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Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

Z okazji Świąt Wielkanocnych
w imieniu Senatu Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
całej społeczności akademickiej i własnym życzę, 

aby Zmartwychwstały Pan stał się
źródłem radości i nadziei.

Niech Ten, który pozwala dotknąć Swoich ran, 
obdarzy nas zdrowiem duszy i ciała. 
Niech nas wypełni Swoim pokojem, 

abyśmy nieśli Go także tym, 
do których zostaliśmy posłani.

„… Wy, którzy niegdyś byliście daleko, 
staliście się bliscy przez krew Chrystusa. 

On bowiem jest naszym pokojem”.
Ef 2, 13-14

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

WIELKANOC
2017
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REALIZUJEMY TESTAMENT 
JANA PAWŁA II

UKSW i Wojskowy Instytut Medyczny będą 
kształcić lekarzy. Elitarny kierunek, który 

przyjmie około 60 studentów rocznie, zostanie 
uruchomiony za dwa lata. List intencyjny został 

podpisany 16 marca br.

W Polsce brakuje lekarzy, dlatego dwie warszawskie  
placówki naukowo-badawcze: Uniwersytet Kardynała  
Stefana Wyszyńskiego oraz Wojskowy Instytut Medycz-
ny utworzą Wydział Medyczny. Nowy ośrodek kształcenia  
kadr lekarskich odróżniał się będzie od innych, już  
działających w Polsce. Główną ideą jest kształcenie kadr 
medycznych wyróżniających się szczególną postawą  
etyczną. List intencyjny o wsparciu idei i realizacji planu 
utworzenia wydziału medycznego, kierunku lekarskiego  
na UKSW podpisali 16 marca Rektor UKSW ks. prof.  
Stanisław Dziekoński i dyrektor Wojskowego Instytutu  
Medycznego gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak.

– Wydział Medyczny będzie dla naszego Uniwersytetu  
wyróżnieniem. Inicjatorem jego powołania jest święty  
Jan Paweł II, który zostawił testament dla nas, aby utwo-
rzyć taki Wydział. Szukaliśmy różnych rozwiązań. Zależa-
ło nam tym, aby Wydział był oparty o mocne fundamenty  
jednostki badawczej, jaką jest Wojskowy Instytut  
Medyczny. Nasz Uniwersytet posiada własne, profesjonalne  
zaplecze laboratoryjne. W ubiegłym roku oddaliśmy  
nowoczesne laboratoria nauk przyrodniczych, dzięki którym 
tworzymy zaplecze dla nauk podstawowych w medycynie.  
Współpraca UKSW i WIM pozwoli na stworzenie  
nowoczesnego ośrodka dydaktyczno-badawczego  
w obszarze nauk medycznych – podkreślał podczas  
uroczystości Rektor UKSW.

– Chcemy stworzyć nową jakość w ochronie zdrowia.  
Obok dydaktyki, która jest immamentną częścią  
każdej Uczelni, to właśnie badania i rozwój będą tym  
czynnikiem wyróżniającym naszą współpracę. Chcemy, aby  
ten kierunek był kierunkiem elitarnym: pod względem  
jakości oferty dydaktycznej, ale przede wszystkim pod 
względem liczby studentów. Planujemy, że na każdym roku 

będzie około 60 studentów. Oferta, którą tworzymy nie ma 
być prostym powieleniem zadań, realizowanych dziś przez  
Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi. Nasi absolwenci będą posiadali profesjonalne 
przygotowanie do tego, aby być gotowymi do mierzenia  
się ze współczesnymi wyzwaniami, jakie niesie terroryzm 
czy konflikty o charakterze hybrydowym. W ten sposób 
chcemy podnieść poczucie bezpieczeństwa Polaków – dodał 
gen. dyw. prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor 
WIM.

Na uroczystości obecni byli m.in. kardynał  
Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski  
i Wielki Kanclerz wydziałów kościelnych UKSW, mini-
ster zdrowia prof. Konstanty Radziwiłł, podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof.  
Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Obrony Narodowej prof. Wojciech Fałkowski, marsza-
łek województwa mazowieckiego Adam Struzik, rektor  
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof.  
Mirosław Wielgoś, dyrektor Wojskowego Instytutu  
Medycyny Lotniczej prof. Ewelina Zawadzka-Bartczak,  
dyrektor Mazowieckiego Oddziału NFZ Filip Nowak.

Minister Radziwiłł gratulując inicjatywy sygnatariuszom 
Listu powiedział: To jest bardzo dobry dzień dla polskiej 
medycyny. Stoicie Państwo przed ogromnym wyzwa-
niem, ale niewątpliwie jest to droga do sukcesu. Ogromne  
zaplecze naukowo-badawcze Wojskowego Instytutu  
Medycznego spotyka się ze szczególnym Uniwersyte-
tem, ponieważ realizuje on cały szereg badań w zakresie 
badań podstawowych, które wprost w medycynie mają  
zastosowanie. To, co szczególnie stanowi o wyjątkowości 
UKSW to przede wszystkim etyka i wartości, które będą 
tworzyć nową jakość w medycynie.

