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ODESZLI ZE SPOŁECZNOŚCI 
AKADEMICKIEJ

W listopadzie pamiętamy o zmarłych pracownikach, 
studentach i absolwentach UKSW. Msze święte za ich 
dusze zostały odprawione 2 listopada na obu 
kampusach. W kościele św. Józefa na Młocinach 
Mszę św. sprawował ks. Rafał Burnicki, duszpasterz 
akademicki UKSW. W kościele bielańskim 
Niepokalanego Poczęcia NMP, przy ul. Dewajtis, 
Eucharystię koncelebrowali prorektorzy UKSW 
- ks. prof. Ryszard Czekalski i ks. prof. Maciej Bała 
oraz dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną ks. prof. 
Mieczysław Ozorowski, który wygłosił również 
homilię.

O zmarłych pamiętaliśmy także poprzez obecność 
przy ich grobach. JM Ksiądz Rektor wraz z delegacją 
pracowników UKSW 31 października modlił się  
i złożył kwiaty na grobie Rektora UKSW śp. Ryszarda  
Rumianka, który zginął w katastrofie smoleńskiej. 

Wszystkich zmarłych otaczajmy modlitwą 
i pamięcią. Przypominamy, że ze społeczności 
akademickiej naszego Uniwersytetu w minionym 
i bieżącym roku akademickim odeszli do wieczności

Studenci
Śp.
Kinga Kowza
Dominik Skoczek
Justyna Węgłowska

Nauczyciele akademiccy
Śp.
ks. prof. dr hab. Jan Decyk
mgr Marczella Erygina
ks. prof. dr hab. Adam Janusz Frankowski
prof. UKSW dr hab. Stanisław Konopacki
ks. prof. dr hab. Alojzy Marcol
prof. dr hab. Lech Morawski
ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor
dr Tomasz Terlikowski
ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak
prof. UKSW Małgorzata Wilska
ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz

Pracownicy administracyjni
Śp.
Zbigniew Jedliński
mgr Witold Poletyło
Agnieszka Sawa-Gago



HONOROWY DOKTORAT DLA O. LOMBARDIEGO

racował u boku trzech papieży, kierował Watykańskim Radiem  
i Ośrodkiem Telewizyjnym. 24 października otrzymał na UKSW 
Doktorat honoris causa w zakresie teologii środków  
społecznego przekazu.

Ojciec Federico Lombardi SJ był w latach 2006-2016 dyrektorem Biura  
Prasowego i rzecznikiem Stolicy Apostolskiej. W latach 1991-2013 kierował 
Watykańskim Radiem i Ośrodkiem Telewizyjnym. Obecnie jest prezesem  
Zarządu „Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI”, która 
wspiera badania i studia nad myślą kard. Ratzingera.

Doktorat honoris causa UKSW otrzymał w zakresie teologii środków  
społecznego przekazu – za wiarygodne zaangażowanie w komunikacji  
społecznej trzech papieży i Kościoła. Honorowy tytuł odebrał 24 październi-
ka na UKSW w Warszawie. Laudację na cześć Laureata wygłosił prof. Jerzy 
Olędzki, dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Uroczystość 
była pierwszą częścią specjalnej konferencji naukowej, organizowanej z okazji 
25-lecia istnienia studiów dziennikarskich na Wydziale Teologicznym. Ojciec 
Lombardi był gościem nadzwyczajnym jubileuszu – wygłosił wykład na temat 
teologii środków społecznego przekazu w naukach o mediach. Konferencja 
zgromadziła licznych teoretyków i praktyków mediów z całego kraju, w tym 
m.in. przedstawicieli UJ, UW, KUL, UMCS, UPJPII. 
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LEGIA AKADEMICKA NA UKSW            

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie przystąpił do pilotażowego programu 

pt. "Legia Akademicka" - edukacja wojskowa 
studentów UKSW.
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o spotkaniu odbył się pokaz sprzętu 
wojskowego (broni strzeleckiej, Krytej 
Mobilnej Strzelnicy Kontenerowej).

Program "Legia Akademicka" jest skierowany do 
osób:

1) Posiadających obywatelstwo polskie,
2) Studentów i studentek,
3) Posiadających kwalifikację wojskową lub wyrażają 
gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową.

