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Nasza uczelnia przyjmie w tym roku 7305 nowych studentów, na stu-
diach stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich – 4730.  
Proces rekrutacji odbywa się, jak zwykle, drogą elektroniczną poprzez system  
IRK – www.irk.uksw.edu.pl. UKSW jest uczelnią publiczną, studia stacjonarne  
są bezpłatne, ale tak jak na innych uczelniach obowiązuje opłata rekrutacyjna, 
na UKSW wynosi ona 85 zł (drugi i kolejny kierunek – 60 zł).  Szczegóły na stronie  
www.rekrutacja.uksw.edu.pl. W tym roku można wybierać  
studia spośród 37 kierunków, w tym trzech nowych. Na Wydziale Prawa 

i Administracji uruchomiony zostaje interdyscyplinarny kierunek:  
Człowiek w cyberprzestrzeni, obejmujący takie zagadnienia jak: prawo,  
informatyka, socjologia, biznes. Absolwenci będą mogli pracować w projektach z obszaru 
nowych technologii zarówno w administracji publicznej, jak i biznesie. Na Wydziale Nauk 
Humanistycznych będzie można studiować muzeologię – to jedyne tego typu studia  
w Polsce, dające wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania muzeami.  
Absolwenci poznają też historię muzealnictwa, zasady tworzenia kolekcji i wystaw,  
a nawet nauczą się prowadzenia lekcji muzealnych. Od nowego roku akademickiego  
na UKSW będzie można studiować po angielsku. Na Wydziale Filozofii Chrześcijań-
skiej ruszają stacjonarne studia II stopnia z nową specjalnością w języku angielskim:  
Philosophy And Culture Of East-Central Europe.  
Kandydaci powinni interesować się filozoficzno-kulturową spuścizną Europy Środkowej  
i Wschodniej. Rejestracja na studia stacjonarne trwa do 10 lipca, ogłoszenie wyników  
– 15 lipca. Po tym terminie, każdy kto na swoje konto internetowe otrzyma komunikat  
o zakwalifikowaniu, od 18 lipca może składać wymagane dokumenty. Rejestracja na studia 
niestacjonarne trwa do wyczerpania limitów.
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Promocja doktorska 86 osób, dyplo-
my doktorów habilitowanych dla 
14 naukowców, medale państwowe  
i resortowe za sukcesy i długoletnią pra-
cę dla ponad 30 osób – to główne punk-
ty obchodów Święta UKSW. Jak co roku 

nasze Święto rozpoczęliśmy niedzielną 
Mszą świętą (22 maja) w kościele Świętego 
Krzyża, po której delegacja Senatu Uczel-
ni, na czele z Księdzem Rektorem, złożyła 
kwiaty pod pomnikiem Kardynała Wy-
szyńskiego na Krakowskim Przedmieściu 
w Warszawie. Druga część obchodów od-
była się 25 maja. W godzinach porannych 
Ksiądz Rektor z Senatem i delegacją UKSW 
odmówił modlitwę w intencji beatyfikacji 
naszego Patrona i złożył kwiaty przy sarko-
fagu Prymasa Tysiąclecia w archikatedrze 
św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Głów-
ne uroczystości odbyły się w Auli im. Jana 
Pawła II, przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.  
Jego Magnificencja Rektor UKSW ks. prof. 
Stanisław Dziekoński w powitaniu powie-
dział, że tegoroczne Święto Uczelni wpisu-
je się w obchody 35-lecia śmierci Patrona 
oraz 1050-lecie chrztu Polski. Rocznice te 
zostały utrwalone m.in. w konferencjach 
naukowych, jedna z nich została zorga-
nizowana wspólnie z Senatem RP. Ksiądz 
Rektor dużo uwagi poświęcił sukcesom 
Uczelni wymieniając m.in: pozyskane 
przez pracowników i studentów granty 

z Narodowego Centrum Nauki, Narodo-
wego Programu Rozwoju Humanistyki  
i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; 
uruchomienie Centrum Technologii Infor-
macyjnych Nauk Humanistycznych i Spo-
łecznych, Centrum Anatomii Wirtualnej 
i Symulacji Chirurgicznej im. Jana Pawła 
II oraz Laboratorium Psychologii Trans-

portu; rozwój oferty dydaktycznej. Rektor 
wspomniał o wdrażaniu nowych syste-
mów zarządzania uniwersytetem i aplika-
cji mobilnej dla studentów zintegrowanej  
z systemem USOS. Mówił też o wyzwa-
niach: remoncie najstarszego budynku 
Uniwersytetu i przekształceniu kampusu 
przy ul. Wóycickiego w nowoczesne mia-
steczko akademickie z Centrum Edukacji 
Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, zaple-
czem sportowym, centrum nowoczesnej 
dydaktyki oraz akademikiem. 

Po wystąpieniu Rektora UKSW odczyta-
no listy gratulacyjne od Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy i Marszałka Sejmu Marka 
Kuchcińskiego. Kolejnym punktem pro-
gramu były odznaczenia państwowe,  
samorządowe i resortowe. Wicemarszałek 
Województwa Mazowieckiego Elżbieta 
Lanc wręczyła Medale Pro Masovia obec-
nemu Rektorowi ks. prof. Stanisławowi 
Dziekońskiemu oraz ks. prof. Romanowi 
Bartnickiemu, rektorowi w latach 1996-
2005. Pracownicy UKSW otrzymali medale 
Komisji Edukacji Narodowej za szczególne 
zasługi dla oświaty i wychowania. 

