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1 października – rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne
dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
w semestrze zimowym.
2 października – przy wsparciu Collegium Witelona
w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej odbył się XI Festiwal „Jesienny Romans. Barwy miłości różnych narodów”
im. Lidii Nowikowej. W koncercie wzięli udział artyści z Polski i z zagranicy, którzy zabrali publiczność w muzyczną
podróż w rejony miłości i namiętności. Goście wysłuchali
najpiękniejszych piosenek i romansów w różnych językach świata. Gościem specjalnym był wnuk patronki festiwalu Aleksander.
2 października – Fundacja Ars Activa wspólnie z parafią Ewangelicko-Augsburską w Legnicy i Legnickim Centrum Kultury w Kościele Mariackim w Legnicy zorganizowali koncert pt. „Ad Lucem… (Do światła) Witelon in
memoriam”. Złożonemu z trzech części – włoskiej, niemieckiej i polskiej – koncertowi dedykowanemu pamięci Witelona towarzyszyły fragmenty tekstów autorstwa urodzonego
w Legnicy jednego z najwybitniejszych polskich XIII-wiecznych naukowców.
3 października – w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Collegium Witelona odbyła się uroczysta Inauguracja
Roku Akademickiego 2022/2023. To właśnie podczas tej
ceremonii przedstawiciele studentów pierwszego roku złożyli ślubowanie i zostali przyjęci w poczet studentów Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Inauguracja Roku
Akademickiego 2022/2023 w Collegium Witelona zainaugurowała obchody Jubileuszu 25-lecia Uczelni, w ramach
którego najważniejsze uroczystości przypadną na czerwiec 2023 roku.
3 października – Witelonka zainaugurowała rok akademicki 2022/2023. W uroczystości rozpoczynającej 25. rok
działalności udział wzięła Marzena Machałek, Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, która przekazała władzom Collegium Witelona czek na kwotę ponad 5,5 mln zł.
3 października – uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy
gościli w Ośrodku Szkolenia Maszynistów w Collegium
Witelona.
4 października – dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych Witelonka zorganizowała szkolenia
organizacyjne.
4 października – na terenie Szkoły Podstawowej
nr 1 w Legnicy odbyła się „XVIII Legnicka Paraolimpiada TPD” oraz „Festyn Integracyjny Pożegnanie
Lata 2022”. Na festyn i paraolimpiadę przyjechali
uczestnicy z całego Zagłębia Miedziowego. Było
kilka stanowisk sprawnościowych, swoje punkty
mieli policjanci Komendy Miejskiej, Straży Miejskiej z Legnicy oraz studenci Collegium Witelona.
6 października – seniorzy ze Ścinawy rozpoczęli nowy rok akademicki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku pod patronatem Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Wykład
na rozpoczęcie roku akademickiego pod tytułem „W drodze do zdrowia – przystanek
kosmetyki” wygłosiła dr Grażyna Sondel
z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze
Fizycznej Collegium Witelona.

6 października – dla
studentów pierwszego roku,
którzy rozpoczęli swoją przygodę ze studiami, Collegium
Witelona zorganizowało dzień
adaptacyjny. Pracownicy uczelni
w trakcie spotkań przedstawiali
informacje na temat naszego
kampusu i wspólnie ze studentami
zwiedzali bazę dydaktyczną. Grupy
odwiedziły m.in. bibliotekę uczelnianą
oraz czytelnię naukową i komputerową.
7 października – Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów Collegium Witelona dr
Monika Wierzbicka oraz Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” mgr Jerzy
Stefaniak uczestniczyli w jubileuszu 50-lecia
Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach
i 30-lecia Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonych w Polkowicach.
7 października – w Centrum Spotkań dla
Uchodźców w Domu Studenta Collegium Witelona zorganizowano piknik jesienny. Mamy wspólnie z dziećmi uczestniczyły w zabawach ruchowych
i tanecznych. Przeprowadzono konkursy muzyczne,
plastyczne i układania jesiennych kompozycji. Wszystkie artykuły zostały zakupione z dotacji od Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions, od którego
nasze Centrum otrzymało środki w ramach wsparcia działań na rzecz Uchodźców z Ukrainy.
8 października – dla studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych Witelonka zorganizowała szkolenia organizacyjne.
13 października – Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Collegium Witelona przeprowadziła wybory kandydatów do Senatu oraz do Rady Uczelnianej Samorządu
Studenckiego.
14 października – uczniowie Zespołu Szkół Akademickich, czyli Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
w Legnicy oraz Technikum Akademickiego w Legnicy działających przy Collegium Witelona Uczelnia Państwowa przygotowali uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
18 października – w Collegium Witelona rozpoczęły
się bezpłatne zajęcia z języka japońskiego, które prowadzi lektor z Japonii Mika Tokuhiro
20 października – Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Collegium Witelona wraz ze Sky Club Legnica
przygotowała dla wszystkich żaków „Studenckie Otrzęsiny
Legnicy”.
27 października – Szpital św. Łukasza w Bolesławcu zorganizował I Forum Położnicze „Mama & Niemowlę”. Forum
przeznaczone było dla położnych, pielęgniarek oraz rodziców. Podczas wydarzenia zaprezentowano ofertę Collegium Witelona.

co przed nami
30 listopada – zakończy się przyjmowanie wniosków
do Rocznego Planu Wydawniczego Uczelni na 2023 rok.
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Nowoczesność i innowacyjność
w Witelonce
Podczas konferencji prasowej zorganizowanej z okazji inauguracji roku akademickiego w Collegium Witelona
Uczelnia Państwowa Marzena Machałek, Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji i Nauki, stwierdziła, że nowoczesność i innowacyjność stają się znakiem firmowym legnickiej uczelni. Podkreślała również rozwój bazy dydaktycznej i oferty Uczelni.
– Badamy losy absolwentów – mówiła minister Marzena
Machałek. – Po tej uczelni dobrze sobie radzą na rynku
pracy. Collegium Witelona ma nie tylko szeroką ofertę,
ale też uruchomiło bardzo potrzebne kierunki kształcenia,
zwłaszcza medyczne.
Najlepsza na Dolnym Śląsku uczelnia zawodowa,
siódma w kraju w rankingu „Perspektyw”, uczelnia z 25-letnią historią, w nowym 2022/2023 roku akademickim kształcić będzie 1283 studentów pierwszego roku, w tym 30
na nowo otwartym kierunku Położnictwo i 40 z Ukrainy.
W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba studentów pierwszego roku wzrosła o blisko 100 osób. Źródło wszystkich
sukcesów Rektor Andrzej Panasiuk widzi w wysiłku kadry
i unowocześnianiu zaplecza uczelni.
– Inwestujemy w rozwój infrastruktury, aby sprawnie
funkcjonować. Prowadzimy też inne działalności. Jedną
z ciekawszych jest nasz Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów Kolejowych, który prowadzimy przy ścisłej współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego i jesteśmy jedyną uczelnią wyższą prowadzącą tego typu dzia-

łalność – mówi prof. dr hab. Andrzej Panasiuk, Rektor
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.
Efektem podjętych przez władze Collegium Witelona działań jest m.in farma fotowoltaiczna, którą Witelonka uruchomiła poza kampusem. Łącznie z instalacjami
na dachach budynków w kompleksie przy ul. Sejmowej
przynosi uczelni 400 tys. zł zysku rocznie.
– Collegium Witelona to inwestycje nie tylko w sprzęt,
ale także inwestycje w ludzi, dlatego stworzone zostały
etaty naukowo-badawcze, dzięki czemu nasi pracownicy
mogą rozwijać się naukowo. Dzięki współpracy z zakładami pracy udało nam się uzyskać bony na innowacje.
Przedsiębiorcy przychodzą do nas, abyśmy pomogli im
rozwiązać konkretne problemy. Tym powinna być dzisiaj
nauka, czyli wsparciem dla otoczenia społeczno -gospodarczego – zaznaczył dr Karol Rusin, prorektor do spraw
rozwoju Collegium Witelona.
Minister Marzena Machałek zapowiedziała zwiększenie subwencji Collegium Witelona Uczelni Państwowej
o 1,5 mln zł na podwyżki wynagrodzeń kadry. Wspomniała też o przekazaniu uczelni 5,5 mln zł na rozwój
uczelnianej bazy dydaktycznej.
Ten rok akademicki jest szczególny z kilku powodów.
Legnicka uczelnia rozpoczyna go pod nowym szyldem,
jako Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, jednocześnie jest to 25. rok jej działalności.
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O roli uczelni zawodowych
w rozwoju społecznym
VIII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych odbyło się w dniach 19 –22 września w Łomży w murach Akademii Nauk Stosowanych. Collegium Witelona Uczelnia Państwowa reprezentowali prorektorzy: dr Monika Wierzbicka – Prorektor ds. Dydaktyki
i Studentów, dr Bogumiła Wątorek – Prorektor ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą orz dr Karol Rusin – Prorektor
ds. Rozwoju.
Uczelnia w Łomży była po raz pierwszy organizatorem i gospodarzem wydarzenia tej rangi. Podczas kilkudniowych obrad członkowie KRePUZ podejmowali decyzje
oraz wymieniali się wiedzą i doświadczeniami z zakresu
funkcjonowania ich placówek w kontekście krajowego szkolnictwa wyższego oraz wyzwań związanych z przyszłością
nauki, dydaktyki i bieżącą sytuacją ich placówek.
Głównym tematem VIII Zgromadzenie Plenarnego KRePUZ,
którego przewodniczącym jest dr hab. Dariusz Surowik, Rektor ANSŁ, były sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem wyższego szkolnictwa zawodowego. O znaczeniu,
roli uczelni zawodowych w rozwoju społecznym, gospodarczym regionów i kraju mówili zaproszeni goście: Marcin Czaja – Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego
w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Jarosław Oliwa – Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów MEiN, prof. dr hab.
Stanisław Wrzosek – przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Dariusz Dolański – Przewodniczący Zespołu Nauk Humanistycznych oraz Nauk Teologicznych PKA, prof. dr hab. Janusz Uriasz – Przewodniczący

Zespołu Nauk Inżynieryjno - Technicznych PKA.
– Publiczne uczelnie zawodowe
działają w miastach o innej specyfice niż wielkie aglomeracje, są
jednymi z większych pracodawców
w regionie, a edukacyjnie odpowiadają na potrzeby społeczne i gospodarcze swojego lokalnego środowiska, gdyż
mają je znakomicie rozpoznane – mówił
podczas otwarcia Zgromadzenia Plenarnego KRePUZ prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, podkreślając, że głos tego typu
uczelni jest w krajowym środowisku coraz lepiej
słyszalny, między innymi dzięki osobistemu zaangażowaniu rektorów tychże uczelni.
Marcin Czaja, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego MEiN, podkreślał, że publiczne
uczelnie zawodowe, które zdobyły w wyniku przeprowadzonej ewaluacji jednostek naukowych kategorię naukową B+, mają otwartą drogę do zmiany
nazwy (w gronie takich uczelni jest ANSŁ), a Jarosław Oliwa, Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów MEiN, omówił stan finansów w sektorze szkolnictwa wyższego ze szczególnym uwzględnieniem publicznych uczelni zawodowych, a także przedstawił algorytm
finansowania tychże uczelni na nowy rok.
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VIII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych było połączone z Jubileuszem
18-lecia Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, którego
artystycznym ukoronowaniem stał się koncert „Vivat Academia” w Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego
w Łomży pod batutą prof. Jana Miłosza Zarzyckiego.
Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych
tworzą publiczne uczelnie zawodowe reprezentowane przez
rektorów. KRePUZ jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego mającą na celu współpracę
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tych uczelni, dbanie o ich interesy i reprezentację w środowisku szkolnictwa wyższego, w kraju i na arenie międzynarodowej.
KRePUZ jest przestrzenią wymiany dobrych praktyk
i działa na korzyść szkolnictwa zawodowego w Polsce.
To także forum wymiany wiedzy, poprzez które publiczne
uczelnie zawodowe komunikują wspólny kierunek zmian,
określają cele rozwoju dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego, spotykając się także z decydentami z obszaru
szkolnictwa wyższego.
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Międzynarodowa debata
w Witelonce
W Collegium Witelona Uczelnia Państwowa 23 września
odbyła Międzynarodowa Konferencja „Innowacyjne Rozwiązania w Gospodarce Smart Economy & Smart Industry
2022”.
W konferencji wzięli udział naukowcy, wykładowcy akademiccy, przedsiębiorcy, przedstawiciele światowych koncernów i inni specjaliści, reprezentujący m.in. takie branże
jak ekonomia, energetyka, informatyka, inżynieria produkcji, logistyka, przemysł 4.0, robotyka, transport, zarządzanie, marketing.
– Głównym celem konferencji była prezentacja innowacyjnych rozwiązań w kluczowych obszarach gospodarki oraz
wymiana doświadczeń wynikających z praktyki gospodarczej – mówił dr inż. Daniel Medyński, dziekan Wydziału
Nauk Technicznych i Ekonomicznych Collegium Witelona.
Organizująca wydarzenie legnicka uczelnia wyższa
zaprosiła do Komitetu Naukowego konferencji przedstawicieli środowisk naukowych z kraju i ze świata, m.in. Wielkiej Brytanii, Portugalii, Ukrainy, Indonezji. Wśród prelegentów znaleźli się także reprezentanci firm i organizacji z regionu, z którymi Collegium Witelona na co dzień
współpracuje.
– Konferencja skierowana była głównie do pracowników naukowych i przedstawicieli biznesu, ale dzięki temu,
że jednym z jej celów jest także zacieśnianie współpracy
między nauką, biznesem, gospodarką i przemysłem, konferencja powinna przynieść także duże korzyści dla studentów, którzy zyskają nowe możliwości odbywania praktyk,
staży, zdobywania ciekawych miejsc pracy – dodał dr inż.
Daniel Medyński. Jak wyjaśnił, ważnym efektem konferencji jest pokazanie znaczenia naszego regionu w rozwoju
gospodarczym Polski i Europy.
Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Edukacji i Nauki oraz prof. dr hab. Andrzej Panasiuk JM Rektor Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Współorganizatorami wydarzenia byli: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
oraz Instytut Technologii i Innowacji Collegium Witelona.
Wśród partnerów wydarzenia znaleźli się m.in.: Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne, Naczelna Organizacja Tech-

