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ZMIANY ZMIANY
 7 października UKSW zainaugurował kolejny rok  
akademicki – rok, w którym rozpoczyna się druga  

kadencja Rektora ks. prof. Stanisława Dziekońskiego 
oraz rok otwierający proces systemowych zmian  

w szkolnictwie wyższym.

 Tym wyzwaniom poświęcone było niemal  
w całości przemówienie inauguracyjne Księdza  
Rektora. Odnosząc się do planowanej przez Mini- 
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego deregulacji, 
której celem jest promocja badań naukowych, Rektor  
powiedział: „Na takie rozwiązania czekaliśmy, 
ale dużym wyzwaniem dla Uniwersytetu będzie  
dostosowanie struktury kadrowo-studenckiej oraz 
całej działalności Uczelni, szczególnie w zakresie 
badań naukowych, do proponowanego nowego  
algorytmu przyznawania dotacji”. Rektor obiecał  
jednocześnie zwiększenie innowacyjności Centrów 
Badawczych poprzez tworzenie interdyscyplinarnych 
zespołów, pozyskiwanie nowatorskich projektów 
oraz jeszcze większe otwarcie na potrzeby badawcze  
podmiotów zewnętrznych. „Będziemy dążyć  
do uzyskania wyniku parametryzacji wydziałów  
na poziomie kategorii A+ i A. Wdrożony  
zostanie odpowiedni system motywacyjny – nagroda  
rektorska dla pracowników, którzy przynieśli  
największą liczbę punktów w jednostce,  
uzyskali projekt badawczy lub rozwojowy,  
osiągnęli najwyższą liczbę cytowań w jednostce.  
Nagroda rektora jest też przewidziana  
za innowacyjność w dydaktyce” – zapewnił.

 Nowa kadencja upłynie pod znakiem wysoko  
punktowanego w rankingach umiędzynarodowie-
nia nauczania, dlatego zostanie przygotowana szersza 
oferta edukacyjna w języku angielskim na pozio-
mie studiów licencjackich, magisterskich i dokto-
ranckich. UKSW rozpoczął już starania o uzyskanie  
Europejskiej Karty Naukowca. Więcej uwagi  
zostanie skierowane na współpracę z Polonią. Nowe 
władze będą rozwijać ideę e-uniwersytetu, a także  
dostosowywać infrastrukturę do potrzeb UKSW. 
Obok prowadzonych i planowanych remontów  
planowane są nowe inwestycje, w tym Centrum  
Sportowe, które zostało zakwalifikowane przez  
Ministerstwo Sportu jako strategiczny obiekt dla 
rozwoju sportu. Planowana jest też budowa Domu 
Młodego Naukowca – akademika, a w ramach  
kontraktu terytorialnego Centrum Nowoczesnej  
Dydaktyki.

 Ksiądz Rektor podkreślił osiągnięcia nasze-
go uniwersytetu, opartego „na trwałych i niezmien-
nych wartościach, a równocześnie odpowiadającego  
wymogom teraźniejszości i przyszłości”. Do naj- 
ważniejszych sukcesów zaliczył: nową jakość procesów  
kształcenia i rozwój nauki, w wyniku którego powstały  
nowoczesne i interdyscyplinarne centra labo-
ratoryjne, w tym jeden z najnowocześniejszych  
symulatorów transportu samochodowego; 
zdobycie przez kolejne wydziały uprawnień do  
doktoryzowania i habilitowania oraz stworzenie 
nowych kierunków studiów; zmiany w zarządzaniu  
finansami, które „zyskały miano wręcz rewolucy-
jnych”; stworzenie – we współpracy z Santander  
Universidades – funduszu stypendialnego;  
uruchomienie funduszu na rozwój misji i strategii 
naszej uczelni. 

