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Doktorat honoris causa UKSW  
dla profesora Henryka Woźniakowskiego

Wiele inicjatyw. Jeden cel. 1% dla rozwoju UKSW

VI Noc Biologów na UKSW

Wydział Teologiczny prekursorem CSR na UKSW

Wizyta studyjna pracownika WNH UKSW 
w Norwegii



31 stycznia odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu Doktora Honoris Causa UKSW 
prof. dr. hab. Henrykowi Woźniakowskiemu.

Prof. dr hab. Henryk Woźniakowski jest specjalistą matematyki obliczeniowej, badał m.in. zagadnienia  
podatności dla zadań ciągłych z wielką liczbą zmiennych. Pracuje w Instytucie Matematyki Stosowanej  
i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1984-2013 był równocześnie profesorem Columbia  
University. Jest członkiem‒korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 1988 r.)  
i członkiem‒korespondentem Polskiej Akademii Nauk (od 2007 r.).

Prof. dr hab. Henryk Woźniakowski

Słowo Laureata

Magnificencjo,
Wysoki Senacie,
Szanowny Panie Promotorze,
Szanowni i Drodzy Państwo!

Chciałbym zacząć swoje wystąpienie od słów serdecznego podziękowania Wysokiemu Senatowi Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za przyznanie mi zaszczytnego tytułu doctora honoris causa tej uczelni. 
Dziękuję również gorąco Radzie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego i Radzie Wydziału Filozofii Chrześci-
jańskiej oraz promotorowi panu Profesorowi Markowi Kowalskiemu za trud wniesiony w realizację przyznania 
mi tego tytułu.

Zanim przejdę do matematycznej strony swego wystąpienia chciałbym zacząć od kilku osobistych reflek-
sji. Urodziłem się w Lublinie w 1946 roku i tam w tym samym roku byłem ochrzczony przez mojego wuja Hen-
ryka. Wuj Henryk był karmelitą bosym i nosił imię Ojca Chryzostoma. Moi Rodzice chcieli, abym miał na imię 
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Andrzej, ale Wuj sprzeciwił się tej decyzji uważając, że 
powinienem się nazywać tak jak on przed wstąpieniem 
do zakonu, czyli Henryk. Rodzice zaproponowali roz-
wiązanie kompromisowe i przez chwilę miałem nazy-
wać się Henryk Andrzej. Ale i na to Wuj się nie zgodził, 
uważając, że dwóch imion to on nie zapamięta. I tak 
zostałem Henrykiem bez drugiego imienia.

Z moim Wujem łączy się jeszcze jedno nieco 
metafizyczne wspomnienie. Otóż Wuj był kaznodzie-
ją, ale często jego kazania zawierały elementy anty-
reżimowe. Przez to wiele razy miał zakaz wygłaszania 
kazań. Oczywiście nie mógł też wyjeżdżać za granicę. 
I tak jego marzenie odwiedzenia góry Karmel w Izra-
elu, gdzie powstał zakon karmelitów bosych, nigdy się 
nie spełniło. W 1994 roku byłem razem z żoną Graży-
ną i obecnym tu moim uczniem profesorem Leszkiem 
Plaskotą na konferencji matematycznej w Hajfie. W 
ramach bogatego programu zwiedzania Ziemi Świętej 
odwiedziliśmy też górę Karmel. W czasie rozmowy z 
przeorem zakonu dowiedzieliśmy się, że wizytuje ich 
teraz karmelita z Polski. Przeor pobiegł po tego zakon-
nika, który z wielką radością wykrzyknął: „Ależ ja je-
stem uczniem Ojca Chryzostoma”. W tym momencie 
poczułem, że pragnienie mojego Wuja się spełniło i ja, 
jako jego siostrzeniec, zostałem wybrany do urzeczy-
wistnienia jego marzenia.

W 1950 roku moja rodzina, teraz już z jedno-
roczną siostrą Grażyną, przeniosła się do Warszawy. 
W 1969 roku skończyłem studia matematyczne na 
Uniwersytecie Warszawskim i tam też w 1972 i 1976 
roku uzyskałem doktorat i habilitację w zakresie ana-
lizy numerycznej. Jestem uczniem profesora Andrzeja 
Kiełbasińskiego. Całe swoje życie naukowe byłem pra-
cownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, choć około 
25 lat spędziłem za granicą, wizytując czy też pracując 
na różnych Uniwersytetach, głównie na Uniwersytecie 
Columbia w Nowym Jorku, gdzie byłem profesorem od 
roku 1984 aż do przejścia na emeryturę w 2013.

Nawiązałem wiele kontaktów naukowych z 
matematykami zagranicznymi. Kilku z nich chciał-
bym tu wymienić. Jest to przede wszystkim nieżyjący 
już Joe Traub, mój wieloletni współpracownik i przy-
jaciel ze Stanów Zjednoczonych. Są: Erich Novak, Ste-
fan Heinrich, Klaus Ritter i Aicke Hinrichs z Niemiec, 
Ian Sloan, Josef Dick i Frances Kuo z Australii, Arthur 
Werschulz, Anargyros Papageorgiou Fred Hickernell 
ze Stanów Zjednoczonych, oraz Fritz Pillichshammer 
i Peter Kritzer z Austrii. Jednak najbardziej cieszę się 
ze swoich polskich kolegów, uczniów i uczniów moich 
uczniów. Należą do nich nieżyjący już Michał Jankow-
ski i Krzysztof Sikorski, oraz Adam Bojańczyk, Dorota 
Dąbrowska, Maciej Goćwin, Tomasz Jackowski, Janina 
Jankowska, Bolesław Kacewicz, Marek Kowalski, Jacek 
Kuczyński, Marek Kwas, Paweł Morkisz, Leszek Plasko-

ta, Paweł Przybyłowicz, Paweł Siedlecki, Marek Szczę-
sny, Jerzy Trojan, Grzegorz Wasilkowski i Adam Za-
wilski. Niektórzy z nich pracują dziś za granicą, co nie 
przeszkadza nam wciąż utrzymywać żywą współpracę 
matematyczną.

Pragnę teraz podzielić się z Państwem kilkoma 
uwagami na temat tego działu matematyki, który upra-
wiam i który nazywa się złożonością obliczeniową za-
dań ciągłych, a po angielsku: information-based com-
plexity, w skrócie IBC.

W wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że 
matematyka definiuje wiele obiektów i bada, przy ja-
kich założeniach obiekty te istnieją i jakie mają własno-
ści. Ale również, praktycznie od początku matematyki, 
podejmowane były próby obliczenia numerycznych 
własności istotnych parametrów tych obiektów. Jako 
przykład wspomnę tu o liczbie π. Już w 1701 r. obliczo-
no pierwszych 100 cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby 
π. Drugim przykładem może być rozwiązywanie nawet 
kilkudziesięciu równań liniowych w XIX wieku. Robili 
to ludzie zwani rachmistrzami, którzy na początku po-
wstawania komputerów z łatwością z nimi wygrywali. 
Jednak dopiero powstanie szybkich komputerów po-
zwoliło, aby dział matematyki obliczeniowej istotnie 
się rozwinął. Początkowo sądzono, a może i dziś nie-
którzy tak sądzą, że komputery są tak szybkie, że mogą 
praktycznie obliczyć wszystko i to w dodatku prawie 
natychmiast. Niestety, a może dla matematyków „stety”, 
tak nie jest. Okazuje się, że istnieją tak trudne zadania 
matematyczne, że nawet najszybsze komputery nie po-
trafią obliczyć rozsądnego przybliżenia w rozsądnym 
czasie. Co więcej, można to matematycznie udowod-
nić. I to jest właśnie ten dział matematyki, którym się 
zajmuję.

Chciałbym powiedzieć nieformalnie kilka słów 
o tym dziale. Otóż wprowadza się pojęcie złożoności
obliczeniowej zadania jako minimalnej liczby dopusz-
czalnych działań koniecznych do obliczenia jego roz-
wiązania. Podkreślam tu słowo „minimalna liczba dzia-
łań”, gdyż implikuje to używanie najlepszego możliwego
algorytmu. Znalezienie złożoności obliczeniowej jest
na ogół bardzo trudne i wymaga znalezienia nowych
technik dowodowych. W wielu przypadkach musimy
zadowolić się oszacowaniami z góry i z dołu na złożo-
ność obliczeniową, a oszacowania te nie zawsze są bli-
skie siebie.

Zilustruję to stosunkowo łatwym przykładem 
mnożenia dwóch dowolnych macierzy n×n przez siebie. 
Zadanie to ma 2n2 danych ‒ współczynników macierzy, 
które mnożymy, i n2 wyników ‒ współczynników macie-
rzy, którą chcemy otrzymać. Na pierwszy rzut oka widać, 
że można to zrobić za pomocą rzędu n3 działań mnoże-
nia i dodawania. Tak więc n3 jest prostym oszacowaniem  
z góry złożoności obliczeniowej mnożenia macierzy. 



Ale czy można to zrobić lepiej, używając wyraźnie 
mniej niż n3 działań? Okazuje się, że tak. Dziś znamy 
algorytmy mnożenia macierzy kosztem proporcjonal-
nym do n2,378.... Zatem wykładnik 3 może być zmniej-
szony do 2,378.... Ale wciąż nie mamy dowodu, że moż-
na to zrobić jeszcze z mniejszym wykładnikiem. Jedyne 
znane oszacowanie z dołu jest rzędu n2, a dowód tego 
faktu jest bardzo prosty. Otóż mamy 2n2 danych, a każ-
da dana jest istotna, gdyż może zmienić wynik. Musi-
my więc użyć wszystkich danych, a ponieważ stosujemy 
działania dwuargumentowe, więc musimy wykonać co 
najmniej n2 działań. Reasumując, wciąż nie wiemy, jaki 
jest wykładnik złożoności mnożenia macierzy. Wiemy 
tylko, że jest pomiędzy 2 a 2,378….

Zadanie to jest dobrym przykładem, gdyż łatwo 
się je definiuje, każdy student je zrozumie, a mimo to 
rozwiązanie jest wciąż nieuchwytne. Zapewne rozwią-
zanie tego zadania wymaga nowych, jeszcze niezna-
nych, technik dowodowych. Chociaż nie znamy złożo-
ności zadania mnożenia macierzy, pomnożenie dwóch 
konkretnych macierzy jest łatwe, gdyż na ogół wymiar 
macierzy n nie jest zbyt duży i wykonanie nawet n3 
działań nie sprawia większych kłopotów obliczenio-
wych.

Na koniec mojego wystąpienia wspomnę o za-
daniach naprawdę trudnych, które cierpią na tak zwane 
przekleństwo czy też klątwę wymiaru. Otóż można udo-
wodnić, że dla wielu zadań określonych na typowych 
klasach funkcji d zmiennych ich złożoność obliczenio-
wa jest wykładnicza w d, powiedzmy dla prostoty, że 
jest co najmniej proporcjonalna do 2d. Do takich zadań 
spotykanych często w praktyce obliczeniowej należą 
całkowanie i aproksymacja funkcji czy też rozwiązywa-
nie równań różniczkowych i całkowych. Na przykład w 
matematyce finansowej często całkujemy funkcje o 360 
zmiennych.

Dopóki d jest stosunkowo małe, wynik mówiący 
o tym, że złożoność jest co najmniej proporcjonalna do
2d jest nieistotny. Jednak, gdy d jest duże, powiedzmy
tak jak w matematyce finansowej d = 360, to wykonanie
2d =10108.37... działań jest niemożliwe ani dziś, ani na-
wet w przyszłości na jeszcze szybszych komputerach. I
ta wykładnicza zależność złożoności obliczeniowej od d
nosi nazwę przekleństwa wymiaru. Zwrot ten został po
raz pierwszy użyty przez Richarda Bellmana już w 1957
roku.

