niechwiej, Piotr Dobrzyniecki i  Mieczysław 
Fusek oraz KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Wzbo-
gacania Rud w  Polkowicach za  zgłoszone rozwiązanie pt. 
„Modernizacja progów walczaka młyna bębnowego”, której 
autorem jest Paweł Kwiatkowski.

Prace wykonane w  Collegium Witelona Uczelnia Pań-
stwowa także zyskały uznanie w oczach komisji konkursowej. 

 Wyróżnienie I stopnia za rok 2021 w konkursie Mistrza 
Techniki Zagłębia Miedziowego otrzymało Collegium Wite-
lona Uczelnia Państwowa za  zgłoszenie rozwiązania pt. 
„Analiza i ocena procesu produkcyjnego maty bitumicznej 
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z  wykorzystaniem wybranych narzędzi Lean Management 
na  przykładzie przedsiębiorstwa XYZ”, którego autorem 
jest Paweł Jokiel  –  absolwent studiów pierwszego stopnia 
na  kierunku Zarządzanie i  inżynieria produkcji

Nagrodzone rozwiązanie jest tematem pracy inżynier-
skiej napisanej pod kierunkiem dr Magdaleny Dąbrowskiej. 
Pierwsza jej część przedstawia charakterystykę narzędzi 
stosowanych w koncepcji Lean Management. Kolejna doty-
czy już praktycznej analizy i oceny procesu produkcji maty 
bitumicznej. Wykorzystując narzędzia analityczne, autor 
zaproponował kilka konkretnych usprawnień w  procesie 
produkcyjnym. Wnioski zostały wdrożone w  firmie i  przy-
niosły wymierne korzyści, skracając czas poszczególnych 
operacji. Dodatkowo po analizie wskazane zostały dalsze 
możliwości usprawnienia procesów produkcyjnych, mię-
dzy innymi poprzez przezbrojenie maszyn do wytwarza-
nia mat bitumicznych. 

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa otrzymała 
również dwa wyróżnienia II stopnia. Za rozwiązanie 
pt. „Analiza możliwości wykorzystania materiałów poli-
merowych ABS i  PLA w  technologii druku 3D i  for-
mowania wtryskowego” nagrodę przyznano Jaro-
sławowi Dropikowi –  tegorocznemu absolwentowi 

kierunku Zarządzanie i  inżynieria produkcji o  specjalności 
inżynieria motoryzacyjna. Praca dyplomowa powstała pod 
kierunkiem dr hab. inż. Andrzeja Janusa. 

Podjęto w niej aktualny temat wytwarzania metodą druku 
3D elementów maszyn i  urządzeń szeroko wykorzystywa-
nych między innymi w przemyśle elektromaszynowym, moto-
ryzacyjnym i w budownictwie. Po przeprowadzeniu szeregu 
analiz wytworzonych próbek autor porównał ich wyniki 
z wynikami osiąganymi w formowaniu wtryskowym. Pozwo-
liło to na wskazanie zalet i wad obu metod, a  także moż-
liwość zastępowania nową technologią 3D dotychczas sto-
sowanej technologii wtrysku. 

Kolejne wyróżnienie II stopnia przyznano za  rozwiąza-
nie pt. „Aplikacja webowa do obsługi procesu na obszarze 
naważalni w  zakładzie Colgate w  Świdnicy”, które opra-
cował Sebastian Wiecheć  –  absolwent kierunku Informa-
tyka. Promotorem jego pracy dyplomowej był dr inż. Zbi-
gniew Fryźlewicz. 

Celem pracy było zaprojektowanie i wdrożenie aplika-
cji webowej wspomagającej prace w obszarze naważalni 
w  fabryce Colgate w  Świdnicy. Ta prototypowa wersja 
aplikacji została już wdrożona w zakładzie, co pozwoliło 
na wyeliminowanie wielu czynności wykonywanych dotych-
czas manualnie przez pracowników. Rozwiązania, które 
zaproponował Sebastian Wiecheć, zostały zaakceptowane 
przez globalny dział IT firmy Colgate. 

Nagrody, które odebrali dr Bogumiła Wątorek  –  Pro-
rektor ds. Nauki i  Współpracy z  Zagranicą oraz dr inż. 
Daniel Medyński  –  Dziekan Wydziału Nauk Technicznych 
i Ekonomicznych są mocnym potwierdzeniem, że Witelonka 
stworzyła odpowiednie warunki dla studentów, którzy nie 
tylko zdobywają wiedzę, ale także rozwijają swoje bada-
nia i innowacyjne projekty. Co jeszcze istotniejsze, przygo-
towywane przez nich prace znajdują zastosowanie w prze-
myśle, usprawniając i optymalizując dotychczas stosowane 
procesy produkcyjne.

fot. Wojciech Obremski, www.lca.pl
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W Collegium Witelona Uczelnia Państwowa rozpoczęto 
realizację pilotażowego programu „AKADEMIA_CYBER.MIL”. 
Witelonka – jako jedyna uczelnia wyższa w kraju – została 
wybrana przez Ministerstwo Obrony Narodowej do realiza-
cji programu związanego z  cyberbezpieczeństwem! 

Program dotyczy działań edukacyjnych oraz wsparcia 
uczelni w  kształceniu studentów na  kierunkach związanych 
z informatyką i cyberbezpieczeństwem. Specjaliści tych dzie-
dzin są bowiem poszukiwanymi na rynku pracy ekspertami, 
pożądanymi również przez MON oraz podległe mu jednostki. 

W inauguracji projektu „AKADEMIA_CYBER.MIL”, która 
odbyła się 25 października w  CollegiumWitelona wzięli 
udział Dominik Rozdziałowski – Dyrektor Departamentu Cyber-
bezpieczeństwa w  Ministerstwie Obrony Narodowej, płk 
Tomasz Włodarczyk  –  przedstawiciel Centralnego Wojsko-
wego Centrum Rekrutacji i  płk Dariusz Chruściel  –  przed-
stawiciel Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyber-
przestrzeni. W  czasie inauguracji projektu Collegium Wite-
lona reprezentowali dr Karol Rusin, prof. CWUP – Prorektor 
ds.  Rozwoju Collegium Witelona oraz dr inż. Piotr Nadyb-
ski, prof. CWUP  –  Dziekan Wydziału Nauk Społecznych 
i Humanistycznych Collegium Witelona.

– Wykłady będą otwarte, w  których mogą brać udział 
studenci wszystkich kierunków naszej Uczelni  –  podkre-
ślał specyfikę pilotażowego uczelnianego projektu dr Karol 
Rusin.  –  Liczymy, że szczególnym zainteresowaniem będą 
się one cieszyć wśród studentów kierunków Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i  Informatyka. Ale mamy nadzieję, że tak cie-
kawy projekt zainteresuje także studentów z  innych kierun-
ków. Dziś w tym pierwszym inauguracyjnym wykładzie będą 
uczestniczyć nawet studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Cyberbezpieczeństwo jest jednym z priorytetowych działań 
resortu obrony. W 2019 r. MON zainicjowało kompleksowy 

W Collegium Witelona ruszyła 
„AkAdeMIA CYBeR.MIL” 
pod patronetem MON
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program CYBER.MIL.PL, mający na celu rozwój sił zbrojnych 
RP w kierunku działań w cyberprzestrzeni, wdrażający wiele 
rozwiązań organizacyjnych, formalno-prawnych czy technicz-
nych w cyberbezpieczeństwie. Program dotyczy także dzia-
łań edukacyjnych, prowadzonych jako „AKADEMIA_CYBER.
MIL”, które ministerstwo zamierza realizować w  uczelniach 
wyższych w kraju m.in. poprzez wsparcie wybranych uczelni 
w  kształceniu studentów na  kierunkach związanych z  infor-
matyką i cyberbezpieczeństwem. Specjaliści tych dziedzin są 
bowiem poszukiwanymi na  rynku pracy ekspertami, pożą-
danymi również przez MON oraz podległe mu jednostki.

Zanim jednak program zostanie zaproponowany przez 
resort obrony szkołom wyższym w  Polsce, MON wybrał 
Collegium Witelona  –  jako wiodącą w  kraju uczelnię pań-
stwową kształcącą praktycznie  – do pilotażowego przepro-
wadzenia projektu „AKADEMIA_CYBER.MIL”.

– Przy pilotażu wybraliśmy na partnera najlepszą zawo-
dową uczelnię na Dolnym Śląsku, jedną z wiodących w skali 
kraju – mówił w czasie konferencji prasowej Dominik Rozdzia-
łowski, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Mini-
sterstwie Obrony Narodowej. – Wcześniej w Witelonce z suk-
cesem wdrożono inny projekt MON-u adresowany do  mło-
dych ludzi zainteresowanych służbą wojskową, Legia Aka-
demicka  –  dodał Dominik Rozdziałowski.

AKADEMIę zainaugurował wykład z  udziałem oficerów 
Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, bo taka formacja istnieje 
od  kilku lat w  ramach Polskich Sił Zbrojnych. W  ławkach 
zasiedli studenci Collegium Witelona oraz słuchacze działa-
jącego przy uczelni Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Collegium 
Witelona to pierwsza uczelnia w  kraju, w  której wystarto-
wała taka akademia. Na  studentów, którzy zwiążą swoją 
karierę z wojskiem, czekają specjalne stypendia.

– Pobierając stypendium, student zobowiązuje się, że 
będzie uczestniczyć w ćwiczeniach wojskowych, programie 
Legii Akademickiej, odbędzie kurs oficerski i  co najmniej 
przez 5 lat będzie żołnierzem służby czynnej  –  dopowia-
dał ppłk Tomasz Włodarczyk z  Centralnego Wojskowego 
Centrum Rekrutacji.