 Jego Magnificencja wspomniał o wzroście  
potencjału naukowo-badawczego i dydaktycznego 
naszej uczelni, który został dostrzeżony  
przez różne instytucje publiczne i prywatne oraz  
ośrodki naukowe, co zaowocowało szeregiem umów  
o współpracy, w tym z Uniwersytetem w Oxfordzie.  
W planach jest stworzenie na UKSW Centrum  
Kompetencji w zakresie nowych technologii informa-
cyjnych oraz powołanie z Oxfordem studiów MBA  
i doktoranckich. 
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okazji inauguracji roku akademickiego okolicznościowe Listy przesłali: Prezydent RP, Marszałek  
Sejmu,  Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ministrowie czterech  resortów  
i Wojewoda Mazowiecki. 

Z Listu Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy:
Wpisana w istotę nauki kreatywność i innowacyjność wymaga, aby właściwe placówki akademickie były 
również aktywnymi ośrodkami naukowo-badawczymi, premiującymi oryginalność, nowe ujęcia i twórczy 
spór. Wiąże się to z udrożnieniem ścieżki awansu młodych uczonych. Fundamentalnie ważną kwestią jest 
także profil kształcenia - tworzony nie tylko z myślą o karierze zawodowej studenta i bieżącej sytuacji na 
rynku pracy. Naukowo-dydaktyczna działalność uczelni musi być nakierowana na szeroko pojęty awans  
cywilizacyjny naszego kraju.

Z Listu Marszałka Sejmu RP 
Marka Kuchcińskiego:
Bardzo dziękuję za zaproszenie na Inaugurację Roku Akademickiego w Uniwersytecie UKSW  
w Warszawie - uczelni pielęgnującej i rozwijającej wartości chrześcijańskie i patriotyczne, o nieocenionym  
wkładzie w kształtowanie intelektualnego i duchowego oblicza naszej Ojczyzny. (..) Studentom, którzy  
rozpoczynają swą akademicką edukację życzę, by obrane kierunki spełniły nadzieje, jakie Państwo z nimi 
wiążecie. Wszystkim zaś młodym ludziom składam życzenia wytrwałości i pasji w zdobywaniu wiedzy oraz jak  
najlepszych wyników w nauce.

Z Listu Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Jarosława Gowina:
Mamy wiele do zrobienia. Z jednej strony - ważne jest, aby uczelnie polskie stawały się  
kolebkami nowych idei, aby miały ku temu możliwości zarówno intelektualne, jak i techniczne.  
Innowacyjność, której promotorem jest środowisko akademickie, stanowi klucz do współpra-
cy między naukowcami a przedsiębiorcami. Konieczne jest zwiększenie nakładów na badania  
i rozwój, aby wielki potencjał naukowy, którym dysponują nasze uczelnie mógł zostać zauważony na świecie  
i owocnie wykorzystany dla dobra społeczeństwa.



Fotorelacja z Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017: 
http://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/galeria6

Lekarski przyczółek
Tegoroczny wykład inauguracyjny pt. „Telemedycyna 
we współczesnej opiece zdrowotnej” wygłosił prof.  
dr. hab. n. med. Henryk Skarżyński, dyrektor  
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – Światowego 
Centrum Słuchu w Kajetanach. 

Ksiądz Rektor podkreślił, że wykład wpisuje się  
w wyzwanie, które pozostawił nam jako testament 
Jan Paweł II -  budowanie wydziału medycznego  
na naszym Uniwersytecie.  “To wystąpienie budu-
je przyczółek dla naszej przyszłości medycznej”  
- powiedział. 

Przedstawiamy skrót wykładu
Kilka dat z historii telemedycyny  

na świecie i w Polsce

1949 r. - pierwsza telekonferencja medyczna w USA. 

Lata 60. XX wieku - pierwsze wyprawy  
w kosmos, które uświadomiły potrzebę opieki  
medycznej na odległość. Bez telemedycyny  
nie byłoby lotów w kosmos. 

2000 r. - pierwsze telekonsultacje w ośrodku  
w Kajetanach.

2001 r. - pierwsza transatlantycka operacja chirur- 
giczna: usunięcie woreczka żółciowego przez  
chirurgów z NY u pacjenta w szpitalu w Strasburgu 
(użyto robota operacyjnego).

2004 r. - wprowadzenie telerehabilitacji - Domowa 
Klinika Rehabilitacji.

