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W konferencji prasowej udział wzięli przestawiciele instutucji zaangażowanych w ten projekt wydawniczy:

•  kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski
•  abp Wojciech Polak – prymas Polski, metropolita gnieźnieński
•  bp Jan Kopiec – biskup diecezji gliwickiej, przewodniczący Rady Programowej serii wydawniczej
•  dr Jarosław Szarek – prezes Instytutu Pamięci Narodowej
•  ks. prof. Stanisław Dziekoński – rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
•  Anna Rastawicka –  Instytut Prymasa Wyszyńskiego

oraz

•  dr hab. Paweł Skibiński – szef stałego Zespołu Redakcyjnego serii wydawniczej, redaktor naukowy I tomu
•  dr Ewa Czaczkowska – członek stałego Zespołu Redakcyjnego serii wydawniczej, redaktor naukowy 
    II tomu,

a także przedstawiciele Biura Badań Historycznych IPN.

Ks. kardynał Kazimierz Nycz przypomniał, iż wydanie zapisków możliwe było, zgodnie z życzeniem kard. 
Wyszyńskiego, trzydziesci lat po jego śmierci. Decyzję o wydaniu zapisków podjęto trzy lata temu. 
Jak podkreślił metropolita warszawski, jest to dzieło ważne wielkie, ale i niezwykle trudne. 
Możliwe do zrealizowania dzięki zaangażowaniu i współpracy pięciu podmiotów: Archidiecezji 
Warszawskiej, Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

Ks. rektor Stanisław Dziekoński zaznaczył, iż UKSW to żywy pomnik kardynała Wyszyńskiego. 
Oprócz prowadzonych badań naukowych i dbania o jakość kształcenia, kierujemy się  także nauczaniem 
Patrona. Jego Magnificencja zwrócił uwagę także na fakt, że zanim pojawiła się myśl o wydaniu zapisków, 
w murach naszej uczelni powstało wiele prac dokumentujących osobę i myśl Patrona. Opracowanie  
i wydanie zapisków pozwoli pogłębić tę wiedzę.

Zapiski "Pro memoria" kard. Stefana Wyszyńskiego obejmują okres 1948-1981. Zainaugurowana seria 
wydawnicza jest pierwszą próbą całościowego i krytycznego wydania zapisków - opatrzonego aparatem 
naukowym obejmującym wstęp, przypisy oraz indeksy. Planowane jest wydanie 27 tomów tego dzieła 
w ciągu siedmiu lat.

ZAPISKI 
KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

28 listopada na UKSW 
odbyła się prezentacja pierwszego tomu 

zapisków kardynała Stefana Wyszyńskiego 
"Pro Memoria".
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DOKTORAT HC
DLA PROF. MARGARET ARCHER

Twórczyni paradygmatu realizmu krytycznego w socjologii prof. Margaret S. Archer 
otrzymała 22 listopada doktorat honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Uroczystość zgromadziła władze UKSW na czele z Rektorem i Prorektorami, przedstawicieli Senatu Uczelni, 
Radę Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, która wnioskowała o nadanie tytułu, a także licznych 
przedstawicieli środowiska polskich socjologów, w tym m.in. z UJ, UAM, UŚ, SWPS, UZG. List gratulacyjny 
nadesłał kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski i Wielki Kanclerz Wydziałów Kościelnych UKSW.

Doktorat został przyznany prof. Archer za wkład w badania nad ontologią człowieka, jako podstawą socjologii, 
a także oryginalną koncepcję struktury i sprawczości, co – jak podkreślono w uchwale Senatu UKSW 
– „już dzisiaj zapewniło Pani Profesor niekwestionowane miejsce w panteonie najwybitniejszych socjologów. 
Jako współzałożyciel Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, powołanej przez Jana Pawła II, i obecna prezydent 
tej Akademii, mianowana przez papieża Franciszka, prof. Archer odgrywa niezwykle ważną rolę w dziele 
intelektualnego wsparcia Kościoła katolickiego, a zarazem obecności katolicko zorientowanej socjologii 
w naukach społecznych”.

Laudację na cześć brytyjskiej Uczonej, zatytułowaną „Realizm krytyczny Margaret Scotford Archer 
z perspektywy kryzysu humanistyki”, wygłosił prof. Krzysztof Wielecki z Instytutu Socjologii UKSW. 
Przedstawił główne idee i poglądy Laureatki oraz charakterystykę jej życia i twórczości. Powiedział m.in.: 
„Istotą paradygmatu Margaret S. Archer jest ontologiczny realizm i epistemologiczny krytycyzm, czyli 
przekonanie, iż za pojęciami stoi realna rzeczywistość, której całkowicie i w pewny sposób poznać jednakże 
nie możemy. Nie znaczy to, że należy zarzucić próby zrozumienia tego, co wszak istnieje obiektywnie, choć 
tylko subiektywnie daje się pojąć. Między innymi poprzez doskonalenie metodologii i krytycznego myślenia”.

Prof. Wielecki podkreślił związki prof. Archer z UKSW, gdzie od kilku lat, corocznie, przyjeżdża w ramach 
organizowanych przez Instytut Socjologii „Social Thought Master Courses”. Wspomniał także o niezwykłym 
poczuciu humoru Pani Profesor, przytaczając następującą anegdotę: „Pamiętam, że gdy jechaliśmy przez 
Warszawę, zauważyła ona upodobanie wielu kierowców do dużych samochodów. – Cóż, ja też lubię mieć 
większe auto niż ego – zażartowałem. – Czemu więc nie jeździsz autobusem?” – odparła.

