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Wypełniając deklarację PIT każda osoba fizyczna może zasilić 
Fundusz Stypendialny naszego Uniwersytetu, przekazując 
1% na Fundację BZWBK.  W zeznaniu podatkowym,  
w rubryce dotyczącej wniosku o przekazanie 1%, należy wpisać nr KRS 0000120807, 
natomiast w polu: informacje uzupełniające - cel szczegółowy, należy wpisać: Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Rozliczenia można dokonać za pomocą formularza on-line, dostępnego na stronie  
www.finanse.mf.gov.pl

Dzięki współpracy z Fundacją BZWBK w 2015 roku zostało ufundowanych ok. 50 stypendiów. 
Fundusze przekazane przez BZWBK umożliwiają realizację projektów  naukowych, 
szkoleniowych i rozwojowych społeczności akademickiej.

Nowi prorektorzy
Kolegium Elektorów zdecydowało, że w kadencji 2016-2020 prorektorami UKSW będą:  
ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała, obecnie prorektor ds. studenckich i kształcenia;   
ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, obecnie prodziekan ds. nauki i finansów Wydziału 
Teologicznego UKSW, prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, obecnie prodziekan Wydziału Nauk 
Pedagogicznych UKSW. Wybory odbyły się 14 kwietnia, nowo wybrani prorektorzy zaczną 
pełnić swoje funkcje od 1 września br. 

ks. prof. UKSW  
dr hab. Maciej Bała

ks. prof.  
dr hab. Ryszard Czekalski

prof. UKSW  
dr hab. Anna Fidelus

1%Ufunduj stypendia

http://www.finanse.mf.gov.pl/strona-glowna
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Nowe kierunki studiów 
2016/2017

Na WPiA UKSW  zostanie uruchomiony 
interdyscyplinarny kierunek studiów 
„Człowiek w cyberprzestrzeni”. Będą to 
studia interdyscyplinarne I stopnia, oparte 
na czterech filarach: prawa, informatyki, 
socjologii, biznesu. Program studiów 
oferuje dwie „ścieżki edukacyjne”: prawno-
biznesową oraz informatyczno-techniczną.
http://wpia.uksw.edu.pl/czlowiek-w-
cyberprzestrzeni

Natomiast na WNH UKSW na studiach 
I stopnia (licencjackie) zostanie 
uruchomiony kierunek „Muzeologia”. 
Program studiów będzie obejmował 
zajęcia z historii muzealnictwa  
i kolekcjonerstwa oraz metodologii: 
historii, historii sztuki, archeologii, 
etnologii, socjologii, nauk przyrodniczych 
i technicznych, a także praktyczną naukę 
pracy w muzeum, w tym szczególnie 
organizację wystaw, edukację muzealną, 
przygotowanie publikacji muzealnych.  
http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/
node/302

Studia doktoranckie na WPiA UKSW

Od roku akademickiego 2016/2017 zostaną 
uruchomione studia doktoranckie w 
zakresie prawa: 4-letnie studia stacjonarne 
(nieodpłatne), niestacjonarne (7.000 zł 
rocznie). Adresowane są do absolwentów 
studiów jednolitych magisterskich lub 
studiów II stopnia na kierunkach prawo 
lub administracja.Limit miejsc - 50 na 
studiach stacjonarnych i 50 na studiach 
niestacjonarnych. Szczegółowe informacje: 
http://wpia.uksw.edu.pl/studia_
doktoranckie

Współpraca atlantycka i wizyta projektowa  
 

Kolejny raz na naszym Uniwersytecie 
mieliśmy przyjemność goszczenia 
przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych 
Ameryki.  Przedstawiciele firmy En-
foglobe oraz Uniwersytetu Florydy 
pogłębiają współpracę z RP, wskazując 
nasz Uniwersytet jako wiodącego 
partnera w budowaniu więzi polsko-
amerykańskiej. Tym razem goście 
z Florydy przedstawili propozycję 
współpracy przy projekcie dotyczącym 
podniesienia jakości życia w ramach e-
zdrowia. W Polsce kwestie zdrowotne 
długo były spychane na dalszy plan. 
Wydaje się, że obecnie mamy dobry 
klimat dla rozwinięcia świadomości zd-
rowotnej obywateli oraz zaprzęgnięcia 
nauki i technologii na rzecz zdrowia 
społeczeństwa. 