Wojskowy Instytut Medyczny jest centralnym ośrod-
kiem klinicznym, dydaktycznym, konsultacyjnym 
 i naukowo-badawczym dla wojskowej służby zdrowia.  
Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakre-
sie nauk medycznych, opracowuje analizy, ekspertyzy  
i standardy diagnostyczno-lecznicze, w tym w zakresie  
bezpieczeństwa i obronności. Rozwija nowoczesną,  
wieloprofilową jednostkę naukową, której strategia 
opiera się na promocji innowacyjności i kreatywności  
pracowników. WIM wspiera innowacje tworząc spółki,  
których głównym celem jest transfer do gospodarki  
technologii oraz przyspieszenie rozwoju przedsiębiorczo-
ści naukowców. Instytut posiada kilka patentów, a także  
zgłoszone wynalazki.
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KLASTER TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z 15 instytucjami 
i przedsiębiorstwami założył klaster z zakresu ICT.

Nowo powstały klaster w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych jest odpowiedzią  
na potrzebę realizacji interdyscyplinarnych badań naukowych, które zostaną wdrożone jako  
innowacyjne rozwiązania dla gospodarki, w szczególności dla sektora ICT. Misją klastra będzie  
nawiązywanie i rozwijanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, m.in: z branży IT, telemedycyny  
i technologii VR a otoczeniem biznesu oraz samorządami lokalnymi z obszaru województwa  
mazowieckiego. Gałęzie współpracy będą się opierały  na technologiach skaningowych 2 i 3D,  
technologiach przyrostowych i wykorzystaniu dronów z zaawansowanymi systemami czujników.

Przedstawiając inicjatywę stworzenia klastra Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
ks. prof. Stanisław Dziekoński powiedział: „Jako inicjator Klastra Technologii Informacyjnych UKSW  
oferuje partnerom do wykorzystania swój potencjał w wielu obszarach – nie tylko w zakresie działalności  
już funkcjonującego Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych, ale także na podstawie laboratoriów,  
które zamierzamy zbudować i wyposażyć dzięki realizacji projektu przygotowywanego w ramach kontrak-
tu terytorialnego. Poza laboratoriami, które będą tworzone we wspomnianych już wcześniej dziedzinach,  
przewidujemy stworzenie symulatora nowoczesnego centrum kryzysowego, studia VR-owego  
(umożliwiającego zaawansowane symulacje w różnych środowiskach), studia motion capture  
i rozbudowanego studia radiowo-telewizyjnego. Kolejnym zasobem UKSW jest nowoczesna  
serwerownia, pozwalająca na prowadzenie zaawansowanej analityki w różnych obszarach oraz obsługę  
big data”.

Najważniejsze obszary, wokół których skoncentrowana będzie działalność klastra, obejmują m.in:  
szeroko pojęte cyberbezpieczeństwo, technologie przyrostowe (zarówno drukarki 3D, jak i nowe materia-
ły), produkcję i wykorzystanie dronów (również zaawansowana sensoryka i symulatory), nowe materiały  
w medycynie (urządzenia medyczne, protetyka), telemedycynę, skanowanie 3D oraz obróbkę danych  
z tego zakresu, technologie GIS.

Do klastra jako członkowie-założyciele przystąpiło 16 instytucji oraz przedsiębiorstw. Są to: 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
3D LAB Sp. z o.o.
3D MASTER S.C.

3DREAM
ASCOMP S.A.

BIBUS MENOS Sp. z o.o.
Centrum Szkolenia UAV Sp. z o. o.

DRON HOUSE S.A.
EVATRONIX S.A.

Gmina Pomiechówek
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
TERMOCENT Marek Kitliński

VIGO ORTHO POLSKA Sp. z o.o.
WASKO S.A

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
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Z WŁOCHAMI O KULTURZE

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie współpracował  
z Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie.

Umowa, podpisana przez Rektorów obydwu Uczelni – ks. prof. Stanisława Dziekońskiego  
i prof. Franco Anelliego – zakłada współpracę i wymianę naukowo-badawczą, przede wszystkim w dziedzinie  
badań nad kulturą, prowadzenia wspólnych projektów kulturalnych, w tym publikacji monograficznych.

Uniwersytet Katolicki Sacro Cuore w Mediolanie to uczelnia kształcąca ponad 40 tysięcy studentów  
na 14 wydziałach. W jej strukturę włączonych jest m.in. kilka ośrodków medycznych – szpitali,  
medycznych instytutów badawczych i klinik, m. in. słynna Poliklinika Gemelli.

UMOWA WPK Z LICEUM ARCHUTOWSKIEGO

7 marca podpisano Umowę Patronacką pomiędzy 
Wydziałem Prawa Kanonicznego UKSW  

oraz Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. bł. 
ks. Romana Archutowskiego.

Na podstawie umowy Wydział objął patronat  
dydaktyczno–wychowawczy nad częścią procesu 

kształcenia w Liceum.

Podpisana umowa przewiduje uczestnictwo uczniów 
i pracowników Liceum w wybranych zajęciach  
dydaktycznych i konferencjach naukowych  
organizowanych przez Wydział Prawa Kanonicznego,  
jak również przeprowadzanie przez  
pracowników, doktorantów i studentów Wydziału  

lekcji pokazowych i spotkań promocyjnych z uczniami 
i pracownikami Liceum.

Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego – ks. prof. 
dr hab. Henryk Stawniak oraz dyrektor Publicznego  
Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana  
Archutowskiego – mgr Tomasz Kowalczyk  
wyrazili nadzieję, że podpisanie umowy stanie się 
początkiem długiej i owocnej współpracy pomiędzy 
obiema instytucjami. Wydział Prawa Kanonicznego 
jest trzecim – obok Wydziału Nauk Humanistycznych  
i Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego – wydzia-
łem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  
który objął patronat dydaktyczno–wychowaw-
czy nad częścią procesu kształcenia w Publicznym  
Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Romana  
Archutowskiego.



CENTRALNY WYDRUK UKSW
SKANUJ, DRUKUJ I KOPIUJ

18 URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH 

MOBILNY DOSTĘP Z KAŻDEGO MIEJSCA

ATRAKCYJNA CENA

ODBIERAJ KIEDY CHCESZ I GDZIE CHCESZ

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW: 
CENTRALNY-WYDRUK
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Nasza aplikacja studencka iUKSW debiutuje w nowej odsłonie!
Nowoczesny layout przyczynia się do większej funkcjonalności programu. 

Aplikacja w wersji 2.0 jest już dostępna na Android i iOS, można ją pobrać z Google Play i App Store. 
Jest w pełni zintegrowana z systemem USOS. Aplikacja umożliwia dostęp do planów zajęć ze wskazaniem 

konkretnej sali, w której odbywają się zajęcia, ocen studenta czy płatności. Wgląd do uniwersyteckiego 
kalendarza pozwala na bieżąco śledzić, co dzieje się na uczelni.

Aplikacja przeznaczona jest nie tylko dla studentów i doktorantów, ale też dla pracowników UKSW. 
Wykładowcy, posługując się aplikacją, mogą przekazać informację o odwołanych zajęciach 
bezpośrednio do dziekanatu i do studentów. W aplikacji znajduje się wykaz prowadzonych 

przez naukowców zajęć i ich lokalizacje.

Logowanie do aplikacji dokonuje się za pomocą tego samego hasła co do USOSweb.

Do pobrania:

Android

iOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.uksw.iUKSW&hl=pl
https://itunes.apple.com/pl/app/iuksw/id1022826168?l=pl&mt=8
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UMOWA Z FIRMĄ EVATRONIX 

Realizacja projektów w zakresie skanowania 3D, inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania. 
To tylko niektóre obszary współpracy UKSW i firmy Evatronix.

UKSW oraz Evatronix podpisały umowę o współpracy i promocji wzajemnych przedsięwzięć. W planach 
jest również realizacja inicjatyw oraz projektów związanych z przetwarzaniem obrazów, przemysłowych  
systemów wizyjnych, systemów wbudowanych, systemów Internetu Rzeczy, układów i systemów  
elektronicznych, układów i systemów programowanych (FPGA), emulacji sprzętowej i akceleracji obliczeń oraz  
projektowania i wytwarzania płyt drukowanych PCB.

W ramach wymiany doświadczeń oraz potencjału obu jednostek zostaną przeprowadzone wspólne  
konferencje, seminaria i spotkania naukowe. Uczelnia wraz z Evatronix będzie poszukiwała źródeł finansowania  
do wspólnych przedsięwzięć oraz projektów.
   

UMOWA RAMOWA Z THALES 

Zwiększenie bezpieczeństwa informacyjnego przewiduje współpraca UKSW z firmą Thales.

Umowa zakłada realizację wspólnych projektów – w tym realizację funkcji edukacyjnych w obszarze  
dronów. Chodzi m.in. o możliwości oblotów w warunkach kontrolowanych, wyszukiwanie i identyfikowanie  
potencjalnych źródeł finansowania działań, a także promowanie wspólnych inicjatyw.

“

“



KONKURS Z NAGRODĄ REKTORA UKSW

Poznaliśmy wyniki konkursu literacko-plastycznego „Dzieci piszą listy do chorych”. Organizatorami  
plebiscytu byli Uniwersytet Otwarty UKSW, Fundacja Polska Raoula Follereau oraz Misyjne Apostolstwo  

Chorych dzieci pod hasłem „Dzieci piszą listy do chorych”.

Wszystkie nadesłane rysunki i listy wyrażały wiele dziecięcej troski i życzliwości dla tych, którzy walczą  
z chorobą. Na nagrody zasługują dzieci, rodzice i nauczyciele, którzy włączyli się w naszą doroczną akcję,  
stanowiącą część obchodów Światowego Dnia Chorego. 

W ramach konkursu przyznano cztery nagrody:

Nagrodę Rektora UKSW ks. prof. Stanisława Dziekońskiego otrzymały dzieci z Zespołu Szkół  
w Coniewie k. Góry Kalwarii

Nagrodę dyrektora Szpitala Dziecięcego im. prof. Bogdanowicza w Warszawie  
Małgorzaty Stachurskiej-Turos otrzymały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowej Soli

Nagrodę Sekretarza Krajowego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji ks. Kazimierza Szymczychy  
otrzymaly dzieci z Zespołu Szkół Katolickich w Zamościu

Nagrodę prezesa Fundacji Polskiej Raoula Follereau dr. Kazimierza Szałaty otrzymały dzieci  
ze Szkoły Podstawowej w Bychawie.

Wyróżnienia otrzymały:

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Opolu
Świetlica „Ciepły Kątek u Jezusa” w Międzyrzeczu

Zespół Szkół w Siedlinie k. Płońska
oraz  Filia Szkoły Podstawowej w Witkowie.

