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W tym numerze

Milion złotych 
w projektach konkursowych UKSW

W specjalnym wydaniu NEWSLETTERA prezentujemy projekty, które zostały wykonane 
w ramach budżetu na realizację rozwoju strategii Uczelni. 

Projekty przyczyniły się do realizacji celów 
strategii UKSW w dziedzinach:

A. OGÓLNOUCZELNIANEJ

1) Wsparcie usprawniania zarządzania uczel-
nią i poprawę funkcjonowania administracji 
centralnej.
2) Restrukturyzację jednostek organizacyj-
nych uczelni, w tym jednostek ogólnouczel-
nianych i międzywydziałowych.
3) Wsparcie rozwoju instrumentów budowy 
wizerunku uczelni oraz jej miejsca w między-
narodowym i krajowym otoczeniu instytu-
cjonalnym i biznesowym.
4) Organizację konferencji ogólnouczelnia-
nych o znaczeniu strategicznym dla rozwoju 
uczelni.
5) Inicjowanie i utrzymywanie współpracy 
z otoczeniem instytucjonalnym i społeczno-
-gospodarczym uczelni.

B. NAUKI I ROZWOJU

1) Uniwersytet w Polsce na tle działań Unii 
Europejskiej  – przeszłość, teraźniejszość, 
przyszłość (kierunki zmian).
2) Rodzina we współczesnej Europie i w Pol-
sce: sposoby poprawy kondycji i ochrony.
3) Człowiek w cyberprzestrzeni – możliwości, 
zagrożenia i wyzwania.
4) Zachowanie różnorodności biologicznej 
a życie i zdrowie człowieka.

5) Wielkie religie i systemy filozoficzne: mię-
dzy dialogiem a konfrontacją.

C. INFRASTRUKTURY

1) Rozwój infrastruktury badawczej i dydak-
tycznej.
2) Wsparcie promocji przedsiębiorczości oraz 
współpracy z przedsiębiorcami.

D. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

1) Rozwój Wewnętrznego Systemu Zapew-
niania Jakości Kształcenia, w celu wdrożenia 
procedury kontroli jakości procesu dydak-
tycznego i  przygotowania oraz realizacji 
programów nauczania, oceniania studen-
tów i doktorantów, analizę jakości procesu 
dydaktycznego.
2) Rozszerzenia oferty kształcenia w językach 
obcych.
3) Wdrażania innowacyjnych metody 
nauczania.
4) Popularyzacji kierunków studiów w środo-
wiskach uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Całkowity budżet dla dziedzin A, B, C i D 
wyniósł 1 mln zł.

Pracownicy złożyli w  sumie 173 wnioski, 
zrealizowano 51 – Dziedzina A (18 projek-
tów), B (7 projektów), C (11 projektów), D 
(15 projektów)

•	 MIlIOn ZłOtyCh W PROJEKtACh 
KOnKURSOWyCh UKSW

•	 RADIO UKSW

•	 nA tROPIE nOWyCh gAtUnKóW

•	 ZBUDOWAlIśMy SIEć WSPARCIA 

•	 ZMIAny W KAPItAlE InnOWACyJnyM 
POlSKI I UE – PROPOZyCJE Z UKSW

•	 Myślę PO AngIElSKU 

•	 MAJątEK W hSM 

•	 InnOWACyJnA ARChEOlOgIA 

•	 REhABIlItACJA tEChnOlOgIą

•	 SZtUKA W  PEDAgOgICE

•	 FAntOMy nA UKSW

•	 nOWA PRACOWnIA MEtODyCZnA

•	 nASZ PAtROn 
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W ramach zrealizowanych projektów m.in.:

•	 zorganizowano cykl spotkań i warsztatów 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
i przygotowano materiały dydaktyczne, 