niczna, Związek Pracodawców
Polska Miedź, Polskie Towarzystwo
Zarządzania Produkcją czy Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.
Główny panel dyskusyjny „Smart
Economy & Industry”, zorganizowany
pod patronatem Związku Pracodawców
POLSKA MIEDŹ, poprowadził dr hab.
Piotr A. Wrzecioniarz, prof. CW (Prezes
Zarządów: Instytutu Inwentyki sp. z o.o.,
TUVPOL sp. z o.o., Intergeo Polska sp. z o.o.).
W dyskusji wzięli udział: Piotr Beling (Director of Industry 4.0 – Digital Solutions Spyrosoft
S.A.), Monika Dobska (Prezes Zarządu Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego o / Poznań, prof.
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu), Przemysław Bożek (Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.), Thomas Kaiser (Członek Zarządu ds. Produkcji, Business Information Security Officer – Mercedes Benz Manufacturing Poland
sp. z o.o.), Przedstawiciel KGHM Polska Miedź S.A.
Beata Staszków (Prezes Zarządu Związku Pracodawców
POLSKA MIEDŹ) oraz Artur Wojewoda (Prezes Zarządu
Yaskawa Polska sp. z o.o.).
Główna sesja plenarna „Smart Economy & Industry”
rozpoczęła się od wystąpienia Stanisława Iwana (Dziekana Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu,
prof. Akademii Morskiej w Szczecinie) i Kingi Kijewskiej
z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie pt. „Od zrównoważonych miast
do miast inteligentnych”, następnie Marcin Kowalski (Prezes
Zarządu Human Partner sp. z o.o.) omówił „Rozwój kompetencji liderów transformacji cyfrowej”, a Piotr Bonarski
(z Plant Manager Technonicol – Insulation sp. z o.o.) i Adam
Wysoczański (Utrzymanie Ruchu Technonicol – Insulation
sp. z o.o.) oraz Dorota Kuchta (prof. Politechniki Wrocławskiej) i Anna Brdulak (Politechnika Wrocławska) zaprezentowali „Zastosowanie rozwiązań technologicznych z obszaru
przemysłu 4.0 jako wsparcie narzędzi Lean manufacturing
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w zakładzie produkcyjnym Technonicol-Insulation sp. z o.o.”.
W dalszej części obrad Marek Carbon (Prezes Zarządu
Aidar sp. z o.o.) omówił temat „Work smarter, not harder –
immersyjne środowisko szkolenia zawodowego oraz wsparcia technicznego jako odpowiedź na wyzwania branży produkcyjnej”, Artur Wojewoda (Prezes Zarządu Yaskawa Polska sp. z o.o.) przedstawił „Możliwe scenariusze rozwoju
robotyki”, Daniel Kowalski (Prezes Zarządu 5sAutomate sp.
z o.o.) wraz z Danielem Medyńskim (Dziekanem Wydziału
Nauk Technicznych i Ekonomicznych, prof. Collegium Witelona UP) omówili „Lean Robotics – nowe podejście w zakresie automatyzacji procesów”. Na zakończenie tej części
konferencji Renata Gnitecka (Dyrektor Instytutu Technologii
i Innowacji, prof. Collegium Witelona UP), Bogumiła Wątorek (Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof.
Collegium Witelona UP) przedstawiły „Instytucje i rozwiązania wspierające innowacje oraz transfer wiedzy
i technologii do gospodarki w Polsce”.
Pierwszą sesję plenarną pt. „Industry 4.0 & Smart
Logistics” poprowadziła Anna Burduk (prof. Politechniki Wrocławskiej), a swoje prezentacje przedstawili
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w niej: Katarzyna Antosz (prof. Politechniki Rzeszowskiej);
Arkadiusz Gola (prof. Politechniki Lubelskiej); Jose Machado
(prof. University of Minho); Patrik Grznár (prof. University
of Žilina): „Principle component analysis for product quality
system control development”; Monika Bogucka (Projects and
Infrastructure Planning Manager, Mercedes-Benz Manufacturing
Poland sp. z o.o.): „Zintegrowany system zarządzania projektami w obliczu rewolucji przemysłowej 4.0”; Piotr Motyka
(Logistics Process Manager CCC S.A., Collegium Witelona
UP): „Optymalizacja stanowisk roboczych w branży motoryzacyjnej – przegląd dostępnych rozwiązań”; Arkadiusz
Maziarz (Dyrektor ds. technicznych Protel sp. z o.o.): „ProTV
system automatycznego monitorowania i wykrywania wykroczeń drogowych na przejazdach kolejowo-drogowych” oraz
Arkadiusz Żurek (Dyrektor Generalny Instytutu INTL, Collegium
Witelona UP); Agnieszka Tubis (prof. Politechniki Wrocławskiej): „Wykorzystanie dronów jako wsparcia dla procesów
logistycznych w Przemyśle 4.0”.
Drugą sesję plenarną pt. „Green Energy & Electromobility”
prowadził Jerzy Kuś (prof. Collegium Witelona UP). Wystąciąg dalszy na str. 10
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Międzynarodowa debata… cd. ze str. 9
pili w niej następujący prelegenci: Zdzisław Szalbierz (prof.
Politechniki Wrocławskiej): „Innowacje czynnikiem rozwoju
gospodarki”; Witold Hnat (Członek Zarządu Mine Master
sp. z o.o.): „Samojezdne maszyny górnicze zasilane bateryjnie – od koncepcji do prototypu”; Włodzimierz Mischke
(Prezes Zarządu Albedor Energy sp. z o.o., Collegium Witelona UP): „Współczesne technologie, rynek i trendy Odnawialnych Źródeł Energii”; Bogumiła Wnukowska (prof. Collegium Witelona UP) i Michał Czosnyka (Politechnika Wrocławska): „Potencjał technologii wodorowych” oraz Paweł
Jóźwiakowski (Collegium Witelona UP) i Sebastian Faryniarz
(Collegium Witelona UP): „Wykorzystanie technologii paneli
fotowoltaicznych do obniżenia kosztów działalności na przykładzie producenta opakowań przemysłowych”

nowych komponentów w motoryzacji”; Jacek Chęcmanowski (Politechnika Wrocławska):
„Wpływ sekwencji nanoszenia
cienkich warstw Y2O3 i CeO2 otrzymanych metodą zol-żel na żaroodporność folii FeCrAl podczas cyklicznego utleniania wysokotemperaturowego”; Bartłomiej Samociuk (Politechnika Wrocławska): „Zastosowanie słodu
jęczmiennego jako spoiwa w technologii mas formierskich”; Jarosław Dropik
(Specjalista ds. badań, Poznański Instytut Technologiczny, Sieć Badawcza Łuka-

Monika Dobska (Prezes Zarządu PTE o/Poznań, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu) poprowadziła trzecią
sesję pn. „E-Business & E-Industry”. Swoje referaty przedstawili w niej: Ewa Szkic-Czech (Collegium Witelona UP):
„Systemy automatyki pomiarowej w kształtowaniu kapitału
biznesowego ery wiedzy na przykładzie systemu poboru
opłat drogowych”; Piotr Nadybski (Prezes Zarządu Blumilk
sp. z o.o., Collegium Witelona UP) i Krzysztof Rewak (Prezes Zarządu Blumilk sp. z o.o., Collegium Witelona UP):
„Wykorzystanie metod inteligentnej optymalizacji w celu
podnoszenia efektywności procesów produkcyjnych”; Barbara Kurkowska (Collegium Witelona UP) i Paweł Jóźwiakowski (Collegium Witelona UP): „Konsekwencje wprowadzania do życia gospodarczego sztucznej inteligencji”;
Justyna Lewandowska-Bratek (Collegium Witelona UP):
„Next tech w marketingu – jak wykorzystać nowoczesne technologie do budowania doświadczenia
konsumenckiego” oraz Bożena Jasiak-Kaczmarek
(Collegium Witelona UP); Tadeusz Kowalski (Collegium Witelona UP): „Zastosowanie Robotic Process Automation w dziale personalnym”.
Podczas kolejnej sesji omawiano „Smart
Economy & Industry” / „Industry 4.0 & Smart
Logistics”, poprowadziła ją Katarzyna Antosz
(prof. Politechniki Rzeszowskiej). Wśród prelegentów byli: Grzegorz Lesiuk (prof. Politechniki Wrocławskiej) i Krzysztof Junik
(Strongflex.pl) oraz Szymon Duda (Politechnika Wrocławska): „Przewidywanie trwałości zmęczeniowej poliureta-

siewicz) i Daniel Medyński (prof. Collegium Witelona UP):
„Tworzywa sztuczne z surowców odnawialnych czy nieodnawialnych? Możliwości wykorzystania ABS i PLA w technikach formowania wtryskowego oraz druku 3D” oraz Tomasz
Janiak (Redaktor Media Logistyka, Poznański Instytut Technologiczny, Sieć Badawcza Łukasiewicz): „Logistyka w «nowej
normalności» vs «nowa normalność» w logistyce”.
Następną część obrad poprowadził Arkadiusz Gola
(prof. Politechniki Lubelskiej), a dotyczyła ona „E-Business
& E-Industry”. Jej prelegentami byli: Sławomir Kłosowski
(Collegium Witelona UP): „Pomiar dojrzałości procesowej CREM i procesu controllingu na przykładzie małych
i średnich przedsiębiorstw”; Anna Burduk (prof. Politechniki Wrocławskiej); Magdalena Dąbrowska (prof. Collegium
Witelona UP); Grzegorz Derłęga (Politechnika Wrocławska): „Ocena ryzyka procesów produkcyjnych w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym”; Paweł Andrzejczyk
(Kierownik Ośrodka Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów Collegium Witelona UP) i Ewa Rajczakowska (Z-ca
Kierownika Ośrodka Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów Collegium Witelona UP) oraz Julius Gaidys (Vilnius Gediminas Technical University): „The use of modern
IT technologies in the process of training train drivers,
on the example of Poland and Lithuania”; Krzysztof Kolbusz (Collegium Witelona UP) i Tomasz Pelc (PB Technik
sp. z o.o., Collegium Witelona UP): „Wirtualizacja procesów robotycznych – wybrane narzędzia” oraz Joanna
Kenc (Collegium Witelona UP) i Ewa Szostak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu): „Dekarbonizacja transportu wyzwaniem dla żeglugi śródlądowej”
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Na zakończenie obrad przygotowano specjalną sesję
posterową na antresoli przy wejściu głównym do bud. E.
Udział w niej wzięli Magdalena Dąbrowska (prof. Collegium
Witelona UP), Daniel Medyński (prof. Collegium Witelona
UP), Wiktor Bieliński (Collegium Witelona UP) i Krzysztof Kolbusz (Collegium Witelona UP): „Reorganization of the assembly station in the production process of the sliding floor
for loading ramps in the context of improving the quality
of the finished product”; Daniel Dębowski (Uniwersytet Zielonogórski), Jarosław Kowalczyk (Uniwersytet Zielonogórski)
i Paweł Jurczak (Uniwersytet Zielonogórski): „Application of
the A3 report as a thought process in solving production
problems in the automotive industry”; Daniel Dębowski (Uniwersytet Zielonogórski) i Bartosz Sorbjan (Collegium Witelona
UP) oraz Paweł Jurczak (Uniwersytet Zielonogórski): „Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego na wybranych stanowiskach procesu produkcyjnego”; Daniel Medyński (prof. Collegium Witelona UP): „Nowoczesne materiały kompozytowe
o podwyższonej odporności na zużycie na bazie staliwa
Hadfielda strefowo zbrojonego ceramiką”; Dariusz Michalski (Uniwersytet Zielonogórski), Monika Michalska (Uniwersytet Zielonogórski), Piotr Skoczylas (Collegium Witelona
UP) oraz Kamil Piech (Collegium Witelona UP): „Warunki,
metody i narzędzia sterowania przepływami w elastycznych łańcuchach dostaw”; Dariusz Michalski (Uniwersytet
Zielonogórski), Monika Michalska (Uniwersytet Zielonogórski) i Karol Zygadło (Collegium Witelona UP): „Supply chain
functioning according to the flexible management model”;
Błażej Prus (Prezes Zarządu PPHU Vitbis sp. z o.o.): „Innowacje technologiczne a tradycyjny rękodzielniczy wyrób
szklanych ozdób choinkowych”; Bożena Rudnicka (Collegium Witelona UP): „Informacje o innowacjach w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności”;
Przemysław Siudak (prof. Collegium Witelona UP): „Podatek od nieruchomości płacony przez firmy strefowe jako
element dochodów budżetowych wybranych gmin objętych
LSSE”; Bogumiła Wątorek (prof. Collegium Witelona UP):
„Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów
Unii Europejskiej” oraz Anetta Zielińska (prof. Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu), Mariola Drozda (Zespół
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej
Górze), Magdalena Dąbrowska (prof. Collegium Witelona UP), Grygorii Monastyrskyi (prof. Ternopil National
Economic University): „Lean Society as an innovative
philosophy of management contemporary societies”
Collegium Witelona, wiodąca w kraju uczelnia wyższa kształcąca praktycznie, od lat stawia na dobrą współpracę z otoczeniem społeczno - gospodarczym, angażuje się też w realizację projektów badawczo - rozwojowych,
we współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w zakresie m.in. robotyzacji, rozwiązań IT czy rozwiązań technologiczno- produkcyjnych. Rok temu uczelnia powołała
do życia Instytut Technologii i Innowacji, którego zadaniem jest wspieranie realizacji
prac badawczych i rozwojowych, komercjalizacja wyników tych prac, transfer
wiedzy i technologii do gospodarki,
a także wspieranie kształcenia praktycznego i przedsiębiorczości studentów.
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Energy Industry Mixer
o polityce energetycznej
Studenci oraz pracownicy Wydziału Nauk Technicznych
i Ekonomicznych Collegium Witelona uczestniczyli w III edycji Energy Industry Mixer, zorganizowanej 21 września
w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
W tym prestiżowym międzynarodowym spotkaniu gromadzącym samorządy, firmy i branżę energetyczną można
było pozyskać informację dotyczące OZE i nawiązać kontakty z firmami związanymi ze stosowaniem nowoczesnych
technologii w energetyce.
– Idea Energy Industry Mixer wpisuje się w postępującą
politykę klimatyczną oraz zmianę w strukturze wytwarzania
energii, co ma kluczowe znaczenie we wprowadzaniu innowacyjnych technologii. Jest to szczególnie istotne w związku
z obecnymi wydarzeniami, które mają miejsce na światowym rynku energii i gazu. LSSE w tym roku świętuje 25-lecie
i cieszę się, że tak ważne wydarzenie po raz pierwszy
odbędzie się w Legnicy akurat teraz – mówił Przemysław
Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Studenci dzięki temu zdobywali praktyczną wiedzę
od osób posiadających bogate doświadczenie zawodowe
oraz prowadzili dyskusje z innymi uczestnikami.
Przedsięwzięcie było skierowane do podmiotów zainteresowanych realizacją projektów w zakresie efektywności

energetycznej, odzysku materiałów, a także produkowania energii z odpadów.
– To ważna konferencja gospodarcza poruszająca tematykę związaną z rozwojem nowych technologii,
odnawialnych źródeł energii i technologii wodorowych. Najważniejsza jednak jest obecność partnerów dużego,
międzynarodowego biznesu. Do Legnicy
przyjechali między innymi przedstawiciele
z Włoch przygotowujący duże projekty
gospodarcze – wszystko po to, aby region
południowo -zachodniej Polski dobrze się rozwijał. Nie mam wątpliwości co do prawidłowej
obsługi nowych inwestycji. LSSE przez 25 lat
udowodniła, że reprezentuje najwyższy poziom
profesjonalizmu w zakresie realizacji przedsięwzięć
przemysłowych i gospodarczych oraz wsparcia
od strony organizacyjnej i merytorycznej – podsumował sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska.
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
wyróżniło Witelonkę
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa znalazło się
w gronie 12 wyróżnionych uczelni w Polsce spośród 100
realizujących projekt z dostępności i zostało zaproszone
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na konferencję pt. „Polskie uczelnie coraz bardziej dostępne”. Konferencję zorganizowano w dniach 20 – 21 października
2022 r. w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Podczas obrad była okazja do zaprezentowania osiągnięć projektu, a także możliwość dyskusji i przedstawienia propozycji, co jeszcze można zrobić
w kwestii dostępności kształcenia na poziomie wyższym.

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, w partnerstwie
z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego FIRR z siedzibą
w Krakowie, od stycznia 2020 roku realizuje projekt pt.
„Collegium Witelona – Uczelnia dostępna”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu wynosi:
3 927 339,96 zł Celem głównym projektu jest dostosowanie budynków i przepisów obowiązujących w Uczelni
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadr uczelni, co przyczyni się do poprawy dostępności kształcenia na poziomie wyższym dla osób ze szczególnymi potrzebami.
W ramach projektu Witelonka opracowuje i dostosowuje już istniejące procedury i przepisy obowiązujące w Uczelni do potrzeb osób ze szczególnymi
potrzebami, tj. Statut uczelni, regulamin studiów,
regulamin pomocy materialnej etc. Opracowany
został model dostępności architektonicznej wraz
z planem naprawczym oraz model dostępności
serwisu www wraz z planem naprawczym.
Uczelnia zatrudniła również osobę z niepełnosprawnościami, która m.in. jest zaangażowana w prace nad nową stroną internetową. W ramach działań projektowych
realizowane są szkolenia dla pracowników Uczelni, które podnoszą wiedzę
i świadomość z zakresu różnych niepełnosprawności, oprócz szkoleń świadomościowych realizowane są szkolenia specjalistyczne, np.: tworzenie

i dostępność materiałów elektronicznych zgodnie z wymogami WCAG 2.1 czy też wsparcie pracowników dziekanatów w kontakcie ze studentem z niepełnosprawnością,
np. z zaburzeniami natury psychicznej.
Uczelnia wymieniła 5 dźwigów osobowych, zakupiła
sprzęt wspomagający widzenie – wideowoll oraz słyszenie – pętle induktofoniczne. Zakupiono również skanery
z oprogramowaniem OCR, etykietownicę, dzięki której opisano w języku Braillea sale wykładowe, ćwiczeniowe,
dziekanaty. Zakupiono fotel oraz krzesełka ewakuacyjne,
dostosowano podjazdy komunikacyjne na terenie kampusu.
Opracowano kurs e-learningowy – kompendium wiedzy nt.
różnych niepełnosprawności, z kursu m.in. będą korzystali
nowo zatrudnieni pracownicy. Jednym z ostatnich działań
jest uruchomienie nowej strony internetowej uczelni – http://
www.collegiumwitelona.pl/
W ramach projektu uczelnia zakupiła stanowisko komputerowe z dostępem do wideotłumacza języka migowego,
zakupiono pomoce dydaktyczne związane z realizacją
zajęć dydaktycznych dostosowanych do osób z OzN, m.in.
google VR wraz z oprogramowaniem. Częściowo dostosowano materiały informacyjno-rekrutacyjne do potrzeb kandydatów (OzN).