Na koniec uroczystości głos zabrała Laureatka, wygłaszając wykład pt. „Morfogeneza tożsamości osobistej. 
Jesteśmy tym, na czym nam zależy”, w którym ukazała sposób, „w jaki dwa wadliwe modele istoty ludzkiej 
kolejno dominowały w teorii społecznej od czasów oświecenia, oraz wskazała ich wady w zakresie budowania 
teorii społecznych”. Podjęła też próbę przedstawienia lepszej koncepcji człowieka z perspektywy realizmu 
społecznego.
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NAJLEPSI MATURZYŚCI NAGRODZENI     

Nasza uczelnia przygotowała tablety, smartfony oraz kamery cyfrowe 
dla kandydatów na studia stacjonarne, którzy na tegorocznej maturze 
uzyskali z dowolnego przedmiotu 100% na poziomie rozszerzonym.

Nagrody otrzymały osoby, które uzyskały wspomnianą punktację oraz wzięły udział w rekrutacji, 
złożyły dokumenty na studia, zostały przyjęci oraz rozpoczeły studia.
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JUBILEUSZ WNHIS

23 listopada odbyły się główne uroczystości związane z 30-leciem 
Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

Jubileusz rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana w kaplicy na terenie kampusu przy ul. Wóycickiego 
pod przewodnictwem biskupa warszawskiego, ks. prof. dr. hab. Michała Janochy.

Dalsza cześć uroczystości odbywała się w  Auli Schumana. Wzięli w niej udział pracownicy uniwersytetu, 
studenci i doktoranci oraz liczni goście reprezentujący instytucje państwowe oraz zagraniczne ośrodki 
badawcze.

Podczas uroczystości wręczono dyplomy „Absolwent 30-lecia WNHiS, które otrzymali:

•  prof. dr hab. Tomasz Waliszewski – archeolog, dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 
    im. Kazimierza Michałowskiego, pracownik Instytutu Archeologii UW, absolwent archeologii z r. 1990 r. 
    (Instytut Archeologii)
•  Jacek Miler - dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwa 
    Kultury i Dziedzictwa Narodowego, absolwent historii sztuki z r. 1992 (Instytut Historii Sztuki)
•  bp. prof. dr hab. Michał Janocha – biskup pomocniczy warszawski, profesor Wydziału Artes Liberales UW, 
    absolwent historii sztuki z 1982 r. (Instytut Historii Sztuki)
•  bp Józef Zawitkowski - emerytowany biskup pomocniczy diecezji łowickiej, poeta i kompozytor, pierwszy 
    absolwent z 1970 r. Sekcji Muzyki Kościelnej, (Instytut Nauk Historycznych)
•  dr Tomasz Makowski - dyrektor Biblioteki Narodowej, pracownik WNHiS, historyk i bibliotekarz, absolwent 
    historii z 1994 r.(Instytut Nauk Historycznych)
•  Maciej Zdziarski - prezes Instytutu Łukaszewicza w Krakowie, dziennikarz i działacz społeczny, absolwent 
    politologii z r. 2014 (Instytut Politologii)
•  Dariusz Stefaniuk - prezydent Białej Podlaskiej, samorządowiec i działacz społeczny, absolwent politologii 
    z r. 2006 (Instytut Politologii)
•  Paweł Lewandowski – wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przez wiele lat związany 
    z III sektorem, absolwent politologii i socjologii z 2011 i 2012 r., (Instytut Socjologii)
•  prof. dr hab. Rafał Wiśniewski – dyrektor Narodowego Centrum Kultury, pracownik WNHiS, gdzie zdobył 
    tytuł magistra socjologii w 2003 r. (Instytut Socjologii)

Podczas uroczystości uhonorowano Wydział medalem „Pro Masovia” 
przyznanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika. 

Dyplomami  uznania uhonorowano też ks. prof. dr. hab. Sławomira Zarębę, dziekana Wydziału Nauk 
Historycznych i Społecznych oraz ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, rektora UKSW. Dyplomy 
otrzymali również: ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk i prof. dr hab. Wiesław Wysocki z Instytutu Nauk 
Historycznych; dr hab. Zbigniew Bania, prof. UKSW z Instytutu Historii Sztuki; ks. prof. dr hab. Henryk 
Skorowski i prof. dr hab. Andrzej Ochocki z Instytutu Socjologii; ks. prof. dr  hab. Helmut Juros i prof. dr hab. 
Aniela Dylus z Instytutu Politologii; prof. dr hab. Maria Miśkiewicz i prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński 
z Instytutu Archeologii. 