Program będzie realizowany na UKSW w roku 
akademickim 2017/2018. W tym celu należy złożyć 
wniosek o przyjęcie na zajęcia teoretyczne programu 
wojskowego Legii Akademickiej do UKSW.

Osoba uczestnicząca w programie:

1) Zaczyna uczęszczać na zajęcia,
2) Zalicza (zdaje egzamin) część teoretyczną,
3) Otrzymuje zaświadczenie,
4) Składa za pośrednictwem Uczelni wniosek 
o powołanie na ćwiczenia wojskowe,
5) Otrzymuje kartę powołania na ćwiczenia wojskowe,
6) Stawia się do jednostki wojskowej i odbywa 
szkolenie w ramach modułu podstawowego, składa 
przysięgę wojskową, zostaje żołnierzem rezerwy,
7) Stawia się do jednostki wojskowej i odbywa 
szkolenie w ramach modułu podoficerskiego 
(jeśli wyraziła chęć i zaliczyła cześć teoretyczną 
dt. szkolenia podoficerskiego), następnie zostaje 
podoficerem rezerwy.

Zajęcia odbędą się w formie wykładów. Po zaliczeniu 
części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wnio-
sku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania 
na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu 
(trwająca 22 dni w przypadku szkolenia szeregowych 
rezerwy oraz 44 dni w przypadku szkolenia podofi-
cerów rezerwy) będzie realizowana w wytypowanych 
ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. prze-
rwy wakacyjnej.

• moduł szkolenia podstawowego trwający 22 dni, 
zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
• moduł szkolenia podoficerskiego trwający 22 dni, 
zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień 
kaprala rezerwy.

W czasie ćwiczeń poligonowych na podstawie Rozpo-
rządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycz-
nia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego 
żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposaże-
nia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 
2017 r., poz.171), student - ochotnik otrzyma 91,20 zł 
za każdy dzień szkolenia poligonowego.

Szczegóły na stronie: www.wojsko-polskie.pl

Kontakt dla studentów UKSW: 
mgr Jacek Kołota, e-mail: j.kolota@uksw.edu.pl

W dniu 18 października na UKSW odbyło się spotkanie inaugurujące pilotażowy program MON i MNiSW 
,,Legia Akademicka".

Władze UKSW reprezentowali ks. prof. Ryszard Czekalski, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej 
oraz pani prof. Anna Fidelus, prorektor ds. studenckich i kształcenia.

W części teoretycznej program nauczania obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych 
(60 godzin dla podoficerów).
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O NASZYM PATRONIE W RZYMIE

Instytut Polski w Rzymie, promując wkład Polski 
w dziedzictwo humanizmu, zorganizował wieczór 
pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego pt. Il 
Cardinale del millennio, w którym uczestniczył 
JM Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński.

Spotkanie, poświęcone promocji w świecie postaci, 
spuścizny duchowej i intelektualnej Prymasa 
Tysiąclecia, odbyło się 18 października w Instytucie 
Polskim w Rzymie. Poprowadziła je dyrektor 
Instytutu – prof. Agnieszka Bender. Wydarzenie 
podzielone zostało na dwie części. W pierwszej 
odbyła się konferencja z udziałem Jego Ekscelencji 
Ambasadora przy Stolicy Apostolskiej Janusza 
Kotańskiego, Jego Magnificencji Rektora UKSW 
ks. prof. Stanisława Dziekońskiego i ks. prof. Jana 
Mikruta z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego 
w Rzymie.

Drugą część stanowił spektakl „La prigione di 
Wyszyński” („Więzienie Wyszyńskiego”). Scenariusz, 
w oparciu o „Zapiski więzienne” kard. Stefana 
Wyszyńskiego napisał Saverio Tavano, wyreżyserował 
Claudio Jankowski. Udział wzięli Antonio Piovanelli 
w roli kard. Stefana Wyszyńskiego i Ignacio Paurici 
w roli księdza Stanisława Skorodeckiego.
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PIERWSZY ETAP EDUKACJI Z UKSW

Jego Magnificencja Rektor ks. prof. dr hab. 
Stanisław Dziekoński pasował na przedszkolaków 
dzieci z Niepublicznego Przedszkola UKSW.