Nasze Święto Prof. Cezary Mik, prorektor ds. nauki i roz-
woju odczytał nazwiska osób, które otrzy-
mały w bieżącym roku akademickim tytuł 
naukowy profesora (12 osób) oraz sto-
pień doktora habilitowanego (14 osób). 
Jego Magnificencja Rektor wręczył wraz 
z Dziekanami poszczególnych Wydziałów 
oraz Promotorami dyplomy doktora habi-
litowanego.Ksiądz prof. UKSW Maciej Bała,  
Prorektor ds. studenckich i kształce-
nia przeprowadził promocję doktor-
ską. Tytuł doktora otrzymało 86 osób, 
które złożyły uroczystą przysięgę 
doktorską. W części artystycznej wy-
stąpiła Agaty Hołdyk z recitalem for-
tepianowym, sponsorowanym przez „Er-
gokantor”. Na koniec spotkania głos zabrał  
i pobłogosławił wszystkich Wiel-
ki Kanclerz kardynał Kazimierz Nycz. 
Święto UKSW zakończyło się piknikiem,  
w którym uczestniczyli zaproszeni Goście, 
Studenci oraz Pracownicy Uczelni.
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Za nami kolejny etap wyborów 
władz uczelni. Do końca maja 
poznaliśmy nowych dziekanów 
UKSW na kadencję 2016-2020: 

• Wydział Teologiczny – ks. prof.  
dr hab. Piotr Tomasik, 

• Wydział Prawa Kanonicznego  
– ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak,

• Wydział Filozofii Chrześcijań-
skiej – prof. dr hab. Anna Latawiec, 

• Wydział Nauk Historycznych  
i Społecznych – ks. prof. dr hab.  
Sławomir H. Zaręba, 

• Wydział Prawa i Administracji  
– prof. dr hab. Marek Michalski,

• Wydział Nauk Humanistycz-
nych – prof. dr hab. Kazimierz  
Pawłowski, 

• Wydział Matematyczno-Przy-
rodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych 
– prof. UKSW dr hab. Jerzy Cytowski, 

• Wydział Nauk Pedagogicznych  
– ks. prof. UKSW dr hab. Jan Niewę-
głowski,

• Wydział Biologii i Nauk o Śro-
dowisku – prof. UKSW dr hab. Gra-
żyna Gromadzka,

• Wydział Studiów nad Rodziną  
– ks. prof. dr hab. Mieczysław  
Ozorowski.

  

Dziekani 2016 -2020

12 maja na kampusie UKSW przy  
ul. Wóycickiego odbyła się trzecia 
edycja Dnia Studenta UKSW, tym 
razem połączona z Dniem Otwar-
tym.

Kandydaci na studia zapoznali się  
z ofertą naukowo-dydaktyczną uczelni, 
zaprezentowaną przez Wydziały oraz inne 
jednostki m.in. Dział Kształcenia, Dział 
Współpracy Międzynarodowej, Biuro Re-
krutacji oraz Biuro Informacji i Promocji. 
Uczniowie z kilku warszawskich liceów 
wraz z opiekunami skorzystali z oferty 
wykładów otwartych i lekcji pokazowych, 
przygotowanych przez pracowników na-
ukowych naszego Uniwersytetu.

Symbolicznego otwarcia Dnia Studenta 
dokonał rektor UKSW ks. prof. Stanisław 
Dziekoński. W swym przemówieniu po-
dziękował organizatorom tego wydarze-
nia: władzom Dzielnicy Bielany, Samo-
rządowi Studentów UKSW oraz kanclerz 
Małgorzacie Kozłowskiej. Na zakończenie 
części oficjalnej przewodniczący Samorzą-
du Studentów UKSW Mateusz Izydorek vel 
Zydorek wręczył władzom UKSW pamiąt-
kowe koszulki.

Od godz. 10.00 do 17.00 w miasteczku stu-
denckim na zwiedzających czekały stoiska 
kół naukowych i organizacji studenckich. 
Sekcja Hydrobiologii Koła Naukowego So-
zologów UKSW ogłosiła konkurs na imion 

W maju otwórz się  
na UKSW!

dla aksolotlów meksykańskich, studenci 
Koła Naukowego Turystyki Krajów Biblij-
nych zapraszali do podróży śladami św. 
Pawła, a Samorząd Doktorantów UKSW 
w konkursie pytał po prostu, za co lubi-
my UKSW. Wszyscy uczestnicy imprezy 
mogli skorzystać z atrakcji plenerowych,  
a nawet rozegrać mecz piłki siatkowej.  
Dzień Studenta zakończył występ gwiazdy 
wieczoru – Maleo Reggae Rockers.
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Wymodelują nasz 
kampus w 3D
Od kwietnia gościmy na UKSW grupę 
Francuzów, którzy w ramach programu 
„Erasmus+” odbywają u nas praktyki zawo-
dowe. Antoine, Aurélien, Fabien, Florian  
i Pierre studiują informatykę na Uniwer-
sytecie Owerniackim (Université d’Au-
vergne) w Clermont-Ferrand, a ich spe-
cjalizacją jest grafika komputerowa. U nas 
zajmują się m.in. rekonstrukcją i modelo-
waniem 3D. Efektem ich pracy będzie trój-
wymiarowy model kampusu przy ul. Wó-
ycickiego oraz interaktywna prezentacja. 
O swoich projektach opowiadali podczas 
ostatniego Dnia Studenta.

Opiekę naukową nad nimi sprawują  
dr Paweł Łubniewski i Dorota Majchrow-
ska z Wydziału Matematyczno-Przyrodni-
czego, a niezbędne wsparcie techniczne 
zapewniają im Paweł Waligóra i Michał Sa-
charewicz z Centrum Systemów Informa-
tycznych. Francuzi czują się w Polsce do-
brze i są zadowoleni z gościnności UKSW. 
Pozytywnie zaskoczyliśmy ich poziomem 
rozwoju i wyposażeniem naszej Uczelni.

Zagraniczne praktyki studenckie to kolejny 
element współpracy, jaką od wielu lat Wy-
dział Matematyczno-Przyrodniczy prowa-
dzi z Uniwersyteckim Instytutem Tech-
nologicznym w Le Puy-en-Velay. 
Dzięki zwartemu porozumieniu studenci in-
formatyki UKSW mają możliwość ukończe-
nia studiów z dwoma dyplomami: polskim  
i francuskim. Liczymy, że w przyszłości nasi 
studenci chętniej będą odbywać praktyki 
we Francji.