Studentom z Collegium Witelona zagadnienie cyberbez-
pieczeństwa nie jest zupełnie obce, bo uczelnia zajmuje się 
już kształceniem informatyków oraz specjalistów z zakresu 
bezpieczeństwa wewnętrznego.

– Kształcimy już od wielu lat na uczelni w wybranych 
aspektach zagadnienia cyberbezpieczeństwa w ramach 
kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne czy Informatyka. 
Mamy dedykowane temu studia podyplomowe. Nato-
miast możliwość współpracy z takim partnerem jak 
MON i podległymi mu strukturami w zakresie cyber-
bezpieczeństwa jest dla nas ogromną szansą, by 
zdobyć dodatkową wiedzę w tym aspekcie, który 
nabiera coraz większego znaczenia w  życiu. 
Osobiście, jako człowiek związany od  wielu 
lat z obszarem informatyki i bezpieczeństwa, 
cieszę się, że będziemy mieli okazję razem 
z MON stworzyć ośrodek, gdzie wspólnie 
będziemy propagować w  naszej lokal-
nej społeczności, ale i poza nią, tę wie-
dzę i  świadomość  –  wymieniał w  trak-
cie konferencji prasowej dr inż. Piotr 
Nadybski, Dziekan Wydziału Nauk 
Społecznych i Humanistycznych Col-
legium Witelona.
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nagrody
i wyróżnienia

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa nagrodziła 
absolwentów Wydziału Nauk Społecznych i  Humanistycz-
nych, którzy zostali laureatami w „Konkursie na Najlepszą 
Pracę Dyplomową”. 

Uroczystość wręczenia wyróżnień i  upominków absol-
wentom odbyła się 26 października. Komisja konkursowa 
w pierwszej edycji konkursu przyznała siedem wyróżnień. 
Otrzymali je Mariusz Zajączkowski, Aleksandra Pogwizd, 
Łukasz Nieradka, Pawe Tylus, Katarzyna Krysiak, Aleksan-
dra Balińska i Michał Małecki.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych 
dr inż. Piotr Nadybski wręczył wyróżnienia, pogratulował 
autorom i  promotorom nagrodzonych prac. 

Laureaci konkursu kontynuują naukę na  studiach dru-
giego stopnia na  Wydziale Nauk Społecznych i  Humani-
stycznych i za dwa lata będą mieli szansę ponownie wziąć 
udział w  konkursie na  najlepszą pracę magisterską. Wite-
lonka serdecznie gratuluje!

Najlepsi absolwenci 
z nagrodami
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nagrody
i wyróżnienia

18 października br. najlepsi absolwenci Collegium Wite-
lona w  roku akademickim 2021/2022 odebrali nagrody 
z rąk władz Uczelni i przedstawicieli sponsorów. Nagrody 
wręczono absolwentom, którzy nie mogli pojawić się na uro-
czystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023.

Jeden ze sponsorów, Jacek Kiełb, wręczył nagrodę finan-
sową Adrianowi Nowakowskiemu – absolwentowi Wydziału 
Nauk Technicznych i Ekonomicznych, który ukończył studia 
na  kierunku Finanse i  zarządzanie w  przedsiębiorstwie, 
osiągając ostateczny wynik studiów 4,94. 

Z kolei nagrody dla najlepszych absolwentek mieszka-
jących w Lubinie, ufundowane przez Radę Miejską w Lubi-
nie, odebrały Aleksandra Haznar – absolwentka Wydziału 
Nauk o  Zdrowiu i  Kulturze Fizycznej, która ukończyła stu-
dia na kierunku Dietetyka z ostatecznym wynikiem studiów 
4,93 oraz Dagmara Milewicz – absolwentka Wydziału Nauk 
Technicznych i  Ekonomicznych, która ukończyła Finanse 
i  zarządzanie w  przedsiębiorstwie i  uzyskała ostateczny 
wynik studiów 4,64.

Wręczenie nagród 
najlepszym absolwentom

Nagrody wręczył Rektor prof. dr hab. Andrzej Panasiuk 
oraz Zastępca Kanclerza mgr Jerzy Stefaniak. Witelonka 
gratuluje i  życzy dalszych sukcesów!
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Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023 
w Collegium Witelona odbyły się wybory do  Rady Uczel-
nianej Samorządu Studenckiego. W  wyniku głosowania 
na  nowych członków Samorządu Studenckiego wybrano 
prezydium, które tworzą: Przewodnicząca  – Natalia Gnie-
dziejko, Wiceprzewodniczący – Mateusz Mazur oraz Sekre-
tarz  –  Łukasz Selmaj. 

Rada jest przedstawicielem studentów Collegium Wite-
lona i  zajmuje się m.in. organizacją imprez studenckich 
czy akcji charytatywnych. 

Do Senatu Collegium Witelona Uczelnia Państwowa 
weszli następujący studenci: Magdalena Brenk, Zuzanna 
Michałek, Krystian Puszkarow i Wojciech Zawadzki.

Witelonka życzy, by pasja pracy na rzecz Uczelni i spo-
łeczności akademickiej nie wygasła.

Studenci wybrali Radę Uczelnianą 
Samorządu Studenckiego
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Ekipa Pogotowia Ratunkowego w Legnicy zajęła pierw-
sze miejsce na  XIX Mistrzostwach Polski w  Ratownictwie 
Medycznym, które odbywały się w  Katowicach w  dniach 
14 –17  września 2022  r., tym samym zostając Mistrzami 
Polski. 

Drużyna wystąpiła w  składzie: Kamil Nowak, Marcin 
Jawor i Patryk Radzięta. Jeden z członków zwycięskiej dru-
żyny  –  Kamil Nowak  –  to absolwent kierunku Ratownic-
two Medyczne w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. 

Zdobycie tytułu Mistrzów Polski nie było łatwym zada-
niem. W zawodach rywalizowało blisko 170 zawodników 
z  całego kraju. Na 54 załogi czekały ekstremalnie trudne 
zadania, m.in. symulacje wypadków komunikacyjnych, tech-
nicznych dla kierowcy czy wydobywania rannego górnika 
na  powierzchnię.

nagrody
i wyróżnienia

ekipa Pogotowia Ratunkowego 
w Legnicy Mistrzem Polski

Zespół z  Pogotowia Ratunkowego w  Legnicy wykazał 
się bardzo dobrym przygotowaniem, doświadczeniem oraz 
znakomitymi umiejętnościami. 

Witelonka gratuluje i cieszy się, że nasz absolwent jest 
współtwórcą tego sukcesu!



16 kwadrans
a k a d e m i c k i pomoc

Witelonka z kolejnym transportem darów dotarła do Ukra-
iny! 13 października przekazano na  ręce Marii Galas 
dla  Polskiej Sobotniej Szkoły produkty spożywcze oraz 
podarowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy 
zeszyty dla dzieci. 

Dla uchodźców ze wschodniej Ukrainy, którzy miesz-
kają w  akademiku w  Drohobyczu, Witelonka wspólnie ze 
Stowarzyszeniem „Wspólnota Akademicka” oraz VOSS 
Automotive dostarczyła koce, śpiwory i  materace. Dodat-
kowo z zebranych środków zakupiono grzejniki elektryczne 
do  ogrzewania pomieszczeń.

dary dla Ukrainy
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ze
sportowych 
aren

Zawodniczka Legnickiego Klubu Taekwon-do Wioletta 
Hanisch wywalczyła cztery medale podczas XVI Taekwon-do 
Mazovia Masters Cup oraz IX Mistrzostw Polski Seniorów 
Starszych Ciechanów 2022. Zawody odbywały się w dniach 
22 – 23 października 2022  r. 

Legniczanka, na  co dzień starszy sierżant w Wydziale 
do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu w Komendzie 
Miejskiej Policji w  Legnicy oraz studentka IV roku na  kie-
runku Prawo w Collegium Witelona, przywiozła z Mazow-
sza złoty medal w walkach seniorek do 75 kg, złoty medal 
w  walkach pow. 75 kg seniorek starszych, złoty medal 
w układach seniorek starszych oraz brązowy medal w ukła-
dach seniorek. 

W Ciechanowie wystartowało łącznie 530 zawodników 
i  zawodniczek z  Polski, Słowacji, Ukrainy i  Łotwy repre-
zentujących 52 kluby.

Był to ostatni start zawodników LKT Legnica w  sezonie 
2022. Kolejnym turniejem z ich udziałem będzie styczniowy 
Dutch Open w  holenderskim Eindhoven. Międzynarodowe 
Mistrzostwa Holandii rozegrane zostaną 28 stycznia. 

Witelonka gratuluje osiągnięć sportowych i życzy kolej-
nych sukcesów! 

Medale Wioletty Hanisch 
w Ciechanowie
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Przedstawiciele Collegium Witelona:  Prorektor ds. Roz-
woju dr Karol Rusin oraz władze Wydziału Nauk Technicz-
nych i  Ekonomicznych  –  Dziekan dr inż. Daniel Medyński 
i Prodziekani dr Przemysław Siudak oraz mgr inż. Krzysztof 
Kolbusz uczestniczyli 8 listopada br. w  obchodach jubile-
uszu 25-lecia Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

Na ręce Zarządu LSSE S.A. złożyli list gratulacyjny od JM 
Rektora, a  także wręczyli okolicznościową grafikę i  pakiet 
książek wydanych przez pracowników Uczelni dotyczą-
cych m.in. funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych.

