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Konwent Stowarzyszenia
Chrześcijańsko-Narodowego 

21 czerwca w kampusie przy ul. Wóycickiego, pod auspicjami Rektora UKSW, 
odbyło się spotkanie inauguracyjne Konwentu Stowarzyszenia 

„Instytut Chrześcijańsko-Narodowy imienia Wiesława Chrzanowskiego”.

Podczas spotkania omawiano propozycje działań i formy udziału Konwentu w dyskusji 
publicznej nad tematami istotnymi dla Kościoła i Narodu Polskiego. Konwentowi Instytutu 

przewodniczy prof. dr hab. Zbigniew Cieślak.
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Dalsze działania, których inaugurację stanowiło pod-
pisanie umów pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową  
i uczelniami wyższymi, będą dotyczyły podejmowa-
nia prac ukierunkowanych na przygotowanie wspól-
nych projektów m.in. z następujących dziedzin: 
wykorzystania technologii bezzałogowych umożliwia-
jących prowadzenie operacji w środowisku morskim  
(powietrznych, nawodnych oraz podwodnych), urzą-
dzeń morskich zapewniających ochronę infrastruktury 
krytycznej, integracji systemów bezzałogowych stat-
ków powietrznych z platformami morskimi i lądowy-
mi, opracowania bezzałogowego statku powietrznego 
pionowego startu i lądowania, opracowania symulatora 
walki powietrznej lotnictwa myśliwskiego, opracowa-
nia założeń strategicznych kierunków rozwoju inno-
wacyjnych technologii polskiego przemysłu obronnego 
na potrzeby Sił Zbrojnych RP, organizacji laboratorium 
komputerowego wspomagającego dowodzenie i walkę 
w celach szkoleniowych ze szczególnym uwzględnie-
niem potrzeb Wojsk Obrony Terytorialnej.

--
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Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Stanisław 
Dziekoński  został przewodniczącym  Komisji 

problemowej PKOl w obszarze Nauki,  
Innowacji i Środowiska.

Podczas obrad została zatwierdzona lista komisji 
problemowych PKOl w kadencji 2017-2021 oraz 
powołano ich przewodniczących. Posiedzenie  
odbyło się 20 czerwca 2017 r. w Centrum Olimpij-
skim w Warszawie pod przewodnictwem prezesa 
Andrzeja Kraśnickiego. 

Polski Komitet Olimpijski jest autonomiczną  
organizacją pozarządową działającą w formie  
dobrowolnego związku stowarzyszeń i innych 
osób prawnych, realizujących cele i zadania  
Ruchu Olimpijskiego oraz zadania związane  
z rozwojem sportu polskiego. Przy Komitecie  
samodzielnie funkcjonują również: Trybunał  
Arbitrażowy ds. Sportu oraz Polska Akademia 
Olimpijska.

 Przedmiotem umowy jest kooperacja pomiędzy 
Grupą PGZ i UKSW w zakresie prowadzenia wspól-
nych prac nad nowymi technologiami, przeznaczonymi 
do wykorzystania w produkcji wojskowej oraz cywil-
nej.Do grona ośrodków naukowych współpracujących  
z Polską Grupą Zbrojeniową dołączyło również siedem 
uczelni wyższych: Akademia Marynarki Wojennej im. 
Bohaterów Westerplatte, Akademia Sztuki Wojennej, 
Politechnika Gdańska, Politechnika Lubelska, Politech-
nika Poznańska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  
w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie.

Źródło:
http://www.mon.gov.pl

NAUKA I PRZEMYSŁ W SŁUŻBIE OBRONY
  

UKSW podpisał umowę o współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową.  
Wraz z innymi uczelniami wyższymi będzie rozwijał działania w przemyśle wojskowym.

http://www.mon.gov.pl


Z radością informujemy, że została 
podpisana umowa o współpracy 
pomiędzy UKSW a Fundacją Salvo 
Progressio w Olsztynie.

Przedmiotem porozumienia jest 
podjęcie działań na rzecz realizacji 
wspólnych projektów badawczo-
-wdrożeniowych, edukacji w zakre-
sie cyberbezpieczeństwa oraz szero-
ko rozumianej nauki.

6 czerwca zostało podpisane Poro-
zumienie o Współpracy pomiędzy 
Uniwersytetem Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie oraz 
Instytutem Matki i Dziecka 
w Warszawie.