•	 przeprowadzono kursy z e-learningu, 
•	 stworzono i wyposażono nowe pracownie 

dydaktyczne, 
•	 aktywnie promowano kierunki studiów, 
•	 zainicjowano działalność młodzieżowych 

kół, 
•	 wdrożono innowacyjne metody naucza-

nia.
•	 zorganizowano kilka ogólnopolskich i mię-

dzynarodowych konferencji, 
•	 powstała Kanoniczna Poradnia Prawna, 
•	 zorganizowano cykl spotkań i seminariów 

z  dyplomatami oraz przedstawicielami 
świata biznesu,

•	 podjęto działania promocyjne chóru 
UKSW, 

•	 stworzono Cyfrowe Repozytorium Upraw-
nień do Pomieszczeń, 

•	 powstała strona anglojęzyczna UKSW, 
•	 przeprowadzono cykl wykładów otwar-

tych w łucku na Ukrainie 

Radio UKSW
Projekt, prowadzony na Wydziale Teologicznym, zakłada powstanie nowego kanału 
promocyjnego uczelni – radia internetowego pozwalającego budować wizerunek uni-
wersytetu zarówno wśród studentów, jak i w otoczeniu instytucjonalnym i biznesowym.

Do zespołu redakcyjnego zakwalifikowało się 
50 studentów wyłonionych w drodze kon-
kursu, a kolejny nabór odbędzie się w pierw-
szych miesiącach regularnego nadawania 
audycji. Młodzi dziennikarze będą próbować 
swoich sił w ramach pięciu redakcji: infor-
macyjnej, muzycznej, społecznej, kulturalnej 
i poświęconej zagadnieniom religijnym. 

na potrzeby nowej rozgłośni dokonano 
już prac adaptacyjnych w Pracowni tech-
nik Radiowo-telewizyjnych im. Ks.  prof. 
A. lewka, mieszczącej się w kampusie przy 
ul Dewajtis 5, jak również zakupiono sprzęt 
niezbędny do uruchomienia i emisji Radia 
UKSW. Dzięki umowie z  firmą Portal nasi 
studenci będą korzystać z oprogramowa-
nia, jakim dysponują komercyjne rozgłośnie 

radiowe. Młodzi dziennikarze przeszli już 
pierwsze szkolenia, m.in. z  dykcji i  emisji 
głosu, nagrywania serwisów informacyjnych 
i montażu dźwięku, przeprowadzone przez 
profesjonalnych dziennikarzy radiowych. Już 
wkrótce następne szkolenia, m.in. z wystą-
pień przed mikrofonem i mamy nadzieję, że 
niedługo zostaniemy… słuchaczami Radia 
UKSW. O oficjalnym rozpoczęciu nadawania 
audycji poinformujemy w następnym new-
sletterze. 
Rozgłośnia działa pod nazwą Radio UKSW, 
a jej pierwszych audycji można było wysłu-
chać m.in. dzięki newsletterowi z grudnia ub. 
roku (relacja z Uniwersyteckiego Spotkania 
Opłatkowego, życzenia przedstawicieli spo-
łeczności uniwersyteckiej). 

reklama

W ostatnim czasie nakładem Wydawnictwa 
UKSW ukazała się książka:

Do nabycia w księgarni stacjonarnej  
oraz na stronie www.

http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1133
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Na tropie nowych gatunków
Co warszawiacy wiedzą o Kampinoskim Parku Narodowym, czy kontakt z przyrodą zajmuje ważne miejsce w hierarchii ich potrzeb 
i gdzie mogą spotkać Coccinelidae  – odpowiedzi na te i wiele innych pytań poszukiwali naukowcy naszej uczelni realizując projekt 
pt. „Zachowanie różnorodności biologicznej Kampinoskiego Parku Narodowego a życie i zdrowie mieszkańców aglomeracji”. 

Zbadano nie tylko wpływ natury na kształ-
towanie świata wartości –indywidualnego 
rozwoju i poczucia spełnienia, ale też doko-
nano przeglądu bibliografii flory i  fauny 
KPn. Przeprowadzono badania terenowe 
weryfikując dane o bogactwie gatunkowym 
poszczególnych taksonów flory i fauny. Do 

opracowania wyników badań zastosowano 
metodologię z dziedziny nauk socjologicz-
nych – ilościową (kwestionariusz ankietowy) 
i  jakościową  – IDI (indywidualne wywiady 
pogłębione). Wyniki opracowano w oparciu 
o zaawansowane analizy statystyczne. Wyko-
nane w ramach projektu badanie terenowe 
wzbogaciło wiedzę o bogactwie gatunko-
wym KPn. Odkryty został nowy gatunek 
biedronkowatych Coccinelidae, a także udo-
kumentowane zostały nowe obszary wystę-
powania rzadkich gatunków bezkręgowców 
i ssaków, w tym wilka Canis lapus i orzesznicy 
Muscardinus avellanarius. 