Witelonka życzyła, aby dokonania minionych lat stano-
wiły źródło dumy Zarządu oraz wszystkich Pracowników 
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., a także były 
inspiracją dla wielu nowych inicjatyw. 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. została 
powołana 15 kwietnia 1997 roku. W  tym czasie firmy 

Srebrny jubileusz Legnickiej 
Specjalnej Strefy ekonomicznej

zainwestowały tu blisko 12 mld 
zł. Zdecydowały się także zatrud-
nić ponad 16 tys. pracowników, 
a więc dwukrotnie więcej niż plano-
wały. W  strukturze branżowej LSSE 
od  lat przeważa przemysł motoryza-
cyjny oraz metalowy.

W ciągu 25 lat powierzchnia tere-
nów należących do  Legnickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej zwiększyła się 
prawie czterokrotnie! W 1997 r. wynosiła 
381,69 ha, teraz to aż 1361 ha. W  tym 
czasie liczba podstref z  3 urosła do  18, 
wydano blisko 200 zezwoleń i decyzji wspie-
rających biznes, dzięki którym przedsiębiorcy 
zainwestowali ponad 12 mld zł. Samo zatrud-
nienie w  firmach strefowych wynosi blisko 20 
tys. osób. W  LSSE zainwestowało aż 77 pod-
miotów. To przedsiębiorstwa z wielu branż, m.in. 
automotive, spożywcze, chemiczne, techniki grzew-
czej, a  wśród nich znane koncerny, m.in. Volkswa-
gen Motor Polska, Viessmann, Brose Sitech, Winkel-
mann czy BASF. Obecnie trwają mocno zaawanso-
wane prace budowlane, związane z ponad miliardową 
inwestycją w  Środzie Śląskiej  –  zakładem globalnego 
potentata PepsiCo.

– Rozumiemy nowe technologie i wiemy, że bez rozwoju 
nie ma przełomowych zmian  –  mówił Przemysław Bożek, 
prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Uczest-
niczymy w nich, wspieramy i pomagamy, dlatego przygoto-
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waliśmy konkretne wsparcie dla branży związanej z nowymi 
technologiami. Możemy zaproponować potencjalnym inwe-
storom nawet 45% ulgi w  podatku CIT/PIT w  związku 
z  poniesionymi nakładami inwestycyjnymi. Ulga ta jest 
dostępna na  10 lat w  przypadku inwestycji na  jakimkol-
wiek terenie, a wydłuża się do 15 lat w przypadku terenu 
objętego przywilejami strefowymi. Śmiało możemy powie-
dzieć, że warto u  nas inwestować.

Poza podstawową pomocą oferowaną firmom skupio-
nym w  LSSE, Zarząd Strefy organizuje spotkania, warsz-
taty, szkolenia, Forum HR oraz przydziela każdej firmie 
opiekuna – osobę, która zawsze służy pomocą i radą, jest 
najbliżej przedsiębiorstwa, wspiera i pomaga. Wszystko po 
to, aby firmy czuły się tu dobrze i  rozwijały swój biznes 
w  przyjaznym otoczeniu.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. to nie tylko 
działalność związana stricte z obszarem inwestycyjnym. 
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest liderem 
trzech klastrów: Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, 
Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego oraz Dolno-
śląskiego Klastra Technologii Kosmicznych – Silesian 
Space Valley. Aktywnie uczestniczy także w dzia-
łalności Dolnośląskiego Klastra Lotniczego, który 

utworzono m.in. z  jej inicjatywy. Klastry powstały w  celu 
łączenia potencjału gospodarczego i naukowego, tworząc 
fundament do współpracy dla szkół, inwestorów, samorzą-
dów oraz instytucji okołobiznesowych.

– Bez współpracy nauki oraz biznesu nie będzie nowo-
czesnej, gruntownej edukacji i wsparcia rynku pracy. Zda-
jemy sobie z  tego sprawę, dlatego bardzo mocno anga-
żujemy się w  łączenie nauki z  biznesem, by nie były to 

odrębne światy. Pracodawcy nie tylko szukają ludzi z otwar-
tymi umysłami, kreatywnych i  z umiejętnościami szybkiego 
dostosowania się. Coraz częściej potrzebują specjalistów 
w  bardzo wąskich i  konkretnych dziedzinach. Dobrze, że 
do tego łańcucha współpracy włącza się Legnicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna  – mówił Wojciech Murdzek, Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu 
ds. Reformy Funkcjonowania Instytutów Badawczych.

Podczas jubileuszowej konferencji prasowej podpisano 
porozumienie o utworzeniu nowego parku przemysłowego 
pomiędzy LSSE, Agencją Rozwoju Przemysłu i  samorzą-
dami. Porozumienie, oprócz LSSE i ARP, podpisali również 
samorządowcy z  miasta Głogowa, gminy Głogów oraz 
gminy Kotla.
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Od bieżącego roku akademickiego „Seminaria Bizne-
sowo - Przemysłowe” organizowane w  Collegium Witelona 
przez Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych odby-
wają się również w  soboty. 

Dlatego 29 października studenci, którzy kształcą się 
w weekendy, uczestniczyli w seminarium z udziałem Safety 
Logistics sp. z  o.o.  –  oficjalnego dystrybutora szwedzkiej 
firmy Troax  –  producenta rozwiązań w  zakresie bezpie-
czeństwa ludzi, maszyn, mienia i procesów produkcyjnych. 

Norbert Rekowski – Prezes Zarządu Safety Logistics pod-
kreślał, jak ważne jest bezpieczeństwo na stanowisku pracy 
oraz przedstawił możliwe formy współpracy.

Misją działalności Safety Logistics jest stworzenie bez-
piecznej i przyjaznej ludziom przestrzeni do pracy poprzez 
zabezpieczenie jak największej liczby fabryk, magazy-

Safety Logistics sp. z o.o. 
o bezpieczeństwie pracy

nów i  hal, a  także kreowanie 
bezpiecznego środowiska pracy 
w  oparciu o  najnowsze technolo-
gie zabezpieczeń.

Safety Logistics dąży do  tego, by 
stać się największym i  najbardziej 
cenionym dostawcą wygrodzeń maga-
zynowych i paneli siatkowych w Polsce. 
Systemy paneli z  siatki stalowej Troax 
to najbezpieczniejsze i  najbardziej uni-
wersalne rozwiązania na  rynku, które są 
w  pełni zgodne z  Dyrektywą Maszynową 
2006/42/WE, spełniają czternaście Norm 
ISO i  są testowane metodę mającą Certyfi-
kat TÜV.
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W Collegium Witelona 27 października odbyło się inau-
guracyjne „Seminarium Biznesowo - Przemysłowe” z udziałem 
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

Licznie zgromadzonych gości przywitała dr Monika 
Wierzbicka – Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów, po czym 
pierwsze w  tym roku akademickim seminarium otworzył 
Przemysław Bożek  –  Prezes LSSE S.A. 

Wydarzenie poświęcone było omówieniu korzyści, jakie 
może uzyskać każdy przedsiębiorca inwestujący w Legnic-
kiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., oraz przybliżyło 
słuchaczom obszary działalności klastrów strefowych. 

„Seminaria Biznesowo - Przemysłowe” są kontynuacją orga-
nizowanych przez Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicz-
nych „Seminariów Przemysłowych”, w  których w ubiegłym 
roku akademickim wzięło udział 15 renomowanych przed-
siębiorstw funkcjonujących w  naszym regionie. 

relacje

W Collegium Witelona 
biznes łączy się z nauką
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Podczas październikowej wizyty w Ukrainie dr Beata Skwarek 
z Collegium Witelona spotkała się z władzami Państwowego Uni-
wersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu. 

Rozmowy dotyczyły zrealizowanych w lipcu i we wrześniu wspól-
nych projektów, ich kontynuacji w kolejnych edycjach, realizacji innych 
działań w  ramach współpracy pomiędzy naszymi uczelniami.

Uczelnie w  Drohobyczu i  Legnicy współpracują od  ponad dwóch 
dekad. Ta bliskość obu Uczelni jest ze wszech miar potrzebna – nie tylko 
na  niwie badawczej czy dydaktycznej, ale także w  wymiarze głęboko 
ludzkim. Trudno bowiem przecenić znaczenie bezpośrednich, przyjaznych 
kontaktów członków Społeczności Akademickich Uczelni w  Drohobyczu 
i  Legnicy, zwłaszcza w  kontekście wojny w Ukrainie.

W drohobyczu o kolejnych 
wspólnych projektach
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W związku z  nasilonymi atakami rosyjskiego agresora 
na Ukrainę Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” i Colle-
gium Witelona Uczelnia Państwowa proszą o dalsze wspar-
cie naszej akcji „Pomoc dla Ukrainy”. 

Wszystkim, którzy włączali się w dotychczasowe nasze 
działania, jesteśmy niezmiernie wdzięczni za  okazaną 
pomoc. Dzięki darczyńcom mogliśmy z  zebranych środ-
ków zakupić niezbędne materiały i przekazać zgromadzone 
dary dla osób potrzebujących w Ukrainie. Wyrażamy jed-
nocześnie nadzieję, że i  tym razem nasz apel nie pozo-
stanie bez odpowiedzi.

Dla Uchodźców w Drohobyczu zbieramy: buty zimowe 
dla dzieci i  dorosłych; odzież  –  podkoszulki, skarpety, 
kurtki; pościel, prześcieradła, ręczniki; laptopy dla dzieci 
(mogą być używane).

Do wyposażenia pomieszczeń dla Uchodźców przygo-
towywanych przez Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny 
im. Iwana Franki w Drohobyczu potrzebne są: żarówki led; 
krany do umywalek; gumowe szlauchy do kranów (85 cm, 
1 m, 1,5 m).