Pasowanie było głównym punktem obchodów 
pierwszych urodzin naszego przedszkola. 
Na spotkaniu, 23 października obecne były władze 
Uczelni oraz członkowie Rady Powierniczej 
przedszkola na czele z przewodniczącym Pawłem 
Malinowskim – prezesem firmy Profbud, fundatorem 
placówki. Pasowaniu towarzyszyły Masza 
i Niedźwiedź – znane i lubiane postaci z bajki dla 
dzieci, które bawiły się razem z przedszkolakami 
i gośćmi.

Dzięki uprzejmości Dyrektora Papieskiego Instytutu 
Studiów Kościelnych w Rzymie, publiczność mogła 
obejrzeć materiał fotograficzny z wizyt Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Rzymie, a także książki i broszury 
jego autorstwa wydane we Włoszech.



Projekt Młody Dydaktyk w Uniwersytecie

Młoda kadra akademicka UKSW podniesie kompetencje z zakresu innowacyjnych umiejętności 
dydaktycznych, umiejętności cyfrowych oraz prowadzenia dydaktyki w języku obcym.

Wszystkie działania zostaną zrealizowane w ramach projektu Młody Dydaktyk w Uniwersytecie 
sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Począwszy od semestru letniego 
2017/2018 młodzi nauczyciele akademiccy (kadra akademicka do 35 roku życia ze stopniem nauk. 
dr lub z otwartym przewodem dr lub ze statusem doktoranta na UKSW) będą mogli wziąć udział 
w następujących bezpłatnych kursach:
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Nowoczesne metody dydaktyczne – w tym 
2 dniowe warsztaty wyjazdowe i indywidualne 

konsultacje z trenerem

Prowadzenie dydaktyki w języku angielskim 
– język akademicki i język branżowy

Kurs Wprowadzenie do platformy Waspmote 
i środowiska Meshlium w Hiszpanii

Kurs licencjonowanego 
operatora drona e-dron

Szczególne podziękowania należą się inicjatorce 
wniosku Pani Prorektor Annie Fidelus oraz 
młodszym pracownikom naukowym, którzy 
wsparli projekt swoimi pomysłami na działania, 
a także pracownikom CENTiR czuwającym nad 
aspektami formalnymi wniosku.
Zainteresowanym informacji udzielą pracownicy 
Działu Kształcenia.

Całkowity koszt projektu to 131 838,40 zł, 
a wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej 
wynosi 127 881,25 zł. Projekt został dofinansowany 
z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach 
konkursu POWER.03.04.00-IP.08.00-PKD/17, 
Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa 
wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki 
i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020.
Nr wniosku WND-POWR.03.04.00-00-D003/17



Wysoka ocena wydziałów UKSW

Naukowcy tworzą politykę społeczną
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WYSOKA OCENA WYDZIAŁÓW UKSW

rzy Wydziały UKSW otrzymały ocenę 
A w najnowszej ocenie parametrycznej 
uczelni wyższych. Tym samym nasz 
Uniwersytet wzmacnia swoją pozycję 
wśród jednostek naukowych.

Dotychczas dwie jednostki UKSW mogły pochwalić 
się wysoką kategorią A: Wydział Filozofii 
Chrześcijańskiej oraz Wydział Teologiczny. 
W najnowszej parametryzacji, ocenę A uzyskał 
również Wydział Nauk Humanistycznych.

Warto podkreślić, że w kryterium publikacje, który 
stanowi 65% całej oceny, najlepszym wydziałem 
w swojej grupie okazał się Wydział Filozofii 
Chrześcijańskiej. Drugim niezwykle silnym 
kryterium na tym wydziale są efekty praktyczne 
- 2. miejsce wśród jednostek w grupie, Wydział 
Filozofii Chrześcijańskiej znalazł się tuż za Instytutem 
Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Również 
Wydział Prawa Kanonicznego, który otrzymał 
kategorię B, uzyskał najlepszą ocenę w kryterium 
osiągnięć naukowych i twórczych w grupie nauk 
prawnych.