Co więc robić z takimi zadaniami? Nie może-
my dla tych zadań znaleźć lepszego algorytmu, bo już 
udowodniliśmy, że nawet najlepszy algorytm rozwiąże 
zadanie wykonując wykładniczo dużo działań. Jest jed-
nak chyba coś w naturze ludzkiej, aby nigdy się nie pod-
dawać. A więc i teraz chcielibyśmy jakoś klątwę wymia-
ru przezwyciężyć. Okazuje się, że w wielu wypadkach 
można to rzeczywiście zrobić poprzez pewną modyfi-

kację problemu lub bardziej elastyczne definicje przy-
bliżenia rozwiązania lub poprzez rozszerzenie klasy al-
gorytmów, dopuszczając na przykład algorytmy losowe 
czy też kwantowe. Nie czas i miejsce, aby o tym dłużej 
tu mówić. Zainteresowane osoby, trochę w ramach au-
toreklamy, chcę odesłać do trzytomowej książki „Trac-
tability of Multivariate Problems”, napisanej wspólnie z 
moim przyjacielem Erichem Novakiem z Uniwersytetu 
w Jenie. Chciałem też dodać, że dwa pierwsze tomy tej 
książki są dedykowane mojej synowej Agnieszce i syno-
wi Arturowi oraz moim wnukom Filipowi i Mateuszo-
wi. Wyraziliśmy też z Erichem nadzieję, że jak Filip i 
Mateusz dorosną, to zaangażują się w tę tematykę i roz-
wiążą co najmniej kilka pozostałych, otwartych proble-
mów w tej dziedzinie.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za nadanie mi 
zaszczytnego tytułu doctora honoris causa Uniwersy-
tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i za możliwość 
wygłoszenia kilku słów o sobie i mojej matematycznej 
pasji.



Zostań fundatorem UKSW
Każdy może przyczynić się do rozwoju badawczo-dydaktycznego naszego Uniwersytetu, pomóc studentom  
i młodym pracownikom naukowym. Wystarczy przekazać 1 % podatku dochodowego.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego wciąż się rozwija. Zdobywamy granty, prowadzimy innowacyjne 
projekty i programy. Jesteśmy atrakcyjnym miejscem pracy dla ambitnych naukowców i zdolnych studentów. 
Chcemy, aby wysoki poziom nas wyróżniał, dlatego apelujemy o zasilanie Funduszu Stypendialnego naszego 
Uniwersytetu.

Nasz apel kierujemy szczególnie do Absolwentów i Pracowników Uczelni. Każda złotówka przyczynia się  
do rozwoju naszej społeczności akademickiej, wspierając konkretne osoby i projekty. Tylko w 2015 r. zostało 
ufundowanych 50 stypendiów.

Żeby wesprzeć to szczytne dzieło, wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT za ubiegły rok wpisać w odpowiednie 
rubryki nr KRS oraz cel szczegółowy. W polu dla numeru KRS należy wpisać 0000120807, natomiast w polu 
„cel szczegółowy” należy wpisać Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest to niezbędne, by Fundacja 
Banku Zachodniego WBK, która dysponuje podanym nr KRS, mogła przekazać środki z 1 % na rzecz funduszu  
stypendialnego UKSW.

Informujemy jednocześnie, że wpłaty dokonane bez wskazania konkretnej instytucji będą wspierały działalność 
Fundacji BZ WBK, przede wszystkim programy grantowe adresowane do dzieci i młodzieży – Bank Dziecięcych 
Uśmiechów oraz Bank Ambitnej Młodzieży.



VI Noc Biologów
13 stycznia 2017 na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku UKSW odbyła się VI edycja ogólnopolskiej akcji  
Noc Biologów pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Wydarzenie skierowa-
ne do dzieci i młodzieży zgromadziło ponad 300 chętnych ze szkół z terenu dzielnicy i okolic, zainteresowanych 
zgłębianiem wiedzy z zakresu biologii, biotechnologii i chemii środowiska. Zainteresowani mogli wziąć udział w 
warsztatach naukowych.

Uczestnicy wykonali izolację własnego DNA, sekcję serca, przeprowadzili szereg reakcji chemicznych i obserwa-
cji mikroskopowych oraz przeprowadzili analizy z wykorzystaniem kamer termowizyjnych. 

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników. W przyszłym roku planowane jest rozszerzenie  
spektrum zajęć.

Wydział Teologiczny prekursorem CSR na UKSW
Wydział Teologiczny rozpoczyna projekt podnoszący kompetencje swoich studentów w zakresie Społecznej  
Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Wpisuje się dzięki temu w uruchamianą przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego nową strategię budowania odpowiedzialności za naukę. Wydział Teologiczny staje się  pionierem na 
UKSW w poszukiwaniu płaszczyzn współpracy z otoczeniem biznesu i komercjalizacji badań. W dodatkowych 
zajęciach z CSR będą uczestniczyć studenci Wydziału Teologicznego. Warsztaty stanowią główną oś projektu 
„Absolwent z kompetencjami”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.



Wizyta studyjna pracownika WNH UKSW w Norwegii 
W dniach 11-15 grudnia 2016 r. odbyła się wizyta studyjna dr. Piotra Dejneki, adiunkta w katedrze Teorii Kultury 
i Międzykulturowości Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa WNH UKSW w Nansen Center for Peace 
and Dialogue w Lillehammer w Norwegii.

Cele wizyty

Zapoznanie się z szerokim spektrum działalności Nansen Center for Peace and Dialogue NCPD jako przykła-
dem dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania konfliktów, pojednania i afirmatywnego zarządzania migracją. 
Wymiana doświadczeń poprzez rozmowy bilateralne. Przeprowadzenie szeregu wykładów dot. problematyki 
wyzwań komunikacji kulturowej czasów najnowszych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki europej-
skiej, w tym wyzwań migracyjnych, tożsamości Europy oraz populizmu. Uzupełnienie wiedzy poprzez kwerendę 
biblioteczną w bibliotece Centrum, w celu gromadzenia materiałów na poczet powstającej rozprawy badawczej.

Rezultaty wizyty

Wymiana doświadczeń zarządzania migracją, rozwiązywania konfliktów, pojednania, zwłaszcza po transforma-
cjach społeczeństw na skutek wojen czy głębokich zmian systemów politycznych. Przeprowadzenie (wspólnie z  
Joanną Stolarek, Wandą Naumiuk, Krystyną Gąsiorowską z Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW) rozmowy 
nad dalszym poszerzeniem współpracy, dotyczącej przyszłych wspólnych programów badawczych. Doprecyzo-
wanie projektu prac konsorcjum naukowego w ramach projektów badawczych w zakresie międzykulturowego 
dialogu. W rezultacie odbędzie się wspólna konferencja w Nansen Center for Peace and Dialogue w Lillehammer 
w lipcu 2018 roku. 