Kolejna część uroczystości poświęcona została wykładom mistrzowskim, które wygłosili wybitni uczeni 
Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych:

• prof. dr hab. Aniela Dylus, Od katolickiej nauki społecznej do politologii na ATK/UKSW. Refleksje świadka
• prof. dr hab. Andrzej Ochocki, Instytut Socjologii – geneza, rozwój i wyjątkowość
• prof. dr hab. Wiesław Wysocki, Od Bielan do Młocin – wędrówki Historii
• prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński, Rola archeologii we współczesnym świecie
• dr hab. Zbigniew Bania, prof. UKSW, Historia sztuki a nauki humanistyczne
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Autorzy przewodnika mieli na celu przedstawienie bogactwa i zróżnicowania prac badawczych, 
które prowadzone są na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publikacja 
opatrzona jest wstępem Rektora ks. prof. Stanisława Dziekońskiego oraz Prorektora ds. Nauki 
i Współpracy Międzynarodowej ks. prof. Ryszarda Czekalskiego, który napisał m.in. 
„Za fundamentalną przesłankę naszej działalności uznajemy otwarty, uniwersalny 
i globalny charakter badań naukowych, a także wysoki standard etyczny i rzeczowy 
argumentacji, prowadzenia dyskusji i wzbogacania zasobu wiedzy”.

Przewodnik zawiera opisy 37 projektów 
na wszystkich wydziałach UKSW, ujęte w trzech obszarach:

• nauk humanistycznych i sztuki: 16 projektów (NCN – 9, NPRH – 7);
• nauk przyrodniczych: 6 projektów (NCN),
• nauk społecznych: 14 projektów (NCN plus Diamentowy grant ze środków MNiSW)

NASZE PROJEKTY NAUKOWE

Biuro ds. Badań Naukowych przygotowało 
przewodnik po projektach naukowych realizowanych na UKSW. 

Badania finansowane są ze środków Narodowego Centrum Nauki 
i Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Przewodnik jest dostępny na podstronie BBN, 
można go też pobrać klikając w poniższy obrazek.

http://bbn.uksw.edu.pl/sites/default/files/Badania%20naukowe%20na%20UKSW.pdf
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GÓRNICTWO ŁĄCZY SIĘ Z NAUKĄ

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Jastrzębska Spółka Węglowa podpisały list intencyjny 
dotyczący współpracy w zakresie wykorzystania technologii informatycznych i ochrony środowiska.

Współpraca sygnatariuszy umożliwi realizację wspólnych prac badawczo-rozwojowych UKSW 
i JSW w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii, które wpłyną m.in. na zwiększenie efektywności 
produkcji (informatyzacja), zagospodarowanie produktów ubocznych wydobycia węgla (np. metan) 
oraz ograniczenie negatywnego wpływu działalności spółki na środowisko naturalne. Prowadzone 
na Uniwersytecie prace badawcze zostaną wykorzystane komercyjnie w JSW.

Mamy nadzieję, że wspólne przedsięwzięcie pozwoli na rozwinięcie polskiej myśli technicznej. 
Mocne fundamenty wypracowane przez UKSW, a także doświadczenia górniczych ekspertów ze Śląska 
umożliwią prowadzenie badań, które przyczynią się zarówno do rozwoju nauki, jak i rozwoju największego 
producenta węgla koksującego w Unii Europejskiej – podkreślił JM Rektor UKSW 
ks. prof. Stanisław Dziekoński.

Z kolei Artur Dyczko, zastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii zwrócił uwagę, że współpraca z Uniwersytetem 
niezwiązanym ściśle z branżą wydobywczą pozwoli spojrzeć na wybrane zagadnienia górnicze z nowej 
perspektywy, a to powinno przyczynić się do powstania nowatorskich rozwiązań technologicznych.

Podpisany list otwiera drogę do prac mających na celu wypracowanie rozwiązań zwiększających innowacyjność 
oraz produktywność w JSW. Cieszymy się, że UKSW posiadający olbrzymi potencjał intelektualno-naukowy 
zgodził się współpracować z nami oraz dzielić swoją wiedzą. Jestem przekonany, że zainicjowana dziś 
współpraca będzie skutkować konkretnymi rozwiązaniami, na których skorzysta nie tylko Grupa JSW, 
ale i cała branża górnicza – powiedział Artur Dyczko, wiceprezes JSW. 

Współpraca między JSW i UKSW to kolejny etap podejmowanych przez spółkę działań mających na celu 
wprowadzanie innowacji w Grupie JSW. W połowie tego roku została powołana nowa spółka JSW Innowacje 
z siedzibą w Katowicach, która stała się kompleksowym zapleczem badawczo-rozwojowym całej grupy 
kapitałowej, nastawionym na bliską współpracę z polskimi i międzynarodowymi ośrodkami naukowymi.

Zacieśnianie więzi między JSW a nauką jest bardzo ważne w kontekście wyzwań stojących przed firmą 
funkcjonującą na bardzo konkurencyjnym, niestabilnym i dynamicznie zmieniającym się rynku węgla i koksu. 
JSW jest spółką, która funkcjonuje głównie dzięki wydobyciu i przetwarzaniu węgla, ale musimy się rozwijać 
wykorzystując osiągnięcia nauki, by najefektywniej wykorzystywać złoża węgla i jak najmniej szkodzić 
środowisku naturalnemu – uważa Daniel Ozon, p.o. prezesa JSW, sygnatariusz listu.

W najbliższych tygodniach Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
przygotują obszary, cele i harmonogram działań dotyczących współpracy.
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DELEGACJA Z UKRAINY 
NA UKSW

13 listopada na UKSW gościliśmy delegację Związku Rektorów Uczelni Ukraińskich. 
Rektorzy rozmawiali na temat współpracy naukowej pomiędzy uczelniami. 