W nowej ocenie parametrycznej Uniwersytetów brano 
pod uwagę cztery podstawowe kryteria: osiągnięcia 
naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne 
efekty działalności naukowej i artystycznej oraz 
pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

NAUKOWCY TWORZĄ POLITYKĘ SPOŁECZNĄ

ealizowany na UKSW projekt pn. Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla 
osób niesamodzielnych - nowe standardy kształcenia i opieki ma strategiczny wymiar dla 
polityki społecznej w Polsce.

Kierownikiem projektu jest ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba, w skład zespołu wchodzą:  ks. prof. dr hab. 
Stanisław Dziekoński, ks. prof. dr hab. Andrzej Najda, dr Marek Kulesza, dr Agnieszka Regulska, 
dr Marta Luty-Michalak i dr Marcin Zarzecki.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Stowarzyszeniem 
Niepełnosprawni dla Środowiska EKON. Celem przedsięwzięcia jest profesjonalizacja opieki nad 
niesamodzielnymi seniorami poprzez wypracowanie jednolitej definicji niesamodzielności, stopni 
niesamodzielności oraz standardów usług asystenckich i opiekuńczych (AiO), w tym teleopieki, 
świadczonych w miejscu zamieszkania ww. osób. Wypracowane kryteria ocen stopnia niesamodzielności 
pozwolą jednoznacznie zaliczyć osobę do jednej z trzech kategorii osób niesamodzielnych. Celem projektu 
jest także wypracowanie standardów kształcenia stanowiących podstawę szkolenia w zakresie świadczenia usług 
AiO, w tym teleopieki.

Termin realizacji projektu: 01.07.2017 r. - 30.06.2019 r. Całkowita wartość projektu - ponad 28 mln zł.
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KONGRES EUROPA CHRISTI NA UKSW

Polska winna być „strażnikiem Europy” – mówił kard. Robert Sarah z Watykanu, główny gość III sesji 
Międzynarodowego Kongresu „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”, która odbyła się 22 października na UKSW.

Międzynarodowy kongres „Europa Christi” obradował pod hasłem „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. 
Spotkania kongresowe odbywały się w Łodzi i Warszawie, a wśród gości znalazło się ponad 40 wybitnych 
osobistości z Polski i Europy, m.in. kard. Stanisław Dziwisz, kard. Robert Sarah, prefekt watykańskiej 
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, abp Kyrillos Kamal William Samaan z Kościoła 
katolickiego obrządku koptyjskiego w Egipcie, Davor Ivo Stier, były wicepremier Chorwacji.

Inicjatywa narodziła się z inspiracji ks. infułata Ireneusza Skubisia, honorowego redaktora naczelnego 
Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Uczestnicy trzeciej sesji Kongresu, której gospodarzem był nasz 
Uniwersytet, zastanawiali się nad tematem: „Pamięć i tożsamość. ‘Europa Christi’ w chrześcijańskiej czy 
już post chrześcijańskiej Europie”. Rano goście Kongresu zgromadzili się na Mszy św. w kościele pw. 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przewodniczył kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji 
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, a koncelebrowali m.in. abp Tadeusz Wojda, metropolita 
białostocki, abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski, ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW, 
ks. infułat Ireneusz Skubiś, moderator Ruchu Europa Christi.

Główny referat podczas konferencji wygłosił kard. Robert Sarah z Watykanu. Na początku stwierdził, 
że „Europa, która została zbudowana na wierze w Chrystusa, obecnie znajduje się w okresie cichej apostazji”. 
Dodał, że Polska, która wydała tylu świętych w XX stuleciu, ma szczególną misję w Europie: winna dawać 
świadectwo, że sercem narodu jest jego kultura oraz, że duszą tej kultury jest wiara. Winna też być 
„strażnikiem Europy” i ostrzegać przed niebezpieczeństwami, które wynikają z cichej apostazji starego 
kontynentu. 

Europa ciągle jest chrześcijańska i będzie chrześcijańska – podkreślił z kolei ks. prof. Waldemar Chrostowski 
z UKSW. W referacie pt. „Trzeba zaczynać od Chrystusa” wybitny biblista i teolog powiedział, że głoszona 
przez środowiska niechrześcijańskie wizja zbliżającego się kresu chrześcijańskiej Europy jest mocno 
przesadzona. O Europie post chrześcijańskiej mówią Ci, którzy zerwali ze swoją tożsamością, odeszli 
od zobowiązań chrztu świętego i szukają sposobów na uspokojenie sumienia – powiedział. 