W Oksfordzie o cyberbezpieczeństwie
Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński oraz ks. mgr Jarosław Dąbrowski, dyrek-
tor Kancelarii Rektora uczestniczyli w Forum Cyberbezpieczeństwa, które odbyło się 
w Wielkiej Brytanii 25-26 kwietnia. Tematem obrad był stan cyberbezpieczeństwa 
oraz współpraca międzynarodowa w tej dziedzinie. Poszczególne dyskusje w ramach  

forum miały miejsce w Londynie i Oksfordzie. W dyskusji i prezentacjach 
udział wzięli przedstawiciele Cyber Security Oxford. Kwestie współpra-
cy międzynarodowej oraz wymiany doświadczeń zostały omówione pod-
czas wizyty w Ministerstwie Gospodarki z reprezentacją Departamentu Roz-
woju Gospodarczego i Innowacji. W ramach forum zaprezentowano także 
funkcjonujące już rozwiązania oparte na współpracy na linii: akademia – przemysł – 
rząd.Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest kluczowe dla bezpieczeństwa państwa,  
a także rozwoju gospodarczego w skali makro i mikroregionów.

Chińczycy na UKSW
18 maja na UKSW odbyło się spotkanie 
przedstawicieli naszej Uczelni i Polsko-
-Chińskiego Forum Współpracy. Celem 
było nawiązanie współpracy pomiędzy 
naszą uczelnią a Uniwersytetem Nauki 
i Technologii w Hebei. W planach jest 
m.in. prowadzenie wspólnych studiów, 
rozwijanie inicjatyw naukowych oraz 
dzielenie się wiedzą i dobrymi prakty-
kami, które są dorobkiem obu środo-
wisk akademickich.

Chiny to jeden z priorytetowych ryn-
ków dla polskiego szkolnictwa wyższe-
go, dlatego resort nauki i szkolnictwa 

wyższego aktywnie zachęca polskie uczel-
nie do współpracy z chińskimi partnerami. 
Chiny są znaczącym rynkiem wymiany 
międzynarodowej. Młodzież z Azji to 50 
proc. całości wymiany akademickiej świa-
ta.

http://u-clermont1.fr/
http://iutweb.u-clermont1.fr/
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Przedszkole inne niż wszystkie

Wiek przedszkolny to najważniej-
szy okres w życiu. Wówczas dziecko 
jest twórcze, otwarte, bezpośred-
nie, nastawione na rozwój – mówi 
dr Elżbieta Kwiatkowska z Wydzia-
łu Nauk Pedagogicznych, która 
odpowiada za program nauczania 
i wychowania w Centrum Eduka-
cji Przedszkolnej i Wczesnoszkol-
nej, które już niebawem zostanie 
otwarte na UKSW. 

O inwestycji, której inicjatorem i fundato-
rem jest firma Profbud, pisaliśmy w kwiet-
niowym newsletterze. Obecnie przedsta-
wiamy innowacyjny program Centrum:

Charakter naukowo-dydaktyczny. 
Centrum będzie nie tylko placówką 
opiekuńczą, lecz także miejscem praktyk 
dla najzdolniejszych studentów Wydziału 
Nauk Pedagogicznych oraz instytucją  
badawczą. Celem tych działań jest 
wypracowanie modelowego wzorca 
kształcenia nauczycieli pracujących  
z małymi dziećmi (w przedszkolu i szkole). 

Współpraca z rodzicami. Uniwersytec-
ki charakter przedszkola znajdzie odbicie 
w formach współpracy z rodzicami. W Cen-
trum będą odbywać się wykłady otwarte, 
spotkania, warsztaty dla rodziców. Ce-
lem będzie poszukiwanie rozwiązań dla 
problemów wychowawczych. Pozwoli to 
utrzymać synergię między przedszkolem 
a domem. 

Indywidualne podejście do dziec-
ka. Inspiracją jest metoda Marii Mon-
tessori. Stała, intencjonalna, metodycz-
na obserwacja każdego dziecka: jego 
zainteresowań, reakcji i inicjowanych 
przez nie aktywności, pozwoli nauczy-
cielom na bieżąco podążać za roz-
wojem każdego wychowanka. Każde 
dziecko jest inne. Ma inne predyspo-
zycje i zainteresowania. Zrozumienie  
i uszanowanie prawa dzieci do aktywnej 

i samodzielnej eksploracji świata oraz 
do zabawy stworzy optymalne warunki 
do rozbudzenia i utrzymania naturalnej 
ciekawości poznawczej dziecka.

System niedyrektywny. To m.in. 
brak sztywnego, godzinowego grafiku 
zajęć. W razie potrzeby wyjściowy 
plan dnia będzie modyfikowany w 
taki sposób, by uwzględnić nastrój, 
samopoczucie i poziom zmęczenia 
dzieci, warunki pogodowe, itp. 
Pobyt w przedszkolu zostanie tak 
zorganizowany, by dzieci, które mają 
problemy z zasypianiem poza domem, 
mogły wypocząć i wyciszyć się w inny, 
niezwiązany ze snem sposób. 

Kontakty międzygrupowe. W 
Centrum zostaną utworzone cztery 
grupy (3,4,5, i 6-latki). Zarówno pod 
względem rozwiązań architektonicz-
nych, jak i programowych przed-
szkole zakłada współpracę i wza- 
 

-jemną przyjaźń pomiędzy grupami.  
Pozwoli to dzieciom na  kontakty  
z młodszymi i starszymi dziećmi. 