Temu też służyło spotkanie  
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, które odbyło się 13 
kwietnia. Ksiądz rektor Stanisław 
Dziekoński oraz profesor Wiesław 
Nowiński spotkali się z wiceministrem 
Aleksandrem Bobko, podsekretarzem   

stanu  Piotrem Dardzińskim, prezydent 
Enfoglobe Margaret Andraka i profesorem 
Bohdanen Andraka oraz przedstawicielami 
uczelni rzeszowskich. Zaprezentowano 
interesujący materiał, który stanie 
się zalążkiem współpracy polsko-
amerykańskiej, łączącej wymiar naukowy, 
biznesowy i administracyjny. 

Telekonferencja umożliwiła dyskusję  
z prof. Michaelem Goodem, dziekanem 
College of Medicine Uniwersytetu Florydy 
oraz profesorem Stevenem Pearsonem  
i profesorem Fanem Renem.

Ustalono ramy współpracy oraz 
najistotniejsze warunki dotyczące 
rozpoczęcia prac przy projekcie na rzecz 
podniesienia jakości systemu ochrony 
zdrowia w RP. Profil naszego Uniwersytetu 
jest niezwykle atrakcyjny dla tego typu 
inicjatyw.  Nasz Uniwersytet staje się 
ważnym filarem współpracy polsko-
amerykańskiej na niwie naukowej  
i biznesowej, czemu sprzyja życzliwość 
administracji publicznej. 

Na zdjęciu od lewej: prof. Wiesław Nowiński, Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław 
Dziekoński, dr Leszek Karski, dr Bohdan Andraka.

Leszek Karski

http://wpia.uksw.edu.pl/node/6499
http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/302
http://wpia.uksw.edu.pl/studia_doktoranckie
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Zawsze mieliśmy lekki dystans do tych, 
którym wszystko się udawało i skłonność 
ku tym, którym się nie wiodło. Nasze dzieci 
rosły w takiej atmosferze obserwując 
sytuacje w najbliższym otoczeniu, 
także w kręgu rodziny. Dyskutowaliśmy  
o porażkach życiowych mojego brata, 
który będąc bardzo wrażliwy, pogubił się 
w życiu… - to dość zaskakujące wyznanie 
padło z ust Jana Tadeusza Dudy, ojca 
Prezydenta RP. 

Rodzice Prezydenta byli gośćmi naszej 
uczelni. Spotkanie 21 kwietnia zgromadziło 
tłumy studentów. Rektor UKSW ks. prof. 
Stanisław Dziekoński podkreślił siłę 
świadectwa przekazywanego przez 
Państwa Dudów, którzy są nauczycielami 
akademickimi, ludźmi wierzącymi w Boga, 
przyjaciółmi młodzieży.

Podczas rozmowy, którą poprowadziła 
Milena Kindziuk z UKSW, szczerze 
opowiadali o prywatnych sprawach – 
domu i wychowaniu dzieci, odsłaniali 

rodzinne tradycje. Mówili m.in. o tym, 
dlaczego szwedzki stół jest dobry tylko  
w restauracji, jak zachęcić dzieci do czytania 
lektur i za jakie metody wychowawcze byli 
krytykowali przez znajomych. Nie zabrakło 
rad na udane małżeństwo i rodzinę.   
„To synchronizm dusz i komplementarność 
ciał” – podsumował prof. Duda.  
O relacjach rodzinnych z Agatką (synową) 
i Marcinem (zięciem), którzy są traktowani 
jak własne dzieci mówiła prof. Janina 
Milewska-Duda. 