W skali jednostkowej wizyta studyjna w NCPD pozwoli wykorzystać zdobytą wiedzę podczas prowadzonych wy-
kładów akademickich i programów zajęć (włączenie w ramach ogólnouniwersyteckiego wykładu Cultural Com-
munication and the Public Sphere in Contemporary World).

W skali uniwersyteckiej podtrzymano nawiązaną uprzednio bilateralną współpracę, która przyczyniła się do tak-
że wzbogacenia oferty programowej studiów na kierunku kulturoznawstwo WNH. W rozmowach bilateralnych 
stronę norweską reprezentowali: Dyrektor Nansen Center Alfredo Zamuno oraz Koordynatorzy The Nansen 
Dialogue Nertweork dr Steinar Bryn i Christiane Sehauseen.
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Nowy dyrektor  
Zamku Królewskiego

Zamek Królewski w Warszawie ma nowego dyrektora – 
został nim dr hab. Przemysław Mrozowski z Instytutu 
Historii Sztuki UKSW. Nominację dr. Mrozowskiemu 
wręczył 30 grudnia 2016 r. Minister Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego prof. Piotr Gliński.

Przemysław Mrozowski jest wybitnym mediewi-
stą, heraldykiem i znawcą sztuki portretu. W Zamku  
Królewskim pracuje od 1988 r. Ostatnio piastował  
funkcję zastępcy dyrektora ds. muzealnych i nauko-
wych.

Nasz Absolwent  
Wiceministrem Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego
Nowym Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego został Paweł Lewandow-
ski, absolwent politologii i socjologii UKSW. Nomina-
cję Pawłowi Lewandowskiemu wręczył 5 stycznia br. 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr 
Gliński.

W MKiDN nowy wiceminister będzie zarządzał de-
partamentami odpowiedzialnymi za media, prawo 
autorskie, legislację oraz realizowanie nadzoru właści-
cielskiego nad spółkami Skarbu Państwa podległymi 
ministerstwu.
Paweł Lewandowski ukończył politykę społeczną i go-
spodarczą (2011 r.) oraz socjologię komunikacji mię-
dzykulturowej (2012 r.) na naszym Uniwersytecie.

Przez wiele lat był związany z sektorem pozarządowym 
jako koordynator projektów oraz ekspert Fundacji Re-
publikańskiej. W latach 2012-2015 pracował w branży 
doradztwa strategicznego, w latach 2015-2016 był do-
radcą wicepremiera prof. Piotra Glińskiego w  Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie zajmował się 
przygotowaniem i promocją polskiej kandydatury do 
organizacji EXPO 2022 w Łodzi.



Sukces dr. hab. Rafała Wiśniewskiego
16 stycznia 2017 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński powołał  dr. hab. Rafała 
Wiśniewskiego na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Dr Rafał Wiśniewski uzyskał habilitację 
w 2016 r. za pracę „Transgresja kompetencji międzykulturowych. Studium socjologiczne młodzieży”.

Profesor pełnił funkcję dyrektora Instytutu Socjologii WNHiS UKSW. Jest wiceprzewodniczącym Polskiego To-
warzystwa Socjologicznego oraz członkiem Pracowni Badawczej Polski Pomiar Postaw i Wartości. Profesor Wi-
śniewski jest autorem publikacji i artykułów z zakresu socjologii kultury, komunikacji międzykulturowej oraz 
socjologii młodzieży.

Dr Marcin Zarzecki, prodziekan  
WNHiS, powołany do Rady  

Zatrudnienia Socjalnego MRPiPS

Dr Marcin Zarzecki, prodziekan WNHiS, został  
powołany przez Elżbietę Rafalską, Minister  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do Rady  
Zatrudnienia Socjalnego MRPiPS.

Rada funkcjonuje na mocy Rozporządzenia  
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie Rady Zatrudnienia  
Socjalnego (Dz.U.16.733). Do zadań Rady należy  
opiniowanie projektów aktów prawnych oraz  
inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie  
zatrudnienia socjalnego, przygotowywanie ekspertyz  
dotyczących wybranych obszarów zatrudnienia socjal-
nego, przedstawianie ministrowi okresowych informa-
cji o swojej działalności, przyjmowanie i opiniowanie 
wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia 
w zakresie zatrudnienia socjalnego.



Doktorant Wydziału 
Teologicznego nominowany 

w konkursie Interstudent 2017

Doktorant Wydziału Teologicznego O. Ashenafi Yonas 
Abebe otrzymał nominację do nagrody w konkursie 

INTERSTUDENT 2017. 

O. Ashenafi Yonas Abebe jest misjonarzem Matki Bożej 
Pocieszenia (Missionari della Consolata) oraz doktoran-
tem IV roku na Wydziale Teologii w Instytucie Dialogu 
Kultury i Religii UKSW. Pochodzi z Etiopii. Zna siedem 
języków: kambatigna, hadija, amharski, angielski, hisz-
pański, włoski i polski. Pisze i czyta także w językach he-
brajskim i greckim.

Współpracuje z Wydziałem Teologii UKSW oraz z In-
stytutem Psychologii UKSW. O. Abebe przybliża studen-
tom kulturę, mentalność, rodzinę i tradycję afrykańską 
(zwłaszcza etiopską). Doktorant tłumaczy specyfikę Ko-
ścioła w Afryce/Etiopii. W Instytucie Psychologii współ-
prowadzi konwersatorium w języku angielskim nt. 
„Human development and values in mythos and logos 
cultures”. O. Abebe prowadzi kilka razy w roku zajęcia 
ze studentami na Wydziale Orientalistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego z kultury i języka amharskiego (etiopskie-
go). O. Abebe jest zafascynowany polską kulturą i trady-
cją. Z tej pasji zrodził się temat jego rozprawy doktorskiej: 
„Personalistyczna koncepcja teologii kultury według ks. 
prof. Czesława Stanisława Bartnika”. Pracę pisze pod kie-
rownictwem ks. prof. dr. hab. Bogumiła Gacka, MIC .