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania i gratulacje.
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Władze WBNS spotkały się 16 marca 
z przedstawicielami National Taiwan Normal University 

oraz Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Polsce. 

Tematem spotkania było nawiązanie współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy jednostkami. W ramach 
wizyty profesor Shin-Cheng Yen z Graduate Institute of Environmental Education National Taiwan Normal  
University zaprezentował wykład dla studentów i pracowników pt. „History and perspectives of air pollution 
management in Taiwan”.

WBNS W PANELU EKSPERCKIM 
DOTYCZĄCYM WALKI ZE SMOGIEM

Na zaproszenie Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika władze Wydziału 
Biologii i Nauk o Środowisku UKSW wzięły udział 

w spotkaniu eksperckim dot. walki ze smogiem.

Panel odbył się 29 marca w Urzędzie Marszałkowskim 
i dotyczył realizacji prac zmierzających do podjęcia  
uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń  
lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,  
w których następuje spalanie paliw, w celu  
zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu  
na zdrowie ludzi i środowisko.

W panelu eksperckim znaleźli się także m.in.  
specjaliści z Politechniki Warszawskiej, SGGW,  
Uniwersytetu Warszawskiego i Wojewódzkiego  
Inspektoratu Ochrony Środowiska.
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WIOSENNE WYDARZENIA 
W CENTRUM SZKOLEŃ I DORADZTWA ZAWODOWEGO 

Warsztat

Jeśli właśnie szukasz pracy i chcesz wiedzieć, na co głównie zwracają uwagę  
rekruterzy i jak wyróżnić się  z tłumu kandydatów

Jeśli potrzebujesz informacji w zakresie prawa pracy
Jeśli interesują Cię zagadnienia z obszaru rekrutacji i selekcji pracowników

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak  pracują rekruterzy,

zapraszamy Cię na warsztat:

Rekrutacja oczami rekrutera

Poprowadzą go rekruterki z firmy Elavon:

Zuzanna Koperska – rekruter z doświadczeniem zdobytym w agencjach rekrutacyjnych  
i wewnętrznym HR, specjalizujący się w rekrutacjach językowych.

Aleksandra Cetnar – doświadczony rekruter, specjalizujący się w rekrutacji pracowników  
średniego i wyższego szczebla w sektorze finansowo-bankowym.

Warsztat odbędzie się 27 kwietnia 2017, 
w godz. 9-11, w sali 321, w bud. 21 

(kampus Wóycickiego).

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko proszę przesyłać na adres 
k.ruminska@uksw.edu.pl

Konsultacje doradcze

Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW zaprasza na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym!

Jeśli potrzebujesz pomocy w:

▶ przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, portfolio) i zaplanowaniu strategii  
poszukiwania pracy
▶ przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej
▶ poszerzeniu wiedzy o własnych predyspozycjach, umiejętnościach, kompetencjach, motywacji i wartościach
▶ przeanalizowaniu swoich mocnych i słabych stron oraz określeniu potencjalnych obszarów do rozwoju 
wypełnij formularz zgłoszeniowy http://szkolenia.uksw.edu.pl/node/15 .

Nasze konsultacje to sposób na to, by skuteczniej zadbać o swoją pozycję na rynku pracy.

Jeśli masz pomysł…

Jeśli masz pomysł na warsztat, szkolenie, wykład związany z tematyką szeroko rozumianego rynku pracy  
i rozwoju osobistego lub interesuje Cię konkretna branża i poszukujesz informacji na jej temat, podziel się  

z nami swoimi potrzebami i pomysłami, a z pewnością wspólnie stworzymy coś interesującego.  

Zapraszamy do kontaktu: 
szkolenia@uksw.edu.pl

mailto:k.ruminska%40uksw.edu.pl?subject=Warsztat
http://szkolenia.uksw.edu.pl/node/15
mailto:szkolenia%40uksw.edu.pl?subject=Szkolenie
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MAZOWIECKI KONSERWATOR ZABYTKÓW Z UKSW

Prof. Jakub Lewicki, kierownik Zakładu Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu 
w Instytucie Historii Sztuki UKSW, został powołany na stanowisko mazowieckiego 

konserwatora zabytków.

Nominację wręczył Profesorowi wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Profesor Lewicki jest od maja  
ub. roku przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Konserwatorskiej, przewodniczy także Wojewódzkiej Radzie 

Konserwatorskiej przy Podlaskim Konserwatorze Zabytków w Białymstoku. Jest cenionym rzeczoznawcą  
ministra kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie architektury  

i budownictwa, oceny wartości i konserwacji architektury historyzmu i modernizmu, oceny badań  
i konserwacji architektury, oceny wartości zabytkowej architektury pod kątem wpisu do rejestru  

lub ewidencji zabytków.

Nowy mazowiecki konserwator zabytków jest profesorem naszego Uniwersytetu – kierownikiem  
Zakładu Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu w Instytucie Historii Sztuki  

na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych, gdzie wykłada konserwację zabytków oraz  
historię architektury. Jest specjalistą z zakresu architektury i historii sztuki, szczególnie okresu  

modernistycznego – autorem kilku książek i ponad 140 artykułów naukowych w wydawnictwach  
międzynarodowych i ogólnopolskich.