Przedmiotem porozumienia jest 
podjęcie działań na rzecz współ-
pracy w zakresie badan nauko-
wych, dydaktyki i innych form 
kształcenia oraz praktycznego 
wykorzystania wiedzy i wszelkich 
technik badawczych dla dobra 
studentów, doktorantów i pracow-
ników.
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Podczas sesji w Zielonce koło Warszawy, poprowadzo-
nej przez kierownika Uniwersytetu Otwartego UKSW  
dr. Kazimierza Szałatę, wykład na temat dziedzictwa 
świętego papieża Jana Pawła II wygłosił prorektor ds. 
nauki i współpracy międzynarodowej UKSW ks. prof. 
Ryszard Czekalski. Jak zauważył ksiądz profesor, dzie-
dzictwo papieża Jana Pawła II jest tak bogate, że trudno 
przedstawić je w jednym wykładzie. Ale zawsze war-
to, by każdy z nas stawiał sobie pytanie, co zawdzięcza 
pierwszemu Papieżowi Polakowi. Jak wyglądałoby na-
sze życie, jak wyglądałby nasz świat bez tego niezwy-
kłego pontyfikatu. Dlatego na koniec swojego wykładu 
ks. prof. Czekalski zaprosił uczestników do dzielenia się 
doświadczeniami i przeżyciami związanymi z Papie-
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żem Janem Pawłem II. Spotkanie w Warszawsko-Pra-
skiej Akademii Wiary zakończyła wspólna modlitwa  
w kręgu oraz uroczyste rozdanie dyplomów ukończe-
nia kolejnego cyklu wykładów Uniwersytetu Otwartego 
UKSW.

Oprócz zajęć w Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary, 
w ramach Uniwersytetu Otwartego UKSW prowadzo-
ne były wykłady w Płońskiej Akademii ABC Chrześci-
jaństwa, Akademii Formacji Chrześcijańskiej w War-
szawie, Warszawskiej Akademii Biblijnej, Akademii 
Myśli Jana Pawła II, Akademii Colloquia Gostiniensia 
w Gostyninie oraz w Szkole Katedralnej w Łucku na 
Ukrainie.

UNIWERSYTET 
OTWARTY 
KOŃCZY ROK PRACY

Z udziałem prorektora UKSW ks. prof. Ryszarda 
Czekalskiego, 22 czerwca 2017 r. odbyło się ostatnie 
w tym roku akademickim spotkanie w Warszawsko-

-Praskiej Akademii Wiary.

NASI STUDENCI Z DOTACJĄ MNISW
MNiSW podało wyniki naboru ofert w ramach projektu „NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH! 2.0”, w którym  
studenci UKSW otrzymali wsparcie udziału w międzynarodowym konkursie prawniczym.

Nasi studenci są beneficjentami konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu  
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu, którego celem jest 
wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności poprzez m.in. udział w konkursach/zawo-
dach/konferencjach na arenie międzynarodowej.

Studenci prawa UKSW otrzymali dotację w wysokości 7875 zł przeznaczoną na uczestnictwo w międzynarodo-
wym konkursie Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, którego celem jest popularyzacja 
międzynarodowego arbitrażu handlowego oraz Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży 
towarów.



Formularz 
zgłoszeniowy w formie 

elektronicznej: 

Formularz 
zgłoszeniowy w formie 

wydruku: 

LEPSZA KADRA 
LEPSZY STUDENT

Kierownik Projektu „Lepsza Kadra Lepszy Stu-
dent” prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, zaprasza 

kadrę akademicką do wzięcia udziału  
w bezpłatnych kursach podnoszących  

kompetencje zawodowe.

Kursy realizowane są  w ramach Działania 3.4 Zarzą-
dzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Osi III 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020.

Zajęcia będą prowadzone w zakresie:
- innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (w tym 
m.in. projektowanie innowacji, uczenie przez działa-
nie)
- prowadzenia dydaktyki w języku angielskim
- umiejętności informatycznych, w tym posługiwanie 
się profesjonalnymi bazami danych (SPSS,SAS)
- kluczowych umiejętności dydaktycznych (wystąpie-
nia publiczne, emisja głosu)

Rekrutacja rozpoczęła się 1 lipca 2017 r., a pierw-
sze kursy rozpoczną się już w listopadzie 2017 r.

Szczegółowe informacje na stronie projektu: 
www.ksztalcenie.uksw.edu.pl

BADANIA NAUKOWE  
I ROZWOJOWE Z KRUS

Projekty badawcze, prace rozwojowe oraz wdraża-
nie innowacji. To tylko kilka aspektów współpracy 

pomiędzy UKSW a KRUS.