Sztuka. Przedszkole będzie wyposażone 
w salę widowiskową, w której regularnie 
odbywać się będą przedstawienia, 
inscenizacje i ekspresje teatralne 
(teatrzyki) w wykonaniu dzieci, studentów 
oraz profesjonalnych aktorów. Przy 
wykorzystaniu zaplecza multimedialnego 
będą prowadzone seanse baletowe, 
operowe i koncerty muzyki poważnej. 
Dla zainteresowanych będzie możliwość 
uczęszczania na tzw. zajęcia dodatkowe 
(grupowe i indywidualne), np. lekcje 
gry na instrumentach, zajęcia taneczne, 
sportowe, legorobotykę, itp.

Ruch na świeżym powietrzu.  
Ma to być głównie dobra zabawa, a nie 
zorganizowane zajęcia z trenerem. 

Języki obce. Codziennie w każdej grupie 
będą odbywały się, oczywiście w formie 
zabawy, zajęcia z języka angielskiego.

Czytanie. W celu przygotowania dzieci 
do nauki czytania i pisania wprowadzony 
zostanie zwyczaj regularnego czytania 
literatury dziecięcej, dobranej  
do wrażliwości i możliwości maluchów. 
Przedszkole zostanie wyposażone  
w bogatą bibliotekę, której zbiory 
będą stale obecne w otoczeniu dzieci 
i tak prezentowane przez nauczycieli,  
by stanowiły alternatywę dla innych 
pomocy i zabawek.

Odżywianie. Indywidualne potrzeby 
dzieci będą szanowane, dlatego przez 
cały dzień będą one miały do dyspozycji 
– oprócz posiłków stałych – sezonowe 
owoce i warzywa oraz  napoje.

Zależy nam na tym, by dziecko czuło  
się kochane, akceptowane i szczęśliwe – 
podkreśla dr Kwiatkowska.
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Porozumienie z ZUS

osobistą dla nas samych, ale dla wypraco-
wywania rozwiązań systemowych – pod-
kreśliła. Prezes ZUS zwróciła uwagę na 
kontekst, w jakim zawierana jest umowa. 
Jest nim potrzeba edukacji o działaniach, 
które dają Polakom gwarancję bezpie-
czeństwa materialnego. Skalę tej potrzeby 
uświadomił zebranym film z sondą uliczną, 
pokazującą stan wiedzy naszych obywate-
li o ubezpieczeniach społecznych. Spotka-
nie zakończyło się dyskusją z udziałem stu-
dentów i pracowników UKSW. Na pytania 
odpowiadali prezes ZUS, rektor UKSW oraz 
podsekretarz stanu w MRPiPS dr Elżbieta 
Bojanowska, która jest pracownikiem na-
szego Uniwersytetu.

UKSW i ZUS będą współpracowały  
w dziedzinie dydaktycznej, naukowej  
i rozwojowej. Porozumienie podpisali 
10 maja rektor UKSW ks. prof. Stanisław 
Dziekoński oraz prezes ZUS prof. Gertru-
da Uścińska w obecności minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej Elżbiety Ra-
falskiej.Umowa obejmuje współpracę na 
polu badawczym, wzajemną wymianą do-
świadczeń, inicjowanie wspólnych projek-
tów naukowych oraz możliwość odbywa-
nia przez studentów staży i praktyk w ZUS. 
Do jej przedmiotu odniosła się minister 
Rafalska: – Im szybciej będziemy ten sys-
tem poznawali, nawet  w obszarze badań 
naukowych, to będzie nie tylko z korzyścią 

Wybory w studenckim 
Samorządzie

Późnym wieczorem 23 maja zakończyło 
się posiedzenie sprawozdawczo-elekcyjne 
Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. 
Zostało przyjęte sprawozdanie z działalno-
ści Prezydium Parlamentu. Przewodniczą-
cy Zarządu Samorządu Studentów UKSW 
ustępującej kadencji Mateusz Izydorek vel 
Zydorek przedstawił sprawozdanie mery-
toryczne i finansowe. Parlament udzielił 
absolutorium Zarządowi. 

Po części sprawozdawczej rozpoczęła się 
część elekcyjna, która wyłoniła nowe wła-
dze Samorządu Studentów UKSW na ka-
dencję 2016/2017. Wybrano Prezydium 
Parlamentu w składzie: marszałek – Marek 
Konieczny, wicemarszałek – Anna Górka, 
sekretarz – Kaja Niewiadomska. Nowym 
przewodniczącym Zarządu został wybra-
ny Łukasz Słończewski, a na jego wniosek 
powołano Zarząd w składzie: wiceprze-
wodniczący – Maciej Sawczuk, sekretarz 
– Klaudia Cichońska, członkowie Zarzą-
du – Konrad Latoch, Natalia Podgórska, 
Katarzyna Bernardelli. Powołano Komisję 
Rewizyjną w składzie: Aleksander Dobosz, 
Dawid Olszewski, Dawid Żołnierzak, Prze-
mysław Furmanek, Kinga Kołota. Przedsta-
wicielami studentów w Senacie UKSW zo-
stali: Marek Konieczny (z urzędu zgodnie  
z § 18 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu SaS), Łukasz 
Słończewski (z urzędu zgodnie z § 20 ust. 2 
pkt. 1 Regulaminu SaS), Karolina Błaszczyk, 
Anna Górka, Kaja Niewiadomska, Dariusz 
Chustecki, Mateusz Izydorek vel Zydorek, 
Maciej Sawczuk.
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Łączy nas Patron

Młodzież z Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie w powiecie płońskim odwiedziła nasz 
Uniwersytet.

Gimnazjaliści uczestniczyli w specjalnie przygotowanym dla nich wykładzie „Moje wspomnienia ze spotkań z Kardynałem Stefanem 
Wyszyńskim”, który przedstawił Hubert Kaczmarski, pracownik UKSW. Tylu ciekawych historii i anegdot z życia naszego Patrona,  
o których opowiedział, nie znajdzie się w żadnej publikacji. Tylko osobiste spotkania stały się źródłem informacji o tym, jak kardynał 
Wyszyński zachowywał się w codziennych sytuacjach, jaki miał stosunek do młodzieży, jakim autorytetem cieszył się wśród osób, które 
przebywały w jego otoczeniu. Młodzi goście zapoznali się z ofertą edukacyjną UKSW, zaprezentowaną przez pracowników Biura Infor-
macji i Promocji, zwiedzili kampus przy ul. Dewajtis oraz wysłuchali wielu ciekawostek na temat Uniwersytetu przygotowanych przez 
Arkadiusza Mroza z WPK UKSW.