Na potrzeby wojska: siatki maskujące, czarne lub zie-
lone taśmy, termosy, śpiwory, koce, buty wojskowe.

Dary rzeczowe można przekazywać do szatni w budynku A 
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa lub wpłacając środki 
finansowe na  konto z  dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”  – 
nr  konta: 95 1910 1064 2403 1985 4121 0001.

W przypadku pytań kontakt: beata.skwarek@collegium-
witelona.pl lub tel. 605 854 871.

pomoc

Pomoc dla Ukrainy
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Studenci Wydziału Nauk o  Zdrowiu i  Kulturze Fizycz-
nej Collegium Witelona Uczelnia Państwowa wzięli udział 
w  I Forum Położniczym „Mama & Niemowlę” zorganizowa-
nym 27 października br. przez Szpital św. Łukasza w Bole-
sławcu oraz Fundację „Wspieramy Zdrowie”.

Wśród partnerów wspierających Forum znaleźli się: Col-
legium Witelona Uczelnia Państwowa, Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i  Położnych w  Jeleniej Górze, Gmina Miej-
ska Bolesławiec, Powiat Bolesławiecki, Muzyczne Radio 
oraz Istotne pl.

W wydarzeniu tym wzięli udział znakomici goście: 
dr n. med. Małgorzata Czyżewska – Przewodnicząca Dol-
nośląskiego Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa 
Neonatologicznego, mgr Leokadia Jędrzejewska  –  Konsul-
tant Krajowy w  Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicz-
nego i Położniczego, dr Dorota Fryc, dr Monika Przestrzel-
ska prof. Uniwersytetu Medycznego. Naszą uczelnię repre-
zentowały: dr Monika Wierzbicka – Prorektor ds. Dydaktyki 
i Studentów, dr Monika Sobolak – Dziekan Wydziału Nauk 
o  Zdrowiu i  Kulturze Fizyczne oraz Prodziekani Wydziału 
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: dr Monika Stanaszek 
i mgr Renata Hołowiak.

Wydarzenie kierowane było do  osób wykonujących 
zawody medyczne (położne, pielęgniarki, fizjoterapeuci) 
oraz osób zainteresowanych aktywnym porodem i  dojrza-
łym rodzicielstwem. Bogata tematyka była doskonałą oka-
zją do pogłębienia wiedzy i wymiany doświadczeń położni-
czych. Uczestnicy forum podróżowali wirtualnie po oddziale 
położniczo - noworodkowym w  Bolesławcu, poznali historię 
opieki okołoporodowej, pogłębili wiedzę dotyczącą nowo-
czesnego podejścia do  porodu  –  poród aktywny. Poznali 
aktualne problemy w  neonatologii, uczyli się komunikacji 
interpersonalnej w  opiece okołoporodowej oraz edukacji 
przedporodowej prowadzonej w  Szkołach Rodzenia.

W panelu wykładowym swoją wiedzę prezentowali rów-
nież nauczyciele i  studenci Collegium Witelona. Magister 
Anna Czapulak-Jabłońska w  swoim wystąpieniu „Fizjotera-
pia w położnictwie po porodzie siłami natury i  cesarskim 

Mama & Niemowlę – 
I Forum Położnicze

cięciu” zachęcała do  ćwiczeń 
zgodnych z  zaleceniami fizjote-
rapeutów, podkreślała rolę fizjote-
rapii w przebiegu porodów natural-
nych i zabiegowych. Sandra Toman-
kiewicz  –  studentka IV roku fizjote-
rapii w  prezentacji „Przygotowanie 
do  porodu z  perspektywy urogineko-
logicznej” wyjaśniała rolę prawidłowej 
pracy mięśni dna miednicy w ciąży i pod-
czas aktywnego porodu. 

Studentki I roku położnictwa (Aleksandra Pękala, Magda-
lena Dziura, Amelia Skuza, Aleksandra Binkowska, Wanesa 
Makieła, Wiktoria Baik, Martyna Saja, Kinga Marwińska, 
Nicola Kępska, Aleksandra Zdobylak, Magdalena Dziura) 
pod kierunkiem mgr Anny Santorowskiej przygotowały dwa 
tematy. 

Magdalena Dziura (studentka I roku położnictwa), przed-
stawiając prezentację „Pomagam kobietom  –  wybrałam 
zawód położnej”, przybliżyła uczestnikom forum istotę 
zawodu położnej, zapotrzebowanie na zatrudnienie położ-
nych w najbliższych latach w szpitalach w Polsce. Mówiła 



o  możliwościach studiowania położnictwa w  Collegium 
Witelona Uczelnia Państwowa na Wydziale Nauk o Zdro-
wiu i  Kulturze Fizycznej.

Aleksandra Zdobylak i  Kinga Merwińska (studentki I 
roku położnictwa) w  przygotowanej prezentacji „Położna, 
doula, partner – zespół wspierający rodzącą” przedstawiły 
wyniki samodzielnie przeprowadzonych badań z wykorzy-
staniem kwestionariusza ankiety wśród kobiet po porodach. 
Badania dotyczyły oczekiwań rodzących wobec położnych 
i osób współtowarzyszących w porodach odbywających się 
w  szpitalach na Dolnym Śląsku.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia i panele 
dyskusyjne odbywające się w strefie przeznaczonej dla rodzi-
ców, gdzie studenci z Koła Naukowego Młodych Medyków 
prowadzili szkolenie pierwszej pomocy niemowląt i dzieci. 
Każdy uczestnik mógł nauczyć się w  praktyczny sposób 
podstawowych umiejętności ratowniczych.

Przedstawicielki Studenckiego Pielęgniarskiego Koła 
Naukowego prowadziły edukację samobadania piersi będą-
cego profilaktyką raka piersi oraz badania przesiewowe 
wzroku. Ponadto wykonywały pomiary ciśnienia tętniczego 
oraz wykorzystując światło lampy fluorescencyjnej, uświada-
miały uczestnikom ważną rolę prawidłowej techniki mycia 
rąk w  codziennym życiu.

Studenci z Koła Naukowego Fizjoterapeutów pod opieką 
dr Barbary Cieślik i  mgr Magdaleny Sajnach wyjaśniali 
uczestnikom forum, jak radzić sobie z dolegliwościami zwią-
zanymi z ciążą i porodem. Przeprowadzali instruktaż prze-
wijania, podnoszenia i  noszenia noworodka.

I Forum Położnicze „Mama & Niemowlę” było niewątpliwie 
ważną i bardzo potrzebną formą spotkania oraz wymiany 
wiedzy i doświadczeń z zakresu położnictwa i neonatologii.

25kwadrans
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Trwa remont budynku B Collegium Witelona. Jest to 
ostatni niewyremontowany budynek w  kampusie Uczelni 
przy ulicy Sejmowej, który przez kilkanaście lat oczekiwał 
na  rewitalizację. 

Modernizacja budynku będzie się odbywała etapami. 
W  przyszłości Witelonka przygotuje w  nim nowoczesne 
sale wykładowe oraz specjalistyczne pracownie, m.in dla 
kierunków medycznych. 

– Jest to zabezpieczenie ostatniego niewyremontowa-
nego budynku w  kompleksie uczelni przy ulicy Sejmowej. 
Nie stać uczelni na wyremontowanie tego budynku od razu 
w całości, będzie remontowany modułowo – mówił Prorek-
tor ds. Rozwoju dr Karol Rusin podczas spotkania z dzien-
nikarzami pod budynkiem B.

Prace mające na  celu zabezpieczenie budynku przed 
dalszą dewastacją pochłoną 12 mln złotych. Collegium 
Witelona ma tylko pieniądze na  remont dachu i  stropów. 
Prace zabezpieczające – wzmocnienie stropów, uszczelnie-
nie dachu, wymiana stolarki okiennej  –  potrwają 3 lata. 
Pozwolą przedłużyć życie obiektu o  kilkanaście kolejnych. 
Jeśli jednak ten piękny obiekt, mocno związany z  historią 
Legnicy, ma przetrwać, to Collegium Witelona potrzebuje 
finansowego wsparcia z  zewnątrz: z  rządu, budżetu Dol-
nego Śląska lub budżetu miasta. 

– Chodzi o uratowanie zabytku przed dalszą dewasta-
cją. Szacuje się, że na całościowy remont budynku potrzeba 
nawet stu milionów złotych. Uczelnia takich pieniędzy nie 
posiada  –  dodał Prorektor ds. Rozwoju dr Karol Rusin.

25 października dla dziennikarzy, fotoreporterów, opera-
torów kamer zorganizowano „wycieczkę” po tym budynku. 
Doktor Dariusz Wędzina – historyk, nauczyciel akademicki 
w  Collegium Witelona przybliżył jego historię. Podkreślił 
unikatowość założenia koszarowego, które stanowi obec-
nie kampus Uczelni. Przybliżył także jego dzieje, opowia-
dając o powstaniu jako koszary pruskie, które po I wojnie 
światowej stały się koszarami wehrmachtu, by po kolejnej 
stać się „Czerwonym miasteczkiem”. Tak potocznie nazy-
wano koszary zajmowane po II wojnie światowej przez 
wojska radzieckie. 

Collegium Witelona 
ratuje zabytek

 Zwiedzający mogli obejrzeć również pozo-
stałości po  wojskach radzieckich i  rosyjskich 
oraz zobaczyć postęp prowadzonych prac.