Na tytułowe pytanie spotkania „Co się 
w życiu opłaca?” państwo Dudowie 
odpowiedzieli: „Opłaca się być człowiekiem 
myślącym, a jak człowiek zaczyna myśleć, 
to opłaca się być wierzącym. Opłaca 
się przyjąć zasady, nawet jeśli wyznając 
je, chwilowo się traci. Opłaca się być 
człowiekiem odważnym. Odwaga powinna 
być siłą chrześcijanina – w podejmowaniu 
trudnych wyzwań. Powinno jej towarzyszyć 
zaufanie, że cokolwiek się stanie, można to 
przekuć na szczęście i sukces”. 

Spotkanie  było  osnute wokół wywiadu-rze-
ki, jaki z Państwem Dudami przeprowadziła 
dr Milena Kindziuk z Instytutu Edukacji 
Medialnej i Dziennikarstwa UKSW. Książka 
została wyróżniona przez wydawców  
katolickich nagrodą Feniksa.  

Relacja ze spotkania  

Jak wychować prezydenta?  

Na zdjęciu od lewej: prof. Janina Milewska-Duda, dr Milena Kindziuk, autorka wywiadu,  
prof. Jan Tadeusz Duda.

http://www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/507-rodzice-prezydenta-na-uksw
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Miłosierdzie jest ponad prawem  
i sprawiedliwością, jeśli będziecie Państwo 
kierowali się tą zasadą, nasza konferencja 
wypełni swoje zadanie - z takim apelem 
zwrócił się prof. Andrzej Zybertowicz, 
doradca społeczny Prezydenta RP, 
zapowiadając panel dyskusyjny podczas 
konferencji pt. „Wyobraźnia miłosierdzia 
w Polsce: wczoraj, dziś, jutro”, którą 
zorganizowała 7 kwietnia Katedra 
Prakseologii Pastoralnej i Organizacji 
Duszpasterstwa Instytutu Teologii 
Praktycznej Wydziału Teologicznego UKSW. 

Celem spotkania było przedstawienie 
wybranych inicjatyw miłosierdzia, 
realizowanych w Polsce przez organizacje 
chrześcijańskie (m.in. Caritas Polska, Chleb 
życia, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, 
Dzieło Nowego Tysiąclecia) oraz refleksja 
naukowców (UKSW, UW, UMK, KUL) i 
przedstawicieli władzy (MEN, MRPiPS) 
nad działaniami, które należy podjąć, by 
odpowiedzieć na różne obszary „polskiej 
biedy”. Wśród uczestników był także bp 
Wiesław Szlachetka, przewodniczący 
Komisji Charytatywnej Konferencji 
Episkopatu Polski oraz rektor UKSW ks. prof. 
Stanisław Dziekoński.  

Podczas konferencji Wojciech Kaczmarc-
zyk, Pełnomocnik Rządu ds. społeczeństwa 
obywatelskiego i równego traktow-

ania przedstawił ideę Polskiego Kor-
pusu Solidarności, Teresa Wargocka, 
sekretarz stanu w MEN mówiła  
o roli wolontariatu dzieci i młodzieży  
w zadaniach wychowawczych szkoły, 
która zmieni swój edukacyjny paradyg-
mat z wyścigu jednostek na budo- 
wanie    poczucia  wspólnoty. Krystyna 
Wyrwicka, dyrektor Departamentu Po-
mocy i Integracji Społecznej w MRPiPS 
zapowiedziała szerszy udział organizacji 
pozarządowych w tworzeniu prawa  
i programów rządowych dotyczących 
przeciwdziałania biedzie i wykluczeniu 
społecznemu.