Święci na znaczkach
23 maja Jego Magnificencja Rektor UKSW 
oraz z ks. dr Roman Zdrój otworzyli wy-
stawę filatelistyczną przedstawiającą  
świętych i błogosławionych wyniesionych 
na ołtarze podczas 27-letniego pontyfika-
tu świętego Jana Pawła II. Bogaty materiał, 
który zgromadził ks. Zdrój, był dla ogląda-
jących źródłem inspiracji i wzbogaceniem 
wiedzy religijnej. Żadna ważna osobistość 
nie doczekała się tylu znaczków poczto-
wych co nasz Papież. Wystawa była próbą 
ukazania na płaszczyźnie filatelistycznej 
życia świętych i błogosławionych w róż-
nych aspektach. Wystawa swoim przeka-
zem idealnie wpisała się w obchody Świę-
ta UKSW.



Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

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

8

Zespół redakcyjny
Biuro Informacji i Promocji UKSW

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

Monika Tucka (BIPr)

NewsletterUKSW
Jubileusz Chrztu Polski w Łucku

Majowa sesja Szkoły Katedralnej Uniwersy-
tetu Otwartego UKSW w Łucku na Ukrainie 
poświęcona była jubileuszowi 1050-lecia 
chrztu Polski i jego znaczenia dla narodu 
oraz Kościoła powszechnego. Spotkanie 
rozpoczęło się w niedzielę, 15 maja od 
Mszy św. w katedrze śś. Apostołów Piotra  
i Pawła, którą odprawił i kazanie wygłosił 
ks. proboszcz Paweł Chomiak. 

Sesję naukową w auli katedralnej  popro-
wadził  ordynariusz diecezji łuckiej i zara-
zem sekretarz generalny Konferencji Epi-
skopatu Ukrainy ks. bp Vitalij Skomarovski. 
W pierwszym wystąpieniu kierownik Uni-
wersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz 
Szałata postawił dwa pytania związane  
z obchodzonym w tym roku jubileuszem. 
Pierwsze pytanie sformułował kiedyś wiel-
ki humanista XX wieku Raoul Follereau:  
Już ponad dwa tysiące ery chrześcijań-
skiej – kiedy zaczniemy być chrześcija-
nami? Drugie przywołane w wykładzie py-
tanie: Francjo, najstarsza córo Kościoła, 
co zrobiłaś z dziedzictwem chrztu św.? 
postawione w 1985 r. przez Papieża Jana 
Pawła II we Francji. Jak zaznaczył wykła-
dowca, należy zastanowić się, kim byliby-
śmy, jak wyglądałaby nasza kultura, jak wy-
glądałyby nasze społeczeństwa, gdyby nie 
pojawiła się chrześcijańska wizja człowie-
ka. Następnie został odczytany tekst wy-
kładu ks. prof. Józefa Grzywaczewskiego  
z Wydziału Teologicznego UKSW na temat 

znaczenia chrztu Chlodwiga dla Galii, Eu-
ropy i Kościoła powszechnego.

Trzeci wykład dotyczący znaczenia chrztu 
w kontekście kształtowania się państwo-
wości Polski wygłosił kierownik Katedry 
Historii Najnowszej UKSW prof. Wiesław 
Wysocki. Zaprezentował on najważniej-
sze wydarzenia z dziejów naszego narodu 
wpisane w dzieje chrześcijaństwa w Euro-
pie. Nie zabrakło także ciekawych informa-
cji dotyczących niedawno zakończonych 
centralnych obchodów jubileuszowych.

Ostatni wykład poświęcony zagadnieniom 
związanym z najwcześniejszymi misjami 
ewangelizacyjnymi na ziemiach polskich 
wygłosił ks. Yosif Vitold Kovaliv, założyciel 
i dyrektor ośrodka duszpastersko-wydaw-
niczego „Wołanie z Wołynia”. Jak zaznaczył, 
już szczątkowe świadectwa historyczne 
pozwalają postawić pytanie, czy rzeczy-
wiście chrzest Mieszka I jest początkiem 
chrześcijaństwa na naszych ziemiach. Naj-
prawdopodobniej Wołyń wraz z innymi 
rejonami południowej i wschodniej Polski 
jeszcze przed 966 rokiem był objęty misją 
wielkich Apostołów Słowian – Cyryla i Me-
todego. 

Tego samego dnia, wieczorem w katedrze 
odbył się koncert poświęcony pamięci jed-
nego z liderów Łuckiej Szkoły Katedralnej 
dr. Eugeniusza Szymonowicza.

Przy okazji majowej sesji w Łuckiej Szko-
le Katedralnej goście z Polski odwiedzili 
teren Janowej Doliny (dzisiejsza miej-
scowość Bazaltowe), która jest jednym  
z ważniejszych miejsc związanych z aktami 
ludobójstwa z 1943 roku. Zostali przyjęci 
również przez Zarząd Stowarzyszenia Le-
karzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu z 
dr. Sergiuszem Prokopiukiem na czele. Na 
zakończenie pobytu badacz dziejów kre-
sowych Krzysztof Krzywiński oprowadził 
delegację z UKSW po katedrze łuckiej.
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Granty Narodowego 
Centrum Nauki

W ramach konkursów Opus 10, Preludium 
10 i Sonata 10, organizowanych przez Na-
rodowe Centrum Nauki, pracownicy i dok-
toranci UKSW otrzymali granty o łącznej 
wartości 592 680,00 zł.