Jednym z głównych elementów projektu jest stworzenie
modelu wsparcia na podstawie analizy informacji uzyskanych od studentów (w tym z niepełnosprawnościami), a także
w oparciu o badanie tajemniczy klient. Model, o którym
mowa, będzie kluczowy w działalności uczelni, jeśli chodzi o jeszcze większe otwarcie się na studentów ze szczególnymi potrzebami. Będzie to dokument, który w kompleksowy, wieloaspektowy sposób określi zakres wsparcia oraz
formy zabezpieczenia praw osób z niepełnosprawnościami
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, lokalnej specyfiki uczelni oraz zgłaszanych potrzeb.
Wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu
mają za zadanie na stałe zmienić wizerunek uczelni i otworzyć ją jeszcze bardziej na potrzeby studentów, w tym również studentów ze szczególnymi potrzebami.
Projekt będzie realizowany do 30 września 2023 roku.
Zaplanowanych jest jeszcze szereg innych działań podnoszących dostępność w Collegium Witelona.
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Początek zajęć
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
W Collegium Witelona 23 września 2022 r. nastąpiło uroczyste rozpoczęcie zajęć dydaktycznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a wykład inauguracyjny
pt. „Kiedy jedne drzwi się zamykają, inne się otwierają” wygłosiła dr Bogna Bartosz, pracownik naukowy
i psycholog zaangażowana w działalność w zakresie edukacji i aktywizacji seniorów; przewodnicząca
Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej powołanej
przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, której
celem jest właśnie podejmowanie działań na rzecz
osób starszych.
Przedstawiony wykład jest pierwszym z cyklu prezentacji z psychologii pozytywnej, które będą realizowane w ramach zadania „RAP II – razem, aktywnie, pozytywnie – wsparcie dla Uniwersytetu Trzeciego
Wieku” dofinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Propozycja cyklu wykładów z psychologii pozytywnej jest próbą zapobieżenia trudnym emocjom, na które
mogą być narażone osoby starsze. Wydarzenia ostatnich lat i miesięcy, począwszy od sytuacji pandemicznej po niepewność bezpieczeństwa kraju, istotnie wpływają na obniżenie nastroju. Siła negatywnych przeżyć
(strach, wycofanie, zaskoczenie, wrogość, przygnębienie etc.) jest tak wielka, że aby móc poradzić sobie
z nimi, trzeba uruchomić specjalne strategie radzenia
sobie z codziennością. Liczymy, że wykłady z psychologii pozytywnej stanowić będą znaczące narzędzie
wsparcia i pomocy dla słuchaczy UTW.
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Studenci Collegium Witelona
z pomysłem na biznes!
Podczas konferencji pt. „Strefa pomysłodawcy. Wsparcie 4.0”, zorganizowanej przez Rebels Valley sp. z o.o.
w Agencji Rozwoju Regionalnego Arleg S.A. w Legnicy,
studenci Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Collegium Witelona zaprezentowali pomysły na własny biznes.
Studentka Dominika Sapa przedstawiła koncepcję transformacji pojazdów spalinowych w elektryczne, natomiast
Maksymiv Nazarii omówił innowacyjny projekt dotyczący
budowy domów modułowych. Witelonka gratuluje pomysłów!

„Strefa pomysłodawcy. Wsparcie 4.0” to ogólnopolski pilotażowy program Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wspierający innowacyjność w Polsce. Program ma na celu upowszechnianie
innowacji, tworzenia nowych idei
i pomysłów skupiających zespoły i ludzi
gotowych do eksperymentowania i poszerzania swoich horyzontów.
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Letnia szkoła języka polskiego
dla kandydatów na studia
z Ukrainy zakończona
Kandydaci na studia pochodzący z Ukrainy po miesięcznym intensywnym kursie otrzymali w piątek certyfikaty poświadczające udział w 40-godzinnych zajęciach
z języka polskiego. Znacząca poprawa kompetencji językowych ułatwi adaptację i rozpoczęcie studiowania w Witelonce. Większość uczestników przyznaje, że udział w kursie był bardzo ważny i niezwykle potrzebny. Bezpłatne
zajęcia finansowane były z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczestnicy projektu przez cały rok akademicki
2022/2023 mają zagwarantowane konwersacje z języka

polskiego, indywidualne konsultacje oraz warsztaty grupowe z doradcą zawodowym, wsparcie psychologiczne
oraz zapewniony pakiet materiałów dydaktycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Wsparcie dla obywateli/- ek Ukrainy współfinansowane
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, OŚ III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju, 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Nr projektu: POWR.03.05.00-00-z043/17 pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni – etap I”.
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Lionsi wsparli Centrum Spotkań
dla Uchodźców
Ponad 40 tys. zł dotacji od Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions otrzymało Centrum Spotkań dla
Uchodźców, prowadzone w Legnicy – od początku wojny
w Ukrainie – przez Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” i Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.
Uroczyste podpisanie umowy o przekazaniu dotacji
od Lions Club odbyło się w Centrum Spotkań dla Uchodźców,
działającym w Domu Studenta legnickiej uczelni wyższej.
– Jestem naprawdę szczęśliwy, że centrala Lions Club
International pozytywnie rozpatrzyła wniosek o dofinansowanie legnickiego Centrum Spotkań dla Uchodźców i że przypadł mi zaszczyt, by w imieniu tej organizacji przekazać
dotację dla Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka”. Jestem
przekonany, że środki z dotacji zostaną tu dobrze wykorzystane. Szczególne podziękowania należą się również
Gubernatorowi naszego polskiego okręgu, legniczaninowi
Jerzemu Ciesiulowi, który patronował całemu przedsięwzięciu – powiedział podczas podpisywania umowy dr Paweł
Dąbrowa, Prezydent Lions Club Silesia Legnica.

– Dotacja przekazana Centrum Spotkań dla Uchodźców jest
najlepszym przykładem, że współpraca Stowarzyszenia „Wspólnota
Akademicka” i Collegium Witelona
z takimi organizacjami jak Lions Club
przyczynia się do zwiększenia form
pomocy, które może świadczyć nasza
uczelnia. Sprzyja też zachęceniu innych,
by wspólnie z Witelonką pomagali Ukrainie – dodaje dr Karol Rusin, prof. CWUP,
Prorektor ds. Rozwoju Collegium Witelona
Uczelnia Państwowa.

Ostoja dla uchodźców

Współpraca na wagę złota
W imieniu „Wspólnoty Akademickiej” dokument podpisał Jerzy Stefaniak, prezes Stowarzyszenia.
– Bardzo się cieszę, że będziemy wspierać Centrum
Spotkań dla Uchodźców wspólnie z Lions Club. Działalność Centrum i pomoc Ukrainie są bowiem ogromnie ważne – zarówno dla Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka”, jak i Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Obydwie jednostki od dawna współpracują z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu i to partnerstwo bardzo się dla nas liczy. Po wybuchu
wojny w Ukrainie zawieźliśmy do Drohobycza
już ponad 10 transportów z darami, zrealizowaliśmy polsko-ukraińskie projekty mające
na celu integrację naszych społeczności, prowadzimy skierowane do obywateli Ukrainy
Centrum Spotkań dla Uchodźców, jesteśmy
też w stałym kontakcie z partnerami z Drohobycza, by na bieżąco reagować na ich
potrzeby – wymienia Jerzy Stefaniak.

Centrum Spotkań dla Uchodźców zostało uruchomione
w marcu br., w pierwszych dniach wojny w Ukrainie. Działa
w Domu Studenta legnickiej uczelni wyższej przy ul. Mickiewicza. Choć wielu uchodźców wróciło już na Ukrainę,
w Legnicy wciąż przebywają m.in. matki z dziećmi – także
malutkimi, które urodziły się już w Polsce. Kobiety boją się
powrotu do ogarniętego wojną kraju. Do Centrum przychodzą ze swoimi pociechami niemal codziennie, czują się tu
jak w domu. Dzięki wolontariuszom mogą liczyć w Centrum na wszelką pomoc, wsparcie i doradztwo, a ich dzieci
mają do dyspozycji miejsce do zabawy, oglądania bajek,
spotkań z rówieśnikami.
– Codziennie przychodzi 15 –20 kobiet z dziećmi. Część
pań pracuje. Jednak te, które mają malutkie dzieci, nie mogą
na razie podjąć pracy, a ich mężowie walczą na wojnie.
Dlatego ich sytuacja materialna nie jest łatwa. Choć Centrum
otrzymuje dary od legniczan i sponsorów, za co wszystkim
serdecznie dziękujemy, to pieniądze od Lions Club są dla
nas na wagę złota. Część dotacji przeznaczymy na bieżące potrzeby uchodźców i codzienną działalność: kupimy
zapas pampersów dla dzieci i seniorów, bo starsi ludzie,
którzy uciekli przed wojną, także są w Legnicy. Kupimy
też soki, jogurty, mleko i smakołyki dla dzieci oraz m.in.
kawę, herbatę, cukier, wodę mineralną dla wszystkich gości
Centrum – mówi dr Beata Skwarek z Collegium Witelona,
koordynatorka Centrum Spotkań dla Uchodźców.
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Karaoke i ważny cel
Beata Skwarek dodaje: – Pozostałe pieniądze przeznaczymy m.in. na zakup artykułów potrzebnych do prowadzenia zajęć plastycznych dla najmłodszych: bloków,
farb, kredek, bibuły, nożyczek, plasteliny, kolorowanek.
Ponieważ do Centrum przychodzi wiele utalentowanych dzieci z Ukrainy, zorganizujemy także „Jarmarki
talentów”, w ramach których mali podopieczni Centrum
będą mogli zaprezentować swoje umiejętności szerszej
publiczności: podczas np. konkursów wokalnych czy
wystaw prac plastycznych. Kupimy też sprzęt do karaoke, które dzieci uwielbiają. Za pieniądze z dotacji
zorganizujemy również pikniki: z grillem, grami i zabawami na powietrzu.
Edyta Golisz
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Witelonka wita w Legnicy!
W semestrze zimowym roku
akademickiego 2022/2023
gościmy 32 studentów z zagra
nicy: z Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Turcji, Afganistanu, Mongolii
i Wysp Zielonego Przylądka.
Dla studentów z zagranicy
przygotowano m.in. dni adaptacyjne,
spacer po mieście oraz zajęcia
z języka polskiego.
Pod opieką pracowników Sekcji
Współpracy z Zagranicą studenci
odwiedzili między innymi katedrę pw.
św. św. Piotra i Pawła, Mauzoleum
Piastów, Rynek, rzeźbę Julka oraz Kościół
Ewangelicko-Augsburski pw. Marii Panny.
Dzięki uprzejmości Muzeum Miedzi udostępniono do zwiedzania Zamek Piastowski wraz
z przewodnikiem w języku angielskim.
W kolejnych dniach pracownicy Sekcji Współpracy z Zagranicą przygotowali spotkanie informacyjne, na którym omówiono grafiki zajęć oraz
zapoznano z kampusem Uczelni. Podczas spotkania
mgr Małgorzata Witkowska oraz mgr Emilia Strynkowska przedstawiły studentom multimedialną prezentację na temat naszej Uczelni i Legnicy oraz wręczyły
wszystkim drobne upominki od Uczelni.
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Ważny projekt śladami historii
Na zaproszenie Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” i Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
gościła piętnastoosobowa grupa obywateli Ukrainy, m.in.
studentów, którzy wspólnie z polskimi partnerami uczestniczą w projekcie „Pamiętamy i działamy – wolontariusze
śladami historii i jej bohaterów”. Wizyta gości z Ukrainy
trwała do 21 września.
Do Legnicy przyjechali w ramach projektu ukraińscy historycy, wykładowcy akademiccy, studenci, artyści. Nie przez
przypadek we wrześniu, projekt ma bowiem na celu upamiętnienie wydarzeń II wojny światowej i jej bohaterów.
Przy okazji przypomina, jak niewyobrażalne tragedie niosą
ze sobą wojny.
– Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Iwana Franki
w Drohobyczu współpracuje z Collegium Witelona Uczelnia Państwowa od wielu lat, ale w obliczu obecnej sytuacji w Ukrainie udział w najnowszym, wspólnym z legnicką
uczelnią wyższą projekcie ma dla nas szczególne znaczenie – podkreśla dr Bogdan Lazorak, historyk z Ukrainy, dyrektor Miejskiej Instytucji Rady Obwodu Lwowskiego
Administracja Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturowego „Nagujewicze”, opiekun także goszczącej w Legnicy
w ramach projektu grupy artystek Kolegium Muzycznego
im. W. Barwińskiego w Drohobyczu.
Wojenne syreny i poruszające wykłady
Jednym z wydarzeń, które odbyły się w ramach projektu,
była konferencja naukowa „Śladami historii i jej bohaterów” w Collegium Witelona, której uczestnicy mogli wysłuchać ważnych, poruszających prelekcji i wykładów. Konferencję rozpoczęło przejmujące nagranie wyjących syren,
nagranych w Ukrainie przez koordynującą projekt dr Beatę
Skwarek z Collegium Witelona, która kilka dni temu zawiozła do Drohobycza kolejny transport darów i zetknęła się
z bombowym alarmem.
– W momencie gdy zawyły syreny, byłam na drohobyckim Rynku, gdzie spotkałam się z lokalnym dziennikarzem Leonidem Golbergiem – opowiada dr Beata Skwarek. – Rozmawiałam z dziennikarzem, gdy nagle zawyły
syreny. Przeraziłam się! Rynek Drohobycza zaczął pustoszeć. Ludzie chowali się w sklepach i kawiarniach. Czułam strach nie tylko o swoje życie: nie mogłam przestać
myśleć o ukraińskich rodzinach, dzieciach, którym zło-

wieszcze dźwięki syren towarzyszą na co dzień, budzą ich
też po nocach.
Na szczęście to był „tylko”
alarm.
– Konferencja „Śladami historii i jej bohaterów” wydaje się być,
przez wzgląd na szczególne czasy,
w których żyjemy, jednym z najważniejszych projektów realizowanych w tym
roku przez Collegium Witelona i Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” – mówi
dr Dariusz Wędzina, historyk, prowadzący
konferencję i jeden z jej prelegentów. – Konferencja zwraca bowiem uwagę na jedną
z nie najlepszych cech ludzkości, czyli brak
umiejętności wyciągania wniosków z przeszłości... Podczas konferencji przedstawiamy obecną
wojnę w Ukrainie, w kontekście dwóch ostatnich
wojen światowych.
Dariusz Wędzina podkreśla, że wojna w Ukrainie, której wybuch wywołał szok w całym cywilizowanym świecie, była niełatwym egzaminem dla Polaków, który zdaliśmy na piątkę. – Ukraina jest naszym
najbliższym sąsiadem i partnerem. Choć niełatwą historię nasze narody dzieliły, kilka pokoleń pracowało na to,
byśmy osiągnęli oparte na wzajemnym szacunku partnerstwo. To się udało. Gdy barbarzyńca ze wschodu najechał
na suwerenną Ukrainę, jako naród zdaliśmy egzamin. Dlatego najlepszym mottem konferencji mogą być słowa Marii
Dąbrowskiej, że „Wartość Polaka mierzy się stosunkiem
do tego, co polskim nie jest” – mówi dr Dariusz Wędzina.
Z tymi słowami zgadza się dr Bogdan Lazorak. – Podczas
konferencji podziękowałem serdecznie Polakom za wszystko,
co zrobili dla Ukraińców po wybuchu wojny. Wasza pomoc
była i jest niesamowita. Wprawdzie na trudnych historycznie doświadczeniach przyszło się uczyć Polsce i Ukrainie,
ale najważniejsze dziś jest, by iść do przodu i pielęgnować jak najlepsze relacje między naszymi narodami. Dlatego tak ważny jest udział strony ukraińskiej w najnowszym
projekcie, realizowanym przez Collegium Witelona i Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”: choćby przez wzgląd
na integrację młodych ludzi, studentów, którzy przez zawierane obecnie przyjaźnie i współpracę będą pamiętać histo-
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rię naszych narodów tylko od dobrej strony – mówi dr Bogdan Lazorak. Historyk z Drohobycza podkreślił też w czasie konferencji suwerenność swojego narodu. – Ukraina
jest autonomiczna, demokratyczna, dąży do członkostwa
w Unii Europejskiej. Nie ma i nigdy nie będzie w naszym
narodzie zgody na to, by jakikolwiek dyktator siłą próbował zniszczyć naszą wolność – mówił.
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Wycieczki, warsztaty, integracja
Goście z Ukrainy przebywali w Legnicy do 21 września.
Zwiedzili m.in. Cmentarz Komunalny przy ul. Wrocławskiej,
na którym szukali grobów swoich rodaków. – Posprzątaliśmy też zaniedbane groby dzieci znajdujące się na legnickiej nekropolii – mówi dr Beata Skwarek, koordynatorka
projektu ze strony Collegium Witelona. Uczestnicy projektu
odwiedzili też Muzeum w Gross Rosen i jeden z kompleksów Riese w okolicach Wałbrzycha. Byli także we Wrocławiu. Zorganizowano również warsztaty „Dobry wolontariat”, w ramach polsko-ukraińskiej integracji odbył się
piknik z udziałem uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy oraz podopiecznych Centrum Spotkań
dla Uchodźców, prowadzonego przez Collegium Witelona
w akademiku uczelni od pierwszych dni wojny.