Miłosierdzie w perspektywie społecznej
Millenium na 
uchodźstwie –  
w 50 . Rocznicę 

18-19 kwietnia 2016 r. w Senacie RP  
i na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego odbyła się konferencja 
zorganizowana w 50. rocznicę obchodów 
1000-lecia Chrztu Polski, poświęcona 
uroczystościom polonijnym związanym  
z tym jubileuszem. Konferencja wpisała się 
w obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski 
przywracając pamięć o randze i znaczeniu 
obchodów milenijnych na uchodźstwie. 
Jak podkreślano, 50 lat temu milenium 
było obchodzone przez Polaków na 
całym świecie – od Europy po Australię. 
Nie byłoby to możliwe bez ogromnego 
zaangażowania Kościoła i prymasa Stefana 
Wyszyńskiego. Konferencję, z inicjatywy 
senatora Jana Żaryna, profesora UKSW, 
zorganizowała Komisja Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za granicą we 
współpracy z Uniwersytetem Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego i Stowarzyszeniem 
„Wspólnota Polska”. 

Sprawozdanie z konferencji

ks. M. Dec, Caritas Polska; s. M. Chmielewska, 
Chleb życia; E. Czaczkowska, UKSW

ks. prof. dr hab. P. Tomasik

http://www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/konferencje/505-obchody-1000-lecia-chrztu-polski


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. 22 561 88 00

5

Zespół redakcyjny
Biuro Informacji i Promocji UKSW

e-mail: strona@uksw.edu.pl
Projekt graficzny: Centrum Systemów Informatycznych UKSW
Skład graficzny: Centrum Systemów Informatycznych UKSW

Monika Tucka (BIPr)

NewsletterUKSW

Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności
To temat V Konferencji Służby Zdrowia, organizowanej od 2012 r. na Wydziale 
Teologicznym w ramach studium Medycyna – teologia – kultura. Konferencja, 
odbywająca się pod patronatem Ministra zdrowia oraz Rektora UKSW, zgromadziła 
wybitnych lekarzy i naukowców, krajowych konsultantów medycznych, dyrektorów 
szpitali. Wieloaspektowość podjętej tematyki pokazują tytuły referatów i wystąpień. 
Zastanawiano się m.in. nad:  charyzmatem słabości, miłosierdziem i litością  
w doświadczeniu cierpienia, sposobami uwalniania się od cierpienia, rosnącym 
problemie fałszowania leków na świecie, zmianami w rozwoju Ukrainy jako źródłach 
bólu i cierpienia.  Sprawozdanie z konferencji tutaj. 

  

Na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku odbyło się spotkanie z Udo Pollmerem – 
dietetykiem i dyrektorem Europejskiego Instytutu Żywienia, który w swojej najnowszej 
książce pisze m.in. o najgłośniejszych skandalach żywieniowych ostatnich lat, a jego 
stanowisko w sprawach dotyczących żywienia może stać się ciekawym polem do 
dyskusji.

Wśród studentów obecnych na wykładzie rozlosowano trzy książki autora, ufundowane 
przez dziekana wydziału dr hab. Grażynę Gromadzką.

Finał Konkursu 
Biblijnego

23 kwietnia na UKSW odbył się 
finał Konkursu Biblijnego, w którym 
uczestniczyło 181 uczniów szkół 
podstawowych archidiecezji warszawskiej  
i warszawsko-praskiej. Współorganizatorem 
tego wydarzenia było Międzynarodowe 
Centrum  Dialogu Międzykulturowego  
i Międzyreligijnego UKSW.  Pierwsze 
miejsce zajął Miłosz Kozikowski z Publicznej 
Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów 
w Warszawie.
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Już po raz drugi nasza Uczelnia była 
gospodarzem zlotu miłośników gier 
planszowych „Rzuć Kostką”. W weekend 
23-24 kwietnia przez odbywającą się w 
Aditorium Maximum imprezę przewinęło 
się ponad pół tysiąca fanów planszówek, 
karcianek i starych gier video. Na graczy 
czekała wypożyczalnia z prawie 200 
najpopularniejszymi tyłami oraz rozgrywki 
pokazowe i konkursy z ciekawymi 