Goście z Ukrainy mieli możliwość zapoznania się z infrastrukturą badawczo-rozwojową w Centrum 
Technologii Informacyjnych, w tym z Centralnym Laboratorium Psychologicznym, a także 
z infrastrukturą laboratoryjną Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych.

Podczas wizyty odbyło się spotkanie z Władzami Uczelni: JM Rektorem ks. prof. Stanisławem Dziekońskim, 
prof. Anną Fidelus, prorektor ds. studenckich i kształcenia oraz ks. prof. Ryszardem Czekalskim, prorektorem 
ds. nauki  i współpracy międzynarodowej.

Przedmiotem spotkania było omówienie współpracy polskich i ukraińskich uczelni w zakresie badań, 
wdrożeń oraz wymiany międzynarodowej. 

Członkowie delegacji Związku Rektorów Uczelni Ukraińskich

• Prof. Leonid Huberski, Przewodniczący Związku Rektorów Uczelni Ukrainy, Rektor Kijowskiego Narodowego 
  Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki (Kijów)
• Prof. Wiktor Andruszczenko, Rektor Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P.Drahomanowa 
  (Kijów)
• Prof. Wil Bakirow, Rektor Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu im. W.N.Karazina (Charków)
• Prof. Jurij Bobało, Rektor Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” (Lwów)
• Prof. Ihor Kotsan, Rektor Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki (Łuck)
• Prof. Leonid V. Hubersky Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki

W imieniu Fundacji Rektorów Polskich, dr Iryna Degtyarova, Społeczny Doradca Przewodniczącego Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, adiunkt naukowo-badawczy Fundacji Rektorów Polskich



UNIWERSYTET OTWARTY UKSW 
ZAINAUGUROWAŁ NOWY ROK AKADEMICKI

Akademie działające na terenie Warszawy, Mazowsza oraz na Wołyniu, 
a także nowy cykl spotkań na UKSW z mieszkańcami zaprzyjaźnionych miast 

– to formy pracy Uniwersytetu Otwartego, działającego na naszej uczelni od 2009 roku.

Uroczystej Mszy świętej inaugurującej nowy cykl wykładów w Płońskiej Akademii ABC Chrześcijaństwa 
UO UKSW przewodniczył ordynariusz diecezji płockiej bp Piotr Libera, natomiast wykład wygłosił 
ks. dr Wojciech Kućko. Uroczystego otwarcia nowego roku pracy w Warszawsko Praskiej Akademii Wiary 
UO UKSW w imieniu rektora UKSW ks. dr. Stanisława Dziekońskiego dokonał dyrektor Kancelarii Rektora 
ks. dr Zenon Hanas.

Podobne uroczystości odbyły się także w Akademii Colloquia Gostiniensia w Gostyninie oraz w Akademii 
Formacji Chrześcijańskiej w Warszawie, gdzie pierwsze wykłady wygłosili: ks. prof. Stanisław Urbański oraz 
ks. prof. Jan Przybyłowski. Nowy rok akademicki zainaugurowano także w prowadzonej przez UO UKSW 
Szkole Katedralnej w Łucku na Ukrainie, gdzie po uroczystej Mszy św. w katedrze świętych Apostołów 
Piotra i Pawła pierwsze wykłady wygłosili dr Kazimierz Szałata, ks. prof. Henryk Skorowski 
oraz ks. dr Bernard Kołodziej. 
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Uniwersytet Otwarty rozpoczyna nową formę pracy. 
Są to spotkania delegacji zaprzyjaźnionych miast, 
które biorą udział w wykładach uniwersyteckich. 
Pierwsza taka wizyta odbyła się 14 listopada. 

Gościliśmy 60-osobową delegację z miasta Przysucha 
z wiceburmistrzem miasta Adamem Pauganem, 
dziekanem dekanatu przysuskiego ks. kan. Stanisławem 
Traczyńskim oraz dyrektorem miejscowego 
Domu Kultury Mirosławem Pilipczukiem na czele.



CTI nagrodzone

Licencjat UKSW dostrzeżony we Włoszech

UKSW chętnie wybierany

Sukces pracownika WNHiS

Sukcesy Samorządu Doktorantów UKSW 
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CTI NAGRODZONE!

Centrum Technologii Informacyjnych 
Nauk Humanistyczno-Społecznych UKSW 

otrzymało nagrodę w konkursie Liderzy 
Zarządzania Uczelnią – LUMEN 2017 

w kategorii Rozwój.Konkurs LUMEN to idea 
mająca na celu identyfikację i promocję najlepszych 

praktyk w obszarze profesjonalnego zarządzania 
szkołami wyższymi, zapoczątkowana z inicjatywy 

firmy doradczo-technologicznej 
PCG Academia w 2015 roku.

Jednym z założeń konkursu było wyróżnienie osób 
lub zespołów odpowiedzialnych za realizację 
projektów i przedsięwzięć w ramach wdrażania 
strategii rozwoju uczelni.

Do konkursu zgłoszono 56 wniosków konkursowych, 
w tym 19 w ramach kategorii Rozwój. Nominowanymi 
w tej kategorii, wraz z „Centrum Technologii 
Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych 
UKSW”, były Politechnika Gdańska i Politechnika 
Wrocławska.