Umowa pomiędzy UKSW a KRUS obejmu-
je współpracę w zakresie realizacji badań nauko-
wych jak i działań dydaktycznych.  UKSW wraz 
z KRUS planują realizację wspólnych projektów 
oraz inicjatyw o charakterze akademickim. Szcze-
gólnie ważnym obszarem współpracy będą prace 
badawcze związane z tematyką rolniczych ubez-
pieczeń społecznych, ubezpieczeń dla rolnictwa  
i badań nad kondycją społeczno-ekonomiczną 
mieszkańców obszarów wiejskich.  

W zakresie dydaktyki, KRUS będzie uczestniczył  
w tworzeniu programów kształcenia, a także weź-
mie udział w podnoszeniu kompetencji studentów  
i absolwentów na rynku pracy w zakresie rolniczych 
ubezpieczeń społecznych.

8

http://ksztalcenie.uksw.edu.pl/projekt-LKLS
http://www.ankiety_badawcze.uksw.edu.pl/index.php/789392?lang=pl 
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GRANTY NPRH 
DLA PRACOWNIKÓW 

UKSW
 

Pracownicy UKSW otrzymali trzy granty o łącznej wysokości 1 042 443,00 zł w ramach Narodowego  
Programu Rozwoju Humanistyki 2016 Moduł Uniwersalia, którego organizatorem jest MNiSW.

Granty otrzymały następujące osoby:

RELACJE 
WARTE DIAMENTU

Mgr Maria Magdalena Kwiatkowska z Wydziału 
Filozofii Chrześcijańskiej UKSW  

znalazła się wśród laureatów szóstej edycji 
konkursu Diamentowy Grant.

Na realizację swojego projektu badawczego mgr 
Kwiatkowska uzyskała 179 887,00 zł. W ramach pro-
jektu, którego opiekunem jest prof. UKSW dr hab. 
Henryk Gasiul, realizowane będą badania pt. Wie-
loaspektowe spojrzenie na zjawisko samotności oraz 
weryfikacja modelu relacji samotności, nieśmiałości 
i samooceny.

Diamentowy Grant pozwala laureatom na skrócenie 
ścieżki kariery naukowej, czyli na podjęcie studiów  
doktoranckich bez posiadania tytułu zawodowego ma-
gistra. W kwietniu tego roku stopień naukowy doktora  
z pominięciem magisterium otrzymał jeden z lau-
reatów Diamentowego Grantu z 2016 r. W tym 
roku wicepremier Jarosław Gowin przyznał po-
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dr hab. Anna Kuśmirek (Wydział Teologiczny), Targum Jonatana.

Edycja tekstu aramejskiego, przekład na język polski z wprowadzeniem i notami, 220 650,00 zł;

ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

Ikonoklazm bizantyjski - spór o koncepcję obrazu religijnego. Główne teksty źródłowe, 221 793,00 zł;

ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

Źródła wczesnochrześcijańskie. Kontynuacja polskiej edycji w ramach serii wydawniczej "Pisma Sta-
rochrześcijańskich Pisarzy" (PSP),  

nad 16 milionów zł na finansowanie projektów 
wybitnie uzdolnionych studentów studiów jed-
nolitych magisterskich lub absolwentów stu-
diów I stopnia, prowadzących badania naukowe  
na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający 
się dorobek naukowy.

W VI edycji konkursu wyłoniono 83 laureatów, któ-
rych projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż  
80 punktów. Laureaci zostali wyłonieni spośród 214 
wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu 
konkursowym.

Kolejna edycja konkursu Diamentowy Grant
zostanie uruchomiona w IV kwartale 2017 r.
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PRESTIŻOWE NAGRODY 
DLA NAUKOWCÓW  

Z UKSW

Na 64. Międzynarodowych Targach Wyna-
lazczości, Badań Naukowych i Nowych Tech-
nologii INNOVA-BARCELONA w Hiszpa-

nii, rozwiązanie pt.: "Instalacja do termolizy odpadów 
poliolefinowych na paliwowe frakcje węglowodoro-
we", którego współtwórcami byli dr inż. Krzysztof 
Biernat, prof. PIMOT oraz dr inż. Anna Matuszew-
ska, pracownicy Instytutu Ekologii i Bioetyki, zdo-
było złoty medal ze specjalnym wyróżnieniem Jury 
oraz Nagrodę Główną Targów w kategorii technolo-
gie przemysłowe. To samo rozwiązanie zostało zapre-
zentowane na 20. Moskiewskim Międzynarodowym 
Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii, 
który odbył się w dniach 16-19 maja w Moskwie i zdo-
było także złoty medal oraz Nagrodę Specjalną Jury.