Bandury i łzy wzruszenia
Do Legnicy w ramach projektu „Pamiętamy i działamy
– wolontariusze śladami historii i jej bohaterów” przyjechał
m.in. zespół artystek z Drohobyckiego Muzycznego Studium Zawodowego im. W. Barwińskiego grających na bandurach i śpiewających tradycyjne, patriotyczne ukraińskie
pieśni. O tym, jak piękne artystki z Drohobycza wykonują
koncerty, mogli przekonać się nie tylko uczestnicy projektu,
ale też legniczanie: zespół bandurzystek wystąpił w ostatnich dniach m.in. przy legnickiej Katedrze i przed Galerią
Piastów, zbierając przy okazji datki dla ukraińskiej armii.
Ludzie chętnie wrzucali pieniądze, bo wśród publiczności
popłynęła niejedna łza.
– Zapomniałam o zakupach, na które przyjechałam
do legnickiej galerii. Słuchałam koncertu jak zaczarowana i płakałam ze wzruszenia – mówi pani Marta,
mieszkanka Chojnowa.
Wielkie wzruszenie koncertem przeżyli też uczestnicy konferencji „Śladami historii i jej bohaterów”, podczas której zespół wystąpił – To było tak piękne, że
trudno było powstrzymać emocje – mówili.
Bandury to tradycyjne, ukraińskie instrumenty
pochodzące z XVIII wieku. Każdy z przepięknie wykonanych, wręcz ozdobnych instrumentów, na których grają artystki z Drohobycza,
ma aż 64 struny. – Dla nas granie na bandurach nie jest trudne, uczymy się przecież tej
sztuki na co dzień. Ale wiemy, że brzmienie bandur i nasz śpiew mogą wywoływać duże emocje, dlatego postanowiłyśmy także w ten sposób walczyć o wolność i niepodległość Ukrainy, wspierać
nasze wojska – mówi Uliana Hubytska,
prowadząca na co dzień zespół bandurzystek w Drohobyckim Muzycznym
Studium Zawodowym im. W. Barwińskiego.

Projekt „Pamiętamy i działamy – wolontariusze śladami
historii i jej bohaterów” realizowany był przez Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” w partnerstwie z Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, Placówką Komunalną
Lwowskiej Rady Obwodowej Administracja Państwowego
Rezerwatu Historyczno-Kulturowego „Nagujewicze”, Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana Franki
w Drohobyczu, Drohobyckim Muzycznym Studium Zawodowym im. W. Barwińskiego. Projekt dofinansowany był
ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży,
z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Konferencja historyczna w ramach projektu odbyła się
z dodatkowym wsparciem Lwowskiej Rady Obwodowej
i Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej (Państwowej) w czasie stanu wojennego w Ukrainie oraz w ramach
narodowego wsparcia Sił Zbrojnych Ukrainy.
Edyta Golisz
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Jubileusz Zespołu Szkół
im. Narodów Zjednoczonej
Europy w Polkowicach
Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach 7 października świętował jubileusz 30-lecia istnienia. Jeszcze dostojniej prezentowało się Liceum Ogólnokształcące w Polkowicach, które świętowało pół wieku swojej działalności (obecnie funkcjonuje w strukturach Zespołu
Szkół). To był dzień pełen miłych i niezapomnianych wspomnień, życzeń, wzruszeń i gratulacji.
– To wyjątkowy i piękny czas. Mam nadzieję, że to
będzie czas wspomnień i refleksji. Ten rok cały jubileuszowy 2022 jest wspaniałym czasem, który pozwala
nam się zatrzymać i zebrać myśli, zobaczyć, w którą
stronę powinniśmy zmierzać, pobyć z uczniami i realizować wspólne działania. Zmieniają się ludzie, otoczenie
i uczniowie, ale rola szkoły jest od wieków taka sama
z zachowaniem ponadczasowych wartości, dbać o ojczyznę, być członkiem Europy i świata, ale jednocześnie
zachowując własną tożsamość narodową – mówiła podczas gali jubileuszowej Dyrektor Zespołu Szkół dr Jolanta
Rubiś–Kulczycka.
W uroczystościach wzięła udział dr Monika Wierzbicka, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów Collegium Witelona, oraz mgr Jerzy Stefaniak, Prezes Stowarzyszenia
„Wspólnota Akademicka”, którzy przekazali list gratulacyjny Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
oraz multimedialny kiosk internetowy. Kiosk umożliwi
uczniom dostęp do szerokiej gamy informacji z zasobów internetu lub zlokalizowanych na serwerach szkoły.
Dostęp do kalendarium wydarzeń, planów lekcji, zasobów biblioteki itp. To tylko kilka praktycznych możliwości jego wykorzystania.

– Gratuluję Szkole wysokiego
poziomu nauczania, którego wizytówką jest nie tylko wspaniała kadra,
odgrywająca tak ważną rolę w tworzeniu fundamentów wiedzy i umiejętności, ale też wartościowi i dobrze
przygotowani do dalszej edukacji absolwenci – mówiła w imieniu Rektora prof.
dra hab. Andrzeja Panasiuka dr Monika
Wierzbicka, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów Collegium Witelona.
Uroczystości zakończyły się wspólnym spotkaniem kadry nauczycielskiej, uczniów i absolwentów.
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25. Inauguracja roku akademickiego
w Collegium Witelona Uczelnia
Państwowa
Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023
w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa rozpoczęła
obchody jubileuszu 25-lecia działalności Uczelni. Uroczystość odbyła się 3 października 2022 roku w Centrum
Konferencyjno-Widowiskowym naszej Uczelni. Jej przebieg
można było także śledzić podczas transmisji online na oficjalnym kanale Uczelni na YouTubie. Podczas tej ceremonii
przedstawiciele studentów pierwszego roku składają oficjalne ślubowanie i zostają przyjęci w poczet studentów.
Przy dźwiękach poloneza A-dur Fryderyka Chopina
na połączone sale Centrum Konferencyjno-Widowiskowego
wszedł orszak władz Uczelni.
Po zajęciu miejsc na podium legnicki Chór Madrygal
pod dyrekcją Dariusza Rzoncy odśpiewał Mazurka Dąbrowskiego. Następnie prof. dr hab. Andrzej Panasiuk powitał
przybyłych gości.

W uroczystości wzięli udział studenci pierwszego roku,
nauczyciele akademiccy, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi uczelni, samorządowcy, a także przedstawiciele firm oraz placówek naukowych współpracujących z Collegium Witelona. Uroczystość zaszczyciła obecnością Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
Marzena Machałek.
Tegoroczna inauguracja była wyjątkowa. JM Rektor
prof. dr hab. Andrzej Panasiuk w swoim przemówieniu inauguracyjnym przedstawił informacje o działalności Uczelni w minionym roku akademickim.
Obszerne fragmenty sprawozdania Rektora publikujemy w „Kwadransie Akademickim”. Podkreślił
także, że tegoroczną inauguracją rozpoczynamy
obchody 25-lecia Uczelni. Swoistym podsumowaniem tych lat jest okolicznościowy album
przedstawiający najważniejsze wydarzenia
z ćwierćwiecza.
Po zakończeniu wystąpienia JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Panasiuk ogłosił oficjalne otwarcie roku akademickiego 2022/2023 w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

Wśród gości, których powitał JM Rektor byli: Ewa
Szymańska – Poseł na Sejm RP, Robert Raczyński – Prezydent Miasta Lubina, Bogusława Potocka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubinie, Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnicy, Adam Babuśka – Starosta Powiatu Legnickiego, Janina Mazur – Wicestarosta
Powiatu Legnickiego, Aneta Kucharzyk – Starosta Powiatu
Jaworskiego, Stanisław Laskowski – Wicestarosta Powiatu
Jaworskiego, Dariusz Chmura – Burmistrz Gminy i Miasta Wołów, Robert Pawłowski – Burmistrz Miasta Złotoryja, Sebastian Oszczęda – Wójt Gminy Paszowice, prof.
dr hab. dr h.c. Stanisław Dąbrowski – pierwszy Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy, prof. dr hab. dr h.c. inż. Ryszard K. Pisarski
oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Jan Pietkiewicz – byli Rektorzy
PWSZ im. Witelona w Legnicy, prof. dr hab. Walentyna
Bodak – Rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Iwana Franki w Drohobyczu, dr Igor Hrynyk – Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu,

kwadrans
akademicki
Następnie dr Karol Rusin, prof. CW, Prorektor ds. Rozwoju, zapowiedział uroczystość nadania nowego sztandaru
Uczelni i poprosił o zabranie głosu prof. dr hab. dr h.c.
Stanisława Dąbrowskiego jako przedstawiciela Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka”, który w imieniu sponsorów przekaże nowy sztandar.
Zwracając się do władz Collegium Witelona, zaproszonych gości i pracowników oraz studentów profesor Stanisław Dąbrowski powiedział:
– W tym roku nasza Uczelnia rozpoczyna obchody
jubileuszu 25-lecia. W 1998 r. powstała w Legnicy pierwsza, samodzielna, państwowa szkoła wyższa. Uczelnia,
która jest spadkobiercą i kontynuatorem tradycji edukacyjnej
Legnicy sięgającej wczesnego średniowiecza. W styczniu
tego roku zakończyły się starania władz o zmianę nazwy
Uczelni. Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2021 r. z dniem 1 stycznia
2022 r. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy nadano nową nazwę – Collegium Witelona
Uczelnia Państwowa. Nazwa w tym brzmieniu będzie w sposób unikalny identyfikowała Uczelnię, wskazując na charakter jej działalności. Zmiana nazwy jest zgodna z założeniami dotyczącymi kierunku rozwoju Uczelni. Stanowi
swoisty sygnał dla studentów, pracowników, otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni o tym, że Uczelnia podejmuje starania w kierunku intensywnej zmiany charakteru
jej działalności, rozszerzania oferty kształcenia, ale również – co istotne – podjęcia prac o charakterze badawczym, integracji ze środowiskiem biznesowym.
Z tej okazji pragnę w imieniu fundatorów przekazać
nowy Sztandar Uczelni.
Sztandar jest widomym znakiem uosabiającym najwyższe
wartości duchowe i intelektualne Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, których potwierdzeniem są słowa umieszczone nad Godłem „FIDES ET RATIO” – WIARA I ROZUM.
Magnificencjo! W imieniu fundatorów przekazujemy
na ręce Waszej Magnificencji nowy Sztandar – symbol
tożsamości Wyższej Uczelni i jej idei. Z przekonaniem,
że będzie On dla Uczelni dumą, najwyższym dobrem
i świętością.
ciąg dalszy na str. 28
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dr Wasyl Lopushansky – Prodziekan Wydziału Filologii
Ukraińskiej i Obcej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW – Rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego,
mgr inż. Robert Jędrachowicz – zastępca Dyrektora Filii
Politechniki Wrocławskiej w Legnicy, dr inż. Elżbieta Banaczyk – Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Głogowie, dr Barbara Dembowska, prof. PUSB – Prorektor ds. Kształcenia Państwowej Uczelni im. Stefana
Batorego w Skierniewicach, dr inż. Tomasz Czyszpak
– Prorektor ds. organizacji Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Raciborzu, dr inż. Mariusz Kołosowski,
prof. PWSZ – Prorektor ds. studenckich i dydaktyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, prof. dr
hab. n. med. Andrzej Gładysz, ks. dr Adam Szpotański
– Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu, Przemysław Bożek – Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Zbigniew Mróz – Prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., Bogusław Graboń – Prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., Zdzisław
Bakinowski – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Legnicy sp. z o.o., Kazimierz Pleśniak – Prezes Zarządu Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Legnicy, Robert Borzych – Kancelaria Brokerska Robert
Borzych, dr n. med. Tadeusz Kruzel – Wiceprezydent Lions
Club Silesia Legnica, Marcin Makuch – Dyrektor Muzeum
Miedzi w Legnicy, Adam Grabowiecki – Prezes Zarządu
Grawol-Kruszywa sp. z o.o., Marcin Jednorał – Prezes
Zarządu Arleg S.A., Jacek Kiełb – Członek Zarządu Arleg
S.A., Zbigniew Bytnar – Członek Zarządu Pol-Miedź Trans
sp. z o.o., Daniel J. Kowalski – Prezes Zarządu 5sAUTOMATE sp. z o.o., Aleksy Ignaczak – Prezes Zarządu
„Angra-Kseromatic” sp. z o.o., mgr Jerzy Stefaniak – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka”, dr inż.
Paweł Dąbrowa – Prezydent Lions Club Silesia Legnica,
Piotr Wiczkowski – Prezes Zarządu DOLMED S.A., mgr
inż. Stanisław Sirojć – Dyrektor Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy,
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Marcin Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy, Joanna Bronowicka – Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, Artur Szponarski
– Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Legnicy, Andrzej Waszak – Dyrektor WIW-BUDU w Legnicy, Ryszard Jaśkowski – Dyrektor Huty Miedzi Cedynia, Przemysław Nowak – Dyrektor Zakładu Hydrotechnicznego w Rudnej, Paweł Kura
– Dyrektor ds. Pracowniczych w KGHM Polska Miedź S.A.,
Witold Lech Idczak – Wiceprezes Zarządu Kolei Dolnośląskich S.A., Jacek Karwan – Wiceprezes Zarządu KGHM
ZANAM S.A. w Polkowicach, Henryk Babuśka – Kierownik ds. Technicznych Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, mgr
Anna Szafran – Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, Beata
Łabowicz – Naczelna Pielęgniarka, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Jolanta Sawczak – Kierownik Działu Organizacyjno- Prawnego Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu, Władysław Olszewski – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej w Bolesławcu, st. bryg.
mgr inż. Marek Kamiński – Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, bryg.
mgr inż. Wojciech Huk – Komendant Miejski Państwowej
Straży Pożarnej w Legnicy, Podinspektor Zbigniew Kopij
– Komendant Miejski Policji w Legnicy, Mirosław Giedrojć – Komendant Straży Miejskiej w Legnicy, mjr SG
Daniel Kliszewski – Komendant Placówki Straży Granicznej w Legnicy, ppłk Mieczysław Janus – Szef Wojskowego
Centrum Rekrutacji w Głogowie, por. SG Wojciech Delma
– ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu,

Niech pod tym Sztandarem Collegium Witelona Uczelnia Państwowa osiąga dalsze
sukcesy naukowe, dydaktyczne
i organizacyjne.
Wierzymy, że będzie On chlubą
społeczności akademickiej i absolwentów. Noście Go z dumą i godnością.
Doktor Karol Rusin, Prorektor ds. Rozwoju poprosił o wystąpienie przedstawicieli Fundatorów Sztandaru Collegium
Witelona do wbicia symbolicznych gwoździ i wpisania się do księgi pamiątkowej.
Kolejno do nowego sztandaru podchodzili:
prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Dąbrowski
i mgr Jerzy Stefaniak – przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka”, Przemysław Bożek – Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Jolanta Sawczak reprezentująca Szpital św. Łukasza w Bolesławcu, Witold Lech Idczak, Adam Babuśka, Jacek
Kiełb i Tadeusz Kruzel. Wśród sponsorów sztandaru
zabrakło przedstawicieli Centrum Innowacji Technicznych INOVA sp. z o.o. i ELSUR sp. z o.o., którzy nie
mogli uczestniczyć w uroczystości.
Wszyscy sponsorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy
i wpisali się do księgi pamiątkowej. Rektor prof. dr hab.
Andrzej Panasiuk podziękował fundatorom sztandaru i przekazał go Pocztowi Sztandarowemu, mówiąc:
– Drodzy Studenci. Przekazuję sztandar w wasze ręce.
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Należy on do tych symboli narodowych, które w trudnych
dla Ojczyzny chwilach były znakiem hartu ducha i woli
zwycięstwa. Strzeżcie Jego Honoru i godnie mu służcie.