Gala Finałowa konkursu INTERSTUDENT 2017 od-
będzie się 27 lutego w Krakowie, podczas konferencji 
„Studenci zagraniczni w Polsce 2017”. Konkurs objęto 
Honorowym Patronatem prof. Jana Szmidta, Przewod-
niczącego KRASP. Partnerami Konkursu są: Konferencja 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Stu-
dentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Głosowanie trwa do 20 lutego br.

http://www.studyinpoland.pl/interstudent/


PROJEKTY UKSWPROJEKTY UKSW
Projekt Absolwent z kompetencjami

Nowoczesny Pedagog na rynku pracy

Kultura bez przemocy



Projekt „Absolwent z kompetencjami”
Projekt jest przeznaczony dla studentów i studentek Wydziału Teologicznego  
II roku kierunku „Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna” studiów  
I stopnia. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji studentów poprzez 
współpracę z pracodawcami oraz nabycie nowej specjalizacji w zakresie  
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

W programie projektu m.in.:

uzyskanie certyfikatu Kreator CSR 
- 60 godz.

warsztaty przywództwa i twórczego rozwiązywania sytuacji konfliktowych 
– 16 godz.

warsztaty prawne podstawy przedsiębiorczości 
– 16 godz.

warsztaty produkcje informacyjne kształcące kompetencje analityczne 
– 20 godz.

lektorat angielski biznesowo 
– 48 godz.

zajęcia w przedsiębiorstwach 
– 16 godz.

wizyty studyjne u pracodawców 
– 7 godz.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 3.1  

Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Nowoczesny Pedagog 
na rynku pracy

120 studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej 
UKSW podniesie kompetencje z zakresu komuni-
kacji, przedsiębiorczości, informatyki i analityki. 
Wszystkie działania będą zrealizowane w ramach 
projektu Nowoczesny Pedagog, sfinansowanego ze 
środków Narodowego Centrum Badań i Rozwo-
ju. Kierownikiem projektu jest dr Marlena Kilian.
Dzięki udziałowi w projekcie absolwenci zwiększą 
swoje szanse na zatrudnienie po ukończeniu studiów, 
podniosą świadomość działań zawodowych. Projekt 
potrwa trzy lata, a udział w nim wezmą studenci dwóch 
ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stop-
nia. Całkowity koszt projektu to 402 345 zł, a wysokość 
dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 390 273 zł.
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące 
zadania:

■ Certyfikowane kursy i warsztaty w zakresie: zastoso-
wania narzędzi dostępnych w chmurze do tworzenia
materiałów edukacyjnych, uniwersalnego projekto-

wania w dydaktyce, technologii informacyjno-komu-
nikacyjnej w edukacji, przedsiębiorczości dla nauczy-
cieli, metody projektowej i warsztatowej w praktyce 
szkolnej, moralności i empatii w pracy pedagoga, po-
mocy przedmedycznej udzielanej dzieciom, angiel-
skiego dla pedagogów, animacji zabaw, bajkoterapii.

■ Zespołowa praca metodą projektu w zakre-
sie: lalkoterapii, terapii Hokus Fokus, zastoso-
wania platformy e-learningowej, opracowania
metod rozwijania empatii wśród studentów, wy-
działowych spotkań z ekspertami rynku pracy.

■ Wizyty studyjne u pracodawców z obszaru pedagogi-
ki i pedagogiki specjalnej.

Projekt został dofinansowany z Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju w ramach konkursu 2/PRK/PO-

WER/3.1/2016, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 
wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  

i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014-2020. 

Nr wniosku POWR.03.01.00-00-K423/16



KULTURA BEZ PRZEMOCY

„W kierunku «kultury bez przemocy». 

Diagnoza i przeciwdziałanie przemocy w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy  
pod red. Rafała Wiśniewskiego, Sławomira H. Zaręby i Marcina Zarzeckiego.

„W kierunku «kultury bez przemocy». Diagnoza i przeciwdziałanie przemocy w Dzielnicy Bielany 
m. st. Warszawy” pod red. Rafała Wiśniewskiego, Sławomira H. Zaręby i Marcina Zarzeckiego.

Praca zbiorowa stanowi podsumowanie projektu badawczego procedowanego na zlecenie Zarządu Dzielnicy 
Bielany Miasta Stołecznego Warszawy. Badanie dotyczyło realizacji projektu w zakresie przeciwdziałania prze-

mocy w rodzinie na terenie Bielan. Zadanie publiczne wpisuje się w cel szczegółowy G3 – Zwiększenie efektyw-
ności wykorzystania zaplecza instytucjonalnego Programu, działanie pkt 11 – Diagnoza skali zjawiska, potrzeb 

oraz ocena istniejących zasobów, określony w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012‐2016, przyjętym uchwałą nr XXXVI/914/2012 Rady 

Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012 r.

Badania empiryczne przeprowadzono techniką PAPI na próbie reprezentatywnej dla mieszkańców Dzielnicy 
Bielany oraz techniką indywidualnych wywiadów pogłębionych na próbie celowej. Praca zbiorowa zawiera 
analizy socjologiczne i psychologiczne, interpretacje filozoficzno-antropologiczne oraz komentarze prawne 

dotyczące spektrum zagadnień z zakresu postaw wobec przemocy w gospodarstwach domowych. Publikacja 
obejmuje również  przeciwdziałania zjawiskom przemocowym przez instytucje publiczne i instytucje zabezpie-

czenia społecznego.



INNEINNE
Wsparcie dla najlepszych  

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej w 2017 roku

Dr Walter Schmidt wykładowcą UKSW

Styczeń w Przedszkolu UKSW

Koncert Noworoczny Agnieszki Flis



Wsparcie dla najlepszych
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej w 2017 roku

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w 2017 r. poprowadzi piętnaście programów dla naukowców z całego świata, 
będących na różnych etapach kariery i reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

Środki trafią do najlepszych badaczy w formie stypendiów, nagród i różnego rodzaju grantów. Szczegóły dofi-
nansowania znajdują się w broszurze FNP pt. „Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej” i na stronie 
www.fnp.org.pl .