Granty otrzymały następujące osoby:

dr hab. Janusz Wojciech Stafiej  
z Wydziału Matematyczno-Przyrodnicze-
go. Szkoły Nauk Ścisłych na projekt: Sy-
mulacje numeryczne morfologii warstw 
pasywnych na powierzchni elektrod meta-
licznych. Fundusze – 278 720,00 zł;

dr Renata Rybakiewicz z Wydziału Ma-
tematyczno-Przyrodniczego. Szkoły Nauk 
Ścisłych na Badania nad zastosowaniem 
polimerów wdrukowanych molekularnie 
do analizy substancji farmaceutycznych w 
układach biologicznych. Fundusze – 159 
360,00 zł (projekt realizowany w ramach 
konsorcjum; lider: Instytut Chemii Fizycz-
nej Polskiej Akademii Nauk; kierownik pro-
jektu: dr inż. Krzysztof Robert Noworyta; 
łączna kwota finansowania – 1 147 668,00 
zł);

mgr Igor Michał Kilanowski z Wydzia-
łu Prawa Kanonicznego na projekt: Pozycja 
prawna Kościoła narodowego. Kościół an-
glikański w sferze stosunków państwo-ko-
ściół i na arenie międzynarodowej. Fundu-
sze – 88 800,00 zł;

mgr Radosław Rogoza  z Wydziału Filo-
zofii Chrześcijańskiej na projekt: Dynamika 
relacji koleżeńskich wśród osób o różnym 
natężeniu cech ciemnej triady osobowo-
ści. Fundusze – 65 800,00 zł.

Pasmo sukcesów 
Chóru UKSW

Dwa festiwale i aż pięć prestiżo-
wych nagród. Takimi sukcesami 
może poszczyć się Chór Akade-
micki Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego.

Ostatnie miesiące były bardzo pracowite, 
ponieważ Zespół intensywnie przygoto-
wywał się do dwóch ważnych festiwali. 
Efektem wytężonej pracy było zdobycie aż 
pięciu prestiżowych nagród.

Na 17. Festiwalu Pieśni Sakralnej w Grójcu 
Chór UKSW został laureatem Grand Prix, 
zdobył Złotą Harfę oraz I miejsce w kate-
gorii chórów. To już drugie Grand Prix Ze-
społu na tym festiwalu.  

 

Trzy inne nagrody Zespół wyśpie-
wał podczas I Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Chóralnego Cantat viWat, 
zorganizowanego przez Wojskową 
Akademię Techniczną w Warszawie  
w kwietniu. Do udziału w konkursie zakwa-
lifikowano 16 chórów, które był oceniane  
w czterech kategoriach: chóry jednorodne, 
akademickie, mieszane i kameralne. Chór 
UKSW zdobył I miejsce, Złoty Dyplom i Pu-
char Rektora Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina, a dyrygent – dr hab. 
Michał Sławecki – został uhonorowany 
Nagrodą Specjalną dla najlepszego dyry-
genta.

Obecnie Chór UKSW przygotowuje się do 
udziału w 51. Międzynarodowym Festi-
walu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, 
gdzie 22 czerwca wystąpi w dwóch kon-
kursach: Muzyki Sakralnej i Muzyki Współ-
czesnej.
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Przewodniczy 

konserwatorskim 
gremiom

Prof. UKSW dr hab. Jakub Lewicki został 
wybrany na przewodniczącego Woje-
wódzkiej Rady Konserwatorskiej przy  
Mazowieckim Konserwatorze Zabytków.

Powołanie do 9-osobowej Rady obejmuje 
okres 4 lat. Rada doradza i opiniuje prace 
konserwatora na terenie województwa 
mazowieckiego i Warszawy. Prof. Jakub Le-
wicki został też wybrany na Przewodniczą-
cego Wojewódzkiej Rady Konserwatorskiej 
przy Podlaskim Konserwatorze Zabytków 
w Białymstoku (analogiczne kompetencje 
dla obszaru woj. podlaskiego i Białegosto-
ku).

Nowy wymiar poradnictwa zawodowego
21 maja 2016 roku odbyło się seminarium podsumowujące projekt: 
Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowanie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa.  

Objęte ono zostało patronatami: ministra Wojciecha Kaczmarczyka, Pełnomocnika 
Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Katarzyny Aleksandrowicz, dyrektor Fun-
dacji Rozwoju Edukacji Funduszu Szkoleniowo-Stypendialnego FRSE, prof. Stefana 
M. Kwiatkowskiego, z-cy przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.  
Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem, wyrażonym licznym  uczestnic-
twem znaczącej kadry naukowej w liczbie 18 profesorów, spośród których należy wymie-
nić prof. Alicję Kargulową i jej małżonka prof.  Józefa Kargula, a ponadto prof. Tadeusza 
Aleksandra, prof. Danutę Cichy,  ks. prof. Jana Krokosa,  prof. UP dr hab. Alicję Walosik.  
Reprezentację naukową dopełniło liczne, bo  15-osobowe grono doktorów. Wspaniali 
goście specjalni oraz honorowi podkreślili znaczenie projektu wraz z jego głównym ele-
mentem, jakim były  studia podyplomowe „Poradnictwo zawodowe otwarte na kształ-
towanie świadomości ekologicznej społeczeństwa”, przygotowujące do pracy w nowym 
wymiarze poradnictwa zawodowego, wzbogaconego o zagadnienie prośrodowiskowe. 
Uczestniczyli w nich słuchacze, którzy 21  maja odebrali świadectwa ukończenia w/w 
studiów podyplomowych, a ponadto dwie publikacje: Kształtowanie świadomości eko-
logicznej w społeczeństwie.  Teoria i praktyka oraz Poradnictwo Zawodowe w kształ-
towaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Od teorii do praktyki. Pakiet ma-
teriałów dopełniały inne książki o tematyce prośrodowiskowej, wydane w Wydawnictwie 
UKSW oraz zbiory danych w systemie online, nie tylko do  samokształcenia, ale przede 
wszystkim – upowszechniania tej nowej formuły poradnictwa zawodowego, pozwalają-
cej postrzegać absolwentów  w/w studiów jako ambasadorów nowego modelu porady 
zawodowej i jego promocji, również w  pedagogice pracy, subdyscyplinie pedagogicz-
nej, w którą wpisuje się tematyka poradnictwa zawodowego. 