Zebrane materiały dotyczące bogac-
twa gatunkowego biedronkowatych oraz 
ssaków opublikowane zostaną w czasopi-
smach naukowych, a wyniki całego projektu 

w formie współautorskiej monografii zostaną 
opracowane do lutego br.

W  skład zespołu projektowego weszli: 
dr Piotr Ceryngier z WBnS, dr Piotr Kiełtyk 
z WBnS, prof. UKSW dr hab. inż. Marek Kloss 
z WBnS, dr Dominika Dzwonkowska z WFCh, 
dr Rafał Wiśniewski z  WnhiS, dr Marcin 
Zarzecki z WnhiS. Kierownikiem projektu jest 
profesor UKSW dr hab. Jerzy Romanowski. 
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Zbudowaliśmy sieć 
wsparcia 

Analiza sytuacji rodzinnej wychowanków 
Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii 
stała się punktem wyjścia do opracowania 
przez zespół naukowców z UKSW modelu 
współpracy ośrodków z  rodzinami pod-
opiecznych. To efekt projektu pn. Zasoby 
rodzinne wychowanków ośrodków socjote-
rapeutycznych. Rola rodziny z perspektywy 
czynników ryzyka i czynników chroniących 
w rozwoju zachowań młodzieży. 

Uzyskane wyniki badań pozwoliły na 
wyodrębnienie zarówno czynników ryzyka, 
jak również czynników chroniących – wspie-
rających prawidłowy rozwój młodych ludzi. 
Wypracowano konkretne propozycje i reko-
mendacje wzmacniania rodziny w procesie 
wychowywania dzieci i  młodzieży, w  ich 
naturalnym środowisku, co może przyczynić 
się do ograniczenia zewnętrznych interwen-
cji. Przeanalizowano rolę ośrodków socjo-
terapii w poprawie jakości życia młodzieży 
zagrożonej marginalizacją. 

Wnioski zostaną zaprezentowane w przy-
gotowywanej monografii, a także podczas 
zaplanowanej Ogólnopolskiej Konferencji pt. 
Zasoby wewnętrzne i rodzinne wychowanków 
młodzieżowych ośrodków socjoterapii w sieci 
wsparcia społecznego, która odbędzie się 4 
marca br. na UKSW. 

grant na projekt został przyznany 
w ramach realizacji strategii rozwoju uczelni 
(dziedzina B). Kierownikiem projektu była 
dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW z Wydziału 
nauk Pedagogicznych, pozostałymi uczest-
nikami : dr hab. prof. UKSW henryk gasiul 
(WFCh), dr Agnieszka Regulska (WSnR), dr 
Beata Krajewska (WnP), dr Martyna Żelaz-
kowska (WnP) oraz mgr Iwona Pilichowska 
(WnP). 

Zmiany w kapitale 
innowacyjnym Polski 

i UE – propozycje 
z UKSW

Koncepcję gospodarki Opartej na Wiedzy 
z  uwzględnieniem roli szkolnictwa wyż-
szego opracował interdyscyplinarny zespół 
naukowy kierowany przez ks.  prof. zw. dr. 
hab. Sławomira h. Zarębę, dyrektora Insty-
tutu Socjologii UKSW. Badania prowadzono 
w ramach przyznanych funduszy na realizację 
strategii rozwoju uczelni w grupie nAUKA. 
Projekt pn. „Bilans kapitału innowacyjnego 
Polski i UE oraz zmian środowiska demo-
graficzno-ekonomicznego szkolnictwa 
wyższego w koncepcji GOW – scenariusze 
zmian” dotyczył badań eksperckich, które 
mogą być wykorzystane przez podmioty B+R 
(badania i rozwój), a także sektor publiczny 
z uwzględnieniem szkolnictwa wyższego. 

