
Ks. prof. dr hab. Stanisław 

Dziekoński, rektor UKSW 

został wybrany 18 marca br. 

na drugą kadencję 2016-2020. 

Otrzymał 83 głosy elektorskie 

na 95 możliwych.

Ks. prof. Dziekoński jest związany  
z Uczelnią od 1992 r., kiedy rozpoczął 
studia katechetyczne na Wydziale Teo-
logicznym Akademii Teologii Katolick-
iej. W 1999 roku otrzymał stopień dok-
tora nauk teologicznych. Habilitację w 
zakresie nauk teologicznych uzyskał  

w 2006 r. W 2014 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk społecznych. Jest autorem 
ponad 160 publikacji o tematyce pedagogicznej i teologicznej, w tym siedmiu 
monografii, oraz współautorem i współredaktorem licznych książek z zakresu pedagogiki  
i katechetyki. Jest również członkiem rad naukowych czasopism z wymienionego zakresu. 
W latach 2005-2008 był prodziekanem, a następnie w latach 2008-2012 dziekanem 
Wydziału Teologicznego UKSW. Na tym wydziale w latach 2006-2015 pełnił funkcję 
kierownika Katedry Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki. Od 
roku akademickiego 2015/16 jest kierownikiem Katedry Pedagogiki Kultury i Edukacji 
Międzykulturowej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW. Rektorem UKSW został 
wybrany w 2012 r.  W pierwszej kadencji dwukrotnie otrzymał nagrodę Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego – indywidualną I stopnia, za osiągnięcia organizacyjne podejmowane 
na rzecz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W przedstawionym przez ks. 
prof. Dziekońskiego programie na kadencję 2016-2020 Ksiądz Rektor wskazał przede 
wszystkim utrzymanie bezprzymiotnikowego charakteru Uniwersytetu poprzez uzyskanie 
nowych uprawnień do doktoryzowania z chemii, biologii, ochrony środowiska oraz nauk 
medycznych. Planowane jest także uruchomienie nowych kierunków studiów, związanych 
ze współczesnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi (np. studiów „człowiek  
w cyberprzestrzeni”) oraz  programów w j. angielskim dla  
studentów z zagranicy. W programie na drugą kadencję  
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ks. prof. S. Dziekoński wskazał na 
konieczność rozwijania innowa-
cyjnych badań naukowych. W tym celu 
zostały już wyposażone w nowoczesną 
aparaturę laboratoria oraz powołano dwa  
centra badawcze: Centrum Technologii  
Informatycznych Nauk Humanistyc-
znych i Społecznych oraz Centrum Anato-
mii Wirtualnej i Symulacji Chirurgicznej  
im. Jana Pawła II. W dalszym ciągu będzie 
rozwijana koncepcja e-Uniwersytetu pop-
rzez wdrożenia aplikacji mobilnychdla 
studentów, elektronicznego obiegu do-
kumentów, integracji systemu e -Puap 
z obsługą pomocy materialnej dla stu-
dentów, doskonalenie elektronicznych 
systemów wspomagających zarządzanie 
uczelnią. Ks. prof. Dziekoński zapowiedział 
także utworzenie uczelnianego systemu 
motywacyjnego, którego ważnym ele-
mentem będzie nagroda rektora za innowa-

-cyjność w dydaktyce oraz w badaniach 
naukowych. Uniwersytet Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego jest uczelnią, która dy-
namicznie się rozwija, stąd konieczność 
dalszego rozwoju infrastruktury. W tym 
roku zakończy się inwestycja Centrum 
Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej,  
w dalszej perspektywie planowana jest bu-
dowa hali sportowej oraz Domu Młodego 
Naukowca. Uczelnia rozpoczęła generalny 
remont historycznego budynku przy ulicy 
Dewajtis. 

Uczestniczymy w wydarzeniu, 
które łączy trzy niezwykle ważne, 
a bardzo rzadko występujące obok  
siebie wymiary:  naukę, gospodarkę  
i wartości – powiedział wicepremier 
Jarosław Gowin, Minister Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego podczas  
inauguracj i  projektu Centrum 
Anatomii Wirtualnej i Symulacji  
Chirurgicznej, które odbyło się  
9 marca w Kampusie Wóycickiego 
UKSW.

Na inaugurację przybyli wiceministrowie 
sześciu resortów, w tym ministerstw zdrowia 
i cyfryzacji, przedstawiciele administracji 
rządowej i samorządowej, uczelni wyższych 
i ośrodków medycznych oraz Kardynał 
Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz UKSW. 
Witając Gości Rektor ks. prof. Stanisław 
Dziekoński powiedział, że uroczystość 
jest owocem przeprowadzanych od 
kilku lat na uczelni zmian w kierunku 
prowadzenia badań użytecznych dla 
gospodarki i społeczeństwa. Genezę, 
zadania i cele Centrum Anatomii Wirtualnej 
i Symulacji Chirurgicznej przedstawił 
jego twórca i dyrektor prof. Wiesław 
Nowiński: – Zaczniemy od działalności 
edukacyjnej w oparciu o istniejące atlasy 
mózgu. Potem będziemy budować 
atlasy elektroniczne całego ciała, modele 
wirtualnego pacjenta. Wszystkie elementy 
będziemy komercjalizowali wprowadzając 

na rynek globalny. Na koniec chcemy 
skomercjalizować samo Centrum jako 
globalny produkt – mówił podkreślając 
znaczenie zbudowania polskiej marki  
w obszarze światowej medycyny. 
- Dostępne dziś atlasy zrobiłem  
w laboratoriach w innych krajach, a teraz 
chcę tworzyć je w Polsce, spełniając jedno 
marzenie: dawać im wizytówkę made  
in Poland – wyznał Profesor.