Studenci z Pocztu Sztandarowego odebrali sztandar
i w imieniu całej społeczności studenckiej zadeklarowali:
– My, Studenci Collegium Witelona Uczelnia Państwowa,
przyjmując ten sztandar, przyrzekamy otaczać go czcią
i dbać o to, by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką
pracować na dobre imię Naszej Uczelni, Naszego Miasta i Ojczyzny.
Po tej uroczystości nowy sztandar Uczelni ustawiono
obok stołu prezydialnego.
Głos zabrała Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki pełnomocnik rządu do spraw
wspierania wychowawczej funkcji szkoły i kształcenia zawodowego.
– Studiujecie w uczelni o pięknych tradycjach i korzeniach, która jest bardzo stabilna i konsekwentnie realizuje
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ppłk. SG Beata Płocka – z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, por. SG Tomasz Gmyzo
– z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
w Lubaniu, Anna Górska – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy, mgr Stella
Świecińska – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy, mgr
Violetta Aktanorowicz – Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy, mgr Halina Tamioła – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
w Legnicy, dr Piotr Niemiec – Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Heweliusza w Legnicy, dr Dariusz
Wędzina – Dyrektor Zespołu Szkół Akademickich, mgr inż.
Krystian Sadowski – Dyrektor Technikum Akademickiego
w Legnicy, mgr inż. Tomasz Łabowicz – Dyrektor Zespołu
Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy.
Rektor przywitał także nowych Dziekanów Collegium
Witelona Uczelnia Państwowa, którzy objęli swoje stanowiska 1 października br.: dr Monikę Sobolak – Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej,
dr Monikę Stanaszek – Prodziekana Wydziału Nauk
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej i dr inż. Piotra Nadybskiego – Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych. Ponadto powitał także wszystkich przedstawicieli naszej Społeczności Akademickiej, w tym członków Rady Uczelni, Senatu, dziekanów i prodziekanów
Wydziałów, kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli nauczycieli akademickich, przedstawicieli pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi, studentów i absolwentów
oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Collegium
Witelona Uczelnia Państwowa.
ciąg dalszy na str. 30
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swoje cele. Przed Wami piękna i wspaniała przyszłość –
mówiła wiceminister Marzena Machałek.
Sekretarz Stanu w MEiN podkreśliła, że ciekawa i różnorodna oferta kształcenia zachęca do podjęcia studiów
w Collegium Witelona. Wskazała jednocześnie na ambitną
i rozwijającą się kadrę akademicką tej uczelni. Na ręce
władz Collegium Witelona Sekretarz Stanu w MEiN przekazała symboliczny czek na kwotę 5,5 mln zł. To środki związane z rozwijaniem wyższego szkolnictwa zawodowego.

– Życzę, abyście postrzegali piękno wszechstronnie,
w prawdzie nauki i praktycznym działaniu – dodała wiceminister.
W dalszej części uroczystości Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzena Machałek wręczyła
odznaczenia państwowe. Medal Złoty za Długoletnią Służbę
otrzymali: Jolanta Bielawska, Renata Anna Myrna-Bekas,
Beata Skwarek, Aldona Krystyna Sondej, Małgorzata Barbara Szulc-Kurpaska, Tomasz Szczepan Wojas, Zbigniew
Wróblewski i Joanna Helena Żółtańska. Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Małgorzata
Buchla, Elżbieta Apolonia Bukowska, Joanna Beata Czarnecka, Agnieszka Ewa Łakomska, Katarzyna Maria Sępowicz-Buczko, Łukasz Jacek Stawarz oraz Anita Elżbieta Wawrzyniak. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali:
Katarzyna Agnieszka Dec, Katarzyna Lisowska i Małgorzata
Ewa Szudrowicz-Garstka.
Kolejnym punktem uroczystości było nadanie Tytułu
Honorowego „Zasłużony dla Collegium Witelona Uczelnia Państwowa”. Decyzją Senatu Tytuł Honorowy I stopnia i medal złoty otrzymali: dr Izabela Bernatek-Zaguła, lic. Maria Marysiewcz, lic. Marta Misiewicz,
mgr Agata Niedziela, mgr Andrzej Senko, dr Przemysław Mariusz Siudak, dr Beata Skwarek, mgr Józefa
Szczepankowska, lic. Krystyna Wetulani, PPH VITBIS
sp. z o.o., Starostwo Powiatowe w Legnicy oraz
Zespół Szkół Akademickich.
Decyzją Senatu Tytuł Honorowy II stopnia
(medal srebrny) – „Zasłużony dla Collegium
Witelona Uczelnia Państwowa” otrzymali: mgr
Jakub Adamiak, Przemysław Bożek, dr inż.
Paweł Dąbrowa, dr Magdalena Dąbrowska, mgr Monika Kamieniecka, dr Marek
Kazimierowicz, mgr Halina Komorowicz, dr Grażyna Maciak, mgr Grzegorz Majewicz, Janina Mazur, Anna

Płotnicka - Mieloch, mgr Anna
Powałko, dr Karol Rusin, mgr inż.
Krystian Sadowski, mgr Monika
Skorobogaty, dr Grażyna Sondel, mgr Aneta Stężycka, lic. Emilia Strynkowska, dr Eugeniusz Szydłowski, mgr Mariusz Trela, dr inż.
Iwona Twarogowska-Wielesik, dr hab.
inż. Piotr Wrzecioniarz, Komenda Miejska Policji w Legnicy, Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy,
Legnicki Klub Taekwon-do, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy
oraz Kancelaria Brokerska Robert Borzych.
Wyróżnienia wręczył JM Rektor prof. dr hab.
Andrzej Panasiuk.
Po tej części Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr Bogumiła Wątorek przedstawiła informację o przyznaniu nagród JM Rektora
Collegium Witelona za działalność na rzecz Uczelni
w roku akademickim 2021/2022. Nagrodę Rektora
otrzymało 67 nauczycieli akademickich. W tym 10
nagrodę indywidualną I stopnia, 19 nagrody indywidualne II stopnia, 16 nagrody zespołowe I stopnia oraz
22 nagrody zespołowe II stopnia. Kanclerz mgr Robert
Burba przedstawił informację o nagrodzonych pracownikach nie będących nauczycielami akademickimi. Za działalność na rzecz Uczelni w roku akademickim 2021/2022
nagrodę Rektora przyznano 40 takim pracownikom. Wręczenie nagród odbyło się po uroczystości Inauguracji podczas spotkania z władzami Uczelni.
Nagrody i wyróżnienia przyznano także najlepszym absolwentom Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w roku akademickim 2021/2022. Wyróżnieni reprezentują wydziały,
które funkcjonują w Uczelni. Nagrody finansowe w wysokości 2500 zł ufundowane przez sponsorów przyznano im
za bardzo wysoką średnią ocen z całego okresu studiów,
celującą lub bardzo dobrą ocenę na dyplomie oraz osiągnięcia naukowe. Nagrody otrzymali: Anna Sobota, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych,
która ukończyła kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia II stopnia, stacjonarne, ostateczny wynik studiów 4,99
– nagroda ufundowana przez Roberta Borzycha z Kancelarii
Brokerskiej Robert Borzych; Artur Bielak, absolwent Wydziału
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, który ukończył kierunek
Zdrowie publiczne – studia II stopnia, stacjonarne, ostateczny
wynik studiów 4,95 – nagrodę ufundował Jacek Kiełb, członek Zarządu Głównego AZS w Polsce; Adrian Nowakowski,
absolwent Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych,
który ukończył kierunek Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie – studia II stopnia, stacjonarne, ostateczny wynik
studiów 4,94 – nagrodę ufundowało Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”. Pamiątkowe dyplomy wręczał wyróżnionym JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Panasiuk.
Następnie uhonorowani zostali absolwenci w konkursie „Najlepsza Praca Dyplomowa” organizowanego przez
Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. oraz Collegium
Witelona Uczelnia Państwowa za najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych
w roku akademickim 2021/2022. Pierwsze miejsce zajął
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inż. Sebastian Wiecheć za pracę inżynierską pt. „Aplikacja
webowa do obsługi procesu na obszarze naważalni w zakładzie Colgate w Świdnicy”. Wyróżniono także promotora tej
pracy – dra inż. Zbigniewa Fryźlewicza. Drugie miejsce
przyznano inż. Jarosławowi Dropikowi za pracę inżynierską pt. „Analiza możliwości wykorzystania materiałów polimerowych ABS i PLA w technologii druku 3D i formowania
wtryskowego”, promotor – dr hab. inż. Andrzej Janus. Trzecie miejsce zajęła inż. Agnieszka Rudek – praca inżynierska pt. „Projekt systemu monitorowania warunków panujących w szklarni z użyciem Arduino”, promotor – dr Aleksander Klosow. W konkursie przyznano także wyróżnienie mgr
Iwonie Jaśkiewicz za pracę magisterską pt. „Analiza problematyki bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – zasady i rekomendacje”, promotor – dr Paweł Skowron. Nagrody wręczyli Prezes Legnickiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej S.A.
Przemysław Bożek i Dziekan Wydziału Nauk Technicznych
i Ekonomicznych dr inż. Daniel Medyński.
W kolejnym punkcie wręczono nagrody ufundowane przez
Radę Miejską w Lubinie dla najlepszych absolwentów w roku
akademickim 2021/2022 mieszkających w Lubinie. Nagrody
otrzymali: Aleksandra Haznar – absolwentka Wydziału Nauk
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, która ukończyła kierunek Dietetyka – studia stacjonarne, ostateczny wynik studiów 4,93;
Patrycja Wadas – absolwentka Wydziału Nauk Społecznych
i Humanistycznych, która ukończyła kierunek Administracja –
studia niestacjonarne, ostateczny wynik studiów 4,8 oraz Dagmara Milewicz – absolwentka Wydziału Nauk Technicznych
i Ekonomicznych, która ukończyła kierunek Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie – studia stacjonarne, ostateczny
wynik studiów 4,64. Pamiątkowe nagrody i dyplomy wręczyli Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubinie Bogusława
Potocka, członek Rady Uczelni Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, Robert Raczyński – Prezydent Miasta Lubina
i Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów dr Monika Wierzbicka
Po nagrodach i wyróżnieniach przyszedł czas na najważniejsze wydarzenie tego dnia – Immatrykulację studentów I roku. Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów dr Monika
Wierzbicka oraz JM Rektor Collegium Witelona prof. dr hab.
Andrzej Panasiuk zaprosili studentów, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymali najwięcej punktów. Przedstawiciele studentów pierwszego roku złożyli oficjalne ślubowanie następującej treści:
– Świadomy obowiązków wobec Rzeczypospolitej
Polskiej ślubuję uroczyście, że będę: wytrwale zdobywać wiedzę i rozwijać własną osobowość, odnosić się z szacunkiem do władz uczelni i wszystkich
członków jej społeczności, stosować prawa i obyczaje akademickie, całym postępowaniem dbać
o godność i honor studenta Collegium Witelona
Uczelnia Państwowa.
W tym roku przedstawicielami studentów
pierwszego roku byli: Agata Kośla – Logistyka
i transport, Alicja Szczawińska – Pielęgniarstwo, Julia Fijałkiewicz – Położnictwo, Julia
Kowalczyk – Zarządzanie, Dobrosława
Podwika – Prawo, Kamil Kozicki – Administracja, Karolina Czyżewska – Bezpieczeństwo wewnętrzne, Milena Wernik – Fizjoterapia, Aleksandra Szpak
– Energetyka, Nikola Wojciechowska
– Finanse, rachunkowość i podatki,
Wojciech Dziedziak – Zarządza-

31

nie i inżynieria produkcji, Tomasz Hołówka – Ratownictwo
medyczne i Adam Kasprzyk – Informatyka. Aktu immatrykulacji studentów pierwszego roku dokonał JM Rektor Collegium Witelona prof. dr hab. Andrzej Panasiuk oraz Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów dr Monika Wierzbicka, która
wręczyła nowym studentom pamiątkowe przypinki.

W imieniu społeczności studentów Collegium Witelona
wystąpił absolwent naszej Uczelni Jarosław Szapował. Powitał nowe koleżanki i kolegów wśród żaków oraz zadeklarował pomoc, szczególnie w pierwszych miesiącach studiów.
Zachęcał także do aktywności nie tylko w nauce, ale także
w działalności samorządu, kół naukowych i akcjach społecznych.
Następnie Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
dr Bogumiła Wątorek wręczyła indeksy słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Indeksy odebrali: Grażyna Chyła,
Grzegorz Haber i Jadwiga Jankowska.
Po tych uroczystych chwilach Chór „Madrygał” pod dyrekcją Dariusza Rzoncy odśpiewał Hymn „Gaude Mater Polonia”.
Wykład inauguracyjny pt. „Praktycznie w przyszłość
tu i teraz” wygłosił dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz, prof. CW.
Zwrócił w nim uwagę na konieczność rozwijania współpracy
między nauką i przemysłem. Daje to korzyści obu stronom,
a przede wszystkim rozwija kulturę przemysłową w kraju.
Nasza Uczelnia już od wielu lat ma kontakty z interesariuszami zewnętrznymi a realizowane obecnie projekty jeszcze
bardziej zacieśniają te współpracę.
Po wykładzie Chór „Madrygał” pod dyrekcją Dariusza
Rzoncy odśpiewał „Gaudeamus Igitur”. Następnie przedstawił krótki program artystyczny, na który złożyły się następujące utwory: „Tourdion” – tradycyjna melodia francuska,
„El Dindirindin” Mateo Fecha el Viejo, „Swing low” Jester
Hairston oraz „Uwertura” Gioacchino Rossiniego. Występ
nagrodzono hucznymi brawami.
Na zakończenie Prorektor ds. Rozwoju dr Karol Rusin
odczytał listy gratulacyjne nadesłane z okazji inauguracji
roku akademickiego, wśród których były gratulacje od Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek, wiele życzeń nadesłali rektorzy uczelni z całego kraju oraz przedstawiciele instytucji,
urzędów i samorządów.
Dziękując wszystkim przybyłym za udział w uroczystości,
JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Panasiuk zaprosił na odsłonięcie tablicy pamiątkowej na skwer obok budynku E. Tu dokonał odsłonięcia trzech granitowych tablic zaprojektowanych
przez artystę rzeźbiarza Grzegorza Niemyjskiego. Jest po
początek większej instalacji artystycznej pt. „Szlak Witelona”,
która ma upamiętnić 25-lecie Collegium Witelona Uczelnia
Państwowa.
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Umocnienie pozycji Collegium
Witelona Uczelnia Państwowa

sprawozdanie
z działalności
Uczelni

(część II)

W poprzednim wydaniu „Kwadransa Akademickiego”
rozpoczęliśmy prezentację sprawozdania Rektora z działalności uczelni w roku akademickim 2021/2022. Poniżej
przedstawimy drugą część tego dokumentu.
W roku akademickim 2021/2022 realizowano następujące zadania: kontynuacja termomodernizacji budynków C
i E. Zadanie zostanie rozliczone do końca 2022 r. Na jego
realizację Uczelnia wydała 16,2 mln. zł z uwzględnieniem dotacji z NFOŚiGW w kwocie 8 mln. zł oraz dotacji
z MEiN w kwocie 4 mln. zł. Pozostała kwota w wysokości
4,2 mln. zł pochodzi ze środków własnych Uczelni; budowa
7 mikroinstalacji zlokalizowanych na dachach budynków A,
C i E, każda o mocy zainstalowanej do 50 kW. Na to
zadanie Uczelnia przeznaczyła 2,2 mln. zł. Mikroinstalacje produkują energię elektryczną na potrzeby funkcjonowania obiektów dydaktycznych. Kolejnym zadaniem jest
realizacja mikroinstalacji w obiekcie Domu Studenta o mocy
do 50 kW. Prace zostaną zakończone w 2022 r.
Ponadto rozpoczęły się prace zabezpieczająco-remontowych w budynku B. Realizacja zadania przewidziana jest
do 2024 r. W budynku zostaną wykonane nowe stropy,
dach, wyburzone ścianki działowe. Obiekt zostanie przygotowany do prac modernizacyjnych. Planowany koszt
przedsięwzięcia to ok. 12,3 mln. zł. Kolejnym zadaniem
są prace wykończeniowe w modelowym budynku energooszczędnym. Obiekt zostanie wykończony w bieżącym
roku i będzie służył do prowadzenia zajęć dydaktycznych
oraz prac badawczych związanych z zarządzaniem zużycia energii. Następne działania to: modernizacja zasilania
elektrycznego w serwerowni zlokalizowanej w budynku A,
prace w pracowni Cyberbezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz rozbudowa pracowni Symulacji Kolejowych
o dodatkowy symulator kolejowy.
Dom Studenta Collegium Witelona posiada 157 miejsc
noclegowych. W roku akademickim 2021/2022 średnie
obłożenie było na poziomie 90%. Od wiosny bieżącego
roku w obiekcie zostało zorganizowane Centrum Pomocy
Uchodźcom z Ukrainy.
Od dwóch lat na Uczelni działa farma fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 0,956 MW. W I półroczu 2022 r. farma wyprodukowała prąd w ilości 600 MWh, co dało przychód netto w kwocie
345 tys. zł.
W roku akademickim 2021/2022 Klub Uczelniany AZS liczył 70 członków, co stanowi wzrost
liczby członków w porównaniu do lat ubiegłych
o 20 osób. W klubie działały sekcje: futsalu
mężczyzn, piłki ręcznej kobiet, piłki siatkowej
kobiet. Studenci rywalizowali w Dolnośląskiej Lidze Międzyuczelnianej oraz w Akademickich Mistrzostwach Polski. W maju
2022 r. Klub AZS był organizatorem
Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce
Ręcznej Kobiet. Uczelnia zajęła IX miej-

sce i wywalczyła awans do finału.
Jednocześnie AZS był współorganizatorem już po raz siódmy Turnieju
Rodzinnego „Gruszka Cup” z udziałem Piotra Gruszki, byłego reprezentanta Polski w piłce siatkowej.