Zgłoszony projekt jest w wysokim stopniu spójny 
ze strategią rozwojową uczelni. Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego wraz z Wojskowym Instytutem 
Medycyny Lotniczej i Ośrodkiem Przetwarzania 
Informacji podjęli się realizacji trudnego wyzwania 
wprowadzenia świata nauk humanistyczno-społecz-
nych na nowy etap rozwoju. Ambitny projekt 
stworzenia „Centrum Technologii Informacyjnych 
Nauk Humanistyczno-Społecznych” był odpowiedzią 
na współczesne potrzeby i wymagania środowiska 
naukowego, studenckiego, a także osób szukających 

łatwego, wygodnego oraz szybkiego kontaktu 
ze specjalistami różnych dziedzin medycyny, 
humanistyki, prawa, socjologii, psychologii. 
Powstałe Centrum to zbiór nowoczesnych rozwiązań 
zapewniających stały i bezpieczny dostęp do 
zaawansowanej infrastruktury informatycznej 
umożliwiającej prowadzenie nowatorskich badań, 
a także łączność z międzynarodowymi naukowymi 
sieciami teleinformatycznymi. Tworzone w ramach 
Centrum ośrodki, w znakomitej większości 
są nowatorską inicjatywą, a ich potencjał przybliża 
nas do światowych osiągnięć z zakresu szeroko 
rozumianej infrastruktury informatycznej 
dla humanistyki i nauk społecznych, cyfryzacji 
humanistyki czy rozwoju wirtualnej medycyny.

Projekt, którego kierownikiem był Mariusz Wielec, 
okazał się na Uczelni wielkim sukcesem, a nowe 
technologie zakupione i wytworzone w ramach 
projektu od razu znalazły szerokie spektrum 
zastosowań. Każdy z konsorcjantów zdecydował się 
rozwijać dalsze prace, bazując na efektach projektu. 
Na UKSW obszar projektu został przeniesiony 
do nowoutworzonej jednostki o tej samej nazwie, 
która kontynuuje prace w wyznaczonych kierunkach. 
Zostały podpisane nowe umowy o partnerstwie 
i współpracy przy m.in.: ratowaniu obiektów 
zabytkowych poprzez ich digitalizację, fotogrametrii 
z drona, druku 3D obiektów muzealnych, budowaniu 
prototypów, projektowaniu dronów, wsparciu prac 
archeologicznych oraz innych dziedzin nauki. 
Wzrosła też atrakcyjność oferty dla firm i powstały 
nowe pola możliwej współpracy.

Statuetkę w imieniu zespołu realizującego projekt 
odebrał koordynator merytoryczny 
dr Marcin Zarzecki, prodziekan Wydziału Nauk 
Historycznych i Społecznych. 

Uczelnię podczas wydarzenia reprezentowali:

• JM Rektor, ks. prof. Stanisław Dziekoński, 
• prof. Anna Fidelus, prorektor ds. studenckich 
   i kształcenia, 
• ks. prof. Ryszard Czekalski, prorektor ds. nauki 
   i współpracy międzynarodowej, 
• dr Maria Hulicka, kanclerz UKSW 
oraz 
• mgr Anna Kołcz, kwestor Uczelni.



LICENCJAT Z UKSW 
DOSTRZEŻONY NA SARDYNII

W dwóch włoskich gazetach, wydawanych na Sardynii, ukazały się artykuły o pracy licencjackiej 
Agnieszki Ziółkowskiej, studentki kulturoznawstwa na UKSW, która opisała „Regionalną kulturę 

muzyczną Sardynii na przykładzie zespołu Tenores di Bitti Mialinu Pira”. W artykułach podkreśla się, 
że praca otrzymała najwyższą ocenę i została wysłana na konkurs prac dyplomowych. 

Dziennikarze chwalą autorkę za opisanie różnorodności kulturowej wyspy, analizę znaczeniową 
i etnomuzykologiczną sardyńskich pieśni oraz tłumaczenia z języka sardyńskiego na włoski 

oraz z włoskiego na polski. 
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Oliena
Anniversario
Il tempo non cancellerà mai il tuo
ricordo di moglie, mamma e non-
na speciale che eri. 
Ad un anno dalla scomparsa del-
la cara

MARIANTONIA PUDDU
il marito, i figli e i familiari tutti,
ricordandola con immutato af-
fetto, ringraziano quanti vorran-
no unirsi in preghiera nella Santa
Messa che verrà celebrata ad
Oliena il 3 novembre alle ore
17.00 nella chiesa di Santa Maria. 

Nuoro
Anniversario
Nel decimo anniversario dell’a-
dorata zia

PASQUA BONEDDU
Maria Rita e familiari tutti, con im-
mutato affetto, la ricordano nella
Santa Messa che verrà celebrata
il 3 novembre alle ore 18.00 nella
chiesa Cattedrale a Nuoro.

Mamoiada
Anniversario
Noi non ti abbiamo perduto per-
ché dimori prima di noi nella Luce
di Dio.
Nel primo anniversario della
morte di 

MARIO ZANZU
la famiglia lo ricorda con grande
affetto nella Santa Messa che
verrà celebrata il 2 novembre al-
le ore 9.30 nella cappella del Ci-
mitero. 