Centrum Anatomii Wirtualnej to zalążek 
szkoły medycznej przy UKSW. Powołania 
takiego wydziału życzył naszej uczelni 
św. Jan Paweł II podczas przyjmowania 
doktoratu honoris causa w 2001r. 
Medycyna na UKSW będzie przełomowa 
dzięki stosowaniu innowacyjnych narzędzi 
i współpracy z najlepszymi światowymi 
ośrodkami medycznymi i technologicznymi, 
ale również z powodu  zmiany paradygmatu 
podejścia do pacjenta. – 
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Po wyborze rektora kalendarz wyborczy 
przedstawia się następująco:

1. Ustalenie i ogłoszenie listy 
kandydatów na stanowiska 
prorektorów. Przeprowadzenie 
zebrań wyborczych na stanowiska 
prorektorów i stwierdzenie 
dokonania wyborów prorektorów – 
do 30 kwietnia 2016 r.

2. Wybór elektorów wydziału na 
poszczególnych wydziałach – do 
30 kwietnia 2016 r.

3. Wybór dziekanów i prodziekanów – 
do 31 maja 2016 r.

4. Wybór członków Senatu i rad 
wydziałów – od 1 do 30 czerwca 2016 r.

Więcej na www.uksw.edu.pl
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Chcemy przejść od medycyny jako  
sztuki leczenia patologii do medycyny 
powiązanej z ludzkim zachowaniem, 
związanej z profilaktyką, opartej o filozofię, 
socjologię, psychologię – podkreślał prof. 
Nowiński. Szkoła medyczna będzie bazą 
do budowy Centrum Neurotechnologicz-
nego, a w dalszej perspektywie powstania  
Technopolish i Polskiej Doliny Krzemowej, 
czyli zbudowania Polski innowacyjnej. 
To jednak wymaga zmiany mentalności, 
prawa, a nawet moralności. W tym 
kontekście Dyrektor Centrum przywołał 
słowa Patrona uczelni kard. Stefana 
Wyszyńskiego: Nie może być ekonomii 
bez etyki i moralności. Jeżeli mamy niepo- 
wodzenia w dziedzinie rozwoju gospodar- 
czego,  dzieje  się to na skutek braku etyki. 
Nakreślony przez prof. Nowińskiego projekt 
Centrum w pełni wpisuje się w strategiczne 
cele polskiego rządu i polskiego państwa   
– podkreślił minister Gowin, który zwrócił 
uwagę również na innowacyjny charak-
ter projektu, światowy dorobek jego au-
tora oraz personalistyczne ujęcie procesu 
leczenia. – Ten splot czynników uczyni  
z Centrum ośrodek promieniowania person-
alistycznego w medycynie na całą Polskę,  
i mam nadzieję, na całą naukę europejską, 
a z czasem – znając pański rozmach  
– ośrodek promieniowania na cały świat  
– powiedział wicepremier. Rozmach 

projektu wzbudził uznanie kardynała  
Nycza, który powiedział, że tylko am-
bitni ludzie osiągają swoje cele. Kardynał 
nawiązał do papieskiego życzenia 
sprzed 15 lat, mówiąc, że utworzenie 
wydziału medycznego na UKSW to 
właściwy kierunek, któremu kibicuje  
i błogosławi.

Minister Małgorzata 
Sadurska na UKSW

7 marca odbyło się spotkanie  
Jego Magnificencji Rektora UKSW,  
ks. prof. dr. hab. Stanisława 
Dziekońskiego z szefową 
Kancelarii Prezydenta RP, Panią 
Małgorzatą Sadurską.

 Podjęta została kwestia wspólnych 
p r z e d s i ę w z i ę ć ,  z w i ą z a n y c h  
z obchodami 1050-lecia chrztu Polski.  
Była to również okazja do przybliżenia 
Pani Minister kierunków rozwoju  
Uniwersytetu oraz nowych inicjatyw, które  
są odpowiedzią na wyzwania stojące 
przed naszą Uczelnią. Obie strony 
zadeklarowały wolę nawiązania 
ściślejszej współpracy.
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Delegacja UKSW  
na Ukrainie

Siedem uniwersytetów odwiedzili 
członkowie delegacji naszej uczelni 
podczas wizyty na Ukrainie w dn.  
21-27 lutego br.

Celem wizyty była prezentacja UKSW oraz 
nawiązanie współpracy z ukraińskimi 
uczelniami wyższymi. Spotkania 
odbywały się w Kijowie (m.in. na 
Kijowskim Narodowym Uniwersytecie 
im. Tarasa Szewczenki), Charkowie  
i Dniepropietrowsku. Rozmawiano m.in. 
o wspólnych projektach naukowych, 
wymianie studentów, praktykach i stażach 
naukowych, organizacji konferencji. 
Delegacja UKSW spotkała się również  
z przedstawicielami wspólnot religijnych, 
w tym rektorem Prawosławnej Akademii 
Teologicznej w Kijowie. W skład naszej 
delegacji wchodzili dr Tomasz Kulpa z WMP, 
ks. dr Rafał Bednarczyk z WT oraz Maria 
Borsuk, studentka WPiA. 
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W   m a r c o w y m   n e w s l e t t e r z e 
informowaliśmy o projekcie Cen-
trum Edukacji Przedszkolnej  
i Wczesnoszkolnej UKSW. To  
pierwszy krok do przekształcenia 
kampusu przy ul. Wóycickiego  
w nowoczesne miasteczko uniwer-
syteckie, w którym powstaną miej-
-sca pracy dla studentów, akade-
mikii obiekty sportowe.

Umowa o realizacji inwestycji została 
zawarta pomiędzy spółką Profbud Edu-
kacja a Uniwersytetem Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Na działce o powierzchni 
około 3550m2 wybudowany zostanie 
obiekt o powierzchni  1415m2. Zakończenie 
prac budowlanych planowane jest na 31 
lipca 2016. Stawiamy na innowacyjność: 
nasze centrum ma się różnić od innych 
tego typu obiektów, w Warszawie i nie 
tylko. Najważniejsze jest dla nas, aby bu-
dynek był funkcjonalny i wygodny zarów-
no dla dzieci, jak i dla personelu – mówi 
Paweł Malinowski, prezes grupy Profbud. 
Ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW, 
podkreśla, że plany wybudowania przedsz-
kola pojawiały się już wcześniej, jednak do 
tej pory nie było możliwości ich realizacji. 