Kostki zostały rzucone... na UKSW

nagrodami. Mogli oni wziąć udział  
w trzech turniejach: w sobotę odbyły 
się zmagania fanów gry "Magic the 
Gathering", a w niedzielę zmierzyli się 
miłośnicy "Hearthstone'a" i legendarnej 
pegasusowej "Contry". W trakcie 
imprezy zostały ogłoszone wyniki 
pierwszego powszechnego plebiscytu 
na najlepszą grę planszową wydaną  
w Polsce w 2015 r. Zostało nią "7 Cudów 

Świata: Pojedynek", a w kategorii dziecięcej 
zwyciężył "Żółw i Zając" z serii "Bajkogry". 
Więcej o plebiscycie można dowiedzieć 
się tutaj [https://youtu.be/4O4dTkcyrkI]. 
Relację [https://youtu.be/h9Ckj009myU] 
dla GAME TROLL TV przygotował ROJSON. 
O naszym "Rzuć Kostką" mówiły również 
inne media – na przykład radiowa ESKA: 
posłuchaj  [http://warszawa.esk a.pl/
newsy/rzuc-kostka-trwa-wielkie-granie-w-
planszowki-audio/159377].

O przyszłości przedsiębiorczości

Międzynarodowa konferencja „Wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Europie. Studenci i start-upy w Polsce” odbyła 
się 22 kwietnia na UKSW. Wśród prelegentów byli m.in. europosłowie: Zdzisław Krasnodębski z Polski i Anthea McIntyre z Wielkiej Brytanii 
(obydwoje z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów) oraz Emilian Pavel z Rumunii (Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów 
i Demokratów).

https://www.youtube.com/watch?v=4O4dTkcyrkI
https://www.youtube.com/watch?v=h9Ckj009myU&feature=youtu.be
http://warszawa.eska.pl/newsy/rzuc-kostka-trwa-wielkie-granie-wplanszowki-audio/159377
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Najlepsi e-czytelnicy

Biblioteka UKSW zajęła pierwsze miejsce 
w akcji "Promocja e-czytelnictwa  
w bibliotece". Nasza Biblioteka zwyciężyła 
w kategorii „Aktywna promocja IBUKA 
Libry wśród czytelników”, w grupie 
bibliotek uczelnianych o zasobach 
powyżej 701 publikacji. Platforma 
IBUK Libra to dostępny dla instytucji   
i firm największy zbiór elektronicznych 
publikacji renomowanych polskich  
wydawnictw.

Profesor Urbańczyk ekspertem przy KE
Kierownik Katedry Archeologii Starożytnych Cywilizacji Basenu Morza Śródziemnego 
i Świata Wczesnochrześcijańskiego w Instytucie Archeologii Wydziału Nauk 
Historycznych i Społecznych UKSW prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk został ponownie 
powołany w skład Doradczej Grupy Ekspertów (Expert Advisory group SC6) programu  
„Horizon 2020” przy Komisji Europejskiej.

"Ameryka. Polityka, 
prawo, społeczeństwo"

Ukazało się gruntownie znowelizowane 
drugie wydanie książki pt. "Ameryka. 
Polityka, prawo, społeczeństwo" pod red. 
naukową prof. Zbigniewa Lewickiego, 
kierownika Katedry Amerykanistyki WPiA 
UKSW. Autorami publikacji są pracownicy 
Katedry:  dr Tomasz Płudowski i dr Wojciech 
Kwiatkowski.

Media i Ewangelia
W  Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa ukazały się publikacje opracowane 
naukowo i zredagowane przez pracowników Instytutu: dr Małgorzatę Laskowską i ks. dr. 
Krzysztofa Marcyńskiego SAC.

„Komunikacja społeczna według Benedykta XVI” (Kraków 2016). Publikacja jest obszerną 
antologią tekstów Benedykta XVI na temat komunikacji, mediów oraz dziennikarstwa. 
Poznajemy w niej papieża, wielkiego teologa przełomu wieków, z innej, dotąd mało 
znanej strony.