Najnowszym i największym programem FNP są Międzynarodowe Agendy Badawcze, które wspierają tworzenie 
nowych jednostek–centrów doskonałości naukowej przez wybitnych i zagranicznych uczonych. Młodsi naukow-
cy mogą ubiegać się o granty w programach FIRST TEAM, HOMING i POWROTY, bardziej doświadczeni mogą 
korzystać z programów TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility. Są to programy współfinansowane 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Wszystkie subwencje, nagrody i stypendia przyznawane są na zasadach konkursu. Najważniejszym kryterium 
jest doskonałość naukowa; osiągnięcia i dorobek uczestników konkursów jest oceniany przez uznanych w swoich 
dziedzinach uczonych – polskich i zagranicznych (system peer-review).

Dr Walter Schmidt wykładowcą UKSW
O równowadze życia zawodowego i prywatnego należy mówić studentom jak najwcześniej, by mogli wdrożyć 
równy podział obowiązków w swoich rodzinach – powiedział dr W. Schmidt, rozpoczynając pracę na UKSW.

Dr. Waltera Schmidta zatrudniono na Wydziale Studiów nad Rodziną, gdzie będzie kierował Zakładem Badań 
nad Równowagą Życia Zawodowego i Rodzinnego. Dr Schmidt wydał książkę pt. „Rushhour des Lebens”, w któ-
rej przedstawił naukowe sposoby rozwiązywania konfliktów między obszarami życia zawodowego i prywatnego. 
Był to  główny temat jego wykładów na naszej uczelni w semestrze letnim 2013/14, wygłoszonych w językach 
angielskim i niemieckim.

Dr Walter Schmidt posiada doktorat w zakresie nauk ekonomicznych oraz doktorat z dziedziny filozofii. Wy-
kładowca prowadzi badania naukowe nad rozwojem kadr kierowniczych. Przez wiele lat zajmował kierownicze 
stanowiska w działach marketingu i logistyki znanych przedsiębiorstw międzynarodowych. Pracował w jednej z 
największych firm doradczych w Europie. W 1987 r. założył międzynarodową spółkę InterMedia, zajmującą się 
doradztwem w zakresie zarządzania i polityki kadrowej. W 1993 r. współtworzył firmę SearchNet International, 
globalną sieć doradztwa personalnego.

Dr Schmidt angażuje się w działalność wielu organizacji, przedsiębiorców i instytucji społecznych. Prowadzi za-
jęcia obejmujące kształcenie, dokształcanie i projektowanie karier życiowych menedżerek i menedżerów.
Promuje ideę przywództwa służebnego oraz przyszłość wspólnot opartych na wartościach. Bliski jest mu Patron 
naszej uczelni – Kardynał Stefan Wyszyński. Podczas posiedzenia Senatu Uczelni 19 stycznia naukowiec powie-
dział: Kiedy patrzę na portrety Rektorów w Sali Senackiej widzę wielu zacnych ludzi, którzy przez lata działali na 
rzecz rozwoju naszego Uniwersytetu. Gdy podróżowałem, do Rzymu, zgłębiając historię Kościoła, poznałem Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego nie tylko jako Człowieka Kościoła, ale również Europejczyka, który miał wpływ na 
historię Europy. Jestem dumny, że będę pracował na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.



Styczeń w Przedszkolu UKSW
W styczniu w uniwersyteckim przedszkolu odbyło się wiele inicjatyw, skierowanych do najmłodszych członków 
naszej społeczności akademickiej. 13 stycznia przedszkole odwiedzili przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożar-
nej Warszawa-Wesoła. Na spotkaniu dzieci mogły wnikliwie poznać pracę strażaków. Przedszkolaki przećwiczyły 
również procedury ewakuacji z budynku w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. 

17 stycznia dzieci odwiedziły Teatr Maskarada, gdzie mogły uczestniczyć w przedstawieniu: Elfy i fabryka pre-
zentów. Po występie przedszkolaki razem z bohaterami, tworzyły autorskie prace artystyczne. Wizyta w teatrze 
odbyła się  w ramach programu realizowanego w przedszkolu: Sztuka łagodzi obyczaje.

23 stycznia zorganizowano spotkanie ze studentką Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW, pasjonatką jeździec-
twa i koni. Dzieci poznawały życie i zwyczaje tych zwierząt. Spotkanie odbyło się w ramach programu naszego 
przedszkola: Naturalna ekologia. 

24 stycznia odbyło się kolejne spotkanie ze studentkami Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW.  Podczas za-
jęć dzieci poznały budowę skrzypiec i gitary, zasady strojenia i codziennej konserwacji, sposoby wydobywania 
dźwięków oraz wysłuchały na żywo mini koncertu skrzypiec i gitary z towarzyszeniem instrumentów perkusyj-
nych. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego w naszym przedszkolu programu: Sztuka łagodzi obyczaje.
Styczeń to miesiąc, w którym pamiętamy o naszych Dziadkach. W naszym przedszkolu 25 stycznia zorganizowa-
no uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci i nauczyciele włożyli dużo pracy w przygotowanie 
występu artystycznego oraz własnoręcznie wykonanych zaproszeń i upominków dla Dziadków.  

26 stycznia grupa Starszaków odwiedziła pobliski Dom Pomocy Społecznej. Podczas wizyty nasze Dzieci zapre-
zentowały wspaniały występ artystyczny, dedykowany pensjonariuszom. Wspólne śpiewy i tańce oraz wręczanie 
własnoręcznie wykonanych prezentów, pozwoliły Dzieciom doświadczać radości z pomagania innym. 

Przedszkole UKSW stanowi zaplecze dydaktyczne dla Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW. Studenci i stu-
dentki ze specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą regularnie uczestniczą 
w zajęciach organizowanych w przedszkolu. Sale obserwacji pozwalają im na pogłębianie wiedzy nt. rozwoju 
dziecka, jego dominujących aktywności oraz potrzeb. Studenci nie tylko obserwują, ale opracowują i prowadzą, 
pod okiem opiekunów, różnorodne zajęcia dla dzieci. Przedszkole jest miejscem realizacji praktyk zawodowych 
studentów WNP UKSW, które są nieodłącznym elementem procesu kształcenia naszych studentów.  



Koncert karnawałowo-noworoczny Agnieszki Flis
28 stycznia Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizowało w Auli Jana Pawła II koncert karnawałowo-noworoczny 
„Muzyka Pop na Diamentowych Skrzypcach Elektrycznych”  w wykonaniu skrzypaczki Agnieszki Flis.