Dr hab. Barbara Baraniak prof. UKSW – koordynator projektu. 
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Zabawa na Bielanach
Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany 
zapraszają na piknik „Karuzela 
na Bielanach”, który odbędzie się  
4 czerwca w godz. 13.00-22.00 przy 
stacji metra Słodowiec.

Wydarzenie zainicjuje barwna parada, któ-
ra przejdzie ul. Kasprowicza – start przy 
stacji metra Stare Bielany o godz. 13:00. 
Pół godziny później rozpocznie się piknik 
na terenie Serka Bielańskiego (przy sta-
cji metra Słodowiec). Przewidzianych jest 
wiele występów i liczne atrakcje dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. O 13.30 odbędzie 
się koncert Filharmonii, a o 18.30 zabawa 
na Dechach, do której przygrywać bę-
dzie znany zespół jazzowy – The Warsaw 
Dixilanders. Wieczorem odbędą się dwa 
koncerty. Marika zagra o godz. 20.00, a 
gwiazda wieczoru – Kayah o godz. 21.00. 
Imprezę zakończy Silent Disco, czyli dysko-
teka w słuchawkach.

XIV Festiwal Misyjny „Bóg mnie kocha”

Fundacja Polska Raoula Follereau zapra-
sza w niedzielę, 19 czerwca do Zielonki 
k. Warszawy na XIV Festiwal Misyjny „Bóg 
mnie kocha”, z udziałem kilkuset niepełno-
sprawnych dzieci z Misyjnego Apostolstwa 
Małej Ani z Zielonki oraz misjonarzy i ich 
dobroczyńców. Festiwal, organizowany we 
współpracy z Komisją Episkopatu Polski do 
spraw Misji, Papieskimi Dziełami Misyjny-
mi i Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich, 
będzie kolejnym świętem misyjnym wy-
pełnionym wspólną modlitwą i dobrą, ro-
dzinną zabawą. 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 13.00 
Mszą św. w kościele Matki Boskiej Czę-
stochowskiej przy ul. Jagiellońskiej 10. 
Po Mszy św., w samym centrum Zielonki, 
na Placu Jana Pawła II odbędzie się wiel-

ki koncert z udziałem znanych na świecie 
artystów. Wystąpią między innymi:  Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta z Pułtuska kapel-
mistrza Andrzeja Kalinowskiego, Między-
narodowy Chór z francuskich Antyli, Nota 
Meo z Łucka na Ukrainie, polsko-norwe-
ska grupa muzyczna „De Press” Andrzeja 
Dziubka (Andrej Nebb). Przez cały dzień 
czynne będą stoiska, pokazywane prezen-
tacje i animacje misyjne.  Tradycyjnie czyn-
na będzie prowadzona przez harcerzy z 58 
Szczepu Rosa Venti Kawiarnia „Pod Żyrafą” 
ze słynną zupą z krokodyla i innymi sma-
kołykami. Będzie można porozmawiać z 
misjonarzami z całego świata, dowiedzieć 
się ciekawych rzeczy o życiu i kulturze 
odległych krajów oraz o tajemnicy Bożej 
Miłości, którą, dzięki pracy misjonarzy, 
ogarniani są ludzie na całej ziemi. Specy-

fiką misyjnych festiwali w Zielonce jest za-
wsze liczna obecność niepełnosprawnych 
dzieci z Misyjnego Apostolstwa zainicjo-
wanego przez Małą Anię z Zielonki, któ-
rej przesłanie o Bożej miłości do każdego 
człowieka, wyrażone w małym serduszku 
z hasłem „Bóg mnie kocha”, przekroczyło 
granice kraju. 

Organizatorem dorocznych misyjnych 
spotkań w Zielonce jest działająca tu 
Fundacja Polska Raoula Follereau wespół  
z Burmistrzem miasta, parafią Matki Bo-
skiej Częstochowskiej, Ośrodkiem Kultury i 
 Sportu, Uniwersytetem Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie i 58 Szczepem 
Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.

Więcej na stronie internetowej:  
                 www.follereau.org

                               

Pięć kroków do 
dobrego partnerstwa

8 czerwca br. w Auli Schumana 
odbędzie się sesja tematyczna do-
tycząca realizacji projektów part-
nerskich, organizowana przez Ma-
zowiecką Jednostkę Wdrażania 
Programów Unijnych i UKSW.

"Partnerstwo wczoraj i dziś" - doświad-
czenia beneficjentów projektów part-
nerskich to kilka godzin z praktykami 
w realizacji projektów partnerskich, 
finansowanych ze środków europejskich.  
Przedstawimy doświadczenia  podmio-
tów z wielu branż i dziedzin. Celem wy-
darzenia nie jest jedynie promocja idei 
partnerstwa, lecz  przygotowanie bene-
ficjentów z Mazowsza do aplikowania o 
środki z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckie-
go 2014-2020 w formule partnerstw.   

http://follereau.org/f/
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UKSW stawia na innowacyjność

Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości to jedno z największych wyzwań stojących 
przed większością organizacji, bez względu na ich wielkość, branżę i formę prowadzo-
nej działalności. To również wyzwanie w kontekście rozwoju pracowników, bo dzięki ich 
umiejętnościom i wiedzy mogą rozwijać się organizacje. 

Dlatego UKSW proponuje dwusemestralne, podyplomowe studia Projektowanie  
innowacji, które uczą praktycznego podejścia do projektowania w organizacji i rozwoju 
przedsiębiorczości na poziomie strategicznym, rozwoju produktów i usług oraz własnej 
działalności (startup). 