Jest członkiem ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), przewodniczącym  
Komisji Ochrony i Konserwacji Architektury Modernistycznej ICOMOS, wiceprezesem  

Sekcji Polskiej DOCOMOMO (International Working Party for Documentation  
and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement),  
a także członkiem organizacji krajowych, takich jak Stowarzyszenie Historyków Sztuki,  

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.



LEPSZA KADRA. LEPSZY STUDENT.

Prowadzenie zajęć w języku angielskim, nowe technologie w nauczaniu czy warsztaty emisji głosu.  
To tylko niektóre programy w ramach projektu Lepsza Kadra = Lepszy Student.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich z zakresu umiejętności dydaktycznych. 
Projekt będzie realizowany w roku akademickim 2017/2018 i obejmie nauczycieli akademickich ze wszystkich 
wydziałów Uniwersytetu. Uczelnia otrzymała na ten cel ponad milion złotych z Narodowego Centrum Badań  
i Rozwoju.

Inicjatorem projektu Lepsza Kadra=Lepszy Student jest prof. Anna Fidelus, prorektor UKSW  
ds. studenckich i kształcenia, a jego kierownikiem Beata Karpiuk, kierownik Działu Kształcenia.  
W przygotowanie projektu zaangażowani są także: Małgorzata Wojtczak-Wałachowska, Ewa Antoniak,  
Katarzyna Uklańska, Dominika Dzwonkowska, Aleksandra Kulpa-Puczyńska, Marta Jarosz,  
Marcin Zarzecki, Rafał Wiśniewski, Monika Nowosielska.

W ramach projektu uruchomione zostaną następujące kursy:

• Metodyka design thinking

• Nowoczesne metody dydaktyczne

• Prowadzenie dydaktyki w j.angielskim

• Analiza statystyczna ze wsparciem IBM SPSS i SAS

• Nowe technologie w pracy dydaktycznej

• Praktyczne warsztaty emisji głosu

• Praktyczne warsztaty wystąpień publicznych

Całkowity koszt projektu to 107 359,49 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 104 138,69 zł.

Projekt  dofinansowano z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu  
1/KADRA/POWER/3.4/2016, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego,  

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego  
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
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NAJLEPSI BELFRZY UKSW 
WYBRANI 

23 marca w auli Jana Pawła II odbyła się Gala Belfra 
Roku, zorganizowana przez Samorząd Studentów 

UKSW.

Podczas uroczystości statuetką Belfra Roku  
nagrodzeni zostali nauczyciele akademiccy, którzy  
zdaniem studentów najlepiej wypełniają swoje  
zadania. Nagrody zostały przyznane osobno dla  
każdego wydziału w kategoriach: Wykładowca oraz 
Ćwiczeniowiec Roku 2016.

Laureatami zostali prowadzący, którzy otrzymali  
najwięcej pozytywnych ocen w ankietach  
udostępnionych w USOS-ie:

Wydział Teologiczny
Wykładowca Roku - prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz

Ćwiczeniowiec Roku – dr Magdalena Butkiewicz

Wydział Prawa Kanonicznego
Wykładowca Roku – ks. dr hab. Marek Stokłosa

Ćwiczeniowiec Roku – mgr Arkadiusz Mróz

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Wykładowca Roku – dr n. med. Cezary Żechowski

Ćwiczeniowiec Roku – dr Agnieszka Klimska 

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Wykładowca Roku - prof. UKSW dr hab. Zbigniew Bania

Ćwiczeniowiec Roku – dr Joanna Wróblewska-Skrzek

Wydział Prawa i Administracji
Wykładowca Roku – dr Marcin Wielec

Ćwiczeniowiec Roku – dr Przemysław Gawron

Wydział Nauk Humanistycznych
Wykładowca Roku – dr hab. Anna Kozłowska

Ćwiczeniowiec Roku – dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. 
Szkoła Nauk Ścisłych

Wykładowca Roku – prof. UKSW dr hab. inż. Krzysztof 
Trojanowski

Ćwiczeniowiec Roku – dr inż. Arkadiusz Listkowski

Wydział Nauk Pedagogicznych
Wykładowca Roku – dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska
Ćwiczeniowiec Roku – dr Żaneta Tempczyk-Nagórka

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Wykładowca Roku – dr Małgorzata Wszelaka Rylik

Ćwiczeniowiec Roku – dr Joanna Nieczuja-Dwojacka

Wydział Studiów nad Rodziną
Wykładowca Roku – ks. prof dr hab. Ireneusz Mroczkowski

Ćwiczeniowiec Roku – dr Bożena Bassa

Nagrodzeni zostali także prowadzący ćwiczenia 
w innych jednostkach dydaktycznych UKSW:

Studium Języków Obcych – mgr Anna Maksjan
Studium Pedagogizacji – mgr Justyna Błońska

Studium Wychowania Fizycznego 
– mgr Dorota Okólska

Statuetkę dla wydziału, na którym studenci  
wypełnili najwięcej oceniających ankiet, otrzymał  
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym  
a Samorządowi Studentów UKSW dziękujemy  
za wspaniale zorganizowaną i przeprowadzoną uroczy-
stość!