– Trudności wynikały przede wszystkim  
z tego, że nie mieliśmy gdzie budować, nie 
mieliśmy własnej ziemi. Odkupienie dość 
dużych terenów od miasta w ubiegłym 
roku sprawiło, że możemy przeznaczyć je 
m.in. na budowę Centrum Edukacji Przed-
szkolnej i Wczesnoszkolnej. Moim oso- 
bistym pragnieniem było, aby realizować 
ten projekt we współpracy z inwestorem 
zewnętrznym. W ten sposób wprowadzimy 
nowe narzędzie w postaci fundatora, mece-
nasa i  możemy stworzyć zupełnie nowe 
możliwości dla naszej uczelni – tłumaczy. 
Centrum Edukacji Przedszkolnej i Wcze-
snoszkolnej będzie w stanie przyjąć około 
80 dzieci. Choć dedykowane studentom  
i wykładowcom UKSW, ma być również ot-
warte na członków lokalnej społeczności, 
mieszkańców dzielnic. – Trudno placówkę, 
która ma być użyteczna społecznie, 
zamykać. Tworzymy to centrum także po to, 
aby bardziej związać się ze społecznością 
lokalną i sprawić że potencjał, który mamy, 
stanie się dla niej użyteczny – mówi Ks. 
Rektor. W Centrum będą prowadzone ob-
serwacje, na podstawie których zostaną 
wyciągnięte wnioski, które mają później 
przekuć się na wypracowanie programu 
edukacyjnego, adekwatnego do potrzeb 
współczesnego dziecka. – Chcemy nie  

tylko uczyć dzieci, ale i uczyć się od nich.  
To ważne w kontekście zmian, jakie pr-
zynosi współczesność na gruncie peda-
gogicznym – tłumaczy Rektor. Istotną rolę 
ma odegrać również ścieżka edukacyjna 
skierowana do rodziców: różnorakie spot-
kania, wykłady, kursy czy nawet studia 
podyplomowe certyfikowane dyplomem 
UKSW. –  Chodzi o pewien rodzaj syner-
gii w wychowaniu pomiędzy tym, co my 
będziemy robić w ramach zajęć w przedsz-
kolu a tym, co robią rodzice jako wychow-
awcy w domach – wyjaśnia Rektor. Budowa 
stanowi pierwszy krok w przekształcaniu 
kampusu przy ul. Wóycickiego w miastec-
zko akademickie  – istnieją już realne plany 
budowy Domu Młodego Naukowca, aka-
demików (dla studentów i wykładowców) 
i centrum sportowo-rekreacyjnego, a także 
organizacji miejsc pracy dla studentów (do-
celowo ma ich być 200-250). Baza naukowo-
dydaktyczna, mieszkania, miejsca pracy,  
opieka nad dziećmi oraz możliwość rekreacji 
składają się na kompleksową, nowoczesną  
i spełniającą najwyższe standardy 
jednostkę.

Rola Profbudu nie skończy się na wybudow-
aniu placówki – deweloper będzie czyn-
nie partycypował w jej funkcjonowaniu.  
Po zakończeniu inwestycji zostanie utwo- 
rzona Rada Powiernicza (przewodniczący  
i 6 członków), której celem będzie czuwanie 
nad realizacją zadań powierzonych UKSW.  

Warto podkreślić, że Profbud od dłuższego 
czasu realizuje inicjatywę PROFBUD  
4 KIDS, w ramach której wspiera różne 
aktywności skierowane do dzieci.  
Do tej pory były to takie przedsięwzięcia 
jak np. objęcie opieką finansową szkółki 
piłkarskiej Beniaminek Krosno, mecenat 
nad konkursem „Ośmiu Wspaniałych” Fun-
dacji Świat na TAK czy budowa nowocz-
esnego obiektu sportowego – hali pneu-
matycznej w Krośnie. Budowa Centrum 
Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 
bardzo dobrze wpisuje się więc w działania  
dewelopera.

 

Ksiądz Rektor UKSW, Prezes Profbudu na placu budowy
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Współpraca z austriackimi pedagogami

7 marca na naszą uczelnię przebyła delegacja władz Kirchliche Pädagogische Hochschule 
Wien/Krems (Kościelna Wyższa Szkoła Pedagogiczna) z Austrii. W skład delegacji wchodzili: 
J.M. Rektor dr Christoph Berger i trzech Prorektorów: mgr Notburga Grosser (ds. kształcenia), 
dr Andreas Weissenbäck (ds. studiów) i dr Thomas Krobath (ds. projektów badawczych                      
i współpracy międzynarodowej).

W imieniu J.M. Księdza Rektora gości przyjął Prorektor UKSW ds. nauki i rozwoju prof. dr 
hab. Cezary Mik. Głównym przedmiotem rozmów było nawiązanie współpracy z UKSW. 
Po spotkaniu goście z Wiednia udali się na Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW, gdzie 
zapoznali się z ofertą edukacyjną i prowadzonymi projektami badawczymi. 

Na austriackiej uczelni kształcą się nauczyciele wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 
nauczanych w szkołach podstawowych i średnich. Jest to największa w Austrii prywatna 
uczelnia przygotowująca kadry oświatowe.
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Minister liczy na nas

Mam nadzieję na bliższą współpracę  
w ramach naszych kompetencji, między 
Uniwersytetem Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego a Ministerstwem Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Liczę na 
wnioski naukowe, z których chcę 
czerpać w swojej pracy – powiedziała 
minister Elżbieta Rafalska, otwierając  
2 marca II Międzynarodową Konferencję 
„Praca socjalna w perspektywie XXI 
wieku. Ubóstwo. Praca. Zdrowie”, 
zorganizowaną przez Katedrę Teorii 
i Metod Pracy Socjalnej w Instytucie 
Socjologii UKSW.

Nasza uczelnia od początku swojej 
działalności zajmuje się zagadnieniami 
pracy socjalnej – podkreślił witając Gości 
JM Rektor Uniwersytetu, ks. prof. Stanisław 
Dziekoński. 