Polegał on na dogłębnej analizie aktual-
nego stanu prawa o szkolnictwie wyższym 
z perspektywy polskiej, prawa Unii Europej-
skiej oraz prawa międzynarodowego. Prze-
prowadzono dokładną analizę legislacji doty-
czącej szkolnictwa wyższego, w tym analizę 
dokumentacji z procesu legislacyjnego, ana-
lizę przepisów prawnych oraz analizę orzecz-
nictwa w tym zakresie. Równolegle, w ramach 
analiz społeczno-ekonomicznych opisana 
została koncepcja gospodarki Opartej na Wie-
dzy – gOW (m.in. wskaźniki innowacyjności 
bazujące na Oslo Manual, Międzywojewódzki 
Indeks Innowacyjności gospodarki, European 
Innovation Scoreboard – Europejska tablica 
Wyników w Zakresie Innowacyjności, Regio-
nal Innovation Scoreboard). Zaawansowana 
analiza statystyczna umożliwiła zbudowanie 
prognostycznych modeli demograficznych 
opartych o analizę systemów finansowania 
szkolnictwa wyższego, i  na tej podstawie, 
uwzględniając szeregi czasowe, zbudowane 
zostały modele scenariuszy rozwojowych. 
Ujawniły nie tylko wektory i konsekwencje 
społeczno-ekonomiczne procesów depopu-
lacji obserwowalnych nawet przy dodatnim 

saldzie migracji wewnętrznej Mazowsza, ale 
także wskazały, iż transfer działalności badaw-
czo-rozwojowej do sektorów gospodarki jest 
niewielki; identyfikujemy wysoki poziom emi-
gracji wykwalifikowanej, a także brak kohe-
rencji między prowadzonymi przez jednostki 
naukowe i szkoły wyższe badaniami a potrze-
bami gospodarki i rynku pracy.

niski bilans płatniczy Polski w dziedzinie 
wymiany handlowej w zakresie osiągnięć 
naukowo-technicznych, praw własności, 
patentów, licencji i  znaków towarowych 
oraz usług technicznych to ponadregionalne 
konsekwencje niskiego udziału nakładów na 
rozwój sektora B+R w skali kraju. 

W skład zespołu badawczego weszli: dr 
Dominika Dzwonkowska – WFCh, dr Alek-
sandra Syryt – WPiA, dr Rafał Wiśniewski – IS 
WnhiS oraz dr Marcin Zarzecki – IS WnhiS.

Wyniki analizy zostały przedstawione 
podczas konferencji pt. „Idea Universitas 
w gospodarce Opartej na Wiedzy – scena-
riusze zmian”, która odbyła się 10 listopada 
2015  r. Ze wszystkimi wynikami projektu 
będziemy mogli zapoznać się w  publika-
cji, która ukaże się w I kwartale 2016 r. pod 
redakcją ks.  prof. zw. dra hab. Sławomira 
h. Zaręby i dra Marcina Zarzeckiego. 
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Myślę po angielsku 
to projekt realizowany przez Studium Języków Obcych w okre-
sie od 5 maja do 30 listopada 2015 r. Polegał na opracowaniu 
zestawu ćwiczeń interaktywnych do publikacji ks. prof. Macieja 
Bały „I CAnnOt hElP BUt WOnDER: IntRODUCtIOn tO PhI-
lOSOPhy”, wydanej w wersji papierowej przez Wydawnictwo 
UKSW oraz w wersji elektronicznej przez Amazon.com. Książka 
wprowadza w myślenie filozoficzne. Była ona już wykorzystana 
przez lektorów SJO UKSW. W efekcie realizacji projektu powstały 
ćwiczenia interaktywne zamieszczone na platformie e-learnin-
gowej UKSW. Produkt jest wykorzystywany przez: 
•	 pracowników dydaktycznych SJO w ramach prowadzonych 

zajęć dla studentów, doktorantów i pracowników UKSW; 
•	 pracowników naukowo-dydaktycznych WFCh UKSW prowa-

dzących translatoria lub zajęcia w języku angielskim; 
•	 innych zainteresowanych pracowników, doktorantów i stu-

dentów UKSW. 
Projekt realizowany był przy współpracy z CSI UKSW. 