Cala Gonone
Anniversario
Nel nono anniversario della scom-
parsa del caro

SALVATORE LOI
la moglie, i figli e i nipoti, nel ri-
cordarlo con tanto affetto, invi-
tano e ringraziano quanti vorran-
no unirsi in preghiera nella Santa
Messa di suffragio che verrà cele-
brata a Cala Gonone il 6 novem-
bre alle ore 17.30 nella parroc-
chia N. S. di Bonaria.

Orune 
Primo anniversario
Il tuo ricordo vivrà sempre nei no-
stri cuori

NINO MONI
La sorella, i fratelli, la cognata, il
nipote e i parenti tutti, nel ricor-
darlo con tanto affetto, invitano
quanti vorranno unirsi a loro in
preghiera nella Santa Messa che
verrà celebrata il 31 ottobre alle
ore 17.30 nella chiesa di Santa
Maria ad Orune. 

Oliena 
Trigesimo e ringraziamento
Coloro che amiamo e che abbia-
mo perduto non sono più dov’era-
no, ma sono ovunque noi siamo.

(Sant’Agostino)
Ad un mese dalla scomparsa del
caro e indimenticabile 

FRANCESCO CATTIDE
i familiari, nel ricordarlo con gran-
de affetto e rimpianto, ringrazia-
no quanti sono stati loro vicini in
questa circostanza. Invitano quan-
ti vorranno unirsi a loro nella Santa
Messa che verrà celebrata sabato
4 novembre alle ore 17.00 nella
chiesa di Santa Maria a Oliena.

Discutendo la tesi dal titolo “Il
tenore di Bitti Mialinu Pira e la cul-
tura musicale regionale della Sar-
degna”, la studentessa polacca
Agnieszka Ziółkowska, 23 anni, nel-
lo scorso mese di settembre ha con-
seguito la laurea in Scienze Umane
presso l’Università Cardinale Ste-
fan Wyszy ski di Varsavia. «Il gran-
de affetto che provo per la Sarde-
gna mi ha spinto a scrivere la tesi
di laurea sulla cultura sarda – ci
ha detto Agnieszka Ziółkowska du-
rante un incontro a Bitti. E per
questo ho scelto un aspetto molto
vivo, legato sì alla vita quotidiana
della Sardegna, ma nel contempo,
particolare e tradizionale: la musica
e il canto». Ma perché proprio i Te-
nores Mialinu Pira? «Sono rimasta
molto colpita da loro – ha spiega-
to –, dalla cura e impegno che dedi-
cano nella pratica della loro arte ca-
nora, densa di passione, e dalla de-
dizione che infondono in tutto quel-
lo che fanno. Sono stati diverse vol-
te in tournée in Polonia, e proprio
durante un loro concerto a Varsa-
via ho deciso che la loro storia sa-
rebbe stata l’argomento della mia
tesi di laurea». 

L’elaborato della Ziółkowska è
un lavoro complesso, ed è così strut-
turato: nella prima parte descrive
la Sardegna, la sua storia, la natu-
ra, bandiera e lingua, sottolineando
inoltre la particolarità delle molte-
plici culture e idiomi che caratte-
rizzano le diverse regioni d’Italia.
La parte centrale prosegue con l’a-
nalisi della musica sarda e del can-
to a tenore in generale. La sintesi,
infine, è tutta dedicata alla presen-
tazione dei Mialinu Pira, descritti
come «il più significativo esempio
della cultura sarda tradizionale e
del canto a tenore in particolare; la

loro storia e i loro successi a livello
internazionale». 

Lo studio, che ha ricevuto il mas-
simo dei voti magna cum laude, ed è
stato inserito nel concorso delle mi-
gliori tesi dell’ateneo di Varsavia, è
arricchito da una significativa anali-
si etnomusicologica dei canti presi
in esame, affiancata inoltre dalla
doppia traduzione dei testi, dal sar-
do in italiano e in polacco. «Durante
la stesura dell’elaborato mi sono di-
vertita tanto – ha proseguito la neo
dottoressa –. Omar Bandinu (porta-
voce del gruppo ndr) si è dimostrato
sempre molto disponibile ad aiutar-
mi, e l’intenso scambio di e-mail si è
rivelato molto prezioso». Ma la vera
ciliegina sulla torta è stato l’incontro
con tutti e quattro i componenti del
quartetto, avvenuto nei giorni scorsi.
«A Bitti era tutto molto bello, mi so-
no emozionata più che per la lau-
rea – ha chiosato Agnieszka –. In
compagnia di Omar, Bachisio Pira,
Marco Serra e Arcangelo Pittudu, ho
trascorso un’intera giornata all’inse-
gna della tradizione e ospitalità bit-
tese. Sono molto orgogliosa che il

mio lavoro sia stato apprezzato e au-
spico possa essere utile per diffon-
dere, anche in Polonia, una parte
importante della cultura sarda. Mi
sto attivando inoltre per far esibire il
gruppo a Varsavia, con l’aiuto della
mia Università. Sono sicura che sarà
un evento bellissimo, come lo è il
canto a tenore, straordinaria e unica
forma d’arte». Nel prestigioso ate-
neo, che opera sotto l’alto patronato
dell’arcidiocesi di Varsavia, si seguo-
no corsi di studio religiosi di teologia,
di diritto canonico e filosofia cristia-
na; indirizzi universitari secolari, ma
con particolare attenzione ai valori
cristiani. Se consideriamo che un co-
spicuo numero dei canti eseguiti dai
Mialinu Pira è di matrice religiosa,
la collaborazione con la facoltà po-
lacca potrebbe, in un prossimo futu-
ro, riservare interessanti sviluppi
per la ricerca. 