Działalność finansowa Uczelni w 2021 r. prowadzona
była z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa.
Za rok 2021 sporządzono sprawozdanie finansowe. Bilans
po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 169 551,6
tys. zł. Rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto w kwocie 45,1 tys. zł. Zestawienia zmian w kapitale własnym
wykazuje zmniejszenie kapitału o kwotę 2473,2 tys. zł.
Natomiast rachunek przepływów pieniężnych zwiększenie
stanu środków pieniężnych o kwotę 8398,6 tys. zł.
Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez firmę
AUDIT CONSULT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
W opinii biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r., jak również wynik finansowy i przepływy pieniężne za 2021 r., zgodnie z mają-
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i przyjętymi zasadami rachunkowości.
Z danych zawartych w sprawozdaniu finansowym
za 2021 r. wynika, iż: aktywa trwałe stanowią 64,2%
całego majątku; widoczne jest zwiększenie bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych w stosunku do 2020 r.
o 6115,0 tys. zł; w grupie majątku obrotowego odnotowano wzrost o 3725,7 tys. zł (do roku 2020), który obejmuje głównie wzrost krótkoterminowych aktywów finansowych, w postaci środków pieniężnych; w pasywach bilansu
w porównaniu do 2020 r. nastąpiło zmniejszenie kapitałów własnych o 2473,2 tys. zł. W związku z powyższym
udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku Uczelni
na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 79,9% w stosunku do ogólnej sumy bilansowej; rezerwy na zobowiązania na świadczenia emerytalne i podobne zmalały o 830,1 tys. zł;
w stosunku do ubiegłego roku nastąpił spadek zobowiązań krótkoterminowych o 3316,0 tys. zł oraz zwiększenie
rozliczeń międzyokresowych o 15 862,4 tys. zł.

Rachunek zysków i strat wykazuje:
przychody uzyskane w 2021 r. wyniosły 43 856,2 tys. zł, w tym: przychody
z działalności podstawowej 41 908,5
tys. zł, pozostałe przychody operacyjne
1778,9 tys. zł, a przychody finansowe 168,8 tys. zł. Wynik finansowy
to zysk w wysokości 45,1 tys. zł.
Fundusz stypendialny na począ-
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tek roku wynoszący 722,2 tys. zł. został zwiększony
o kwotę 3476,0 tys. zł. Zasadniczo jest to kwota dotacji
oraz niewielka kwota odsetek bankowych. Wydatkowano
kwotę 3123,2 tys. zł na stypendia i zapomogi dla studentów. Stan funduszu na koniec roku wyniósł 1075,0 tys. zł.
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na początek
roku wynosił 83,4 tys. zł. Zwiększenie funduszu to dotacja
w wysokości 201,3 tys. zł. Zmniejszenia dotyczące wsparcia dla osób niepełnosprawnych to wartość 254,4 tys. zł.
na koniec roku stan funduszu to kwota 30,3 tys. zł.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na początek
2021 r. wynosił 305,3 tys. zł. W ciągu roku został zwiększony o kwotę 962,9 tys. zł, w tym o odpis w wysokości 937,4 tys. zł. Na działalność socjalną wydatkowano
kwotę 945,9 tys. zł. Stan funduszu na koniec roku to kwota
322,3 tys. zł.
Zatrudnienie i wynagrodzenie w poszczególnych grupach
stanowisk niewiele różni się od planu. Przeciętne zatrudnienie w roku wynosiło 281,1 etatu, w tym: nauczycieli akademickich 176,4 etatu, w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 104,7 etatu.
Na bieżące remonty i konserwację budynków Uczelni
wydatkowano kwotę 1188,7 tys. zł. Nakłady na rzeczowe
aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne wynoszą
9001,6 tys. zł, w tym na: urządzenia techniczne i maszyny,
środki transportu i inne środki trwałe – 884,6 tys. zł; wartości niematerialne i prawne – 363,2 tys. zł; środki trwałe
w budowie 7753,8 tys. zł.
Nakłady na rzeczowe aktywa zostały w znacznej części sfinansowane ze źródeł zewnętrznych, tj.: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– 3424,4 tys. zł; Ministerstwa Edukacji i Nauki – 1858,8
tys. zł na termodernizację budynków A,C,E; – Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju – 344,7 tys. zł; na sfinansowanie zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych – w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” – 356,5 tys. zł. Ogólna wartość dofinansowania nakładów na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne wyniosła 5984,4 tys. zł.
Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” wspólnie z Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w roku akademickim
2021/2022 prowadziło m.in. wolontariat; utworzyło subkonto, na które wpłacano dobrowolne kwoty na remont
mieszkania, leczenie, rehabilitację i inne potrzeby związane ze szkodami po pożarze. W marcu cała zebrana
kwota została przekazana osobie poszkodowanej. Na przełomie lutego i marca została uruchomiona akcja „Pomoc
dla Ukrainy”. W ramach tej akcji kilkukrotnie organizowano
transport darów do Drohobycza. Dary były przekazywane
również podopiecznym Centrum Spotkań dla Uchodźców
w Domu Studenta przy ul. Mickiewicza 10 oraz mieszkańcom bursy przy ul. Żółkiewskiego w Legnicy. Dary pochodziły głównie ze stale prowadzonej zbiórki wśród społeczności akademickiej, wsparcia lokalnych firm i osób prywatnych. Oprócz środków medycznych, żywności, ubrań, zabawek itp. darczyńcy oferowali również pomoc finansową.
W ramach akcji „Pomoc dla Ukrainy” od marca 2022 r.
prowadzone jest Centrum Spotkań dla Uchodźców. Osobom
korzystających z Centrum udzielane jest wsparcie prawne,
psychologiczne, pedagogiczne i socjalne. Uczniowie akademickiego Liceum Ogólnokształcącego zorganizowali bazaciąg dalszy na str. 34
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Umocnienie pozycji Collegium… cd. ze str. 33
rek na Jarmarku Staroci, a uzbieraną kwotę przekazali
na akcję charytatywną dla Ukrainy.
Stowarzyszenie w roku akademickim 2021/2022 reali-

zowało umowę z Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
dotyczącą wspólnego wydawania oraz dystrybucji i sprzedaży skryptów i podręczników w serii wydawniczej Uczelni,
a także realizowało własne przedsięwzięcia wydawnicze.
Stowarzyszenie wydało książkę „Jak Feniks z popiołów?
Kierunki odbudowy i rewaloryzacji miast Dolnego Śląska
na wybranych przykładach”, we współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Legnicy książkę „Pamiętniki pokoleń. Nasze
dziedzictwo”, tomik wierszy studentki Collegium Witelona
„Tylko piękne słowa” oraz tomik poezji absolwentki Uczelni
„Papier i muzyka”.

Stowarzyszenie prowadzi
dwie szkoły ponadpodstawowe:
liceum i technikum. Akademickie Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło działalność w 2005 r.
Według stanu na 1.09.2021 r.
w ALO pobierało naukę 96 uczniów
w 4 klasach. Technikum Akademickie rozpoczęło działalność w 2019 –
we wrześniu 2021 r. naukę w 6 klasach
rozpoczęło 147 uczniów. Szkoła prowadzi kształcenie w zawodach technik informatyk (96 uczniów) oraz technik automatyk
(51 uczniów). Siedzibą szkół są pomieszczenia w budynku C Collegium Witelona
Uczelnia Państwowa. Kadra pedagogiczna
Liceum i Technikum to grono doświadczonych
nauczycieli z wieloletnią praktyką w nauczaniu
w szkołach ponadpodstawowych, a także szkołach wyższych, w tym również dydaktycy Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.
W oparciu o regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego w ALO Stowarzyszenie wypłaciło stypendia dla uczniów ALO na łączną kwotę
7700,00 zł oraz przekazało darowiznę na rzecz studenta Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w wysokości 2500 zł.
Stowarzyszenie w budynku C Uczelni prowadzi
punkt obsługi studenta w zakresie usług kserograficznych,
oprawy prac dyplomowych metodą FASTBIND oraz małej
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poligrafii (głównie wydruki komputerowe). Obsługę punktu
ksero stanowią studenci i absolwenci Uczelni. Ponadto
Stowarzyszenie obsługiwało szatnie w budynkach Uczelni,
zajmowało się sprzątaniem terenów zewnętrznych Collegium Witelona oraz prowadziło uczelniany parking.
W roku akademickim 2021/2022 Collegium Witelona Uczelnia Państwowa otrzymało kilka nagród i wyróżnień. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
w 12. edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół
Wyższych „Uczelnia Liderów” przyznała Uczelni tytuł
„Uczelnia Liderów 2022”. Collegium Witelona zostało
docenione przez Komisję Certyfikacyjną m.in. za działania zorientowane na kształcenie liderów, społeczną
oraz efektywną edukację praktyczną studentów. Ponadto
Uczelni zostało przyznane wyróżnienie nadzwyczajne
„Najwyższa Jakość Studiów”. W ocenie ekspertów Collegium Witelona Uczelnia Państwowa kształci absolwentów atrakcyjnych na rynku pracy, otwartych na zmiany,
przygotowanych do efektywnego realizowania własnych
celów zawodowych w warunkach gospodarki wiedzy.
Certyfikat potwierdza, że uczelnia realizuje swoje zadania dydaktyczne w sposób profesjonalny i efektywny,
przekazuje studentom wiedzę o wysokim poziomie użyteczności, kształtując przy tym umiejętności i kompetencje, takie jak kreatywność, przedsiębiorczość, samodzielność w działaniu, umiejętność zarządzania i motywowania czy zdolność do rozwoju.
Uczelnia przystąpiła również do rankingu szkół wyższych na rok 2022 miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy” i zajęła 7. miejsce wśród publicznych uczelni zawodowych. Równocześnie została sklasyfikowana na 1 miejscu wśród tego typu uczelni na Dolnym Śląsku.
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Immatrykulacja uczniów
Zespołu Szkół Akademickich
W Centrum Konferencyjno -Widowiskowym Collegium
Witelona Uczelnia Państwowa 14 października 2022 roku
odbyła się uroczystość immatrykulacji uczniów Zespołu
Szkół Akademickich, czyli Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy oraz Technikum Akademickiego
w Legnicy. Obie szkoły działają przy Collegium Witelona. Co prawda zajęcia szkolne rozpoczęły się we wrześniu, ale dopiero podczas tej uroczystości uczniowie klas
pierwszych złożyli oficjalne ślubowanie oraz zostali przyjęci w poczet społeczności szkolnej.

Wśród zaproszonych gości
znaleźli się między innymi dr
Monika Wierzbicka – Prorektor
ds. Dydaktyki i Studentów Collegium Witelona Uczelnia Państwowa,
dr Bogumiła Wątorek – Prorektor
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr inż. Piotr Nadybski – Dziekan
Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, mgr Andrzej Senko – Kwestor, mgr inż. Agnieszka Koza – Dyrektor
Biblioteki, mgr Marta Żołnierewicz – Kierownik Działu Badań, Projektów i Współpracy, mgr Mirosław Szczypiorski – Kierownik Działu Rozwoju, Promocji i Wydawnictw,
mgr Jerzy Stefaniak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka”, mgr Mirosław Zaguła – Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka”.
Po krótkiej prezentacji i wspólnym odśpiewaniu
hymnu narodowego głos zabrał dr Dariusz Wędzina
– Dyrektor Zespołu Szkół Akademickich i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. Podkreślił on znaczenie wykształcenia i prób podnoszenia
jego jakości przez Komisję Edukacji Narodowej, co
miało uchronić Polskę przed upadkiem. Podkreślił także
ważną rolę otoczenia Szkoły we wspieraniu jej rozwoju.
Po nim głos zabrał mgr inż. Krystian Sadowski – Dyrektor Technikum Akademickiego w Legnicy, który witając
nowych uczniów w murach szkoły, wyraził zadowolenie
z liczby nowo przyjętych i złożył życzenia powodzenia
w dalszej nauce.
Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów Collegium Witelona
dr Monika Wierzbicka pogratulowała wszystkim nowo
przyjętym uczniom Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego i Techniku Akademickiego korzystnego wyboru
kolejnego etapu edukacji oraz zapewniła, że Uczelnia
będzie cały czas wspierać obie Szkoły w ich rozwoju
i zapewni jak najlepszą jakość przekazywanej wiedzy.
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” mgr
Jerzy Stefaniak również pogratulował uczniom dosko-
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nałego wyboru szkół i wyraził nadzieję, że ten czas
– czas nauki i wchodzenia w dorosłość – wykorzystają
jak najlepiej.
Po krótkim programie artystycznym na specjalnie przygotowanych prezentacjach przedstawili się wszyscy nowo
przyjęci uczniowie obu szkół. Najważniejszym momentem tego wydarzenia było złożenie ślubowania przez
uczniów klas pierwszych. W ten sposób zostali oni przyjęci w poczet społeczności uczniowskiej. Wszyscy otrzymali niewielkie podarunki.
Na zakończenie dyrektorzy szkół wręczyli wyróżniającym się nauczycielom nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Akademickie Liceum Ogólnokształcące wyróżnia między innymi rozszerzona ilość nauczanych języków obcych,
zajęcia dodatkowe oraz indywidualne podejście do ucznia.
ALO to też możliwość realizowania swoich pasji i zamiłowań. Dodatkowymi atutami szkoły są także nowoczesna baza dydaktyczna i doskonała kadra nauczycielska,
ciekawe wyprawy edukacyjne oraz wymiana międzynarodowa
Technikum Akademickie w Legnicy nastawione jest
na współpracę z przemysłem, co wiążę się między innymi
z powstawaniem klas patronackich. Szkoła rozpoczęła
działalność, kształcąc w zawodach technik automatyk
oraz technik informatyk. Zdane w trakcie nauki państwowe certyfikaty kwalifikacji zawodowych umożliwią
absolwentom Technikum Akademickiego uzyskanie tytułu
zawodowego – technika, który podniesie ich atrakcyjność
na rynku pracy w kraju i za granicą.
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Dni adaptacyjne dla studentów
I roku
Dla studentów pierwszego roku, którzy rozpoczęli swoją
przygodę ze studiami, dr Wioletta Drzystek – Pełnomocnik
ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Biuro Wsparcia
Osób z Niepełnosprawnościami Collegium Witelona zorganizowało dzień adaptacyjny.
Pracownicy uczelni w trakcie spotkań przedstawiali informacje na temat naszego kampusu i wspólnie ze studentami
zwiedzali bazę dydaktyczną. Grupy odwiedziły m.in. bibliotekę uczelnianą oraz czytelnię naukową i komputerową.
Dni adaptacyjne zorganizowano w dwóch terminach:
30 września i 6 października. Każdorazowo w spacerze
po uczelni uczestniczyło kilkudziesięciu studentów pierwszego roku.
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Seniorzy w Ścinawie rozpoczęli
nowy rok akademicki
W sali widowiskowej Centrum Turystyki i Kultury
w Ścinawie 6 października br. seniorzy zainaugurowali piąty rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego
Wieku pod patronatem Collegium Witelona Uczelnia
Państwowa. Słuchaczy przywitali: Anna Podbucka –
dyrektor CTiK, dr Bogumiła Wątorek – Prorektor ds.
Nauki i Współpracy z Zagranicą, a także burmistrz
Krystian Kosztyła i przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Szopa.
Wykład inauguracyjny pt. „W drodze do Zdrowia
– przystanek kosmetyki” wygłosiła nowa koordynator
UTW ze strony Collegium Witelona dr Grażyna Sondel. Prezentacji wysłuchało ponad 80 osób.
W roku akademickim 2022/2023 Uniwersytet
będzie realizował swoją działalność podobnie jak
w poprzednich latach poprzez: wykłady i semina-

ria, podczas których poruszone zostaną aktualne problemy gospodarcze, ekonomiczne, społeczne i zdrowotne. Natomiast Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie zadba o kondycję seniorów podczas zajęć
jogi, zdrowego kręgosłupa oraz tańców w kręgu.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty rękodzielnicze, na które zapraszamy w każdy
piątek od godziny 10:00 do 12:00.
Pierwszy miesiąc nowego roku akademickiego
będzie obfitował także w wiele ciekawych atrakcji,
w których może wziąć udział każdy senior zapisany
na Uniwersytet Trzeciego Wieku. W planie jest dwudniowa wycieczka do Głębowic, spacer badawczy
po Łęgach Odrzańskich w Diewinie oraz spotkanie
autorskie z dr. Dariuszem Wędziną.
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Uczniowie z Wołowa
poznawali Witelonkę