Zespół projektowy: 

•	 Anna Chojnowska – obsługa administracyjna 
•	 Paweł Cieszkowski – stworzenie e-booka i obsługa informa-

tyczna 

•	 Mirosława Majdan – adaptacja tekstu, ćwiczenia 
•	 Monika nowosielska – adaptacja tekstu, ćwiczenia 
•	 Prof. Jean Ward – konsultacja językowa

http://e-pomoce.sjo.uksw.edu.pl

Majątek w HSM 

Aplikacja internetowa hSM (helpdesk Składniki Majątku) służy do wspomagania procesu zarządzania cyklem życia składników majątku UKSW. 
Jest rozszerzeniem modułu środków trwałych z systemu SIMPlE.ERP o funkcje helpdesku. Z punktu widzenia użytkownika aplikacja pozwala na 

zgłaszanie wszelkiego rodzaju problemów związanych ze składnikami majątku, za które użytkownik jest odpowiedzialny. 
Dostęp do aplikacji dla wszystkich aktywnych pracowników uczelni: http://hsm.uksw.edu.pl . logowanie odbywa się poprzez Centralny System 

Uwierzytelniania (CAS).

http://e-pomoce.sjo.uksw.edu.pl
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Innowacyjna archeologia 
Innowacyjne metody nauczania studentów 
archeologii w zakresie dokumentacji znale-
zisk archeologicznych to efekt projektu reali-
zowanego w Instytucie Archeologii Wydziału 
nauk historycznych i Społecznych w okresie 
od 13 kwietnia do 30 listopada 2015 r. Metody 
są zgodne z wymogami współczesnego roz-
woju przestrzennego kraju. Prace badawcze 

podejmowane przez pracowników Instytutu 
będą miały charakter innowacyjny poprzez 
tworzenie nowych, pionierskich w skali ogól-
nopolskiej standardów dokumentacji prac 
archeologicznych. Kierownikiem projektu 
jest prof. dr. hab. Zbigniew Kobyliński, dyrek-
tor Instytutu Archeologii.

Rehabilitacja technologią

Powstanie nowoczesnej pracowni dydak-
tyki i rehabilitacji osób z niepełnospraw-
nością intelektualną podniesie jakość 
kształcenia i przyczyni się do popularyzacji 
niedawno powstałego kierunku studiów – 
zakładał projekt realizowany na Wydziale 
Nauk Pedagogicznych w okresie od 1 maja 
do 30 listopada ub. roku. 

Pracownia, która służy przede wszystkim 
studentom Pedagogiki niepełnosprawnych 
Intelektualnie i tyflopedagogiki, wyposażona 
jest m.in. w tablicę interaktywną dotykową, 
plansze i płytki grafomotoryczne, programy 
do nauki pisania, czytania i  liczenia. Obok 
wymienionych narzędzi dydaktycznych zaku-
piono pomoce terapeutyczne i  rehabilita-
cyjne służące stymulacji lewej i prawej półkuli 
mózgu, usprawnieniu i rozwijaniu orientacji 
przestrzennej, a także ćwiczeń motorycznych. 

Jakość zajęć metodycznych umożliwia 
studentom zdobywanie wiedzy z zakresu 

nowych technologii wspomagających roz-
wój osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną oraz nabywanie kompetencji społecz-
nych, dzięki wizytom w pracowni uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną. 

Projekt pn.”Stworzenie i  wyposażenie 
nowoczesnej pracowni dydaktyki i rehabi-
litacji osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną”, realizowany był pod kierunkiem dr 
Kingi Krawieckiej (WnP) w ramach strategii 
rozwoju UKSW.

Sztuka w  pedagogice

W  bieżącym roku akademickim studenci 
pedagogiki zyskali nowe narzędzie w pro-
cesie kształcenia  – pracownię arteterapii. to 
miejsce, gdzie za pomocą nowoczesnych i róż-
norodnych narzędzi metodycznych można 
organizować przedstawienia teatralne, warsz-
taty plastyczne, spektakle muzyczne. Studenci 
będą uczyć się metodyki zajęć z edukacji arty-
stycznej w przedszkolu i szkole, metodyki gier 
i zabaw, technik plastycznych, dramy – także 
w terapii osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną i z wieloraką niepełnosprawnością. 
Zajęcia będą organizowane także we współ-
pracy z placówkami oświatowymi z oddzia-
łami integracyjnymi oraz Stołecznym Centrum 
Edukacji Kulturalnej. 