Come detto, l’ateneo è intitolato a
Stefan Wyszy ski, cardinale che fu
primate di Polonia e grande amico
di papa Giovanni Paolo II. Il porpo-
rato, durante l’egemonia sovietica,
esercitò un ruolo determinante nel-

l’evoluzione dei rapporti tra Chiesa
cattolica e Stato polacco, ricoprendo
un ruolo di assoluto rilievo nei deli-
cati equilibri e nello stesso sviluppo
della storia del suo paese durante i
grigi anni della Guerra Fredda. Nel
secondo Conclave del 1978, quello
svoltosi a ottobre dopo la morte di
Albino Luciani, Wyszy ski venne più
volte indicato come futuro pontefi-
ce. Invero, fu proprio lui a indicare
al Soglio di Pietro l’allora arcivesco-
vo di Cracovia, Karol Wojtyla. Una
figura, quella del grande papa po-
lacco, che per la seconda volta si in-
crocia con la carriera dei tenores
Mialinu Pira. Il cuncordu bittese, in
occasione del concerto di Natale
svoltosi in Vaticano nel dicembre
2001, fu infatti ricevuto in udienza
privata dal Santo Padre, eseguendo
per il pontefice alcuni brani del re-
pertorio sacro. «Sono in contatto con
molte persone di diverse parti del
mondo, che scoprono il canto a te-
nore attraverso la visualizzazione
dei nostri video su youtube o i no-
stri concerti all’estero – dice Omar
Bandinu. Si tratta soprattutto di
musicisti che chiedono informazioni
sulla tecnica di emissione vocale e
altri aspetti musicali, ma anche di
curiosi che, partendo dal nostro can-
to, scoprono la Sardegna e le sue
specificità culturali. Non di rado si
tratta di studenti universitari, im-
pegnati in ricerche per esami; ma è
la prima volta che una tesi di laurea
viene incentrata specificatamente
sulla storia del nostro gruppo, sui
nostri canti e testi». Ovviamente, la
cosa rende particolarmente orgoglio-
si e fieri i quattro artisti di Bitti. È
indubbiamente un ulteriore incenti-
vo a proseguire nella ricerca, tra-
smissione e divulgazione del canto
a tenore; opera che i Mialinu Pira
portano avanti da quasi 25 anni in
tutto il mondo. Proprio in questi
giorni peraltro, su invito dell’amba-

sciata italiana e dell’istituto di cul-
tura italiano di Santiago del Cile, il
gruppo si trova in Sudamerica per
una serie di conferenze e concerti
nella capitale andina. «Sono rima-
sto molto colpito dalla forte deter-
minazione di Agnieszka – ha prose-
guito Omar Bandinu –, dalla sua vo-
lontà di studiare e indagare sulle
sfumature del canto e dei suoi tanti
significati; cose che forse solo noi na-
tivi possiamo arrivare a comprende-
re pienamente». Indubbiamente,
quello della studentessa polacca è
stato un grande sforzo intellettuale,
e contemporaneamente una dichia-
razione d’amore verso la nostra ter-
ra. Giunta per la prima volta in Sar-
degna nel 2012 per lavorare in un
villaggio turistico, Agnieszka Ziół-
kowska si è innamorata a prima vi-
sta della nostra isola. «I Sardi mi so-
no apparsi subito molto aperti, ge-
nerosi e semplicemente felici – ha
detto la studentessa – e ho trovato
la vostra terra curata, spaziosa, ver-
gine. Negli anni ho avuto la fortuna
di ritornarci ancora per lavoro e poi
per una piccola vacanza. A corona-
mento di tutto, la laurea con la tesi
sui Tenores di Bitti Mialinu Pira».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia. Dalla Polonia alla Sardegna per laurearsi sui Tenores di Bitti “Mialinu Pira”

L’università di Varsavia studia il canto a tenore 
di PAQUJTO FARINA

• Politechnika Gdańska 9,3
• Politechnika Warszawska 7,6
• Politechnika Poznańska 6,8
• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 5,6
• Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 5,5
• Politechnika Łódzka 5,4
• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 4,7
• Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 4,6
• Uniwersytet Warszawski 4,6
• Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 4,3

UKSW CHĘTNIE WYBIERANY 

Nasz uniwersytet znalazł się w pierwszej dziesiątce uczelni najczęściej wybieranych przez kandydatów 
na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie.

Według rankingu opublikowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego UKSW zajął siódmą 
pozycję wśród uczelni najczęściej wybieranych przez kandydatów (w przeliczeniu na jedno miejsce – cztery 
i więcej zgłoszeń kandydatów):
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Agnieszka Ziółkowska tak tłumaczy swoje 
motywacje: „Chciałam opisać element kultury jak 
najbardziej żywy, mocno związany ze współczesną 
sardyńską codziennością, ale jednocześnie wywodzący 
się z wieloletniej tradycji i jedyny w swoim 
rodzaju. Wybrałam śpiew tenorowy. «Ale dlaczego 
akurat Tenorzy z Bitti Mialinu Pira?» Jestem pod 
ogromnym wrażeniem tego zespołu –  wyjaśnia 
– a przede wszystkim ich ogromnego zaangażowania 
w śpiew i w rozpowszechnianie sardyńskiej kultury 
w świecie. Kilkukrotnie koncertowali w Polsce; 
to właśnie jeden z ich koncertów w Warszawie 
nasunął mi pomysł napisania o nich pracy 
dyplomowej”.  