Nasze studia uczą praktycznego wykorzystania projektowania zorientowanego na po-
trzeby ludzi (human-centered design), tworzenia kreatywnych rozwiązań i budowy in-
nowacyjnej organizacji. Wspieramy rozwój kompetencji do tworzenia innowacji, których 
fundamentem jest metoda myślenia projektowego (design thinking). Uczymy stosowa-
nia tej metody na poziomie strategii, rozwoju produktów i usług, komunikacji i poprawy 
doświadczenia klienta. 

Nabyta wiedza, a w szczególności umiejętności praktyczne, pozwalają na dynamicz-
ny rozwój pracowników i ich firm. Nasi studenci w trakcie studiów realizują konkretne  
i realne wyzwania projektowe, zgłoszone przez firmy i organizacje zewnętrzne lub przez  
samych studentów. 

Adresatami są: pracownicy i menedżerowie firm, sektora usług publicznych, zajmujący 
się zarządzaniem produktem i usługami, obsługą klienta, usługami cyfrowymi i nowymi 
technologiami, właściciele i pracownicy małych firm, właściciele firm rodzinnych, progra-
miści szukający nowych metod wytwarzania oprogramowania, projektanci, osoby planu-
jące uruchomić własny biznes (startup), absolwenci studiów humanistycznych, informa-
tycznych i inżynierskich, wszystkie osoby szukające kreatywnych i innowacyjnych metod 
biznesowych, tworzenia nowych i wartościowych modeli biznesowych.

Więcej informacji: Rafał Kamiński, e-mail: rafal.kaminski@INNOVELTY.pl, 
telefon: +48 501 009 901

Duchowa przygoda  
w kolorze żółto-białym

Tradycyjnie w dniach 6-14 sierpnia  
odbędzie się Warszawska Piesza Pielgrzym-
ka Akademicka Grup „17” na Jasną Górę,  
w tym roku to już 305. duchowa wyprawa!

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Gwarantujemy wspaniałą, duchową  
atmosferę!

Osoby zainteresowane mogą uzyskać 
wszelkie informacje pod nr tel,:

Kinga Kołota 795-366- 854

Tomasz Kępiński 504 -605- 292

lub na fb - www.facebook.com/zol-
tobiala/timeline

mail:grupazoltobiala@wp.pl

NewsletterUKSW

https://www.facebook.com/zoltobiala/timeline
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Co wiemy o naszym Uniwersytecie?

Odpowiedzi na pytania z maja

dla studentów:

Czy doktor i doktor habilitowany  
to stopnie czy tytuły naukowe?

Są to stopnie naukowe. Kwestię  reguluje 
ustawa z 14 marca 2003 o stopniach na-
ukowych i tytule naukowym oraz o stop-
niach i tytule w zakresie sztuki. Ustawa 
przewiduje następujące stopnie naukowe: 
doktora i doktora habilitowanego. Stopień 
naukowy doktora i stopień naukowy dok-
tora habilitowanego jest nadawany w dro-
dze postępowania wszczętego na wniosek 
osoby ubiegającej się o nadanie stopnia 
naukowego.

Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) 
– nadawany jest przez  Prezydenta RP oso-
bie, która uzyskała już stopień naukowy 
doktora habilitowanego i jest samodziel-

nym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia 
naukowe lub artystyczne znacznie prze-
kraczające wymagania stawiane w prze-
wodzie (postępowaniu) habilitacyjnym 
oraz posiada poważne osiągnięcia dydak-
tyczne, w tym w kształceniu kadry nauko-
wej. Prezydent nadaje tytuł naukowy na 
wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stop-
ni i Tytułów;

dla pracowników:

Kiedy zmarł Patron naszego Uni-
-wersytetu sługa Boży Stefan 
Kardynał Wyszyński i ile lat mija 
w tym roku od Jego śmierci?  
Patron naszej Uczelni zmarł w Warszawie w 
dniu 28  maja 1981 r., czyli przed 35 laty.

Na pytania prawidłowo odpowiedzieli 
jako pierwsi: mgr Arkadiusz Mróz - Wydział  
Prawa Kanonicznego, Adam Małecki -  
teologia, studia niestacjonarne

Pytania na czerwiec

dla  studentów:

Dotychczasowy Rektor Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie ks. prof. dr hab. Sta-
nisław Dziekoński został wybrany 
18 marca br. na Rektora UKSW na 
drugą kadencję (2016-2020). Kie-
dy Jego Magnificencja rozpocznie  
tę kadencję?

dla pracowników:

W swej historii UKSW miał czterech 
Rektorów. Prosimy podać ich imio-
na i nazwiska oraz lata kadencji.

Odpowiedzi należy kierować: 

promocja@uksw.edu.pl 

To Słowo ma moc!

Profesjonalne sesje zdjęciowe, blask fleszy, uśmiechy, a w dłoniach Pismo Święte!

Brzmi nieprawdopodobnie? Ale to prawda! W ten weekend rusza akcja ewangelizacyjna 
zorganizowana w ramach projektu Słowo z Mocą!

5 czerwca w całej Polsce powstaną biblijne fotobudki, w których będzie można zrobić 
sobie zdjęcie z Pismem Świętym, a potem ustawić jako zdjęcie profilowe na Facebooku 
dodając w opisie ulubiony fragment Biblii.

W takim projekcie nie mogło zabraknąć również UKSW! Czekamy na Dewajtis 5, przy auli 
Jana Pawła II. Razem ZEWANGELIZUJMY internet!

www.slowozmoca.pl

Kongres o życiu 
Podyplomowe Studium Relacji Interper-
sonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH 
oraz Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et 
Ratio zapraszają na konferencję, która od-
będzie się 18 czerwca br. w Auli Schumana.

http://www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/konferencje/561-zycie-ma-niezbywalna-wartosc