Wojskowe koszary, gdzie dziś mieści się sie-
dziba Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, 
wybudowano w  latach 1874 –1882 na  potrzeby 
Regimentu Grenadierów Króla Wilhelma I. Jak pod-
kreśla Dariusz Wędzina, to największy kompleks tego 
typu na  Dolnym Śląsku. Szczęśliwie przetrwał obie 
wojny światowe. Potem przez prawie pół wieku  –  aż 
do wyjazdu we wrześniu 1993 r. – zajmowali go Rosjanie.
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Od 10 października 2018  r. w  Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa realizowany jest projekt „Opracowa-
nie i  wdrożenie Programu Rozwojowego dla kierunku Pie-
lęgniarstwo na  studiach I stopnia wraz z  Programem Roz-
wojowym Absolwenta” w  ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Do  programu przystąpiły dwie grupy studentów kierunku 
Pielęgniarstwo, łącznie 32 osoby.

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania 
studiami na  kierunku Pielęgniarstwo w  naszej uczelni. Pro-
gram składa się z  dwóch etapów. Pierwszy, który został 
już zrealizowany, obejmował wsparcie podczas toku stu-
diów. Wsparcie było dwukierunkowe i  obejmowało część 
merytoryczną, polegającą na  realizacji kursów podnoszą-
cych kwalifikacje naszych studentów. Przeprowadzono zaję-
cia dodatkowe wykraczające poza standardowy program 
kształcenia, tj. „Proces pielęgnowania wg ICNP” oraz „Efek-
tywna komunikacja”. Dodatkowo zrealizowano wizyty stu-
dyjne w podmiotach leczniczych, co wpłynęło na podniesie-
nie umiejętności praktycznych oraz teoretycznych. Wsparcie 
obejmowało również aspekt finansowy. Studenci kierunku 
Pielęgniarstwo przez dwa lata otrzymywali miesięczne sty-
pendium w wysokości 800 zł. 

Drugi etap jest realizowany obecnie i obejmuje program 
rozwojowy absolwenta. Po uzyskaniu dyplomu nasi absol-
wenci mogli liczyć na  pomoc w  znalezieniu zatrudnienia 
na  stanowisku pielęgniarki w  podmiocie leczniczym dzia-
łającym na terenie Polski oraz dodatkowo projekt zakładał 
przydzielenie przez okres 6 miesięcy opiekuna absolwenta 
Pielęgniarstwa zatrudnionego w podmiocie leczniczym.

Podczas tego etapu absolwenci biorący udział w projek-
cie uczestniczyli w szkoleniach podnoszących ich kwalifika-
cje zawodowe. Zrealizowano min. kurs specjalistyczny „Resu-
scytacja krążeniowo - oddechowa dla pielęgniarek i  położ-
nych”, kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego u  dorosłych” oraz „Kursu kwalifi-
kacyjnego w  dziedzinie pielęgniarstwa opieki długotermi-
nowej”. Wsparcie obejmowało także zakup specjalistycz-
nej literatury niezbędnej do  realizacji szkoleń.

Ta część projektu obejmowała również wsparcie 
finansowe. Przez dwa lata studenci otrzymywali sty-
pendium szkoleniowe w wysokości 1000 zł.

W dniu 30 września 2022 r. odbyło się uroczy-
ste zakończenie projektu dla uczestników pierw-
szej grupy. Podczas pożegnalnego eventu, który 
odbył się w  Collegium Witelona Uczelnia Pań-
stwowa, absolwenci kierunku Pielęgniarstwo otrzy-
mali upominki oraz wymienili się doświadcze-
niami i spostrzeżeniami z projektu. Projekt spo-
tkał się z bardzo pozytywną reakcją, o czym 
świadczą m.in. dobre oceny ewaluacji oraz 
liczne podziękowania ze strony uczestników.

W chwili obecnej kontynuowana jest 
dalsza część projektu, przeznaczona dla 
grupy drugiej. Zakończenie projektu pla-
nowane jest we wrześniu 2023 roku.

Studenci Pielęgniarstwa 
w projekcie
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W Ośrodku Szkolenia i  Egzaminowania Maszynistów 
oraz Kandydatów na  Maszynistów Collegium Witelona 
22 października ruszyła trzecia edycja kursu na  licencję 
maszynisty. 

Szkolenie będzie trwało cztery miesiące i zakończy się 
egzaminem, który odbędzie się również w naszym Ośrodku. 
Jest to przedostatnia edycja kursu organizowana na  sta-
rych zasadach. Otwarcie kolejnego kursu planowane jest 
na  17 grudnia 2022  r. 

Warto zauważyć, że spora część absolwentów poprzed-
nich edycji naszych kursów znalazła już zatrudnienie u prze-
woźników kolejowych i  zdobywa kolejne uprawnienia. 

Ośrodek Szkolenia i  Egzaminowania Maszynistów 
oraz Kandydatów na  Maszynistów działający przy Col-
legium Witelona wpisany jest do  rejestru prowadzonego 
przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego pod nume-
rem PL/55/2021.

Collegium Witelona jest instytucją szkoleniową wpisaną 
do  Rejestru Instytucji Szkoleniowych z  dniem 13 kwietnia 
2007 r. pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00044/2007, 
prowadzonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 
w Wałbrzychu.

Ośrodek oferuje:
•	 szkolenia otwarte i  zamknięte dla pracowników bezpo-

średnio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu 
kolejowego, także szkolenia dla kadry zarządzającej,

•	 pouczenia z  wykorzystaniem symulatora pojazdu kole-
jowego, 

•	 pouczenia okresowe oraz doraźne dla kadry kolejowej,
•	 sprawdziany wiedzy i  umiejętności dla maszynistów,
•	 szkolenia na  licencję i  świadectwo maszynisty,
•	 kursy kwalifikacyjne oraz egzaminy kwalifikacyjne, wery-

fikacyjne i  okresowe na  stanowisko: rewident taboru, 
manewrowy, ustawiacz i kierownik pociągu oraz warsz-
taty tematyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponad-
podstawowych.

relacje

Wystartowała trzecia edycja kursu 
na licencję maszynisty!
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Biblioteka Collegium Witelona Uczelnia Państwowa 
wzięła udział w VIII edycji ogólnopolskiej akcji „Noc Biblio-
tek”. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „To się 
musi powieść”.

„Noc Bibliotek” to wielkie święto bibliotek i  czyta-
nia  –  ogólnopolska akcja w  niekonwencjonalny sposób 
zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek jako naj-
bardziej otwartych i  dostępnych instytucji kultury z  ofertą 
dla osób w  każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących 
ludzi, lokalnych centrów żywej kultury i  edukacji.

Ta ogólnopolska akcja przekonuje do czytania poprzez 
promocję lokalnych bibliotek jako najbliższych miejsc spo-
tkań z kulturą, z różnorodnymi zasobami i bezpłatną ofertą 
dla społeczności, sprzyjających wymianie idei i  integracji.

W dniach 3, 4 i  6 października Biblioteka Collegium 
Witelona Uczelnia Państwowa przeprowadziła warsztaty 
z  przysposobienia bibliotecznego dla uczniów Akademic-
kiego Liceum Ogólnokształcącego i  Technikum Akademic-
kiego. Warsztaty miały na celu zapoznanie uczniów z funk-
cjonowaniem Biblioteki oraz z  zasadami korzystania z  jej 
zasobów i  usług. 

W pomieszczeniach Biblioteki czytelnicy mieli możli-
wość wymieniania się książkami w  ramach akcji „Podziel 
się książkami”.

„Noc Bibliotek 2022”
Biblioteka zorganizowała 

również wystawę nowości 
Wydawnictwa Collegium Wite-
lona Uczelnia Państwowa.
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Przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Legnica 
powstało koło, w skład którego wchodzą studenci kierunku 
Energetyka z Collegium Witelona. Studenci kierunku Energe-
tyka będą mieli m.in. możliwość angażowania się w dzia-
łalność Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Legnica. 

Członkowie koła to grupa ambitnych ludzi, którzy nie 
chcą ograniczać się jedynie do  „niezbędnego minimum”, 
chcą się nauczyć czegoś więcej, rozwijać się i  tworzyć. 

W ramach kierunku studenci uczą się planowania, wdra-
żania i  nadzoru nad gospodarowaniem energią. Zdoby-
wają wiedzę z  zakresu energetyki, źródeł odnawialnych, 
systemów i  urządzeń energetycznych.

Witelonka gratuluje inicjatywy i  czeka na  pierwsze 
efekty! 

student
po godzinach

Studenci energetyki gotowi do działania
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oferta
edukacyjna

W nowym roku akademickim 2022/2023 studenci, absol-
wenci oraz pracownicy Collegium Witelona Uczelnia Państwowa 
rozpoczęli bezpłatne zajęcia z języka japońskiego. Zajęcia roz-
poczęły się 17 października i  prowadzi je native speakerka 
z  Japonii  – Mika Tokuhiro.

Nauczanie odbywa się w  języku angielskim, jeden raz 
w tygodniu dla każdej grupy. Zajęcia będą prowadzone w for-
mie stacjonarnej z zachowaniem aktualnych obostrzeń epidemicz-
nych lub w  formie zdalnej. W  ramach zajęć uczestnicy kursu 
poznają elementy języka japońskiego, tj.  gramatykę, słownic-
two, pismo japońskie (kana, katakana, hiragana). Zapoznają 
się także z  obowiązującymi w  języku japońskim głównymi 
zwrotami umożliwiającymi porozumienie się w  pracy, w  skle-
pie czy w  urzędzie. 

Oprócz zajęć teoretycznych uczestnicy mają także niepo-
wtarzalną okazję poznania i zrozumienia niezwykłej, oryginal-
nej kultury japońskiej. Charakterystyczne dla Japonii są takie 
dziedziny sztuki jak origami (sztuka składania papieru), suiseki 
(sztuka artystycznego eksponowania kamieni i  skał) oraz bon-
sai (sztuka pielęgnowania drzewek).