„Sztuka komunikacji według Franciszka” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016). 
Publikacja jest antologią tekstów papieża Franciszka na temat komunikacji, mediów 
oraz dziennikarstwa. „Bliżej – prościej – głębiej”, a także „bezpośrednio”, „w spotkaniu”, 
„z miłosierdziem” i „na peryferiach” – to słowa, które charakteryzują styl komunikacyjny 
Ojca Świętego. 

Ks. dr. Krzysztof Marcyński SAC jest także autorem publikacji "Komunikacja religijna  
i media" (Kraków 2016), w której padają pytania o relację między Ewangelią a mediami. 
Autor stawia tezę, że media są darem Boga, ale nie najważniejszym kanałem przekazu 
Ewangelii. Jest nim konkretny, żywy człowiek, który uwierzył całym sobą w Jezusa. Jeśli 
media temu sprzyjają – są w głębokim sojuszu z Ewangelią.
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Zapowiedzi

Minister Spraw 
Zagranicznych na UKSW
Jego Magnificencja Rektor UKSW i Dziekan 
WPiA zapraszają na spotkanie z Ministrem 
Spraw Zagranicznych RP Witoldem 
Waszczykowskim. Spotkanie odbędzie się 
w Auli im. Schumana, w Audytorium 
Maximum, 6 maja o godz. 10:00. 

12 maja na naszym Uniwersytecie, na kampusie Wóycickiego odbędzie się Dzień Otwarty 
– w tym roku połączony z Dniem Studenta. Przed nami  12 godzin atrakcji naukowych  
i kulturalnych. Szczegóły na stronie www.  i Fb. 

Nasi naukowcy dla młodzieży szkolnej
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej i Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy zapraszają młodzież 
z trzecich klas gimnazjum oraz liceum na popularyzujące wiedzę interdyscyplinarne 
warsztaty z dziedziny biologii, chemii, ekologii i etyki. Warsztaty będą odbywać się w  naszych  
laboratoriach Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych przy ul. Wóycickiego 1/3 .

Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy to kompleksowy program warsztatów naukowych, 
pokazów i zajęć terenowych, wprowadzający dzieci w różne dziedziny wiedzy i pomagający 
im lepiej rozumieć otaczający świat. Celem NaUD jest pobudzanie zainteresowań dzieci  
i młodzieży przez kontakt z ludźmi nauki i pasjonatami różnorodnych dziedzin wiedzy  
i kultury, w atrakcyjnych miejscach i formie odbiegającej od rutyny szkolnej.

Święto uczelni
Msza święta w kościele Świętego Krzyża, 
transmitowana przez Polskie Radio, 
modlitwa przy grobie naszego Patrona 
oraz uroczysta sesja z promocją doktorską 
składają się na program tegorocznego 
Święta Uczelni. 

22 maja spotykamy się  na Mszy  św. o godz. 
9.00  w kościele  Świętego Krzyża, a 25 maja 
o godz. 11.00 w kampusie Dewajtis. Święto 
zakończy się piknikiem.   

NewsletterUKSW
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Już 25 maja długo oczekiwany start 
Radia UKSW. Akademicka rozgłośnia 
internetowa tworzona jest przez naszych 
studentów z różnych kierunków i 
wydziałów UKSW – pod opieką mgr Anny 
Gawrońskiej-Piotrowskiej (Instytut Edukacji 
Medialnej i Dziennikarstwa UKSW). 
Sercem radia jest studio, które znajduje 
się w sali 224 na kampusie Dewajtis.  
W skład rozgłośni wchodzi pięć redakcji: 
informacyjna, społeczna, kultury, muzyczna  
i wiary. Duża dawka energii i pozytywnych 
emocji gwarantowana! Jeśli chcecie być na 
bieżąco i obserwować przygotowania do 
startu rozgłośni, wystarczy, że polubicie 
fanpage Radia UKSW na facebooku 
- https://www.facebook.com/
radiouksw/?ref=aymt_homepage_
panel, na instagramie - #radiouksw 
i na snapchacie @radiouksw. 