NAGRODA DLA KS. PROF. W. CHROSTOWSKIEGO

Ks. prof. Waldemar Chrostowski otrzymał zaszczytne wyróżnienie MSZ, Odznakę Honorową  
Bene Merito za wieloletnią działalność na rzecz dialogu Kościoła katolickiego z judaizmem.

Uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej Bene Merito odbyła się 3 marca w siedzibie  
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

NOMINACJA PROFESORSKA DLA KS. NIEŚCIORA

Ksiądz Leon Nieścior odebrał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską  
w dziedzinie nauk teologicznych.

Uroczystość miała miejsce 8 marca w Pałacu Prezydenckim. Nasz nowo mianowany profesor jest wykładowcą 
teologii patrystycznej na Wydziale Teologicznym. Specjalizuje się w badaniach nad monastycyzmem  

chrześcijańskim, chrystianizacją w starożytności, egzegezą patrystyczną. Jest autorem, tłumaczem,  
redaktorem kilkunastu monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, m.in. „Mowa misyjna  

Jezusa w interpretacji patrystycznej” (Wrocław 2013). Ks. prof. Leon Nieścior należy do Zgromadzenia  
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (OMI). 

NAGRODA DLA DR HAB. ANNY CZYŻ

Tegoroczną nagrodę naukową „Przeglądu Wschodniego” w kategorii krajowej otrzymała dr hab.  
Anna Czyż z Instytutu Historii Sztuki WNHiS UKSW.

Nagrodzona pozycja nosi tytuł „Fundacje artystyczne rodziny Paców: Stefana, Krzysztofa Zygmunta i Mikołaja 
Stefana. „Lilium bonae spei ab antiquitate consecratum”, Warszawa 2016 (ss. 527, il. 168, Wydawnictwo UKSW).

W uzasadnieniu napisano, że Laureatka, dzięki gruntownej i rozbudowanej kwerendzie źródłowej  
i bibliograficznej zdołała przygotować unikalne dzieło na temat spuścizny rodu Paców i jej roli  

we wspólnym polsko-litewskim dziedzictwie kulturowym.
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NAGRODY FENIKS 2017

Podczas 23. Targów Wydawców Katolickich wręczono 
nagrody FENIKS 2017. Uhonorowanych zostało troje 

wykładowców z UKSW. Dodatkowo nasze  
Wydawnictwo otrzymało wyróżnienie  

w kategorii nauki kościelne.

Nagrody otrzymali:

FENIKSA w kategorii SZTUKA

Ks. prof. Witold Kawecki – za książkę „Sztuka polska  
a Kościół dzisiaj. Analiza sztuki sakralnej  
w perspektywie Jubileuszu 1050. rocznicy  

Chrztu Polski”, wydaną przez Narodowe Centrum 
Kultury,

Wyróżnienia

Kategoria NAUKI KOŚCIELNE

Prof. Aniela Dylus – za książkę „Polityka w perspekty-
wie etycznej i religijnej”, wydaną przez Wydawnictwo 

Naukowe UKSW

Kategoria PUBLICYSTYKA RELIGIJNA

Prof. Jan Grosfeld – za książkę „Dlaczego chrześcijanie 
potrzebują Żydów?”, wydaną w Wydawnictwie  

Święty Wojciech.
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Na zdjęci:
ks. prof. Witold Kawecki, prof. Aniela Dylus

i dr Elżbieta Sobczak, dyrektor Wydawnictwa 
Naukowego UKSW.

NOMINACJA DLA KSIĄŻKI 
WYDAWNICTWA UKSW

Książka „Dorożkarstwo warszawskie w XIX wieku”  
autorstwa Łukasza Lubryczyńskiego i Karoliny  

W. Gańko została nominowana do Nagrody Literackiej 
m.st. Warszawy w kategorii „edycja warszawska”.

Spośród ponad czterystu zgłoszeń jury wybrało  
dwanaście tytułów nominowanych do Nagrody  
Literackiej m.st. Warszawy, najstarszej i jednej  
z najbardziej prestiżowych nagród literackich  

w Polsce.

27 kwietnia poznamy najlepszą książkę prozatorską, 
tomik poezji, książkę dla dzieci  

oraz książkę związaną z Warszawą.

Link do tytułu:
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1394

http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1394
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STUDENCKI NOBEL

Aż w ośmiu dziedzinach będą przyznane 
Noble dla wybitnych studentów. 

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu 
jest Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Studencki Nobel jest jedynym konkursem takiego  
formatu organizowanym przez studentów dla 
 studentów. Jego celem jest umożliwienie startu oraz 
promocja zdolnych studentów w świecie nauki i biznesu.  
– Poszukujemy najlepszych z najlepszych, specjali-
stów w danych dziedzinach. Studencki Nobel pozwoli  
im ukształtować ścieżki kariery i otworzy drzwi  

do dalszego rozwoju – zachęcają organizatorzy.

Szczegółowe informacje nt. tegorocznej edycji konkur-
su z formularzem rejestracyjnym i harmonogramem 

dostępne są na stronie: www.studenckinobel.pl

Kategorie konkursowe Studenckiego Nobla 2017:

Nauki przyrodnicze i energetyka
Technologia informacyjna (IT)

Medycyna i farmacja
Fizyka i astronomia

Sztuka
Dziennikarstwo i literatura

Nauki społeczno-ekonomiczne
Działacz

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 odpowied-
nie 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 dyspo-
nuje podanym nr KRS, mogła przekazać środki z 1 %  
na rzecz funduszu stypendialnego UKSW.