Absolwentka WFCh, dr Anna Lipska, otrzymała pre-
stiżową Nagrodę im. Stefana Szumana, przyznawaną za 
najlepsze w Polsce prace z zakresu psychologii rozwoju 
człowieka, za pracę doktorską "Uczestnictwo w rytu-
ałach rodzinnych z perspektywy młodych dorosłych. 
Doświadczenie i funkcje psychologiczne". Promoto-
rem pracy jest dr hab. Wanda Zagórska, prof. UKSW. 
Dyplom Nagrody został wręczony dr Annie Lipskiej 
podczas XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii 
Rozwojowej, która odbyła się w dniach 1-3 czerwca br. 
w Szczecinie. Autorka wygłosiła tam również wykład 
związany tematycznie z nagrodzoną pracą.

Złoty medal w Hiszpanii i Rosji za rozwiązanie dla ochrony środowiska i technologii  
produkcji paliw oraz nagrodę za pracę z zakresu psychologii rozwoju człowieka zdobyli  

wykładowcy i absolwentka WFCh.



STYPENDIA 
LANCKOROŃSKICH 

DLA UKSW
Wśród laureatów konkursu na Stypendia Fundacji 
Lanckorońskich na 2018 r. znalazły się dwie osoby  
związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego w Warszawie.

Środki na zagraniczne wyjazdy badawcze uzyskała  
dr hab. Joanna Komorowska, prof. UKSW (Wydział 
Nauk Humanistycznych) oraz dr Bartłomiej Dźwiga-
ła (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych). Sty-
pendia zostały przyznane na realizację następujących  
zadań:

Plutarcha z Cheronei traktat o pojęciach wspól-
nych: przekład, komentarz, problemy interpretacji  
– dr hab. Joanna Komorowska, prof. UKSW – wyjazd 
do Londynu;

Kult relikwii Krzyża Świętego i pierwsza wyprawa krzy-
żowa – współoddziaływanie na kulturę średniowiecz-
nej Europy łacińskiej – dr Bartłomiej Dźwigała, wyjazd 
do Londynu.                                                                                                                                                                                                                               

Prof. UKSW dr hab. Katarzyna Materska została  
wyróżniona przez Szerokie Porozumienie na rzecz 
Umiejętności Cyfrowych w Polsce (SPRUC). Lista  
wyróżnionych została ogłoszona 21 czerwca.

Profesor Materska znalazła się wśród 100 osób  
wyróżnionych za działalność na rzecz rozwijania  
umiejętności cyfrowych 2017.

UKSW CZŁONKIEM ELAN
Nasza uczelnia została jednym z dwóch polskich 

członków Programu ELAN Network – European & 
Latin American Technology Based Business Ne-

twork.
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Źródło: http://w
w

w.m
sz.gov.pl

Celem, zainicjowanego przez Komisję Europejską 
programu, jest stworzenie bazy ofert biznesowych  
i technologicznych dla firm z krajów Unii Europejskiej  
i Ameryki Łacińskiej (w tym Południowej). Preferowa-
ne jest współpraca w następujących branżach: energia 
odnawialna, nowe materiały budowlane, ICT, zdrowie, 
biotechnologia i biogospodarka, technologie środowi-
skowe, nanotechnologie.

Dzięki uczestnictwu w programie nasza uczelnia chce 
nawiązać współpracę z lokalnym biznesem w krajach 
Ameryki Łacińskiej, oferując potencjał naukowo-tech-
nologiczny oraz kontakty z instytucjami publicznymi  
i prywatnymi nie tylko w Polsce, lecz także z naszymi 
sąsiadami. Liczymy również na wymianę studentów  
i pracowników naukowych, co przyczyni się do posze-
rzenia obszarów badań naukowych, w tym badań nad 
kulturą i dziedzictwem krajów latynoamerykańskich.

DYREKTOR BIBLIOTEKI 
UKSW WYRÓŻNIONA
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POMOC PSYCHOLOGICZNA 
DLA STUDENTÓW UKSW

 Pełnomocnik Rektora UKSW ds. osób z niepełnosprawnością zaprasza do korzystania z bezpłatnych 
porad i konsultacji psychologicznych skierowanych do studentów z niepełnosprawnościami.