fot. Anna Bujno

Do usłyszenia 25 maja Majówka Aniołów
20 maja w parafii pw. Najczystszego Serca Maryi na Grochowie odbędzie się już po 
raz czwarty Majówka Aniołów – impreza integracyjna dla dzieci i młodzieży ze szkół 
integracyjnych i specjalnych. Organizatorami są nauczyciele Zespołu Szkół nr 5 przy  
ul. Szczawnickiej przy aktywnej współpracy  pracowników naukowych i studentów 
UKSW.  Honorowy Patronat nad imprezą sprawuje Rektor UKSW. Początek spotkania  
o godz. 10.00. Wspólna zabawa ze zwróceniem uwagi na empatię i tolerancję do  
godz. 14.00. 

Rozwiązanie konkursu kwietniowego 

1. Komu według zwyczaju wyższych  

uczelni przysługuje tytuł Magnificencja? 

Trzeba tu rozróżnić charakter   
i okoliczności naszego kontaktu  
z Rektorem: spotkania codzienne, 
robocze oraz sytuacje oficjalne, uroc-
zyste. Zwrot Księże/Panie Rektorze! 
jest stosowny w sytuacjach zwykłych 
i nie ujmuje on godności osobie Rek-
tora, ani też naszego wobec niej sza-
cunku. Natomiast sytuacje oficjalne, 
też uroczyste, galowe, świąteczne,  
[a także w korespondencji] wymagają 
odpowiedniej oprawy, także językowej. 
W takich okolicznościach powiemy: 
Jego Magnificencja (łac. magnificen-
tia = wspaniałość, znamienitość), 
gdy Rektorem jest mężczyzna lub Jej 
Magnificencja, gdy  Rektorem jest 
kobieta, a w bezpośrednim zwraca-
niu się do Rektora należy posłużyć 
się  zaimkiem Wasza: Wasza Magnifi-
cencjo,  Waszej Magnificencji itd.Tytuł 
Magnificencja przysługuje wyłącznie 
urzędującemu rektorowi. Jak zwracać 
się do byłych rektorów? Grzeczność 
sugeruje używanie tytulatury Księże/
Panie Rektorze. Na niektórych uczel-
niach przestrzega się obligatoryjnego 
posługiwania się taką tytulaturą przez 
pierwszy rok po zakończeniu pełnienia 

Urzędu Rektorskiego przez daną osobę.  
W kolejnych latach użycie jest fakultaty-
wne. Trzeba pamiętać, że ten tytuł nie 
przysługuje prorektorom, co ważne jest  
w korespondencji.

2. W katastrofie samolotu prezyden- 
ckiego w Smoleńsku w 2010 r. zginęło pięć 
osób związanych z UKSW.    Podaj    ich   nazwiska.  
Byli to: prof. Lech Kaczyński, Prezydent RP,  
Profesor UKSW; ks. prof. dr hab. Ryszard 
Rumianek, Rektor UKSW; Ryszard Kac-
zorowski, Prezydent RP na Uchodźstwie, 
Doctor Honoris Causa UKSW;  ks. bp 
gen. broni prof. dr hab. Tadeusz Płoski,  
Doktor prawa na ATK, Doctor Hono-
ris Causa UKSW; ks. płk Jan Osiński, ab-
solwent UKSW, doktorant WPiA UKSW. 
Na w/w pytania prawidłowo odpow-
iedzieli: wśród pracowników – Anna 
Przetacka

Pytania na maj

Dla studentów

1. Czy doktor i doktor  habilitowany   
     to STOPNIE czy TYTUŁY NAUKOWE?

Dla pracowników:

2. Kiedy zmarł Patron naszego Uniwersytetu 
sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński i ile lat 
mija w tym roku od Jego śmierci?

Co wiemy o naszym Uniwersytecie?

Odpowiedzi prosimy kierować: 
promocja@uksw.edu.pl
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