Ruszył kurs języka japońskiego
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5 listopada 2022 roku w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Pił-
sudskiego w  Warszawie odbyła się VIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów. W wydarzeniu udział wzięło 226 uczest-
ników, w  trzech kategoriach, z  23 uczelni kształcących fizjoterapeutów 
z  całej Polski:
•	 Kategorie A  –  studenci I, II i  III roku kierunku Fizjoterapia  –  75 osób,
•	 Kategoria B  –  studenci IV i  V roku oraz absolwenci rocznika 

2021/2022  –  138 osób,
•	 Kategoria C  –  fizjoterapeuci posiadający prawo wykonywania 

zawodu  –  13 osób.
Dodatkowo w konkursie drużynowym startowało 13 uczelni. Patronat hono-

rowy nad olimpiadą objęli m.in. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii; Europejskie 
Stowarzyszenie Młodych Fizjoterapeutów; Polskie Towarzystwo Rehabilitacji; 
Krajowa Izba Fizjoterapeutów; Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska; Komitet 
Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i  Integracji Społecznej PAN. 

Podczas olimpiady odbyły się ciekawe wykłady i  prezentacje dotyczące 
najnowszych osiągnięć w fizjoterapii. Artur Mohr omówił „Trening siły mięśnio-
wej jako fundament fizjoterapii”. Andrzej Zakręcki przedstawił „Współczesne 
projektowanie zaopatrzenia ortotycznego”, a Karol Szapel „Koncepcje progre-
sywnego obciążania w tendinopatiach”. Lekarz Mateusz Maślanka zaprezen-
tował zagadnienie „Anatomia funkcjonalna w  fizjoterapii  –  co nam daje?”. 
Z  kolei Konrad Topolski rozważał „Przygotowanie motoryczne czy praktyka 
ruchowa – czym są, czym się różnią, jakie dają możliwości w fizjoterapii?”. 
Joanna Tokarska omówiła temat „Kończyna górna po udarze  –  wyzwanie 
dla fizjoterapeuty”, a Karolina Szczukocka przedstawiła „Innowacje w fizjo-
terapii”. Kamil Góra zaprezentował „Trening siłowy w bólach pleców”.

 W dalszej części wystąpił przedstawiciel Krajowej Izby Fizjoterapeutów. 
Ponadto uczestnicy mogli zapoznać się z wystawą sprzętu rehabilitacyjnego 
oraz wydawnictw medycznych.

W Radzie Naukowej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Młodych Fizjote-
rapeutów zasiadła dr Monika Wierzbicka, Prorektor ds. Dydaktyki i Studen-
tów Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. W ogólnopolskim teście wie-
dzy młodych fizjoterapeutów naszą Uczelnię reprezentowały studentki trze-
ciego roku fizjoterapii: Maja Grzesiak i  Dorota Guresz, dla  których było 
to wspaniałe doświadczenie oraz motywacja do  podejmowania kolejnych 
wyzwań naukowych.

relacje

VIII Ogólnopolska Olimpiada 
Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów 2022
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Studentki kierunku Pedagogika przedszkolna 
i  wczesnoszkolna podczas zajęć z  przedmiotu 
„Metodyka edukacji plastycznej” przygotowały 
pokaz kreacji zaprojektowanych z  materiałów 
z  recyklingu. 

Autorką projektu edukacyjnego pt. „Recykling 
jest w modzie” jest studentka III roku Nikola Ginda, 
a zajęcia prowadziła dr Małgorzata Buchla. Projekt 
miał przysłużyć się utrwaleniu wiadomości na temat 
ochrony środowiska, uwrażliwić na potrzebę dba-
nia o  planetę oraz rozwijać kreatywność i  inno-
wacyjność wśród studentów Collegium Witelona. 
Witelonka jest pod wrażeniem przygotowanych 
stylizacji!

Recykling 
jest w modzie
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Biblioteka Collegium Witelona Uczelnia Państwowa jest 
organizacją otwartą na  zmiany, która udostępnia bazy 
informacyjno - naukowe dla potrzeb Uczelni. Pełni ona rolę 
centralnego ośrodka informacji naukowej, którego zada-
niem jest organizacja sprawnego przepływu informacji. 
Biblioteka zachęca nauczycieli akademickich wraz z gru-
pami studentów do  udziału w  spotkaniach organizowa-
nych na  jej terenie. 

Działania Biblioteki 
wspierające środowisko akademickie 

1. Biblioteka uczelniana organizuje warsztaty pracy 
naukowej i dydaktycznej Uczelni przez dobór, gromadze-
nie, opracowanie oraz udostępnianie zasobów, a  także 
działalność informacyjną i  dydaktyczną. Zachęcamy 
nauczycieli akademickich do  przeprowadzania zajęć 
dla studentów w  Czytelniach Naukowych oraz Czytelni 
Czasopism. Na  zajęcia zostałaby przygotowana litera-
tura przedmiotowa (książki i czasopisma) korespondujące 
z  tematyką organizowanych ćwiczeń. 

2. „Biblioteka na BIS” (Biblioteczna Integracja Studen-
tów) – celem spotkań jest komunikacja Biblioteki z otocze-
niem wewnętrznym, budowanie pozytywnego wizerunku 
oraz promowanie kół naukowych Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa. Podczas spotkań studenci dzielą się 
przygotowanymi przez siebie pokazami, prezentacjami 
i wystąpieniami. Pracownicy Biblioteki prezentują: zbiory 
związane z tematyką zajęć poprzez organizację wystaw 
oraz prezentacje multimedialną zawierającą sposoby 

Biblioteka wspiera 
środowisko akademickie

wyszukiwania treści w katalogu 
bibliotecznym  –  Multiwyszuki-
warce Integro i  zbiorach on-line. 
Zachęcamy opiekunów kół nauko-
wych wraz ze studentami do udziału 
w ww. przedsięwzięciu. 

3. Biblioteka Collegium Witelona 
Uczelnia Państwowa jest architektonicz-
nie i sprzętowo przystosowana do obsługi 
osób ze szczególnymi potrzebami, w tym 
z  niepełnosprawnościami. Bibliotekarze 
udzielają niezbędnej pomocy przy wyszu-
kiwaniu informacji, korzystaniu z  usług 
wypożyczalni i  czytelni oraz podczas pracy 
na  stanowiskach komputerowych dostosowa-
nych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Biblioteka prowadzi warsztaty w ramach tworze-
nia Biblioteki bez barier pn. „Komunikacja: biblio-
tekarz  –  czytelnik ze szczególnymi potrzebami”. 
Warsztaty prowadzone są dla grup studentów. Pod-
czas spotkania najwięcej uwagi poświęca się zagad-
nieniu komunikowania z czytelnikiem z niepełnospraw-
nościami w Bibliotece. Studenci uczestniczą w prezenta-
cji sprzętu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawno-
ściami dostępnego w Bibliotece oraz biorą udział w warsz-
tatach. Podczas zajęć mają możliwość pracy na  stanowi-
skach komputerowych z  klawiaturą Maltron 3D oraz kla-
wiaturą Zoom Text wraz z  oprogramowaniem powiększa-
jąco - udźwiękawiającym Magic Plus. Ponadto uczestnicy 
warsztatów mogą wydrukować tekst w alfabecie Braille’a.
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4. W czytelniach naukowych prowadzone są warsztaty 
indywidualne oraz grupowe (w tym on-line) pn. „Infobro-
kering w praktyce: zasady i metody wyszukiwania infor-
macji w zbiorach elektronicznych”. Warsztaty są przygo-
towywane i  dostosowywane do  indywidualnych potrzeb 
na podstawie informacji przekazanych przez nauczycieli 
akademickich. Tematyka warsztatów obejmuje zagadnie-
nia związane ze strategiami wyszukiwania danych w: 
•	 pełnotekstowych bazach danych Wirtualnej Biblioteki 

Nauki (np. EBSCO, SCOPUS) oraz PROQUEST, 
•	 Systemie Informacji Prawnej LEX,
•	 największych internetowych czytelniach on-line (IBUK 

Libra oraz Ebookpoint BIBLIO – Multimedialnej Biblio-
tece Cyfrowej), 

•	 Cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek 
i  czasopism naukowych ACADEMICA, 

•	 katalogu bibliotecznym  – Multiwyszukiwarce Integro.
Indywidualne szkolenia użytkowników odnoszą się 

do  samodzielnej obsługi komputerowych zewnętrznych 

baz Open Access (między innymi: Dolnośląska Biblioteka 
Cyfrowa, ResearchGate, Academia.eu, Google Scholar).

5. Zachęcamy grupy seminaryjne do  udziału w  spo-
tkaniach z promotorem w Czytelniach Naukowych, gdzie 
zostałaby przygotowana literatura wspomagająca pisanie 
prac licencjackich i  magisterskich oraz materiały biblio-
teczne (książki, czasopisma) zgodne z  tematyką spo-
tkań seminaryjnych. Ponadto udzielana jest pomoc przy 
tworzeniu zestawień literatury, które są pomocnym źró-
dłem dla studentów piszących prace zaliczeniowe oraz 
dyplomowe.

6. Biblioteka organizuje spotkania „Ludzie z  pasją”. 
Jest to cykl spotkań z wyjątkowymi osobowościami, mię-
dzy innymi ze świata nauki, kultury i  sportu. Spotkania 
mają na  celu zachęcić i  zainspirować ludzi do  szuka-
nia swojej pasji i  realizowania jej w codziennym życiu.