Na zakończenie kongresu przyjęto apel zgłoszony przez kard. Dziwisza – o włączenie św. Jana Pawła II 
do grona patronów Europy.

Oprac. na podstawie KAI / Fot. Bożena Sztajner /Niedziela
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WSZYSTKO O DRONACH

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Dni Otwartych Kursów dla operatorów dronów zorganizowanych 
przez Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych UKSW.

Temu wydarzeniu towarzyszyły liczne imprezy 

symulator lotu dronem

lot pokazowy drona Bielika, 

lot pokazowy drona DJI Inpire –transmisja online video z lotu nad kampusem oraz  

obserwacja lotu nad kampusem w goglach FPV. 

Uczestnicy dnia otwartego w kampusie na Wóycickiego mogli wziąć udział wykładach otwartych 
"Nowy Zawód Operatora Drona".

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie angażuje się w projekty związane z 
zastosowaniem nowych technologii. Zaangażowanie to wynika ze świadomości specyfiki czasów, 
w jakich żyjemy i zaowocowało powstaniem na Uczelni nowatorskich kursów zawodowych dla 
operatorów dronów (uprawnienie VLOS i BVLOS) prowadzonych przez Centrum Technologii 
Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych.
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POD PATRONATEM REKTORA UKSW

ZLOT ANIOŁÓW 2017

W Zielonce k. Warszawy odbyło się 22 października XV Spotkanie Niepełnosprawnych Dzieci „Wszystkie 
Anioły Małej Ani”. Doroczny „zlot aniołów” rozpoczął się w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego od Mszy świętej, której przewodniczył proboszcz parafii MB Częstochowskiej ks. Kazimierz Seta, 
a homilię wygłosił sekretarz krajowy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji ks. Kazimierz Szymczycha. 

Niepełnosprawne dzieci przyjeżdżają od lat do Zielonki zachęcone misją małej Ani, która odeszła do nieba, 
zostawiając nam testament wypełniany przez uczestników Misyjnego Apostolstwie Niepełnosprawnych Dzieci.

Były wspólne tańce, zabawy i konkursy z cennymi nagrodami, które, jak co roku, przygotowali przedstawicie-
le Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Po części koncertowej uczestnicy zlotu, w asyście 
policji z WRD KSP i komisariatu w Zielonce, przy dźwiękach orkiestry dętej przemaszerowali ulicami miasta 
do parku miejskiego, gdzie czekało na nich harcerskie ognisko. Przed krzyżem, upamiętniającym śmierć 
na przejściu dla pieszych druhny Ani Szałaty, harcerze zaciągnęli honorową wartę. Druhna Aleksandra 
Lewandowska przekazała na ręce przedstawicieli policji drogowej apel niepełnosprawnych dzieci do kierowców.

Na zakończenie dr Kazimierz Szałata podziękował za udział w spotkaniu dzieciom z ośrodków z Pułtuska, 
Niegowa, Fiszora, Ostrówka, Łbisk, Zielonki, Wołomina, Warszawy i Otwocka. Podziękował też władzom 
starostwa powiatu wołomińskiego, władzom miasta Zielonka, Komisji Episkopatu Polski do spraw Misji, 
parafii, harcerzom, wolontariuszom, a także rodzinom państwa Pietrzaków, Kryńskich, Wąsików 
i Stafijowskich za pomoc w realizacji  dorocznego święta niepełnosprawnych dzieci w Zielonce.

„Wszystkie Anioły małej Ani”  to spotkanie organizowane są przez działające przy Fundacji Polskiej Raoula 
Follereau Misyjne Apostolstwo Niepełnosprawnych Dzieci przy współpracy z władzami samorządowymi, 
Szkołą Podstawową nr 4 w Zielonce (dawniej Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), 
58 Szczepem ZHR oraz Wydziałem Ruchu Drogowego KSP.