Agnieszka Flis jest autorką wielu spektakularnych widowisk, w których główną rolę odgrywają jedyne 
w Europie  Diamentowe Skrzypce Elektryczne. Artystka  jest ich pomysłodawcą i wykonawcą. Skrzypaczka gra  
w różnych stylach muzycznych, od klasyki, poprzez pop, jazz i folk.

Uczestnicy koncertu na długo nie zapomną tego wydarzenia. Bogata oprawa artystyczna oraz dźwięki artystki 
wydobywane z diamentowych skrzypiec zachwyciły publiczność. Flis wykonała utwory Vivaldiego, Jana Sebastia-
na Bacha oraz kompozycje celtyckie i kolędy. Artystka specjalnie dla najmłodszych uczestników koncertu zagrała 
utwór z filmu Piraci z Karaibów.

Partnerem koncertu była firma ERGOKANTOR, która wsparła finansowo organizację wydarzenia.



ZAPOWIEDZIZAPOWIEDZI
Gala Belfra Roku

Social Thought Master Courses



Samorząd Studentów serdecznie zaprasza wszystkich studentów i pracowników 
na Galę Belfra Roku, która odbędzie się  23 marca.

Podczas Gali organizatorzy wręczą statuetki nauczycielom akademickim, którzy zostali najlepiej ocenieni 
w ankietach w systemie USOS. Nagrody będą przyznawane osobno dla każdego  

Wydziału w dwóch kategoriach: Ćwiczeniowiec Roku oraz Wykładowca Roku. 

Jest to jedyna taka okazja, by podziękować swoim prowadzącym. 

Więcej szczegółów na wydarzeniu:
 https://www.facebook.com/events/202598330209709/

Zapraszamy do wypełniania ankiet!

https://www.facebook.com/events/202598330209709/ 


W dniach 29-30 marca 2017 r. zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową i wykłady mistrzowskie  
w ramach kolejnej edycji Social Thought Master Courses na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych  
UKSW. W tym roku w ramach cyklu Człowiek wobec współczesnych procesów cywilizacyjnych poszukujemy 
odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Jaki charakter mają współczesne procesy społeczne? Czy są one prze-
jawem poważnego kryzysu cywilizacyjnego, czy normalnych w historii świata przemian? Czy potrafimy z naszej 
codzienności odczytać głębszy sens współczesności? Czy on istnieje? Brakuje nam jasnych pojęć, aby rozmawiać 
o najbardziej fundamentalnych zjawiskach. Socjologia, jak i inne nauki zajmujące się kulturą, wydają się być
w jakimś zaplątaniu. Wiele teorii, mnogość paradygmatów i stanowisk. Ale czy dzięki temu rozumiemy
więcej? Czy jest już czas, aby wyjść z owego splątania i wprowadzić do rozumienia podstawowych terminów
nowe światło?

Zaczynamy 29 marca od sesji plenarnej pt. Between  Culture and Civilization z udziałem wybitnej  
brytyjskiej uczonej, prof. Margaret S. Archer, która wygłosi wykład mistrzowski. Będzie to okazja do trzeciego 
już spotkania z tą wielką uczoną oraz z paradygmatem realizmu krytycznego, tym razem w socjologii kultury. 
W sesji plenarnej i dyskusji weźmie udział kilkoro znakomitych socjologów, filozofów i pedagogów. Zapraszamy 
do udziału aktywnego (z referatami) i biernego. Języki konferencji: polski i angielski – zapewniamy tłumaczenie 
symultaniczne.

Konferencję poprzedzi uroczystość nadania prof. Margaret S. Archer stopnia Doktora Honoris Causa UKSW.

30 marca zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową pt. Transformations of Contemporary Culture 
and Their Social Consequences. Zapraszamy naukowców, którzy interesują się teorią kultury, jej współczesny-
mi przemianami. Mile widziane są referaty zajmujące się kulturą w ogóle lub rozmaitymi jej wymiarami, przy-
padkami, przejawami i problemami. Oprócz referatów teoretycznych czekamy też na wystąpienia o charakte-
rze empirycznym, które pozwolą poznać nam różne aspekty praktyki kultury w naszych czasach. Interesują nas 
ponadto sposoby odpowiedzi na zmiany kulturowe, zwłaszcza podmiotów odpowiedzialnych za wychowanie 
i edukację. W ramach obrad przewidziana jest dyskusja podsumowująca, której celem będzie, jeśli nie synteza 
różnorodności perspektyw, jakie wyłonią się z referatów, to przynajmniej próba jej podsumowania, typologizacji, 
uporządkowania, poszukiwania wspólnych wątków, głównych osi podziałów i rozbieżności. Obrady potoczą się 
w dwóch grupach (polskojęzycznej i angielskojęzycznej). Dyskusja podsumowująca z udziałem prof. Margaret  
S. Archer będzie prowadzona w języku angielskim.

Więcej informacji: 
https://www.facebook.com/socialthoughtmastercourses/

https://www.facebook.com/socialthoughtmastercourses/


NETYKIETA
Formowanie tekstu e-maila

W kolejnym, trzecim już odcinku naszego poradnika na temat netykiety piszemy o zasadach formowania tekstu  
w e-mailu. Zgodnie z dotychczasową praktyką wymienione będą zarówno praktyki naganne, jak i godne pochwały.

▶ Źle – jedną z bardziej podstępnych i zdradliwych form wiadomości są ewidentnie operacje: kopiuj/wklej
i rozesłanie wiadomości do dużej liczby odbiorców (z zamianą jedynie adresu i podstawowych danych w treści).
Nietrudno przy tej formie o poważne błędy, np. zwracanie się w formie męskiej do kobiety, mylenie branży

czy nawet imienia adresata. 

Jeśli już przyjmuje się taką metodę pracy, to trzeba szczególnie uważnie sprawdzać każdą wiadomość przed  
wysłaniem. Dobrą metodą będzie natomiast dopisywanie personalnego akapitu, który sprawi, że wiadomość  

będzie lepiej odebrana.

▶ Dobrze – dzielenie myśli na akapity (z odstępem między nimi) to doskonała praktyka. Wiadomości pisane
jednym ciągiem bardzo trudno się czyta i jeszcze trudniej wychwytuje poszczególne wątki. Przy większej liczbie

pytań dobrze jest je ponumerować. Ułatwi to odnoszenie się do nich przy odpowiedzi.