Pani Minister zwróciła uwagę na wielką rolę  
i znaczenie pracownika socjalnego  
w kontekście współczesnych problemów, 
a odnosząc się bezpośrednio do tematu 
konferencji zauważyła, że wypracowane 
wnioski mogą mieć wpływ na kształt 
przygotowywanych przez resort rozwiązań. 
Zwróciła też uwagę na szanse, jakie niesie 
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci, jeśli chodzi o funkcjonowanie pomocy 
społecznej, by nabrała ona nowego wymiaru, 
nie ograniczonego do pomocy materialnej, 
ale stawiającego na indywidualne programy 
czy kontrakty socjalne. Zaznaczyła, iż mocno 
poprawi się sytuacja rodzin wielodzietnych 
oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. 
Wyraziła przekonanie, że otworzą się nowe 
możliwości dla pracy socjalnej.

Minister Rafalska zwróciła także uwagę 
na szereg problemów do rozwiązania. 
Przypominając, że około 20% gmin 
nie spełnia wymogu związanego  
z zatrudnieniem pracowników socjalnych, 
wyraziła nadzieję, iż zostanie wypracowane 
wspólne stanowisko zmierzające do 
dobrego kierunku w działaniu pracy 
socjalnej.

Uczestnicy Konferencji dyskutowali m.in.  
o złożoności problemów w pracy socjalnej, 
pracy z rodziną, w środowisku lokalnym 
czy formach pracy z seniorami. To ostatnie 
zagadnienie w interesującym referacie 
 „Styl życia a zdrowie osób starszych” 
poruszyła podsekretarz stanu w MRPiPS  
dr Elżbieta Bojanowska. 
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Przekleństwo chrześcijan 
Wschodu 

Zniknięcie chrześcijan z Bliskiego 
Wschodu oznacza, że kultura media-
cyjna zostanie zastąpiona kulturą 
przemocy. Runą mosty łączące cywi-
lizacje. To oznacza też katastrofę dla 
tych muzułmanów, którzy nie chcą 
być ekstremistami – mówił prof. Jean-
François Colosimo podczas wykładu: 
„ Z b ę d n i   l u d z i e .   P r z e k l e ń s t w o 
c h r z e ś c i j a n   W s c h o d u ” ,   k t ó r y 
wygłosił 3 marca na UKSW.

Wykład odbył się dzięki wsparciu ambasady 
Francji oraz Instytutu Francuskiego  
w  Polsce, z którym nasza uczelnia 
rozpoczyna stałą współpracę.  
Przedstawiając Gościa ks. prof. Maciej Bała, 
prorektor UKSW podkreślił jego znajomość 
Bliskiego Wschodu, którą zdobywał 
zarówno podczas studiów teologiczno-
filozoficznych na paryskiej Sorbonie, w 
Tesalonikach i Nowym Jorku, jak i dzięki 
kontaktom z chrześcijanami w tamtym 
regionie. Profesor Colosimo jest obecnie 
dyrektorem prestiżowego wydawnictwa 
CERF, które w swoich publikacjach 
prezentuje chrześcijańskie dziedzictwo 
Europy.  Jest cenionym publicystą oraz 
autorem filmów i książek, z których ostatnia, 
zatytułowana właśnie „Zbędni ludzie. 
Przekleństwo chrześcijan Wschodu”, ukaże 
się w polskim tłumaczeniu w poznańskim 
wydawnictwie Dialog. –  Chrześcijanie 
Wschodu nie są jakimś zaginionym 
plemieniem naszej religii, ale prawdziwymi 
braćmi w wierze. Oni byli i są dokładnie 

tam, gdzie rodziło sięchrześcijaństwo. 
Wszystko jako pierwsze działo się 
na Wschodzie. Pierwsza katedra 
chrześcijańska powstała w Aleksandrii,  
a nie w Rzymie  – podkreślał Profesor 
dodając: – Gdy muzułmanie w VII 
wieku weszli do miast chrześcijańskich 
spotkali się z kulturą, muzyką, literaturą 
chrześcijańską. Uważa się słusznie, 
że to Arabowie „przekazali” Europie 
Arystotelesa, ale przecież oni „odnaleźli” 
go w chrześcijańskich szkołach Bagdadu, 
gdzie tłumaczono dzieła filozofa z greki 
na syryjski, a dopiero potem na arabski.
Chrześcijanie przez prawie dwadzieścia 
stuleci czuli się na Wschodzie jak  
u siebie, choć postępująca islamizacja 
sprawiła, że zastygli w swojej kulturze, 
stali się żywym muzeum, przez co dla 
nas na Zachodzie są cennym źródłem 
wiedzy o najgłębszych korzeniach 
chrześcijaństwa.  Niestety, od początku 
XX wieku wskutek różnych procesów 
politycznych, inspirowanych przez 
europejskie mocarstwa, chrześcijanie 
traktowani są przez muzułmanów jak 
koń trojański. To, co dzieje się w ostatnich 
latach jest totalną katastrofą. Wraz ze 
śmiercią i exodusem bliskowschodnich 
chrześcijan cały Zachód traci 
bezpowrotnie możliwość prowadzenia 
cywilizacyjnego i kulturowego dialogu 
z Bliskim Wschodem. Skalę tych zmian 
Profesor uświadomił przypominając, 
że tak jak w 1948 r. kraje Lewantu 
bezpowrotnie straciły „swoich” Żydów, 
tak teraz z bliskowschodnich miast i wsi 
znikną kobiety, które zostaną zamknięte 
w domach. Profesor Colosimo jest 
pesymistą, jeśli chodzi o polityczną 
i religijną przyszłość społeczeństw 
na Bliskim Wschodzie.  Nie widzi też 
realnych szans na dialog chrześcijaństwa 
z islamem. Cały wykład, nagrany  
i przygotowany przez Fundację 
Globalnej Wioski, dostępny pod linkiem:    

https://youtu.be/z6110p5sejY

Radio SED CONTRA
Przedstawiamy pierwszą audycję  
z planowanego cyklu „Filozoficznie o 
umyśle”. Na początek przybliżymy naj-
popularniejsze obecnie metody obra-
zowania mózgu, które są podstawą 
wielu badań, w tym także tych o dużym 
znaczeniu dla filozofii. Zapraszamy do 
wysłuchania rozmowy Joanny Skur-
zak z dr. Michałem Bolą z Pracowni 
Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii 
Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. 
 
http://radio.filozoficzne.pl/obrazow-
anie-mozgu/

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy  
z Patrycją Mikulską, redaktorką „Ethos-
u”, kwartalnika wydawanego przez Ka-
tolicki Uniwersytet Lubelski w ramach 
działalności Instytutu Jana Pawła II. 

http://radio.filozoficzne.pl/o-instytucie-
jana-pawla-ii-i-pismie-ethos/
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Książka leczy

Wydawnictwo UKSW razem z Fundacją 
“Dr Clown” przeprowadziło wielkanocną 
zbiórkę książek dla pacjentów Instytutu 
Matki i Dziecka w Warszawie oraz Szpitala 
Bielańskiego.