Stały patronat sprawują: przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jerzy Mazur, biskup 
warszawsko-praski abp Henryk Hoser oraz rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.
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Źródło: http://follereau.org/f/?p=3910



BIURO KARIER UKSW – SPOTKAJ SIĘ Z PRACODAWCĄ

Agencja marketingowa Social Tigers 
24 listopada, godz. 13:30-15:00, budynek 21, sala 231
 
Ze spotkania z agencją marketingową dowiecie się:
- dlaczego warto promować się w social media? 
- jak zdobyć pierwszą pracę w branży?
- jak przebijać się przez kolejne etapy kariery?
- czego spodziewać się po pracy w "socialu"?
-  praca w branży – freelancer, mała agencja, korporacja?
- jakie są poszukiwane przez firmy kompetencje?

Work & Travel USA
16 i 30 listopada, godz. 16:00 -18:00, budynek 21, sala 314

Przyjdź na spotkanie dotyczące możliwości wakacyjnych wyjazdów do USA i dowiedz się:
- jak spędzić fantastyczne i niepowtarzalne wakacje w USA?
- jak nawiązać międzynarodowe znajomości?
- jak najskuteczniej udoskonalić znajomość języka?
- jak znaleźć najlepszego pracodawcę by zdobyć cenne doświadczenie?
- jak poznać amerykańską kulturę i nowych ludzi z całego świata?

PRAKTYKI Z SUKCESEM NA WT UKSW

Wydział Teologiczny uzyskał dofinansowanie projektu „Praktyki z sukcesem” w ramach konkursu 
Nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Operacyjny 
„Wiedza Edukacja Rozwój” 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Celem Projektu jest poprawienie sytuacji Studentów na rynku pracy, umożliwienie im zapoznania się 
z mechanizmami działania wybranych przedsiębiorstw oraz ułatwienie zaliczenia obowiązkowych praktyk.

 Program przewiduje praktyki w przedsiębiorstwach związanych z edukacją, mediami, PR-em i reklamą, 
turystyką, Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (CSR), couchingiem i mediacjami.

Wszelkie zapytania należy kierować do mgra Szymona Krzysztofa Ciećko na adres  sz.ciecko@uksw.edu.pl. 
Niezbędne informacje będą zamieszczanie na podstronie Projektu: http://teologia.uksw.edu.pl/pzs.

Projekt rozpocznie się w styczniu 2018 r.
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STUDENCKA PORADNIA PRAWNA 
WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO 

UKSW

Studencka Poradnia Prawna WPK UKSW jest kołem 
naukowym funkcjonującym od roku akademickiego 
2005/2006 na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW. 
Była to pierwsza organizacja studencka tego typu po-
wołana na UKSW i jedyna w Polsce udzielająca porad 
nie tylko z zakresu prawa, ale także prawa kanoniczne-
go.

Podstawowym zadaniem Poradni jest udzielanie porad 
prawnych osobom potrzebującym. Działalność ta 
skierowana jest do osób, których nie stać na pomoc 
profesjonalnych prawników.

Do zakresu działań Studenckiej Poradni Prawnej WPK 
UKSW należą sprawy studenckie oraz strawy z zakresu 
prawa cywilnego (prawo rzeczowe, zobowiązania, pra-
wo spadkowe, prawo lokalowe, prawo rodzinne) oraz 
prawa kanonicznego (w szczególności kanonicznego 
prawa małżeńskiego). 

Studencka Poradnia Prawna WPK UKSW zaprasza 
wszystkich zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnej 
porady prawnej. Obecna siedziba Poradni znajduje się 
w sali nr 114 (poziom – 2, w Nowym Budynku UKSW 
przy ul. Dewajtis 5) ale wkrótce Poradnia przeniesie 
się do sali nr 60 przy Dziekanacie Wydziału Prawa 
Kanonicznego (poziom 0, w Starym Budynku UKSW). 
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Porady prawne udzielane są podczas dyżurów Poradni 
– aktualne informacje o terminach dyżurów dostępne 
są na stronie https://pl-pl.facebook.com/spp.uksw/ 

Termin spotkania można ustalić także mailowo 
- email: sppuksw@wp.pl

Pod koniec września odbyła się na konferencja na-
ukowa „Kanoniczne prawo małżeńskie - wybrane 
zagadnienia”, którą zorganizowała Studencka Poradnia 
Prawna Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. W 
programie konferencji znalazły się zagadnienia doty-
czące ujęcia małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicz-
nego, przeszkód małżeńskich w prawie kanonicznym, 
zgody małżeńskiej oraz tytułów nieważności małżeń-
stwa w postaci niezdolności konsensualnej i wad tejże 
zgody, kanonicznej formy zawarcia małżeństwa, orze-
kania nieważności małżeństwa w procesie oraz zasad 
działania sądów kościelnych.