Zapraszamy nauczycieli akademickich oraz studentów 
do współpracy w  bieżącym roku akademickim. 
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W październiku br. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Collegium Witrelona Uczelnia Państwowa uczest-
niczyli w  wycieczce do  Rezerwatu Przyrody Wąwóz 
Myśliborski. Pierwszym punktem programu był spacer po 
jaworskim Rynku wraz ze zwiedzaniem bogato zdobionej 
witrażami sali jaworskich rajców w  Ratuszu, a  następ-
nie przejście do  Kościoła Pokoju i  zwiedzanie tej nie-
zwykłej budowli znajdującej się na  liście światowego 
dziedzictwa UNESCO.

Następnie przejazd do  Wąwozu Myśliborskiego 
położonego na  terenie Parku Krajobrazowego Chełmy 
w Górach Kaczawskich. Przejście nieforsującym szlakiem 
z  możliwością obejrzenia rzadkiej, chronionej paproci 
i wielu pięknych krajobrazów. Oprócz walorów eduka-
cyjnych pobyt w Wąwozie Myśliborskim był relaksujący, 
stwarzał sposobność do  spędzenia czasu na  świeżym 
powietrzu z  daleka od  miejskich zanieczyszczeń. Po 
wędrówce słuchacze uczestniczyli we wspólnym posiłku.

Koszt wycieczki uczestników w  pełni został pokryty 
ze środków zewnętrznych w  ramach zadania „RAP 
II  –  razem, aktywnie, pozytywnie  –  wsparcie dla Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku” dofinansowanego ze środ-
ków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Wiesława Górska

Wycieczka do Rezerwatu 
Przyrody Wąwóz Myśliborski
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W Collegium Witelona 27 października 2022 
roku odbyły się próbne ćwiczenia ewakuacyjne 
mające na  celu sprawdzenie wdrażania procedur 
postępowania w  stanie zagrożenia.

Sygnałem do rozpoczęcia ewakuacji były komu-
nikaty nadawane przez radiowęzeł oraz komuni-
katy słowne przekazywane do  biur, sal wykłado-
wych i  ćwiczeniowych oraz pomieszczeń admini-
stracyjnych.

Podstawowym obowiązkiem wszystkich osób prze-
bywających w budynkach w przypadku powstania 
zagrożenia jest współpraca oraz bezwzględne pod-
porządkowanie się poleceniom kierującego akcją 
ratowniczą, który do  czasu przybycia jednostek 
Państwowej Straży Pożarnej musi zorganizować 
ewakuację ludzi i  mienia. Wszyscy powinni ewa-
kuować się najkrótszą oznakowaną drogą ewaku-
acyjną na  zewnątrz budynku.

Takie ćwiczenia są szczególnie ważne dla stu-
dentów pierwszego roku, którzy mają okazję prak-
tycznie zapoznać się z oznaczonymi drogami ewa-
kuacyjnymi i miejscem zbiórki.

Próbna ewakuacja 
w Collegium Witelona
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wieści
z alo i ta

Uczniowie Zespołu Szkół Akademickich czyli Akade-
mickiego Liceum Ogólnokształcącego i  Technikum Aka-
demickiego w  Legnicy, działających w Collegium Wite-
lona, 15  października brali udział w  Festiwalu Legnic-
kich Organizacji Pozarządowych „FLOP Show” organi-
zowanym przez Towarzystwo Miłośników Legnicy Pro 
Legnica i Galerię Piastów. 

Wydarzenie rozpoczął wspólny pochód legnickich 
NGO - sów. Po nim uczestnicy imprezy mogli zasięgnąć 
więcej informacji o  działalności Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego i Technikum Akademickiego na sto-
isku z  materiałami promocyjnymi, słuchając prezentacji 
przygotowanej przez klasę 2 i 3 liceum czy spotykając 
uczniów rozdających ulotki. 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące i  Technikum 
Akademickie, które są prowadzone przez Stowarzysze-
nie „Wspólnota Akademicka”, przedstawiły swoją ofertą 
edukacyjną. ALO wyróżnia między innymi rozszerzona 
ilość nauczanych języków obcych, zajęcia dodatkowe 
oraz indywidualne podejście do  ucznia. Dodatkowymi 
atutami szkoły jest także nowoczesna baza dydaktyczna 
i doskonała kadra nauczycielska, ciekawe wyprawy edu-
kacyjne oraz wymiana międzynarodowa. Technikum Aka-
demickie w Legnicy nastawione jest na współpracę z prze-
mysłem, co wiążę się między innymi z  powstawaniem 
klas patronackich. 

Wydarzenie zostało zorganizowane już po raz dwu-
nasty. Tradycyjnie prezentacja działalności legnickich 
organizacji pozarządowych okraszona była występami 
artystycznymi. Impreza stworzyła okazję do  zaprezen-
towania się działaczy z  lokalnego sektora organizacji 
pozarządowych. Stowarzyszenia i  fundacje miały moż-
liwość przeprowadzenia krótkiej prezentacji na  scenie 
oraz rozdawania własnych materiałów promocyjnych.

Zespół Szkół Akademickich 
na FLOP-ie
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To był wyjątkowy wieczór pełen tańca, dobrej 
zabawy i  niezapomnianych wrażeń. Mowa 
o  otrzęsinach studentów Collegium Witelona. 

Wydarzenie zorganizowane w Sky Club Legnica 
przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego 
Collegium Witelona zintegrowało nowych studen-
tów i  zapoznało ze światem studenckiej kultury. 
Nie zabrakło dobrej muzyki, szaleństw na  par-
kiecie i wspólnych rozmów. 

Otrzęsiny studentów Collegium Witelona

kultura
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W ramach cyklu „Biblioteka na BIS” organizowanego 
przez Bibliotekę Collegium Witelona 7 listopada odbyły 
się dwa spotkania z Emilią Nowakowską – pracownikiem 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Spotkania odbyły się 
z  inicjatywy Biblioteki oraz magistra Dariusza Stefaniaka 
w  ramach przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości. 

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy drugich Tech-
nikum Akademickiego. Podczas prezentacji Emilia Nowakow-
ska wprowadziła młodzież w zagadnienia z zakresu ubez-
pieczeń społecznych. Opowiedziała, jak zrodziła się idea 
ubezpieczania się, jakie są zadania ZUS oraz o związku 
ubezpieczeń z  życiem codziennym każdego Polaka, m.in. 
z  jego pracą zawodową. 

Uczniowie poznali historię i strukturę Oddziału ZUS 
w  Legnicy oraz budynku, w którym się mieści. Obecnie 
Wydział Obsługi Dokumentacji pełni rolę największego 

„Lekcje z ZUS” w Bibliotece 
Collegium Witelona

magazynu dokumentacji nieczyn-
nej ZUS w Polsce.

Prezentacja wzbudziła duże 
zainteresowanie, o czym świad-
czyła liczba zadawanych pytań. 
Uczniowie chcieli wiedzieć m.in., 
jakie składki są pobierane od niepeł-
noletnich pracowników, na jakich zasa-
dach może pracować osoba pobierająca 
emeryturę, na czym polega kontrola ZUS 
dotycząca zasadności pobierania zasiłku 
chorobowego.

Spotkania zostały zrealizowane jako ele-
ment projektu edukacyjnego dla szkół ponad-
podstawowych „Lekcje z ZUS”.
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Drużyna AZS Collegium Witelona złożona z absolwen-
tów Collegium Witelona Uczelnia Państwowa wystartowała 
3 września br. w  VIII edycji Osiedlowego Turnieju Piłkar-
skiego o  puchar radnego Piotra Żabickiego. 

Piotr Żabicki jest absolwentem Uczelni i  byłym senato-
rem. Zawody odbyły się w „Balonie” przy ul. Hangarowej 
w Legnicy. Wystąpiło 8 zespołów. Celem Turnieju była inte-
gracja lokalnej społeczności, promocja sportowej rywaliza-
cji i propagowanie piłki nożnej jako aktywnego spędzania 
czasu wolnego. W finale spotkały się zespoły Rehabilitacji 
i  Drużyny A. Po zaciętej rywalizacji na  boisku było 2:2, 
a  o zwycięstwie zadecydowały rzuty karne. Lepsza oka-
zała się drużyna Rehabilitacja Zdrowe Plecy.

Drużyna AZS Collegium Witelona wystąpiła w składzie: 
Andrzej Andrzejewski, Damian Cymbalista, Tomasz Chocho-
łek, Tomasz Dominiak (Kapitan), Franciszek Frąc, Mariusz 
Frąc, Piotr Krysa (Bramkarz), Marek Łępa. Nasz zespół 
ostatecznie zajął V miejsce. W  tym miejscu warto podkre-
ślić, że w  składzie znaleźli się absolwenci, którzy w  roku 

Absolwenci w grze
2003 w Gorzowie Wielkopolskim wywalczyli srebrny medal 
w  Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w  Piłce Nożnej 
Mężczyzn. 



Promocja

indywidualne
przygotowanie

do matury!!!

atrakcyjny
system

stypendiów

szkoła przygotowana
do wymagań nowej reformy

www.alo.legnica.pl
Legnica, ul. Sejmowa 5 C, sekretariat – pok. 132

tel. 76 723 29 12, fax 76 723 29 04
e     -     mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl
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rodzinna
atmosfera 

przygotowuje
do studiów
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nowości
wydawnicze

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa wspólnie 
z  Wydawnictwem Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej 
w Warszawie wydało kolejną (drugą) publikację w ramach 
projektu „Od ziemi Witelona do ziemi Iwana Franki” oraz 
serii „Doba Iwana Franki” realizowanych przez naszą Uczel-
nię w  ramach współpracy z  Pań-
stwowym Pedagogicznym Uniwersy-
tetem im. Iwana Franki w Drohoby-
czu, Państwowym Historyczno-Kul-
turowym Rezerwatem „Nagujewi-
cze” i  Stowarzyszeniem „Wspól-
nota Akademicka”.