Udało się zebrać imponującą liczbę 
książek dla starszych i młodszych. 
Książka leczy! Dziękujemy za Wasze 
zaangażowanie!

NewsletterUKSW

http://radio.filozoficzne.pl/obrazowanie-mozgu/
http://radio.filozoficzne.pl/o-instytucie-jana-pawla-ii-i-pismie-ethos/
https://www.youtube.com/watch?v=z6110p5sejY&feature=youtu.be
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Śpiewy gregoriańskie i ambrozjańskie  
w nadzwyczaj rzadkim, żeńskim wykonaniu, 
z improwizacjami saksofonowymi złożyły 
się na spektakl pt. REDEMPTOR Tajem-
nica Odkupienia, który odbył się 9 marca  
w pokamedulskim kościele Niepokalanego 
Poczęcia NMP przy ul Dewajtis.  Autorski pro-
gram opracowała Emilia Dudkiewicz, która 
zaprosiła do współpracy Mulierum Schola 
Gregoriana Clamaverunt Iusti, stworzony 
przez absolwentki muzykologii Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 
studentki Uniwersytetu Muzycznego im. 
Fryderyka Chopina. Ich głosy w połączeniu 
z muzyką saksofonową w wykonaniu 
Pawła Gusnara, należącego do światowej 
czołówki wirtuozów tego instrumentu, były 
wspaniałym przygotowaniem do wejścia 
w zbliżającą się liturgię Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego. Poszczególne części 
koncertu (Prolog – Syn Boży – Zbawiciel 
świata – Odwieczny i Najwyższy Król – Matka 
Odkupiciela – Konkluzja) zostały połączone 
komentarzami nawiązującymi do myśli sługi 
Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Koncert odbył się dzięki zaangażowaniu 
Międzynarodowego Centrum Dialogu 
Międzykulturowego i Międzyreligijnego 
UKSW.  Jego koordynator ks. prof. Hen-
ryk Skorowski wprowadził publiczność 
w wielkopostny klimat wydarzenia, 
słowo do zebranych skierował również 
rektor UKSW ks. prof. Stanisław 
Dziekoński. 

Saksofon współbrzmi 
z chorałem

NewsletterUKSW
Remont po 62 latach

Stary budynek kampusu w Lesie Bielańskim, doczekał się gruntowego remontu. Prace 
rozłożone są nad dwa etapy. Pierwszy, już rozpoczęty, potrwa do lutego przyszłego 
roku,  zakończenie drugiego planowane jest na koniec 2017 roku.  Jak informuje 
Małgorzata Kozłowska, zastępca Kanclerza UKSW, remont obejmie modernizację 
polegającą na osuszaniu i odgrzybianiu pomieszczeń biurowych, wykonanie instalacji 
wentylacyjnych z chłodzeniem oraz renowację elewacji. 

Dawny budynek ATK, w którym obecnie mieści się UKSW, nie był remontowany 
od 62 lat. Koszt prac rewitalizacyjnych szacowany jest na ponad 10 mln zł.

Nocny Maraton Filmowy
18 marca w późnych godzinach wiec-
zornych sale wykładowe bud. 23 na kam-
pusie przy ul. Wóycickiego 1/3 zmieniły 
się w sale kinowe. Samorząd Studentów 
UKSW zorganizował w tym czasie 
bezpłatny Nocny Maraton Filmowy dla 
wszystkich miłośników dobrego kina. 
Filmy wyświetlane podczas Maratonu 
zostały podzielone na pięć kategorii: 
Męskie Kino (Wilk z Wall Street, Pulp Fiction, 
Podziemny krąg), Dla wytrwałych: Piraci  
z Karaibów (Klątwa Czarnej Perły, Skrzynia 
Umarlaka, Na krańcu świata), Dramat  
(Piękny Umysł, Teoria Wszystkiego,  
Forrest Gump); Z przymrużeniem oka (Wiel-

ki Gatsby, Poradnik Pozytywnego Myślenia, 
Ted 2); Dreszczowce (Milczenie Owiec, 
Obecność). Bardzo dobrze zorganizowana  
i sprawnie przeprowadzona impreza 
cieszyła się dużym zainteresowaniem   
nocnych kino-maniaków. Organizator-
zy zapewniają, że będzie się ona odbywać 
cyklicznie.
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Jesteśmy na Targach Edukacyjnych

Prawo, psychologia, pedagogika, a ostatnio także nauki ścisłe – o te kierunki 
studiów najczęściej pytają licealiści na targach edukacyjnych.

Delegację UKSW, wyjeżdżającą na targi stanowią zwykle przedstawiciele Biura Rekrutacji, 
Biura Informacji i Promocji, wydziałowi koordynatorzy ds. promocji, a czasem także studenci.

Tegoroczny sezon wyjazdowo-promocyjny zainaugurowaliśmy w Ostródzie (22.01), gdzie 
także przeprowadziliśmy lekcje pokazowe z zakresu prawa (dr Marta Osuchowska WPiA) 
oraz statystyki (mgr Marek Kłocewiak).

Następnie odwiedziliśmy Sierpc (24.02), Płońsk (03.03), Łomżę (08.03), Ostrołękę (14.03)  
i Radom (15.03). Najbliższy cel stanowią Siedlce (07.04.).

Uczniowie szkół średnich, odwiedzający nasze stoisko promocyjne najczęściej pytają  
o szczegółowe zasady rekrutacji oraz przedmioty maturalne, wymagane na poszczególnych 
kierunkach. Największe zainteresowanie wzbudzają: prawo, psychologia, pedagogika, 
a ostatnio także nauki ścisłe. Często padają pytania o dokładną lokalizację naszego 
Uniwersytetu, ogólne warunki studiowania, praktyki, a także… życie studenckie.