Konferencja skierowana była w szczególności do 
członków poradni prawnych działających na polskich 
uczelniach. W konferencji uczestniczyli także studenci 
UKSW, pracownicy sądów kościelnych, a także ucznio-
wie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. 
ks. Romana Archutowskiego w Warszawie.  
Z wygłoszonymi na konferencji referatami można 
zapoznać się w publikacji „Kanoniczne prawo małżeń-
skie – wybrane zagadnienia”, która dostępna jest do 
nabycia w Studenckiej Poradni Prawnej WPK.



Patronat Honorowy
dr Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

J.E. ks. kard. Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz UKSW

23 listopada 2017 r.
Auditorium Maximum UKSW (Aula H. Schumana), ul. K. Wóycickiego 1/3, Warszawa

Tradycja i nowoczesność – bilans 30-lecia 

8.30 Msza Święta pod przewodnictwem bpa prof. dr hab. Michała Janochy (kaplica UKSW, ul. K. Wóycickiego)

10.00-12.00  
Gaudeamus igitur

Powitania i wystąpienia: 
Dziekan WNHiS - ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba
J.M. Rektor UKSW - ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - dr Jarosław Gowin
Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Paweł Lewandowski
Wielki Kanclerz UKSW - J.E. ks. kard. dr Kazimierz Nycz
Wystąpienia gości Jubileuszu 
 
Wręczenie dyplomów - Absolwent 30-lecia WNHiS 
Gaude Mater Polonia

Wykłady mistrzowskie

12.00-12.50
Tożsamość – narracje – systemy, moderator: dr hab. prof. SGGW Joanna Wyleżałek
 
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

12.50-13.20 Przerwa na kawę

13.20-14.20
Pamięć – rekonstrukcje – sztuka, moderator: dr hab. Grażyna Jurkowlaniec

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 

14.20 Koncert fortepianowy: Liszt, Verdi i Chopin w interpretacji Anny Lipiak

14.50 Poczęstunek
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J  U  B  I  L  E  U  S  Z
WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH 

I SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU 
KARDYNAŁA STEFANA 

WYSZYŃSKIEGOW WARSZAWIE
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Kompetencja komunikacyjna. 
Studium medioznawcze,

Krzysztof Marcyński

Dzieci z trudnościami rozwojowymi 
w młodszym wieku,

Emilia Śmiechowska-Petrovskij (red.)

www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1596
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1600
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl
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ETOS POLSKICH PIELĘGNIAREK W BADANIACH SOCJOLOGICZNYCH

Pracownia Badawcza Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW) pod kierunkiem ks. prof. zw. dra hab. 
Sławomira H. Zaręby - kierownika Pracowni - oraz dra Marcina Zarzeckiego, zastępcy kierownika Pracowni, 
zrealizował w 2017 roku ogólnopolskie badanie socjologiczne polskich pielęgniarek. Badani zatrudnieni byli 
w podmiotach leczniczych lub w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej 
ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.). Dane 
ilościowe pozwoliły na stworzenie szerokiego obrazu etosu środowiskowo-zawodowego, między innymi 
częstości występowania postaw i opinii, korelacji oraz zależności predykcyjnych między badanymi zmiennymi. 
Badanie statystyczne zapewniło reprezentatywność uzyskanych danych oraz generalizację interpretacji na ogół 
populacji pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych na obszarze Polski. Łącznie zgromadzono 1627 obserwacji 
odpowiadających 1627 efektywnym wywiadom. Pomiar oparto na losowym schemacie doboru próby.  