▶ Źle – brak polskich znaków usprawiedliwia tylko pisanie z innego kraju na klawiaturze bez zainstalowanych 
polskich czcionek. 

▶ Źle – błędy ortograficzne, interpunkcyjne i gramatyczne usprawiedliwia tylko wiek do 10 lat. Starsi autorzy
wiadomości, którzy popełniają błędy, muszą się liczyć z tym, że najlepszego wrażenia nie zrobią.

▶ Źle – pisanie różnymi kolorami, różnymi czcionkami o różnej wielkości utrudnia czytanie i zrozumienie tek-
stu. Pisząc tak musimy się liczyć z tym, że nie uzyskamy odpowiedzi na e-mail, bo w ogóle nie będzie przeczytany.

▶ Dobrze – słowo o odstępach i przecinkach po powitaniu stosujemy przecinek (nie kropkę ani wykrzyknik)
i odstęp (2x „enter”). Dalej od małej litery kontynuujemy zdanie (kolejne już normalnie). Po treści wiadomości
stosujemy odstęp, a pozdrowienie zaczynamy dużą literą (tutaj brak przecinka, kropki czy wykrzyknika), dalej
odstęp i podpis.

W następnym odcinku przeczytacie o zasadach formowania odpowiedzi na otrzymanego e-maila.



BIURO KARIER UKSW 
SERDECZNIE ZAPRASZA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW 

DO SKORZYSTANIA Z PONIŻSZYCH PROPOZYCJI

Test Kariery Universum

Test pozwala dowiedzieć się więcej o swoim profilu kariery oraz pracodawcach, którzy do niego pasują. 
Więcej na https://careertest.universumglobal.com/s/plss1032

XI edycja Akademii Liderów Rynku Kapitałowego 

Akademia to projekt edukacyjny składający się z programu szkoleń obejmujących ćwiczenia umiejętności 
menadżerskich (tj. efektywna praca w zespole, zarządzanie konfliktem, podejmowanie decyzji i negocjacje) 

oraz praktyczne warsztaty z umiejętności rynkowych, jak również dwumiesięczne płatne staże w firmach part-
nerskich. Szczegóły dostępne na stronie http://paga.org.pl/projekty/akademia-liderow-rynku-kapitalowego/

xi-edycja-akademii-liderow-rynku-kapitalowego?lang=pl

V edycja konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald 

W konkursie mogą brać udział doktoranci nauk humanistycznych, których praca obroniona w zeszłym roku 
dotyczyła współczesności. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia do 27 lutego 2017 r. 

Więcej informacji na www.funduszewieczyste.pl

Projekt Job Mobility oraz Profesjonalni Niepełnosprawni 

Celem projektu skierowanego do studentów z niepełnosprawnością jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i 
zdobycie doświadczenia w pracy za granicą oraz pomoc w podjęciu i utrzymaniu pracy.  

Szczegóły dostępne na www.aktywizacja.org.pl/warszawa

Praktyki, staż zawodowy i wolontariat w Ośrodku PORT 

Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa Nasz Dom zaprasza zainteresowanych stu-
dentów psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, nauk o rodzinie oraz innych kierunków społecznych na staż, 

praktyki i wolontariat. Szczegóły w ofertach na stronie http://bk.uksw.edu.pl/node/1695 

Rekrutacja do Enter Air 

Firma Enter Air – polska czarterowa linia lotnicza realizuje projekt rekrutacyjny na stanowisko  
Stewardesa/Steward na pokładzie samolotów. Więcej na stronie http://bk.uksw.edu.pl/node/1694  

https://careertest.universumglobal.com/s/plss1032 
http://paga.org.pl/projekty/akademia-liderow-rynku-kapitalowego/xi-edycja-akademii-liderow-rynku-kap
http://paga.org.pl/projekty/akademia-liderow-rynku-kapitalowego/xi-edycja-akademii-liderow-rynku-kap
http://paga.org.pl/projekty/akademia-liderow-rynku-kapitalowego/xi-edycja-akademii-liderow-rynku-kap
http://www.funduszewieczyste.pl 
http://www.aktywizacja.org.pl/warszawa 
http://bk.uksw.edu.pl/node/1695 
http://bk.uksw.edu.pl/node/1694


Nowości 
Wydawnictwa Naukowego UKSW

W poszukiwaniu zatraconej solidarności, 
tom 1 - Literatura rosyjska  

w kręgu „Kultury”,  
red. Piotr Mitzner 

http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1420
W poszukiwaniu zatraconej solidarności, 

tom 2 - „Kultura” i emigracja rosyjska, 
red. Piotr Mitzner 

http://wydawnictwo.uksw.edu.plnode/1421

Szczęśliwe małżeństwo i rodzina, 
red. Paweł Mazanka,  

Irena Grochowska

http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/
node/1408

Ekstremizm muzułmański - nowe 
wyzwanie do dialogu?,  
red. Jarosław Różański

http://www.wydawnictwo.uksw.edu.plno-
de/1402

www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1420
http://wydawnictwo.uksw.edu.plnode/1421
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1408
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1408
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.plnode/1402
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.plnode/1402
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl


KONKURS LUTOWY 
Odpowiedzi na pytania ze styczniowego konkursu

PYTANIE DLA PRACOWNIKÓW
Jaką funkcję w szkołach wyższych pełni Kanclerz Uczelni?

Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uczelni oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia  
Uczelni w zakresie zwykłego zarządu za wyłączeniem spraw zastrzeżonych w Ustawie lub Statucie 

dla innych organów Uczelni. 

PYTANIE DLA STUDENTÓW
Kim w uczelniach kościelnych i na wydziałach nauk kościelnych jest Wielki Kanclerz?

Wielki Kanclerz reprezentuje Stolicę Apostolską i inne władze kościelne wobec 
Uniwersytetu Katolickiego [ewentualnie wydziału nauk kościelnych]  oraz Uniwersytet  

wobec Stolicy Apostolskiej i innych władz kościelnych, a w sprawach szczególnej wagi także 
wobec władz państwowych.
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Biuro Informacji i Promocji UKSW
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