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

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 innowa-
cyjne projekty i programy. Jesteśmy atrakcyjnym miej-
scem pracy dla ambitnych naukowców i zdolnych stu-
dentów. Chcemy, aby wysoki poziom nas wyróżniał,  
dlatego apelujemy o zasilanie Funduszu Stypendialnego  
naszego Uniwersytetu.



DZIEŃ KAZACHSTANU W UKSW

Uniwersytet Otwarty UKSW wraz z działającym przy Ambasadzie Republiki Kazachstanu 
Stowarzyszeniem Młodzieży Kazachskiej w Polsce BARS zorganizował we środę 29 marca 

Dzień Kazachstanu na UKSW.

Spotkanie otworzył kierownik UO dr Kazimierz Szałata. Zebranych gości na czele z konsulem Republiki Ka-
zachstanu Bakytzhanem Bulegenovem przywitał prorektor UKSW ds. nauki i współpracy z zagranicą, ks. prof. 

Ryszard Czekalski. Wyrażając radość z tego spotkania, zaprosił młodzież do studiowania na naszej Uczelni. 
Towarzyszące występy artystyczne poprzez muzykę, taniec i śpiew pozwoliły uczestnikom zakosztować  

piękna tradycji i kultury naszych wschodnich sąsiadów. Na zakończenie uczestnicy spotkali  
się na wspólnym posiłku złożonym ze specjałów tradycyjnej kuchni kazachskiej.
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Zapraszamy wszystkich studentów,  
doktorantów i młodszych pracowników  
naukowych chcących nauczyć się pisać  

poprawnie i skutecznie wnioski o granty  
badawcze. Zajęcia prowadzi dr Tomasz Janus,  

kierownik Biura Badań Naukowych UKSW. Pierwsze 
warsztaty już 3 kwietnia o godz. 16.45 w s. 409  

(Kampus Dewajtis, Nowy Gmach), kolejne  
w poniedziałki do 26 czerwca br.

Na UKSW rusza cykl zajęć, dzięki którym  
łatwiejsze będzie pisanie i składanie  

wniosków o granty naukowo-badawcze.

Obecnie na naszym Uniwersytecie  
realizowanych jest ok. 50 projektów, najwięcej  

z puli Narodowego Centrum Nauki.  
Największy, na sumę ponad 2,6 mln zł  

na badania archeologiczne Puszczy  
Białowieskiej, otrzymał prof. Przemysław  

Urbańczyk z Wydziału Nauk Historycznych  
i Społecznych. W 2012 r. w BBN złożono tylko 30 
wniosków, dziś ta liczba przekracza sto. Niestety, 

granty zostają przyznane tylko  
ok. 15-20 % z nich.



NETYKIETA

W piątym i następnych odcinkach  naszego poradnika  przeczytasz
uwagi o  przykładach zachowań sprzecznych z netykietą

Zacznijmy od trollowania

•Trollowanie (trolling) – antyspołeczne zachowanie charakterystyczne dla forów dyskusyjnych i innych miejsc 
w internecie, w których prowadzi się dyskusje. Osoby uprawiające trollowanie nazywane są trollami.

Trollowanie polega na zamierzonym wpływaniu na innych użytkowników w celu ich ośmieszenia  
lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych, kontrowersyjnych, 

często nieprawdziwych przekazów czy też poprzez stosowanie różnego typu zabiegów erystycznych.  
Podstawą tego działania jest upublicznianie tego typu wiadomości jako przynęty, która doprowadzić  

mogłaby do wywołania dyskusji.

Typowe miejsca działania trolli to grupy i listy dyskusyjne, fora internetowe, czaty itp. Trollowanie jest  
złamaniem jednej z podstawowych zasad netykiety. Jego efektem jest dezorganizacja danego miejsca  

w internecie, w którym prowadzi się dyskusję i skupienie uwagi na trollującej osobie.

Obrona przed trollowaniem
 

Najskuteczniejszą obroną przed trollowaniem jest całkowite zignorowanie wszelkich zaczepek trolla,  
w momencie gdy się zorientujemy, że mamy z nim do czynienia. O ile istnieje taka możliwość,  

administratorzy lub moderatorzy powinni blokować możliwość publikowania wiadomości, które można  
uznać za trollowanie i odpowiadania na nie. Kasowanie cudzych wiadomości wywołuje konflikt, gdyż  

jest powodem oskarżenia o cenzurowanie wypowiedzi. Jest to  dodatkowy argument  
do podtrzymania konfliktu.

Konsekwentne ignorowanie trolla skutkuje jego zniechęceniem i przeniesieniem się w inne miejsce  
lub całkowitym zaprzestaniem działalności. Jednak rzadko do tego dochodzi, ponieważ na forum bardzo  

często znajdą się  osoby, które będą  z trollem dyskutowały i  zachęcały go do kontynuacji działalności.  
Trolle potrafią stworzyć wokół siebie krąg osób, które ich wspierają, chronią przed oponentami, podsycają 

dyskusję z udziałem trolla - na szczęście jest to zjawisko czasowe. Trolle swoim pogardliwym i nacechowanym 
wyższością zachowaniem w stosunku do tych osób, szybko zniechęcają do siebie innych użytkowników forum. 