Targi edukacyjne stanowią doskonałą okazję do bezpośredniego kontaktu  
z kandydatami na studia, a także najprostszą (najczęściej bezpłatną) możliwość 
dotarcia z ofertą edukacyjną do szerokiego kręgu odbiorców.
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Pierwszy dzień wiosny - pierwsza wygrana

W poniedziałek, 21 marca w hali przy ul. Trojdena, rozegrana została czwarta kolejka spotkań 
w ramach akademickiej ligi koszykówki mężczyzn sezonu 2015/2016. Pierwszy dzień wiosny 
okazał się szczęśliwym dniem dla koszykarzy UKSW, którzy pewnie pokonali studentów 
WUM-u. Spotkanie zakończyło się wynikiem 71:66 dla nas. Jest to pierwsza, bardzo ważna 
wygrana naszego zespołu w tej rundzie. Po przerwie świątecznej, 13 kwietnia o godz. 19:15  
w hali przy ul. Siennickiej 40, nasza drużyna zmierzy się ze studentami SWPS-u. Serdecznie 
zapraszamy i mocno trzymamy kciuki!

Dwa kierunki studiów prowadzo-
nych na WFCh UKSW: Psycholo-
gia (jednolite magisterskie) oraz  
Filozofia (II stopnia) otrzymały cer-
tyfikaty “Studia z Przyszłością”  
przyznane przez Fundację Rozwoju 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. 
Ponadto kierunek Psychologia 
otrzymał certyfikat specjalny  
“Lider Jakości Kształcenia”. 

Certyfikaty zostały przyznane w ramach  
I edycji programu akredytacyjnego  
“Studia z Przyszłością”.

Certyfikatem „Studia z Przyszłością” 
wyróżnione zostały kierunki realizow-
ane według nowoczesnych i innowa-
cyjnych programów kształcenia, dobrze 
odpowiadające na potrzeby rynku pra-
cy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia 
społeczno-gospodarczego. O przyzna-
niu wyróżnień decyduje Komisja złożona  
z wybitnych naukowców specjalizujących 
się w problematyce jakości kształcenia  
i zarządzania szkolnictwem wyższym oraz 
przedstawicieli pracodawców.

Wręczenie certyfikatów odbyło się  
16 marca, podczas uroczystej Gali w Pałacu 
Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie.

Blisko uzyskania certyfikatu był 
także kierunek Ochrona Środowiska  
II stopnia – zabrakło 5 punktów. 

Łącznie przyznano certyfikaty 40  
kierunkom na blisko 7 tysiącach kierunk-
ów studiów prowadzonych w Polsce  
(zgłoszeń do konkursu było ok. 400).
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Odpocznij na Dewajtis

Dzięki studentowi UKSW, w ra-
mach budżetu partycypacyjnego,  
na terenie kampusu przy Dewajtis 
powstanie strefa wypoczynku!

Położony w głębi Lasu Bielańskiego kam-
pus przy ulicy Dewajtis przyciąga wiele 
osób chcących odpocząć na świeżym 
powietrzu, posiedzieć w cieniu drzew czy 
obejrzeć zabytkowe obiekty. Z tych do-
brodziejstw korzystają nie tylko studenci, 
ale też mieszkańcy Bielan i sąsiednich dziel-
nic. Już wkrótce zmęczeni spacerowicze, 
po dotarciu na miejsce, będą mieli gdzie 
usiąść. Pomyślał o tym nasz student Piotr 
Rodzeń, który po konsultacjach i poparciu 
Samorządu Studentów UKSW złożył pro-
jekt do budżetu partycypacyjnego War-
szawy na rok 2016. Urzędnicy bielańskiego  
ratusza okazali niezbędną pomoc i pro-
jekt przeszedł pozytywną weryfikację.  
Już w maju na Dewajtis zostanie ustawio-
nych 10 ławek i zamontowanych pięć koszy 
na śmieci. Całkowity koszt to 15 600 zł.

Cztery lata z Fundacją Wyszyńskiego

Fundacja Wyszyńskiego, której pełna nazwa brzmi: Fundacja Niezależnych Inicjatyw 
Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, rozpoczyna właśnie piąty rok swojej 
działalności. Założyli ją trzej nasi absolwenci, przez lata zaangażowani w struktury 
Samorządu Studentów UKSW (SaS). 

Fundacja powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez najaktywniejszych, 
najbardziej kreatywnych studentów. – W kwietniu 2012 r. zdecydowaliśmy się na założenie 
fundacji jako najbardziej odpowiedniej formy działalności – mówi nam jeden z fundatorów, 
Łukasz Druchliński. Jest absolwentem WMP SNŚ, gdzie ukończył informatykę i ekonometrię 
oraz kurs nauczycielski. Już w pierwszym roku swojej działalności Fundacja Wyszyńskiego 
zorganizowała cztery ważne przedsięwzięcia. A były to: “Wielkie Postacie II RP” , “Bielanalia” 
, “Camp Zero” , “Torunée Szkiełka i Oka” 

Przez kolejne lata Fundacja Wyszyńskiego utrzymywała ścisłą współpracę ze zmieniającymi 
się zarządami SaS-u, czego owocem są: cztery edycje “Camp Zero”, dwie edycje “Camp 
Winter” i po trzy edycje “Studenckiej Zimy w Mieście” i “Kalendarza akademickiego” 
oraz wiele pomniejszych imprez i projektów. Fundacja współpracuje także z innymi 
organizacjami studenckimi i różnymi jednostkami UKSW – np. dzięki porozumieniu z 
Biurem Karier możliwe jest zaliczanie w Fundacji obowiązkowych praktyk kierunkowych. 
Do najczęstszych partnerów Fundacji należy Międzynarodowe Centrum Dialogu 
Międzykulturowego i Międzyreligijnego oraz koła naukowe: “Ceteris Paribus” i “CultureON”. 
Ponadto Fundacja pozyskuje do współpracy podmioty zewnętrzne, takie jak banki, firmy 
usługowe, przedsiębiorstwa czy instytucje rządowe. Obecnie Fundacja Wyszyńskiego 
koncentruje swoją uwagę na rozwijaniu programu “Wspieranie Niezależnych Inicjatyw 
Studenckich” (WNIS), o którym pisaliśmy w numerze styczniowym. W ramach WNIS-u 
czekają nas przed wakacjami co najmniej dwa duże wydarzenia: ogólnopolska konferencja 
młodych naukowców “Losy Czechów i Słowaków na przestrzeni dziejów” (16-18 maja, 
Wóycickiego) i druga edycja konferencji “#Netmisja” (18-19 maja, Dewajtis). – Wspieranie 
działalności studenckiej to jeden z priorytetów Fundacji, zaraz obok wychowania 
patriotycznego i obywatelskiego – mówi nam prezes Fundacji Cezary Nowak. W Fundacji 
praca wre: dopinamy piątą edycję naszej sztandarowej imprezy studenckiej, czyli... 
 “Camp Zero”!