Publikacja została dofinanso-
wana ze środków budżetu państwa 
w  ramach programu Ministra Edu-
kacji i  Nauki pod nazwą „Dosko-
nała Nauka” nr projektu DNM/
SP/548992/2022 kwota dofinan-
sowania 36 400,00 zł całkowita 
wartość projektu 41 200,00 zł.

Autorzy tego dwujęzycznego 
opracowania (w języku polskim 
i  ukraińskim) w  pięciu rozdzia-
łach omawiają wydarzenia z  lat 
1914 –1919 w  kontekście losów 
miasta, jego mieszkańców i całego 
regionu drohobyckiego. Opisane 
dzieje są historycznym refleksem 
tego, co działo się w Europie Środ-
kowo-Wschodniej w sferze polityki, 
dyplomacji, działań wojennych, 
a co stanowiło wyraz dążeń Ukra-
ińców do osiągnięcia najistotniejszego celu – utworzenia 
samodzielnej Ukrainy.

Dwa pierwsze rozdziały poświęcone są inwazji 
Rosji na  wschodzie Galicji i  okupacji tego regionu 
trwającej do  roku 1915. Głównym wątkiem III roz-
działu jest organizacja i  działalność cesarsko - kró-
lewskiego gimnazjum im. Franciszka Józefa w Dro-
hobyczu w  latach 1914 –1918. Obraz miasta, 
skutki rabunków i wandalizmu, ale także odbu-
dowa i  przywracanie funkcji administracyj-
nych, oświatowo - kulturalnych, gospodarczych 
itp. zostały opisane w rozdziale  IV. Ostatnia 
część (rozdział V) dotyczy spraw o szczegól-
nym znaczeniu dla niedawnej przeszłości 
i  współczesności Ukrainy, a  także Polski 
w  różnych kontekstach ich wzajemnych 
stosunków  –  dotyczy historii Zachod-
nioukraińskiej Republiki Ludowej, która 
ma istotne znaczenie dla kształtowa-
nia poczucia tożsamości współcze-
snego pokolenia Ukraińców, zwłasz-
cza młodego pokolenia.

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

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

Kluczowym celem publikacji jest zrekonstruowanie 
prawdy historycznej o wydarzeniach wojennych, politycz-
nych, kulturalnych i  edukacyjnych powiatu drohobyckiego 
w latach 1914 –1919, w szczególności na podstawie mało 
znanych lub całkowicie nieznanych źródeł, które pozwoli-

łyby lepiej zrozumieć mentalność 
i  losy wszystkich wspólnot naro-
dowych zamieszkałych w  regio-
nie drohobyckim (Polacy, Ukra-
ińcy, Żydzi, Niemcy), nie tylko 
w  przededniu wojny i  w czasie 
jej trwania, ale także w okresie for-
mowania się Zachodnioukraińskiej 
Republiki Ludowej i  II Rzeczypo-
spolitej. Zawarty materiał uzupeł-
niają liczne dokumenty i fotografie 
z omawianego okresu pochodzące 
z prasy, archiwów i muzeów, które 
pozwalają z większą dokładnością 
poznać historyczną przeszłość nie-
pokojących wydarzeń wojennych.

Autorami monografii są: dr 
Beata Skwarek – adiunkt Wydziału 
Nauk Społecznych i Humanistycz-
nych Collegium Witelona Uczel-
nia Państwowa w Legnicy, dr Bog-
dan Lazorak  –  dyrektor Państwo-
wego Historyczno - Kulturowego 
Rezerwatu „Nagujewicze” i wykła-
dowca Państwowego Pedagogicz-
nego Uniwersytetu im. Iwana Franki 
oraz mgr Tetiana Lazorak  –  star-

szy pracownik naukowy Muzeum Iwana Franki w  Nagu-
jewiczach. 

Recenzentami publikacji są historycy: z  Polski  –  prof. 
dr hab. dr h.c. Stanisław Dąbrowski, z  Ukrainy  –  prof. 
dr hab. Leonid Tymochenko.

Przytoczone w  monografii fakty działalności impe-
rium rosyjskiego na  Drohobyczczyźnie niewiele różnią 
się od  metod rosyjskich okupantów z  lat 1939 –1941, 
1944 –1953 i  są obserwowane także współcześnie 
(2014 – 2022) w codziennych działaniach nie tylko w rejo-
nach Donbasu i  Ługańska, ale w  całej Ukrainie. Wojna 
wywołana przez Rosję stała się jednym z  najpoważniej-
szych kryzysów społecznych, dramatem dla rodzin i  ludz-
kim cierpieniem, z których skutkami naród ukraiński i cały 
świat zmagać się będą jeszcze długo.

Wyrażamy nadzieję, iż publikacja znajdzie swoich 
odbiorców wśród szerokiego grona polskiej i  ukraińskiej 
społeczności, popularyzując wiedzę w szczególności wśród 
młodego pokolenia obu narodów, zwłaszcza w  kontek-
ście uświadomienia potrzeby pojednania i stawienia czoła 
w  walce o  niezależność.

drohobycz i ziemia drohobycka
w latach 1914 –1919

studia z dziejów miasta i regionu

Дрогобич і Дрогобицька земля 
у 1914 –1919 рр 

ДосліДження історії міста та регіону

bogdan lazorak
beata skwarek
tatiana lazorak

Bogdan Lazorak (богдан лазорак)

doktor historii, docent Katedry Współczesnej Historii i Nauk Historycz-
nych Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki 
w Drohobyczu, dyrektor Miejskiej Instytucji Rady Obwodu Lwowskie-
go „Administracja Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego 
„Nagujewicze”, autor 200 prac historycznych, m.in. miasta Drohobycza 
XIX i połowy XX wieku, ropy naftowej „Kalifornii Galicyjskiej”, muzeal-
nictwa i innych powiązanych tematów.

beata skwarek

doktor nauk humanistycznych, adiunkt Wydziału Nauk Społecznych 
i Humanistycznych Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Autor-
ka i współautorka wielu publikacji, organizatorka konferencji, koordy-
nator projektów w partnerstwie z Ukrainą, w tym o tematyce historycz-
nej i wolontariacie, Członek Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka”, 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Koła Korespondentów Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Dorohobyckiej.

Tetiana Lazorak (тетяна лазорак) 
 
magister edukacji pedagogicznej, starszy pracownik naukowy Muzeum 
im. Iwana Franki w Państwowym Rezerwacie Historyczno-Kulturalnym 
„Nagujewicze”. Prowadzi badania biograficzne Jurija Zojfera, zajmuje 
się historią gimnazjum Franciszka Józefa w Drohobyczu oraz historią 
i kulturą ziemi drohobyckiej, a także badaniem rękopisów w języku nie-
mieckim Muzeum Iwana Franki w Nagujewiczach.

Opracowanie zawiera istotne informacje dla poznania dziejów ówczesnego pokolenia Ukraińców 
i ich wzajemnych relacji ze środowiskiem innych narodowości. Autorzy pracy zwrócili uwagę na stra-
tegiczne znaczenie Galicji – przytoczyli wiele przykładów zaangażowania kierownictwa gimnazjum 
w sprawy kraju (Galicji) i Drohobycza, zwrócili szczególną uwagę na kwestie dotyczące ludności ży-
dowskiej.

prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Dąbrowski 

Pracę wyróżnia szereg problemów naukowych, które nie zostały jeszcze szczegółowo omówione 
w historiografii regionu oraz cenne dokumenty archiwalne, materiały prasowe, źródła z prywatnych 
archiwów. W większości są one wprowadzane do obiegu naukowego po raz pierwszy. Publikacja pra-
cy w dwóch językach (polskim i ukraińskim) przyczyni się do lepszego zrozumienia wspólnego dzie-
dzictwa Polaków i Ukraińców w Drohobyczu i jego okolicach w przeszłości, a także do pogłębienia 
zrozumienia między naszymi narodami.

prof. dr hab. leonid tymochenko
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Działacze Klubu Uczelnianego AZS Collegium Witelona 
od  6 do  9 października wzięli udział w  szkoleniu regio-
nalnym Akademickiego Związku Sportowego. W Szklarskiej 
Porębie spotkali się przedstawiciele dwóch środowisk: dol-
nośląskiego i opolskiego. Organizatorem szkolenia był Klub 
Uczelniany AZS Politechniki Opolskiej z  Prezesem Klubu 
Tomaszem Wróblem na  czele. 

Podczas spotkania poruszono następującą tematykę: 
„Poznajmy się”, „Właściwe sposoby na organizację czasu 
pracy”, „Organizacja ogólnopolskiej imprezy sportowej”, 
„Po co nam liga uczelniana”, „Grywalizacja jako forma pro-

Odnajdź w sobie AZS
mocji marki”, „Dlaczego legitymacja AZS jest taka ważna”. 
Program był bardzo bogaty, ale udało się znaleźć też czas 
nie tylko na integrację, ale również wizytę w górach oraz Ter-
mach Cieplickich. W szkoleniu wzięło udział ponad 30 stu-
dentów, m.in. z: Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechniki Opolskiej i Uni-
wersytetu Opolskiego.

Klub Uczelniany AZS Collegium Witelona Uczelnia Pań-
stwowa reprezentowali: Weronika Jurczyk (sekcja AZS piłki 
siatkowej), Michał Wozowczyk (sekcja AZS piłki nożnej), 
Tomasz Chochołek (Sekretarz Klubu AZS).