Witelonka 26 i 30 września gościła uczniów Zespołu
Szkół Zawodowych z Wołowa. Podczas wizyty w Collegium Witelona młodzież uczestniczyła w takich zajęciach
jak: robotyzacja produkcji w branży automotiv, materiały
konstrukcyjne w pojazdach samochodowych, badanie właściwości podstawowych składników żywności.
26 września 2022 r. grupa uczniów klasy 2T odbyła
zajęcia warsztatowe. Młodzież poznała strukturę Uczelni,
odwiedziła bibliotekę, zobaczyła i skorzystała z mobilnego stanowiska pracy dla studentów. Atrakcją był symu-

lator jazdy lokomotywą w Ośrodku Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów oraz Kandydatów na Maszynistów
w Collegium Witelona.
Z kolei 30 września uczniowie badali wybrane produkty spożywcze pod kątem zafałszowań. Zajęcia były
realizowane w ramach projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim – edycja 2”.
Wizyty w Witelonce dały uczniom możliwość poznania uczelni wyższej, jej zaplecza naukowego i dydaktycznego.
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Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego
w Legnicy gościli w Ośrodku Szkolenia
Maszynistów w Collegium Witelona
Uczniowie czwartych klas uczących się w Technikum
transportu kolejowego z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy 3 października 2022 roku wzięli udział w warsztatach kolejowych zorganizowanych w Collegium Witelona Uczelnia
Państwowa.
Zajęcia odbyły się pod opieką Ewy Rajczakowskiej,
Pawła Andrzejczyka, Czesława Dula, a także Tomasza
Niżyńskiego. Podczas warsztatów młodzież zasiadła za sterami symulatora lokomotywy 6Dg oraz za pulpitem symula-

tora SRK, wczuwając się w rolę dyżurnych ruchu. W trakcie warsztatów uczniowie mogli pod okiem maszynisty
sporządzić dokumenty związane z prowadzeniem ruchu
kolejowego.
Dla najbardziej wytrwałych uczniów już po zakończeniu
warsztatów czekała miła niespodzianka w postaci odwiedzin Pani Marzeny Machałek – Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.
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XVIII Legnicka Paraolimpiada TPD
Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Legnicy odbyła
się „XVIII Legnicka Paraolimpiada TPD” oraz festyn integracyjny „Pożegnanie Lata 2022”. Na festyn i paraolimpiadę
przyjechali uczestnicy z całego Zagłębia Miedziowego.
Było kilka stanowisk sprawnościowych, swoje punkty mieli
policjanci Komendy Miejskiej i Straży Miejskiej z Legnicy.
Uczestnikom bardzo smakowały ciasta, kiełbaski oraz grochówka.
Młodzi paraolimpijczycy mieli możliwość sprawdzić
swoje umiejętności w wielu konkurencjach, m.in w łucznictwie, kręglach, biegach na 60, 100 i 300 m, były też
rzuty piłką lekarską, dyskiem i rzuty do kosza. Dodatkowe
atrakcje to malowanie twarzy, loteria fantowa, doczepianie kolorowych warkoczyków i przede wszystkim spotkania z rówieśnikami z innych placówek. Podczas imprezy
odbyło się również podsumowanie udziału w różnych
konkursach organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy.
W wydarzeniu nie zabrakło Collegium Witelona. Studenci kierunków medycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej połączyli swoje siły, tworząc niezawodny zespół. Przyszli fizjoterapeuci wspierali organizację konkurencji sportowych, dopingowali zawodników
oraz utworzyli stoisko kreatywne dla uczestników paraolimpiady. Z kolei studenci ratownictwa medycznego oraz
pielęgniarstwa zapewniali niezbędną pomoc medyczną.
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Być częścią „The World Games”
Nauczyciel akademicki Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Collegium Witelona dr Grzegorz Konieczny
reprezentował nasz kraj jako sędzia na zakończonych
w lipcu „The World Games 2022” (Alabama, USA).
„The Word Games” w wolnym tłumaczeniu to Światowe
Igrzyska Sportów Nieolimpijskich. Odbywają się one zwykle co cztery lata, rok po Letnich Igrzyskach Olimpijskich
i trwają 11 dni. „The World Games” są organizowane
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Igrzysk Światowych (IWGA), które działa pod patronatem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOL). Pierwsza edycja
„The World Games” odbyła się w Santa Clara w Kalifornii
(USA) w 1981 roku, a ostatnia – jedenasta – w Birmingham w stanie Alabama (USA) w dniach 7–17 lipca 2022
roku. Edycja ta, podobnie jak Letnie Igrzyska Olimpijskie,
została opóźniona o rok z powodu pandemii COVID -19.
Dlaczego „The World Games” są bardzo ważnym wydarzeniem dla sportów nieolimpijskich? „The World Games”
rozumiane są jako „przedsionek olimpizmu”. W ostatnich
edycjach w oficjalnym programie było od 25 do 30 dyscyplin sportowych, z których kilka znalazło się już w programie Igrzysk Olimpijskich. Cyklicznie w „The World Games”
uczestniczy ok. 3500 uczestników z ok. 100 krajów. Uczestnictwo w tak dużej imprezie multisportowej porównać można
do uczestnictwa w Olimpiadzie, a znalezienie się w gronie osób, które w niej uczestniczą, traktować należy jako
olbrzymie wyróżnienie.
Doktor Grzegorz Konieczny, będąc jedynym w Polsce
międzynarodowym sędzią w sportowym ratownictwie wod-

ze sportowych aren
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nym, posiadającym najwyższe uprawnienia klasy A (International Life Saving Federation – ILS), został nominowany
do wąskiego, 13-osobowego grona sędziów ILS pochodzących z całego świata, którzy sędziowali sportowe ratownictwo wodne.
„The World Games” różnią się od innych imprez multisportowych, takich jak Igrzyska Olimpijskie, tym, że miasta- gospodarze nie są zobowiązane do budowy nowych
obiektów na Igrzyska, a nominowani do startu zawodnicy
są wybierani przez międzynarodowe federacje sportowe,
a nie przez krajowe komitety czy organy zarządzające.
Ma to na celu zapewnienie rywalizacji najlepszych sportowców na świecie – „Top of the top”.
Do startu w „The World Games 2022” w sportowym
ratownictwie wodnym zakwalifikował się pełen zespół z Polski, tj. 5 kobiet i 5 mężczyzn. W skład Kadry Narodowej
Sportowego Ratownictwa Wodnego WOPR weszły: Kornelia Fiedkiewicz (pochodząca z Legnicy), Natalia Lewandowska, Klaudia Naziębło, Alicja Tchórz, Paula Żukowska,
a także Adam Dubiel, Cezary Kępa, Wojciech Kotowski,
Hubert Nakielski, Mateusz Szurmiej. Trenerem kadry kobiet
był Grzegorz Widanka, a mężczyzn Sławomir Juszkiewicz.
W pierwszym dniu zawodów kobiety płynące w składzie: K. Fiedkiewicz, K. Naziębło, P. Żukowska, A. Tchórz
zdobyły złoty medal w sztafecie 4 x 50 m z przeszkodami,
uzyskując czas 1:49,05. Konkurencja była bardzo silna,
o czym świadczy fakt, że na pierwszym stopniu podium
stanęły nie cztery, a osiem zawodniczek. Najwyższe miejsce na podium Polki podzieliły z Węgierkami, trzecie miejsce zajęły Włoszki. Tego samego dnia na dystansie 200 m
z przeszkodami Alicja Tchórz zdobyła brązowy medal, uzyskując czas 2:07,86. Warto przypomnieć, że Ala na wcześniejszych zawodach cyklu „The World Games 2017” również zdobyła medal na tym dystansie – srebro.
Drugiego dnia zawodów na najniższy stopień podium
weszli mężczyźni płynący w sztafecie 4 x 25 m holowania
manekina w składzie: W. Kotowski, A. Dubiel, C. Kępa
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i H. Nakielski (1:07,44). W klasyfikacji generalnej Kadra
Narodowa Sportowego Ratownictwa Wodnego WOPR
zajęła 5. miejsce, najwyższe w historii startów naszych
ratowników na „The World Games”.
Grzegorz Konieczny
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Jesienny piknik
w Centrum Spotkań dla Uchodźców
W Centrum Spotkań dla Uchodźców w Domu Studenta Collegium Witelona 7 października zorganizowano
jesienny piknik. Mamy wspólnie z dziećmi uczestniczyły
w zabawach ruchowych i tanecznych.
Przeprowadzone konkursy: muzyczny, rysowanie
„Witamy Panią Jesień” i układania jesiennych kompozycji przeplatane były poczęstunkami. Były kiełbaski, pizza,
owoce i wiele innych smakołyków. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody – upominki za zaangażowanie. Naszą

zabawę zakończyliśmy poczęstunkiem w postaci przepysznego
tortu.
Wszystkie artykuły zostały
zakupione z dotacji od Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów
Lions, którą nasze Centrum otrzymało
w ramach wsparcia działań na rzecz
Uchodźców z Ukrainy.
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Koncert pamięci Witelona
Fundacja Ars Activa wspólnie z parafią Ewangelicko-Augsburską w Legnicy i Legnickim Centrum Kultury 2 października w Kościele Mariackim w Legnicy zorganizowała koncert pt. „Ad Lucem… (Do światła) Witelon in memoriam”.
Złożonemu z trzech części: włoskiej, niemieckiej i polskiej koncertowi, dedykowanemu pamięci Witelona,
towarzyszyły fragmenty tekstów autorstwa urodzonego
w Legnicy jednego z najwybitniejszych polskich XIIIwiecznych naukowców.
W pier wszej części
zabrzmiały sonaty solowe
G. Tartiniego, F. Geminianiego, muzyka filmowa
E. Morricone oraz nowy
utwór F. Bottigliero. W drugiej słuchacze mieli okazję
wysłuchać utworów o charakterze mistycznym F. Bibera
i J. S. Bacha oraz Fantazji G. Ph. Telemanna. Trzecią, polską część wypełniły
utwory H. Wieniawskiego,
G. Bacewicz, K. Penderecki
i N. Palej. Odbyła się też
światowa premiera „Septem
sidera” K. Niegowskiego,

utworu napisanego specjalnie na ten koncert do słów
poematu przypisywanego Mikołajowi Kopernikowi.
– Nasza fundacja organizuje w tym roku cykl koncertów
związanych z 800-leciem uniwersytetu w Padwie i koncert
finałowy, który właśnie tam będzie miał miejsce, poprzedzamy serią koncertów poświęconych wybitnym
alumnom i innym wybitnym osobom, które tam studiowały. Jeden z koncertów poświęciliśmy Witelonowi, który urodził się w Legnicy, miejscu bardzo bogatym historycznie. Witelon to najstarszy
polski uczony i jeden z pierwszych studentów
uniwersytetu w Padwie. Rozpoczął tam edukację
w 1262 roku, była więc to bardzo młoda uczelnia, powstała w 1222 roku. Była to młoda, ale
bardzo nowatorska uczelnia, a postać Witelona
warto wspomnieć z racji jego zasług – powiedziała Ewa Monczak, prezes Fundacji Ars Activa.
Jako że koncert był dedykowany pamięci
Witelona, patrona Collegium Witelona Uczelnia
Państwowa, to wydarzenie muzyczne wsparła
#Witelonka.
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Muzyczny „Jesienny romans”
Koncert galowy w Akademii Rycerskiej w Legnicy zakończył muzyczną podróż w rejony miłości i namiętności podczas XI Festiwalu „Jesienny romans – barwy miłości różnych
narodów im. Lidii Nowikowej” pod patronatem Muzeum
Niepodległości w Warszawie. To muzyczne wydarzenie
od kilku lat wspiera Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.
Przez kilkanaście dni artyści odwiedzali różne miejscowości na Dolnym Śląsku, goszcząc na scenach: Gminnego
Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gaworzycach, Domu Kultury w Środzie Śląskiej, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Stoszowicach, Gminnego Ośrodka Kultury
i Bibliotece im. Zenona Bernackiego w Pielgrzymce, Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie,
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana
Rumla w Prochowicach, Sali Widowiskowej w Męcince, Świetlicy Wiejskiej w Targoszynie. Artyści wykonywali piękne
piosenki, romanse, pieśni w języku polskim, włoskim, francuskim, chorwackim, węgierskim, czeskim, łotewskim, niemieckim oraz innych. Przed widzami wystąpili: Agnieszka

Babicz, Barbara Droździńska,
Nadzieja Brońska, Grażyna
Komincz, Marek Rawski, Leonid
Vołodko, Paweł Kozicz, Maciej
Klociński. Organizatorem koncertów było Stowarzyszenie Krajobrazy
kierowane przez dr Tadeusza Samborskiego.
Koncerty przenosiły uczestników
w muzyczną podróż w rejony miłości
i namiętności. Klimatycznie przystrojone
sceny wprowadzały gości Festiwalu w niezwykły, jesienny klimat, a płonące świecie
i nastrojowe oświetlenie nadawały miejscom
uroku i wyjątkowego nastroju.
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Pamiętamy i działamy –
wolontariusze śladami historii
i jej bohaterów

Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” w partnerstwie z Placówką Komunalną Lwowskiej Rady Obwodowej
Administracja Państwowego Historyczno-Kulturowego Rezerwatu „Nagujewicze”, Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Drohobyczu, Drohobyckim
Muzycznym Studium Zawodowym im. W. Barwińskiego,
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zakończyło realizację projektu „Pamiętamy i działamy – wolontariusze śladami historii i jej bohaterów” dofinansowanego ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji
Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 74 815,02 zł.

Głównym celem projektu była popularyzacja mało
znanej wiedzy historycznej związanej z wydarzeniami
wojennymi, ich bohaterami oraz miejscami, o które
należy dbać dla zachowania w świadomości młodego pokolenia postaw patriotycznych, pielęgnowania pamięci o trudnej przeszłości, budowania wrażliwości społecznej i zaufania do podejmowanych wspólnych działań w imię wolności
i niezależności obu Narodów.