Marek Kłocewiak
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Zapowiedzi

Multikulturowość z perspektywy 

Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW 
zaprasza studentów i doktorantów do 
czynnego udziału w Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej zatytułowanej 
„Multikulturowość z perspektywy filo-
zoficznej. Przeszłość – teraźniejszość 
– przyszłość”, która odbędzie się 
27 kwietnia o godz. 10.00 na Wyd-
ziale Filozofii Chrześcijańskiej przy  
ul. Wóycickiego 1/3. W gronie młodych 
naukowców chcemy zapytać m.in:

-jakie były i jakie są dziś relacje pomiędzy 
kulturą, narodem, patriotyzmem, 
poprawnością polityczną a filozofią, 
tolerancją, wolnością czy ideologią?

- czy filozoficzna analiza jest tu 
niezbędna, czy może raczej wystarczą 
racje socjologiczne i politologiczne?

Koszt udziału w konferencji – 30 zł, pro-
simy, by prezentacje referatów nie były 
w formie odczytu. Tytuły i abstrakty 
wystąpień (1 strona maszynopisu A4) 
wraz z afiliacją uczelnianą prosimy 
nadsyłać do 3 kwietnia 2016 na adres:

 abstrakt.konferencja@gmail.com

 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/482064901984518/

REKTOR I SENAT 
UNIWERSYTETU 

KARDYNAŁA STEFANA 
WYSZYŃSKIEGO       
w  WARSZAWIE 
mają zaszczyt zaprosić  

na spotkanie z Rodzicami Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 

zatytułowane

CO SIĘ W ŻYCIU OPŁACA,

 które odbędzie się 21 kwietnia 2016  
o godz. 13:00

w auli im. Roberta Schumana 
(budynek 21),

w kampusie UKSW przy ul. 
Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Spotkanie będzie miało charakter 
wywiadu, jaki

 z Państwem Janiną Milewską-
Dudą i Janem Tadeuszem Dudą

przeprowadzi autorka książki pt.: 
Rodzice Prezydenta

 Milena Kindziuk (UKSW, „Niedziela”)

„Requiem” dla ofiar 
katastrofy smoleńskiej

Koncert odbędzie się w przeddzień  
6. rocznicy śmierci – 9 kwietnia br.,  
o godz. 19.00 w kościele Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy 

ul. Dewajtis 5.

Wystąpią: Jakub Kaczmarek – 
kompozytor, dyrygent; soliści z Opery 
Narodowej i Opery Nova: Agnieszka 
Piass – sopran, Tomasz Piluchowski – 
tenor oraz orkiestra i chór pod batutą 

kompozytora.

„Requiem” jest nowym utworem Jakuba 
Kaczmarka, twórcy znanego oratorium 

„Ecce Homo”. 

WSTĘP WOLNY

Rektor UKSW ks. prof. Stanisław 
Dziekoński oraz Koordynator 
Międzynarodowego Centrum Dialogu 
Międzykulturowego i Międzyreligijnego 
ks. prof. Henryk Skorowski, serdecznie 
zapraszają na „Requiem”– koncert dla 
uczczenia ofiar katastrofy smoleńskiej, 
w tym osób szczególnie związanych  
z UKSW.

https://www.facebook.com/events/482064901984518/
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V Konferencja Służby Zdrowia 
„Ból i cierpienie – ognisko światła  
i ciemności. Medycyna – teologia  
– kultura” 
 
Konferencja, organizowana m.in. przez 
Okręgową Izbę Lekarską, Katolickie Stowar-
zyszenie Lekarzy Polskich, Szkołę Główną 
Służby Pożarniczej oraz naszą uczelnię, 
odbędzie się 16 kwietnia w kampusie UKSW 
przy ul. Dewajtis 5, w auli im. Jana Pawła II. 
Początek o godz. 10.00.

Ogólnopolska Konferencja Nauko-
wa „Bezdomność - problemy praw-
ne, innowacyjne rozwiązania”.

Katedra Prawa Administracyjnego  
i Samorządu Terytorialnego WPiA UKSW 
zaprasza na konferencję 15 kwietnia br.  
na UKSW (bud. 21 Auditorium Maximum, 
aula Schumana) w godzinach 9.00  - 14.00. 

Zgłoszenia udziału prosimy kierować  
na adres: r.medrzycki@uksw.edu.pl

Program - pobierz

konferencja odbędzie się 22 kwietnia 
2016 r.  w godz. 10.00-15.00, w kampusie 
UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3. Budynek 
21, Aula Schumana. W konferencji 
wezmą udział posłowie Parlamentu 
Europejskiego: Anthea McIntyre – 
Grupa Europejskich Konserwatystów 
i Reformatorów (Wielka Brytania); 
Emilian Pavel – Grupa Postępowego 
Sojuszu Socjalistów i Demokratów 
(Rumunia); Zdzisław Krasnodębski – 
Grupa Europejskich Konserwatystów 
i Reformatorów (Polska), a także 
naukowcy, przedsiębiorcy i studenci.