Każdy rok akademicki studenci UKSW zaczynają  
od wspólnej zabawy i integracji. To jedyna taka okazja, 
by poznać nowych znajomych z uczelni lub zacieśnić 
istniejące już przyjaźnie.

Na obozie m.in.: warsztaty, szkolenia, karaoke, impre-
zy tematyczne, basen, turnieje sportowe, prawdziwie  
studencka atmosfera i świetna zabawa.

Szczegóły i zapisy na: http://www.campzero.pl  

Camp Zero 2017
Samorząd Studentów UKSW zaprasza 

na wyjazd integracyjny Camp Zero 2017.

Ponadto istnieje możliwość profesjonalnego  
doradztwa zawodowego i wsparcia  

w poszukiwaniu zatrudnienia. 

Osoby zainteresowane  
proszone są o rejestrację  
przez formularz: 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty.

Porady i konsultacje psychologiczne realizowane  
są przez pracowników Centrum Szkoleń  

i Doradztwa Zawodowego UKSW.

Pomoc skierowana jest do studentów UKSW z niepełnosprawnością doświadczających trudności  
związanych z funkcjonowaniem w środowisku akademickim (stres, napięcia emocjonalne, poczucie  
wykluczenia społecznego, trudności w integracji wśród studentów, stany lękowe, problemy osobiste, itd.).

https://www.facebook.com/events/708812352576855/?fref=ts
http://szkolenia.uksw.edu.pl/node/15
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Pogranicza kulturowe
w perspektywie
współczesności 
(red.) Piotr Dejneka, Agata Mikołajko

Rola aniołów w dziele  
zbawienia i zagrożenia  

szatańskie
Ks. Marian Kowalczyk

Fabian Birkowski. 
Mowy akademickie 

i polemiczne 
(oprac.) Beata Gaj, Maria Rowińska-Szczepaniak

Wydawnictwo Naukowe
UKSW poleca nowości

http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1524
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1519
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1529


W      czerwcu Biuro Karier 
UKSW zorganizowało spotkanie  
z australijską agencją edukacyjną 

Australia Study, która opowiedziała 
studentom zainteresowanym wyjazdem 
na Antypody m.in. o wizach do Australii, 
wymaganiach urzędu imigracyjnego, 
systemie edukacyjnym, możliwościach 
pracy oraz kosztach wyjazdu, a także urokach  
i codziennym życiu w Down Under. 
Spotkanie poprowadził założyciel firmy – Woj-
ciech Wawrzyński, który na stałe mieszka w Au-
stralii.

Również w czerwcu Biuro otrzymało podzięko-
wanie za owocną współpracę oraz uhonorowa-
nie najbardziej aktywnych partnerów komitetu 
AIESEC Warszawa SGH podczas Gali Partne-
rów – za aktywną współpracę na rzecz rozwo-
ju środowiska lokalnego oraz realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ.
 
Do końca sierpnia Biuro Karier zachęca do 
skorzystania z okazji, by wystartować w kon-
kursie na aplikację dyplomatyczno-konsular-
ną, która umożliwia odbycie stażu zawodo-
wego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
oraz placówkach zagranicznych, ukończenie 
służby przygotowawczej w służbie cywilnej 
oraz udział w licznych szkoleniach, kursach  
i zagranicznych wizytach studyjnych. Szczegó-
łowe informacje na temat aplikacji są dostępne  
w Biuletynie Informacji Publicznej MSZ.

Ruszył konkursu prac magisterskich „Teraz Pol-
ska Promocja i Rozwój”, którego tematem jest 
zdolność konkurencyjna kraju, jego wyzwania 

rozwojowe, innowacyjność i przedsiębiorczość 
oraz promocja Polski w kraju i na świecie. Za-
chęcamy do udziału, gdyż na laureatów czeka-
ją nagrody pieniężne o łącznej wartości blisko 
50.000 złotych, publikacje i staże. Szczegóły  
na stronie www.terazpolska.pl
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KALENDARZ WYDARZEŃ 
BIURA KARIER

W maju 2017r. gościliśmy na Uniwersytecie pracodawców, którzy przyjęli zaproszenie Biura Karier 
UKSW na event „ZaQmaj wolontariat! Od idei do działania”. Wydarzenie, w ramach którego 
studenci mieli okazję spotkać się z przedstawicielami różnych fundacji, stowarzyszeń i placówek 
zajmujących się promocją idei wolontariatu, przyciągnęło rzeszę studentów, zainteresowanych  

tą formą współpracy. Mamy nadzieję, że event rozpalił wśród studentów iskierkę  
niesienia pomocy potrzebującym.
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