Zawód pielęgniarki i pielęgniarza postrzegany jest jako jeden z kluczowych determinantów jednostki oraz 
zbiorowości w hierarchicznym układzie społecznym, delegując prestiż oraz kształtując aspiracje i style życia. 
Postawy wobec pielęgniarstwa dodatkowo są warunkowane ocenami pacjentów i opiniami przedstawicieli 
zawodu, którzy konstytuują świadomość wspólnoty wzajemnych interesów i wartości stojących u podstaw 
zawodu zaufania publicznego oraz kształtują deontologię zawodową. W obliczu dynamicznych zmian 
społecznych i kulturowych w badaniu uwzględniono także postawy względem macierzyństwa poprzez próbę 
odpowiedzi na pytanie, czy wykonywany zawód sprzyja godzeniu ról zawodowych i rodzinnych, a także czy 
specyfika wykonywanego zawodu determinuje życie rodzinne. W badaniu zdiagnozowano religijność 
w różnych jej przejawach wskazując miejsce religii w życiu prywatnym badanych osób oraz ich poglądy 
na religię w przestrzeni publicznej. Zinterpretowano opinie badanych na temat autorytetów, do których 
powinni odwoływać się pielęgniarki i pielęgniarze w sytuacji konfliktów moralnych; konieczności odmowy 
udziału w zabiegach medycznych niezgodnych z normami wyznawanej religii; możliwości praktykowania 
zachowań korupcyjnych. Zidentyfikowano formy akceptowanych aktów sprzeciwu społecznego, 
od werbalnych po radyklane związane z kontestacją zadań przypisanych powołaniu pielęgniarskiemu.

Zagregowane wyniki i analizy wydano w trzynastej już publikacji z serii wydawniczej PPPiW pt. Powołanie 
jako imperatyw zawodowy. Etos polskich pielęgniarek w badaniach socjologicznych pod redakcją Jolanty 
Łodzińskiej, Sławomira H. Zaręby i Marcina Zarzeckiego. Badanie etosu pielęgniarskiego jest kolejnym już 
procesem badawczym na temat zagadnień socjologii i deontologii zawodów w Polsce, jaki podjęli socjologowie 
z PPPiW. Wcześniej ukazały się opracowania dotyczące etosu polskich przedsiębiorców oraz urzędników 
administracji centralnej i samorządowej. 
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CENTRUM SZKOLEŃ 
ZAPRASZA W LISTOPADZIE NA WARSZTATY:

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym - co powinno niepokoić? 

Warsztaty przeznaczone dla studentów, którzy planują pracę z dziećmi. 
Podczas 3-godzinnego spotkania 
• przyjrzymy się rozwojowi dziecka, 
• zadamy najczęstsze pytania rodzica i nauczyciela dotyczące rozwoju, 
• zastanowimy się, co jest symptomem najczęstszych zaburzeń 
neurorozwojowych, w jakich sytuacjach je obserwować, jak różnicować 
i co zrobić z zaobserwowanymi trudnościami.

Prowadząca: Marta Cieśla - założycielka Centrum Wspierania Rozwoju ESPERI, 
psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Termin: 29.11, godz. 9-12

Szczegóły: http://szkolenia.uksw.edu.pl/node/1192

Zawód psychoterapeuta

Jeśli:
• myślisz o zawodzie psychoterapeuty…
• zastanawiasz się nad wyborem szkoły psychoterapii…
• pozostajesz na rozdrożu swych zawodowych wyborów…

zapraszamy na inspirujące spotkanie, którego celem będzie:
• wspólna dyskusja wokół tematu Zawód psychoterapeuta,
• uporządkowanie informacji związanych z wyborem tego zawodu,
• wzmocnienie świadomości dotyczącej predyspozycji, oczekiwań 
i wyobrażeń osób decydujących się zostanie psychoterapeutą,
• wprowadzenie u uczestników twórczego niepokoju co do bycia/wchodzenia 
do zawodu psychoterapeuty,
• ułatwienie podjęcia decyzji dotyczącej konkretnej drogi kształcenia oraz 
pogłębienie indywidualnej świadomości.

Prowadzący: Anna Seweryńska i Cezary Biernacki – psychoterapeuci z ponad 
20-letnim stażem ze Stowarzyszenia Od-Do, twórcy autorskiej metody pracy z 
DDA i DDD.

Termin:  listopad 2017

Szczegóły: już wkrótce na naszej stronie http://szkolenia.uksw.edu.pl
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