Program:

10.15-10.20 Powitanie uczestników 
przez Rektora UKSW

10.20-10.25    Wprowadzenie  
– K.Kietliński

10.25-11.25  I Sesja: MŚP w Unii Eu-
ropejskiej 

1. Miejsce i rola polskich MŚP na tle Unii 
Europejskiej – prof. Z. Krasnodębski 

2. Wielka Brytania (wystąpienie 
europosła)

3. Niemcy (wystąpienie europosła)

11.50-13.10 II Sesja: Uwarunkowania 
MŚP 

1. Specyfika zarządzania małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami – prof. T. 
Oleksyn 

2. Kapitał społeczny a małe i średnie 
przedsiębiorstwa – prof. K. Wielecki 

3. Warunki finansowania MŚ w Polsce –  
dr J. Schulz

4. Zarządzanie małą i średnią parafią  
w Polsce w wymiarach: inwestycyjnym, 

Wyobraźnia miłosierdzia w Polsce: 
wczoraj, dziś, jutro 

7 kwietnia w godzinach 9.00-16.00 w Auli 
Jana Pawła II (Kampus przy ul. Dewajtis 
5). Celem sympozjum jest przedstawienie 
wybranych inicjatyw miłosierdzia, 
realizowanych w Polsce przez fundacje 
i organizacje kierujące się wartościami 
chrześcijańskimi oraz podjęcie refleksji nad 
tym, jakie działania należy podejmować w 
przyszłości, aby reagować na różne obszary 
polskiej biedy.

Organizator: Katedra Prakseologii Pastoral-
nej i Organizacji Duszpasterstwa Instytutu 
Teologii Praktycznej WT UKSW

Wyzwania dla małych i średnich 
przedsiębiorstw w Polsce i w Eu-
ropie (MŚP).  Studenci i start-upy 
w Polsce 

finansowym, kadrowym i administracyj-
nym – ks. prof. K. Kietliński 

13.10-14.30 III Sesja: Szanse i bariery ro-
zwoju, słabe i mocne strony MŚP 

1. Przedsiębiorcy na temat szans i zagrożeń 
MŚP (4 wystąpienia)

2. Studenci i model biznesowy star-up (ko-
szty, ryzyko i zwrot z inwestycji)  
(dwa wystąpienia)

14.30-15.00 IV. Dyskusja

JEROZOLIMA JAKO TEKST KULTURY
Miejsce spotkania wielu tradycji  
i religii. UKSW, Dewajtis 5 
13-15 kwietnia 2016 r.

http://www.uksw.edu.pl/images/konferencje/plan_Konferencji.pdf
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Konkurs

Odpowiedź z poprzedniego numeru 
na pytania: 

1. Kiedy Patron naszego Uniwersyte-
tu pierwszy raz odwiedził Uczelnię 
na warszawskich Bielanach? 
 
Akademia Teologii Katolickiej [poprzed-
niczka UKSW]  została utworzona przez 
Radę Ministrów Polski Ludowej w 1954 
r., kiedy kardynał Stefan Wyszyński, arcy-
biskup warszawski, był internowany przez 
władze rządowe. Po odzyskaniu wolności 
trudno mu było zaakceptować uczelnię, 
utworzoną bez zgody Stolicy Apostol 
skiej. Na ATK przyjechał dopiero 5 grudnia 
1961 r. Uczestniczył w nabożeństwie w ka-
plicy akademickiej, a później w posiedze-
niu naukowym. Dość powszechna jest 
teza, że ta wizyta miała związek z nowymi  
przepisami państwowymi dot. nadawania 
stopni doktorskich i habilitacyjnych. Wśród 
recenzentów musiały być osoby spoza  
uczelni macierzystej doktoranta czy habili-
tanta. Gdyby ATK zaprzestała działalności, 
to na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim mogło dojść do zastoju kadrowego. 
Trudno było bowiem znaleźć recenzentów 
dla KUL z uczelni państwowych. Z drugiej  
strony trzeba podkreślić, że widząc postawę 
i zaangażowanie księży profesorów i pra-
cowników ATK oraz ich wierność Kościołowi, 
Prymas Tysiąclecia zaakceptował Akademię.   

I widział możliwość jej przekształcenia  
w Uniwersytet, co nastąpiło przy końcu 
drugiego tysiąclecia, 18 lat po Jego 
śmierci.

2. Kiedy św. Jan Paweł II otrzymał 
Doktorat hc UKSW?
 
Uroczyste wręczenie dyplomu doktora 
honoris causa UKSW Papieżowi  św. 
Janowi Pawłowi II odbyło się 15 grud-
nia 2001 r. w Watykanie. Powiedział On 
do nas wówczas: „Te słowa […] kieruję 
dziś do was, do przedstawicieli Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
wierząc, że ta uczelnia, przez solidne 
zaangażowanie naukowe profesorów  
i studentów, będzie kształtować du-
chowe oblicze nie tylko Polski, ale 
całej Europy. Jest to zadanie wielkie 
— wydawałoby się nawet za wielkie 
— ale jest to misja, do której wezwane  
są wszystkie europejskie środowiska 
naukowe odwołujące się do 
chrześcijańskiej tradycji. Podejmujcie to 
wezwanie z ufnością. Młodość waszej 
uczelni może być waszą siłą, źródłem 
nowych energii płynących ze świeżego 
podejścia do zagadnień, z którymi od 
wieków zmagają się inne ośrodki nau-
kowe. Wykorzystajcie możliwości, jakie 
stwarza młodość — młodość insty-
tucji i młodość ducha! Wasza młodość!” 

W pierwszej edycji konkur-
su jako pierwsi prawidłowo  
odpowiedzieli:

wśród pracowników – p. Ludmiła Grud-
niak-Wal z Biura Polityki Naukowej i Ana-
liz Strategicznych, natomiast wśród stu-
dentów – p. Marcin Bielecki z Wydziału 
Nauk Pedagogicznych.

Zwycięzców zapraszamy w godz. 
8.00-15.00 do pok. 506 (II p., nowy 
gmach, Dewajtis) po odbiór nagród.

Pytania na kwiecień:

Dla studentów:

Komu według zwyczaju wyższych uczelni 
przysługuje tytuł MAGNIFICENCJA? 

Dla pracowników:

W katastrofie samolotu  prezydenckiego 
w Smoleńsku w 2010 r.  zginęło  pięć osób 
związanych z UKSW. Podaj ich nazwiska.

Co wiemy o naszym Uniwersytecie?