Autorzy artykułów, cytując młodą badaczkę, 
przybliżają włoskim czytelnikom nasz Uniwersytet 
i jego Patrona: „Jestem dumna, że moja praca została 
doceniona i może przyczynić się do przybliżenia 
ważnego aspektu sardyńskiej kultury w Polsce. 
Z pomocą mojej Uczelni pragnę ponownie sprowadzić 
Tenorów do Warszawy. Jestem pewna, że wydarzenie 
będzie wyjątkowe, bo taki jest przecież śpiew 

tenorowy. Uniwersytet, pod skrzydłami którego 
została napisana praca, ma w swojej ofercie między 
innymi studia teologiczne, prawo kanoniczne 
i filozofię chrześcijańską, czyli kierunki z wieloletnią 
tradycją, ale także zwrócone w szczególny sposób 
ku wartościom chrześcijańskim. Biorąc pod uwagę 
ogromną liczbę religijnych utworów w repertuarze 
Tenorów z Bitti, współpraca z Uniwersytetem 
mogłaby stać się dobrym materiałem dla pracy 
badawczej w tym kierunku”.



SUKCES PRACOWNIKA WNHIS 

Prof. UKSW dr hab. Rafał Wiśniewski 
został powołany do Rady Naukowej 

Biblioteki Narodowej.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. 
Piotr Gliński na wniosek dr. Tomasza Makowskiego, 
dyrektora Biblioteki Narodowej, powołał prof. UKSW 
dr. hab. Rafała Wiśniewskiego w skład Rady Naukowej 
tejże biblioteki w kadencji 2018-2024. 

Pan profesor jest kierownikiem Zakładu Badań nad 
Kulturą w Instytucie Socjologii UKSW oraz pełni 
funkcję dyrektora Narodowego Centrum Kultury.

Gratulujemy!

SUKCESY
SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 

UKSW 

Członkowie Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW 
we władzach Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

oraz Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich.

Podczas XIV Zjazdu Delegatów KRD w Warszawie Przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW 
mgr Igor Kilanowski (Wydział Prawa Kanonicznego) został wybrany członkiem Komisji Rewizyjnej 
tego gremium.

Z kolei podczas obrad Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich w Lublinie Wiceprzewodnicząca 
Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW mgr Justyna Słowińska (Wydział Teologiczny) została wybrana 
Przewodniczącą Zarządu tego gremium.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest organem ustawowym, reprezentującym ogół polskich doktorantów. 
KRD przedstawia opinie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawach doktoranckich 
oraz dotyczących funkcjonowania nauki i systemu szkolnictwa wyższego.

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich jest porozumieniem branżowym składającym się z doktorantów 
uczelni wchodzących w skład Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Serdecznie gratulujemy!
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Rekolekcje adwentowe 

Ogłoszenia Wydawnictwa Naukowego UKSW

Biuro Karier

Centrum Systemów Informatycznych
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http://www.da.uksw.edu.pl/
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www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

Cmentarz na Rossie w Wilnie,

Anna S. Czyż, Bartłomiej Gutowski

Przestrzeń klasztoru 
– przestrzeń kultury, 

red. Joanna Pietrzak-Thebault, 
Łukasz Cybulski

Holistyczna koncepcja człowieka 
chorego. Teologia-medycyna-praktyka,

Dariusz Henryk Pater

http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1609
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1605
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1608


W listopadzie Biuro Karier UKSW wzięło udział  
w uroczystościach graduacyjnych na Wydziale  

Matematyczno –Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych, 
Wydziale Teologicznym oraz Wydziale Nauk  

Pedagogicznych z promocją programu  
„Karta Absolwenta UKSW”.

Program ten umożliwia posiadaczom karty  
korzystanie z wielu przywilejów i atrakcyjnych  

zniżek na różnorodne usługi i towary.

Jako przyszły absolwent TY TEŻ możesz skorzystać  
z programu :) Wystarczy, że zamówisz kartę !!!

Szczegóły znajdziesz na stronie 
www.absolwenci.uksw.edu.pl

Na profilu społecznościowym Biura Karier UKSW 
wystartował nowy cykl tematyczny „Wtorkowe Q&A”. 

Znajdziesz tam odpowiedzi na nurtujące pytania  
związane z praktykami.

Polub Biuro Karier na facebooku i bądź na bieżąco  
z konkursami, poradami ekspertów, 

programami menadżerskimi czy mentorskimi  
i wieloma innymi ciekawymi wydarzeniami.

 https://www.facebook.com/BK.UKSW/

Do grona pracodawców, z którymi uczelnia podpisała 
umowy w ramach praktyk studenckich dołączyli  

w listopadzie:

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci  
   Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach
• Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
• Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny 
   "STERNIK" 
• Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Effectis" dla dzieci 
   z autyzmem 

Zachęcamy do odbywania praktyk  :D  Aktualna lista  
z proponowanymi miejscami znajduje się na stronie 

www.bk.uksw.edu.pl w zakładce praktyki.
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