Cele szczegółowe to: wzbogacenie wiedzy i świadomości historycznej wśród młodego
pokolenia; przybliżenie uczestnikom konferencji nieznanych faktów związanych z wydarzeniami i postaciami; kształtowanie postaw otwartości, tolerancji i wzajemnego zrozumienia, szacunku
dla przeszłości oraz odpowiedzialności za ocalenie
pamięci o ludziach i faktach historycznych; stworzenie przestrzeni dla podejmowania aktywnych działań
przy współpracy i zaangażowaniu środowiska społecznego; aktywizowanie młodzieży do działań metodą

wolontariatu i wzmacnianie w nich poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania; popularyzacja wolontariatu
wśród społeczności lokalnej i integracja z innymi wolontariuszami w zakresie rozwijania i pielęgnowania tradycji
związanych z dbaniem o miejsca pamięci i upamiętnienia
wydarzeń historycznych oraz ich bohaterów; przełamywanie barier komunikacyjnych i stereotypów myślowych; wykorzystanie wycieczek edukacyjnych jako formy aktywnego
wypoczynku umożliwiającego poznanie miejsc pamięci
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i historycznych zabytków oraz walorów krajobrazu oraz
rozwijanie takich umiejętności jak: samodzielność i współpraca w grupie; wyszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji zdobytych z różnych źródeł; wykorzystywanie nowoczesnych technik i narzędzi multimedialnych; autoprezentacja i wystąpienia publiczne; nawiązywanie współpracy z różnymi podmiotami.
Projekt zakładał 10 - dniową wizytę 15 - osobowej grupy
ukraińskiej młodzieży w różnym wieku (od 17 do 35 lat)
wraz z opiekunem w Legnicy, która wspólnie z młodzieżą
polską i przy współudziale oraz zaangażowaniu środowiska lokalnego przeprowadziła działania zaplanowane
w harmonogramie. Grupę ukraińską reprezentowały cztery
studentki z Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu
im. Iwana Franki w Drohobyczu i 11 studentek Drohobyckiego Muzycznego Kolegium im. W. Barwińskiego w Drohobyczu pod opieką dra Bogdana Lazoraka – dyrektora
Państwowego Historyczno - Kulturowego Rezerwatu „Nagujewicze”. W grupie polskiej, pod opieką dr Beaty Skwarek i mgr Pauliny Szapiel, znaleźli się studenci Collegium
Witelona Uczelnia Państwowa. Wszyscy uczestnicy na czas
realizacji działań, tj. od 12 do 21 września 2022 r. mieszkali w Domu Studenta przy ul. Mickiewicza 10 w Legnicy.
Istotnym założeniem zaplanowanych działań był udział
społeczności środowiska lokalnego, widoczny nie tylko
poprzez uczestnictwo m.in. w spotkaniach powitalnym
i pożegnalnym, konferencji „Śladami historii i jej bohaterów”,
warsztatach „Kreowanie wizerunku bohatera” i „Pikniku
z historią”, ale także zaangażowanie pracowników Biblioteki Collegium Witelona w organizację wystawy o tematyce historycznej, przewodników wycieczek edukacyjnych,
czy trenerów prowadzących warsztaty.
Realizacja harmonogramu działań
Dzień I. Legnica – 12.09. Dzień integracji – spotkanie otwarte. Poznajemy Legnicę i jej historię – spacer
po Legnicy. Wieczór integracji.
Dzień integracji rozpoczął się tradycyjnie od spotkania powitalnego, na które przybyli: Wicestarosta Powiatu
w Legnicy – Pani Janina Mazur, Władze Stowarzyszenia
„Wspólnota Akademicka”: Prezes Zarządu – mgr Jerzy
Stefaniak oraz Dyrektor Biura Zarządu – mgr Mirosław
Zaguła. Z Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
powitali uczestników: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – dr Bogumiła Wątorek i Prorektor ds. Rozwoju – dr Karol Rusin oraz Kanclerz
ciąg dalszy na str. 52
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Uczelni – mgr Robert Burba,
wykładowcy i młodzież Liceum
oraz Technikum Akademickiego.
Spotkanie uświetnił występ studentek muzycznej szkoły w Drohobyczu. Uczestnicy projektu zwiedzali
również naszą Uczelnię i odwiedzili
Bibliotekę. Po południu mieli okazję
poznać uroki Legnicy – w podróż
z historią zabrał ich dyrektor ALO – dr
Dariusz Wędzina. Dzień zakończyła integracja w Centrum Spotkań dla Uchodźców
i wspólny spacer do parku z fontannami.
Dzień II. Legnica – 13.09. Z pamięcią
o bohaterach – porządkowanie miejsc i grobów. „Dobry wolontariat” – warsztaty. Sesja
wieczorna – podsumowanie dnia.
W drugim dniu realizacji działań uczestnicy odwiedzili największy Cmentarz Komunalny
w Legnicy istniejący od 1822 r. Z okazji 200. rocznicy poświęcenia i oddania do użytku tej miejskiej
nekropolii mieli okazję zapoznać się z wystawą prezentującą to miejsce na przestrzeni dwóch wieków.
Poznali historię i topografię cmentarza o obszarze ok
45 ha i przystąpili do oczyszczania terenu, na którym
znajdują się stare groby małych dzieci. Popołudniowe
warsztaty przeprowadzone przez mgra Adama Kobela
nt. „Dobry wolontariat” dostarczyły studentom wielu miłych
wrażeń. oprócz prezentowanych rodzajów wolontariatu
i obszarów działań uczestnicy określali „profil wolontariusza” – motywacje, cechy, umiejętności i doświadczenie,
jakie powinien posiadać wolontariusz. Wieczorną integrację umacniały gry, m.in. w bilard.
Dzień III. Legnica – 14.09. Z wizytą w Starostwie Powiatowym w Legnicy. Przygotowanie do konferencji. Wieczorne
podsumowanie.
Kolejny dzień przebiegał równie intensywnie co poprzedni.
Na zaproszenie władz Starostwa Powiatowego w Legnicy
uczestnicy mieli okazję spotkać się z Panem Starostą Adamem Babuśką, Panią Wicestarostą Janiną Mazur, Sekretarzem
Powiatu – Panem Grzegorz Rogos oraz Dyrektor Oświaty,
Promocji i Spraw Społecznych (OS) – Panią Wandą Gołębiowską. W rozmowach poruszano wiele wątków doty-
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czących struktury i zadań tej instytucji, szczególnie w sytuacjach zarządzania kryzysowego, a także w odniesieniu
do sytuacji w Ukrainie i udzielanej pomocy. Wolontariusze
z Kolegium Muzycznego im. W. Barwińskiego w Drohobyczu podziękowali za wizytę i okazywaną pomoc piosenką
„Czerwona Kalina”. Po tym miłym spotkaniu trwały przygotowania do konferencji i pikniku.
Dzień IV. Legnica – 15.09. Konferencja „Śladami historii
i jej bohaterów”. Część I. Upamiętnienie wybuchu II wojny.
Część II. Czasy I wojny światowej. Historia muzyką pisana
– koncert pieśni patriotycznych.
W czwartym dniu projektu odbyła się konferencja „Śladami historii i jej bohaterów”. W harmonogramie znalazły
się wystąpienia polskich i ukraińskich młodych uczestników
oraz prelegentów. Moderatorami konferencji byli dr Dariusz
Wędzina, dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, oraz dr Bogdan Lazorak, dyrektor Placówki Muzealnej w Nagujewiczach. Obrady uświetnił występ dziewcząt
z Kolegium Muzycznego im. W. Barwińskiego w Drohobyczu. Swoje umiejętności muzyczne i wokalne zaprezentowały one również legnickiej społeczności po południu
w Rynku. Wieczorem studenci zorganizowali w swoim gronie warsztaty taneczne.
Dzień V. Legnica – 16.09. Kreowanie wizerunku bohatera – polsko-ukraińskie warsztaty z dziećmi i młodzieżą.
Polsko-ukraiński piknik z historią – integracyjne i międzypokoleniowe spotkanie. Sesja wieczorna – podsumowanie dnia.
Piątek to kolejny dzień projektu, w którym odbyły się
warsztaty nt. „Kreowanie wizerunku bohatera – polsko-ukraińskie warsztaty” z udziałem dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy. Warsztaty prowadziła Pani
dr Edyta Rola - Marcinowska. W drugiej części dnia odbył
się piknik: dr Renata Myrna - Bekas rozpoczęła je rytmiczną
rozgrzewką i w dalszej części poprowadziła na boisku
szkolnym konkurencje sprawnościowe. Z kolei studenci przeprowadzili z uczniami- ochotnikami quiz historyczny, były
też rytmiczne zabawy i wiele innych konkurencji zakończonych nagrodami, poczęstunkiem na słodko i kiełbaskami z grilla. Z zaproszenia na piknik skorzystały
też mamy z dziećmi z Centrum Spotkań da Uchodźców. Późnym popołudniem dziewczęta z Kolegium
Muzycznego im. W. Barwińskiego w Drohobyczu
po raz kolejny dały wspaniały występ w centrum
ciąg dalszy na str. 54
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Legnicy – przed galerią Piastów. W trakcie występów zbierano środki finansowe (zebrano
kwotę 1291,00 zł) na pomoc żołnierzom walczącym za wolność
Ukrainy.
Dzień VI. Legnica – 17.09. Poznajemy miejsca pamięci w regionie –
wycieczka edukacyjna do Muzeum
Gross-Rosen w Rogoźnicy, Sztolni Walimskich i kompleksu Riese. Sesja wieczorna
i relaksacyjna.
W szóstym dniu działań projektowych
poznaliśmy miejsca pamięci w regionie.
Pierwszym etapem było Muzeum Gross- Rosen
w Rogoźnicy. Wycieczka edukacyjna do nazistowskiego obozu koncentracyjnego była lekcją historii o niewyobrażalnym okrucieństwie niemieckich okupantów przeciwko ludzkości. Poznaniu poobozowych reliktów towarzyszyły zaduma
i smutek z powodu utraty życia tak wielu ludzi.
Podobnie było podczas zwiedzania podziemnych
kompleksów „Riese” – Sztolni Walimskich w Górach
Sowich – jednego z najbardziej tajemniczych miejsc
na Dolnym Śląsku. Wieczór studenci spędzili na grach
w ping-ponga i przy bilardzie.
Dzień VII i VIII. Wrocław – 18-19.09. Wycieczka edukacyjna do Wrocławia – miasta wielu historii. Wieczorne
podsumowanie.
Uczestnicy projektu przez dwa dni zwiedzali Wrocław – miasto wielu historii. W pierwszym dniu (18.09.)
odwiedzili wiele ciekawych miejsc i zabytków: Muzeum
Narodowe, Panoramę Racławicką, Pałac Królewski, Dzielnicę Czterech Wyznań symbolizującą różnorodność i tolerancję religijną i kulturową Wrocławia. Drugi dzień (19.09.)
rozpoczęli od Wzgórza Oporowskiego z Pomnikiem Żołnierzy Wojska Polskiego, byli na Cmentarzu Żołnierzy Włoskich z okresu I wojny światowej i przy Pomniku Wspólnej Pamięci. W dalszej części poznali Cmentarz Żydowski – Muzeum, przeszli ścieżką pamięci, zobaczyli jeden
ze schronów przeciwlotniczych Luftschutz Hochbunker, aby
na koniec odwiedzić Cmentarz Osobowicki z kwaterą bezimiennych ofiar stalinizmu i pomnik ofiar stalinizmu z lat
1945 –1956. Wycieczka edukacyjna poszerzyła wiedzę
uczestników z zakresu historii, dostarczając wielu przeżyć. Pomimo zmęczenia wieczorną integrację umacniali
przy ulubionej grze w bilard.
Dzień IX. Legnica i okolice – 20.09. „Ślady naszej historii” – warsztaty nt. „Historia działań projektowych”. Sesja
wieczorna – podsumowanie dnia.
Zbliżając się do końca działań w projekcie, w przedostatnim dniu uczestnicy pracowali metodą warsztatową,
tworząc „Historię działań projektowych”. Do południa zajęcia przebiegały w Centrum Spotkań dla Uchodźców. Poprzedziła je prelekcja dra Bogdana Lazoraka „NKWD czy
gestapo? Sensacyjne artefakty archeologicznej ekshumacji
mogiły osób rozstrzelanych w 1941 r. na górze Teptiuż
koło Drohobycza (2011 r.)”. Po obiedzie warsztaty pod
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kierunkiem Pana Zbigniewa Gola odbywały się na terenie Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Wieczorna
dyskoteka, którą studenci zorganizowali na terenie akademika, wprawiła wszystkich w dobry nastrój i uświadomiła
zbliżające się pożegnanie.
Dzień X. Legnica – 21.09. W Muzeum Miedzi w Legnicy –
o historii i nie tylko. Spotkanie otwarte podsumowujące
efekty projektu. Wieczorne podsumowanie – czas na pożegnanie.
W ostatnim dniu 10 - dniowych działań uczestnicy projektu mieli okazję odwiedzić Muzeum Miedzi w Legnicy,
spotkać się z jego dyrektorem i pracownikami, obejrzeć
wspaniałe wystawy, w tym zagrabione dzieła sztuki podczas II wojny światowej.
W pożegnalnym spotkaniu, które przebiegało na terenie Collegium Witelona w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym, uczestniczyli: Pan Jerzy Pawliszczyn – przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce Koła Legnica; Rektor Collegium Witelona Uczelnia Państwowa – prof. dr
hab. Andrzej Panasiuk, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” i Zastępca Kanclerza Uczelni – mgr
Jerzy Stefaniak, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia
„Wspólnota Akademicka” – mgr Mirosław Zaguła, Dyrektor Biblioteki Collegium Witelona – mgr Agnieszka Koza,
wykładowcy, nauczyciele oraz uczniowie Liceum i Technikum Akademickiego. Naszemu ostatniemu spotkaniu, podczas którego uczestnicy otrzymali upominki edukacyjne
i certyfikaty uczestnictwa w projekcie, towarzyszyły pieśni
odśpiewane przez zebranych na sali. Wiele ciepłych słów
skierowali do uczestników Pan Rektor Collegium Witelona
oraz przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce Koła
Legnica. Spotkanie zakończono odśpiewaniem hymnów
narodowych – polskiego i ukraińskiego. Dzień zakończyły
ostatnie zakupy i pożegnalna kolacja. Rozstanie z ukraińskimi uczestnikami projektu było jak zawsze wzruszające.
Rezultatem projektu dokumentującego zrealizowane działania będzie wydanie w wersji elektronicznej i drukowanej albumu „Pamiętamy i działamy – Wolontariusze śladami historii i jej bohaterów”. Ślady historii projektowej
odzwierciedlą również kolaże zdjęć wizualizujących
przebieg działań „Śladami naszej historii”, które zaprezentowane zostaną w gablotach Uczelni oraz na podstronie projektu prowadzonej przez Stowarzyszenie
„Wspólnota Akademicka”.
Beata Skwarek
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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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Pracownicy Witelonki
z wykładami na Litwie
Pracownicy Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Collegium Witelona dr inż. Daniel Medyński,
mgr inż. Krzysztof Kolbusz, dr Magdalena Dąbrowska,
mgr inż. Paweł Andrzejczyk i mgr Ewa Rajczakowska
w dniach 12 –16 września 2022 roku uczestniczyli w międzynarodowej wymianie w ramach projektu Erasmus+.
W celu pogłębiania międzynarodowej współpracy
i mobilności pracownicy odwiedzili stolicę Litwy, gdzie
na uczelni Vilniaus Technologijų ir Dizaino Kolegija Antakalnio prowadzili zajęcia ze studentami pierwszego i drugiego roku.
Podczas zajęć litewscy studenci mieli możliwość zapoznać się z interaktywną formą udziału w ćwiczeniach,
w czasie których zakładali swoją własną wirtualną firmę
oraz uczyli się pracy w zespole i podejmowania decyzji
pod presją czasu. Kadra dydaktyczna zapoznała również
studentów zaprzyjaźnionej uczelni z technikami i metodami
pracy i przekazywania wiedzy, które aktywnie angażują
uczestników zajęć i pozwalają na samodzielne rozwijanie kompetencji kluczowych.
Wyjazd ten pozwolił zarówno naszym pracownikom,
jak i studentom z Wilna rozwinąć umiejętności zawodowe oraz językowe. Poznawanie i doskonalenie znajomości języków obcych, zwłaszcza w komunikacji biznesowej, jest istotnym elementem wpływającym korzystnie
na kwalifikacje zawodowe uczestników programu. Ponadto
w ramach współpracy pomiędzy Wydziałem Technicznym
i Ekonomicznym Collegium Witelona a Wydziałem Logistyki Vilniaus Technologijų ir Dizaino Kolegija Antakalnio
oraz Vilnius College of Technologies and Design planuje
się podpisanie porozumienia, które pozwoli studentom obu
uczelni rozwijać umiejętności sektorowe oraz wspierać kreatywność, możliwość kształcenia oraz zdobywania kwalifikacji niezbędnych i cenionych w zawodach w całej UE.

Nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy Collegium
Witelona Uczelnia Państwowa a Vilniaus Technologijų ir
Dizaino Kolegija Antakalnio zaowocuje w przyszłości regularną wymianą doświadczeń wśród studentów i pracowników naukowych obu uczelni.
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Reprezentacja Collegium Witelona
na 4. miejscu w triathlonie górskim

W pięknej scenerii Gór Stołowych 10 września 2022 r. odbyły się zawody
Garmin Triminator Radków.
Pod kierownictwem Dariusza Stefaniaka drużyna w składacie: Wojciech
Migodziński – rower, Jarosław Salastowicz – bieg, Piotr Krzywicki – pływanie wzięła udział w sztafecie triathlonowej.
Zmagania w Radkowie są wyjątkowe ze względu na lokalizację i przepiękne tereny, które stawiają bardzo wysokie wymagania dla startujących właśnie ze względu na swoje położenie. Zimna górska woda w Zalewie Radkowskim nie zachęca do pływania. Trasa rowerowa przebiegająca słynną
drogą Stu Zakrętów z podjazdem o długości około 8 kilometrów jest bardzo
wyczerpująca, a liczne zakręty na zjeździe stwarzają ogromne niebezpieczeństwo upadku w przepaść. Trasa biegowa częściowo przebiegająca szlakami
turystycznymi z morderczymi podbiegami weryfikowała kondycję biegaczy.
Ogromny wysiłek i dramaturgia zmagań sportowych ostatecznie doprowadziła drużynę Collegium Witelona Uczelnia Państwowa do zajęcia 4. miejsca w klasyfikacji sztafety. Właśnie to miejsce – pierwsze za podium – pozostawia sportową złość i motywację do treningu oraz rewanżu na kolejnych
zawodach.
Witelonka gratuluje i trzyma kciuki za kolejne starty i coraz wyższe lokaty!