W slangu internetowym często mówi się, że trolla nie należy karmić  
– czyli że nie należy z nim w ogóle wchodzić w jakąkolwiek polemikę.

W kolejnych odcinkach omówimy

• flooding – wysyłanie identycznych wiadomości w krótkich odstępach 

• spamowanie – wysyłanie niepotrzebnych wiadomości.
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BIURO KARIER UKSW POLECA

Projekt „Staże drogą do zatrudnienia  
na otwartym rynku pracy”

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością  
do korzystania z bezpłatnego (współfinansowanego  

ze środków PFRON) projektu, którego celem jest  
zapewnienie kompleksowego wsparcia w skutecznym  

wejściu na rynek pracy. 

Szczegółowe informacje oraz kontakt do organizatora 
znajdują się na stronie 

www.firr.org.pl 

Konkurs Swiss Chamber na prace dyplomowe 
„swissstandards.pl. Od teorii do praktyki”

Przygotowujesz się do wyboru tematu oraz pisania  
i obrony pracy dyplomowej w przyszłym roku  

akademickim? Weź udział w V edycji konkursu,  
w którym nagrodami dla autorów najlepszych prac 

są płatne staże (od 1 do 3 miesięcy) albo wartościowe 
nagrody rzeczowe. Nagrodą wspólną dla wszystkich 

laureatów  
jest udział w Akademii Kariery Mensys  

– profesjonalnych warsztatach przygotowujących  
do wejścia na rynek pracy.

Dodatkowe informacje o konkursie dostępne  
są na stronie 

www.odteoriidopraktyki.pl

Letnie Praktyki Badawcze  
w Polskiej Akademii Nauk

Praktyki to oryginalny sposób na aktywne spędzenie 
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wakacji w interdyscyplinarnym gronie ambitnych,  
młodych ludzi. Praktyki przeznaczone są dla  

studentów o szerokim spektrum zainteresowań  
naukowych (matematyka, informatyka, ekonomia, 

zarządzanie).  

Więcej informacji znajduje się na stronie  
www.praktyki.waw.pl

Sezon na stypendia czas zacząć!

Marzysz o studiach za granicą? Chcesz jako doktorant 
prowadzić badania w ośrodkach naukowych w USA? 
Skorzystaj z aktualnej bazy ofert stypendialnych oraz 

konkursów naukowych, artystycznych czy staży  
w serwisie www.mojestypendium.pl 

Gdzie odbyć praktyki studenckie?

Jeśli stoisz przed dylematem, jak i gdzie znaleźć dobre 
miejsce do odbycia praktyki polecamy pracodawców,  

z którymi Uczelnia współpracuje. Do grona  
pracodawców niedawno dołączyli: Żłobek LULA, 

Główny Urząd Miar, Fundacja White Star Foundation, 
Żłobek i Przedszkole „My Little Planet”. Zachęcamy  

do zgłaszania się na praktyki. 

http://www.firr.org.pl 
http://www.odteoriidopraktyki.pl
http://www.praktyki.waw.pl
http://www.mojestypendium.pl 
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Dominika Budzanowska-Weglenda,
Sztuka życia według Marka Aureliusza. Rozmyślania 
o rozmyślaniach
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1473

Dorota Kielak, Marta Makowska, 
Joanna Niewiarowska (red.),
Między pamięcią a projektem przyszłości. Doświad-
czenie historii w literaturze polskiej lat 1914–1918
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1488 

ks. Leszek Misiarczyk, o. Bazyli Degórski OSPPE (opr.),
Ewangelistarz Płocki z XII wieku. Krytyczne wydanie 
tekstu łacińskiego z kodeksu „Perykopy Ewangeliczne” 
Archiwum Diecezji Płockiej
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1484

ks. Bogumił Gacka MIC, Cezary Ritter (red.),
Splendor Personae. Święty Jan Paweł II
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1467

poleca nowości

http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1473
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1488 
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1484
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1467


ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
KONKURSIE MARCOWYM

Pytanie dla pracowników
Kiedy utworzono najmłodszy wydział na UKSW?

Najmłodszym wydziałem na naszej Uczelni jest Wydział Studiów nad Rodziną powstał  
na podstawie, których uchwały Senatu UKSW oraz dekretu Kongregacji Wychowania  
Katolickiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. i jest pierwszym tego typu wydziałem w Polsce.

WSR jest jednostką naukową, która od 1975 roku  
(wcześniej jako Instytut Studiów nad Rodziną)  

prowadzi interdyscyplinarną działalność badawczą i dydaktyczną  
w zakresie problematyki rodzinnej.

Pytanie dla studentów:
Kiedy i gdzie powołany został pierwszy uniwersytet w Polsce?

Najstarsza polska uczelnia (jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie)  
to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Uniwersytet (studium generale) został założony w 1364 roku w Krakowie  
z fundacji Kazimierza III Wielkiego i odnowiony w 1400 roku  

przez Władysława II Jagiełłę z fundacji Jadwigi Andegaweńskiej.  
W 1817 roku nadano mu nazwę Jagielloński,  

by podkreślić jego związki z tą dynastią.
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Centrum Systemów Informatycznych UKSW

www.csi.uksw.edu.pl
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tel. 22 561 88 00
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