Projekt pn. „Stworzenie i  wyposażenie 
nowoczesnej pracowni arteterapii” realizo-
wany był w ramach realizacji strategii rozwoju 
uczelni, w okresie od 1 maja do 30 listopada 
ub. roku, pod kierunkiem dr Kingi Krawieckiej 
(WnP). 



NewsletterUKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

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

7

Zespół redakcyjny
Biuro Informacji i Promocji UKSW

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

Skład graficzny: Wojciech Bryda (Wydawnictwo UKSW)

Fantomy na UKSW

Sprzęt umożliwiający naukę podstaw 
ratownictwa medycznego został zakupiony 
w ramach uzupełniania infrastruktury dydak-
tycznej WnhiS, a zwłaszcza kierunku Bezpie-
czeństwo Wewnętrzne. Istotnym elementem 
programu kształcenia jest przedmiot „Pod-
stawy ratownictwa medycznego”, do realizacji 
którego potrzebna jest specjalistyczna apara-
tura pozwalająca na ćwiczenie określonych 
umiejętności studentów tego kierunku. W dal-
szej perspektywie planowane jest udostępnie-
nie urządzeń ogółowi studentów, jak również 
pracownikom uczelni na potrzeby organiza-
cji szkoleń z  zakresu udzielania pierwszej 
pomocy. W ramach projektu zakupiono pięć 
fantomów za kwotę 14855 zł.

Kierownikiem projektu pn. „Wyposażenie 
pracowni do nauki i szkoleń w zakresie pod-
staw ratownictwa medycznego” jest dr Krzysz-
tof Cebul z Instytutu Politologii WnhiS UKSW.

Nowa Pracownia Metodyczna

Powstanie Pracowni Metodycznej do Kształ-
cenia nauczycieli w Obszarze Edukacji Zdro-
wotnej i Profilaktyki to efekt projektu realizo-
wanego przez Wydział nauk Pedagogicznych 
UKSW od maja do listopada 2015 r. W pra-
cowni studenci mogą praktycznie przygoto-
wywać się do przyszłych zadań zawodowych 
w placówkach przedszkolnych i szkolnych, 
poznać zasób pomocy dydaktycznych i ich 
możliwe zastosowanie oraz realny wpływ na 
rozwój podopiecznych. Ze względu na spe-
cyfikę zawodu jest niezwykle istotne, by tych 
działań nie przesuwać na okres pracy zawo-
dowej, ponieważ dyplom UKSW pozwala 
na podjęcie pracy z dziećmi, co nakłada na 
uniwersytet bardzo dużą odpowiedzialność 

za dzieci – podopiecznych naszych obecnych 
i przyszłych studentów. 

Szeroko rozumiana polityka społeczna 
i zdrowotna kładzie nacisk na podnoszenie 
świadomości własnego zdrowia oraz pro-
filaktykę. Działania o charakterze profilak-
tycznym mogą dotyczyć wielu problemów 
zdrowotnych i społecznych występujących 
wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i/
lub czynników zwiększających ryzyko wystą-
pienia tych problemów. największa liczba 
wymagań MEn dotyczy bezpieczeństwa 
i profilaktyki wypadków, urazów i zatruć oraz 
profilaktyki chorób. Znaczące obszary wyma-
gań powtarzają się w różnych przedmiotach 
i na kolejnych etapach edukacji.

Nasz Patron 

Dzięki funduszom na realizację strategii rozwoju Uczelni wykonane zostały tablice upamiętniające 
patrona UKSW, Kardynała Stefana Wyszyńskiego. na sześciu tablicach znalazły się cytaty z wypowie-
dziami Kardynała, m.in. podczas wizyty na AtK , oraz zdjęcia upamiętniające postać wielkiego Polaka. 
na jednym ze zdjęć uwieczniony został kardynał Wyszyński i  św. Jan Paweł II w niecodziennej scenerii. 
Zachęcamy wszystkich do obejrzenia tablic pamiątkowych znajdujących się w kapusie przy ul. Dewajtis 
5 na drugim piętrze w nowej części gmachu. 
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