2007 r. - pierwsze w świecie systemowe ustawienie  
i kontrola implantu słuchowego, pozwalające na to,  
by pacjent niezależnie od miejsca przebywania, mógł 
być monitorowany.

2009 r. - utworzenie (pierwszej na świecie)  
Krajowej Sieci Teleaudiologii w Polsce, nagrodz- 
onej w 2014 r. Złotym Medalem Grand Prix w 
kategorii „urządzenia medyczne”, a w 2012 r. 
Nagrodą Specjalną Elsevier Prix Galien w kategorii  
„Innowacyjne rozwiązanie informatyczne  
dla medycyny” .

2008-2016 - przeprowadzenie miliona badań  
dzieci szkolnych za pomocą telemedycyny,  
co pozwala kształtować politykę zdrowotną państwa. 

Co to jest telemedycyna? 
Telemedycyna w dzisiejszym wydaniu to bardzo  
nowoczesna, zintegrowana, wielospecjalistyczna  

pomoc, swego rodzaju grupa innowacyjnych  
technologii, opracowanych przez wielu specjalistów.  

Telemedycyna to wyzwanie dla wielu środowisk,  
to szansa dla nie-medycznych interdyscyplinarnych 

ośrodków uniwersyteckich. To możliwość  
budowania nowych narzędzi i programów,   

a nawet ośrodków przez zespoły informatyków,  
pedagogów, psychologów, biologów, inżynierów  

klinicznych. To prawdziwa szansa dla tego  
uniwersytetu i wielu innych.  

Współczesna telemedycyna to: nowa jakość opieki  
medycznej, szansa dla stałego monitorowania zdrowia,  

np. seniorów, dla wypracowania polityki zdrowotnej 
państwa, możliwość prowadzenia masowych badań  
populacyjnych, wykorzystanie zasobów kadrowych, 

zwłaszcza informatycznych uczelni i instytutów,  
obniżenie kosztów systemu opieki zdrowotnej.  

Dziś, kiedy szukamy pomysłu dla polskiej nauki  
i medycyny, istnieją obecnie obiektywne przesłanki,  

aby telerehabilitacja rozwijana przez czołowe ośrodki  
stała się polskim wkładem w europejskie standardy  

terapeutyczne, by była polską marką. 

http://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/galeria


Zrzuć się na naukę 
Powstała pierwsza w Polsce platforma internetowa, 
dzięki której naukowcy będą mogli sfinansować swoje 
projekty z pomocą internautów. Twórcy ScienceShip.
com mają nadzieję, że ich pomysł wesprze proces 
komercjalizacji nauki w Polsce.

ScienceShip.com umożliwi nie tylko pozyskanie  
finansowania, ale również sprawdzenie pomysłu  
na rynku, ponieważ internauci będą mogli  
“głosować” za jego przydatnością w przypadku  
komercjalizacji, co też jest nowością. „Mamy już  
bazę inwestorów i to do nich najpierw roześlemy pierwsze  
zgłoszone projekty” – tłumaczy Grzegorz Mączyński  
pomysłodawca platformy. 

Zdaniem prof. Macieja Banacha, kardiologa  
i przewodniczącego rady naukowej Scienceship.com, 
dla naukowców crowdfunding może być z jednej  
strony alternatywą dla grantów krajowych i zagranicznych, 
ale też stanowić ich uzupełnienie. „Naukowcy mogą się starać 
o dofinansowanie z instytucji finansujących i mogą projekt 
lub jego część wystawić na Scienceship.com. Jedno drugiemu 
nie przeszkadza, ponieważ może to np. posłużyć pozyska-
niu wkładu własnego na projekty dofinansowane ze środków  
publicznych lub unijnych” – mówi prof. Banach.

Zdaniem profesora tego typu finansowanie  
oddolne jest już z sukcesem wykorzystywane przez  
naukowców w USA.  „Znany jest przypadek, w którym  
na poszukiwanie rozwiązań terapeutycznych w leczeniu  
rzadkiej choroby zebrano ponad 2,5 mln dolarów”  
– podkreśla prof. Maciej Banach.

Pomysłodawcy ScienceShip.com liczą głównie na projekty  
naukowe i badawcze z zakresu medycyny, biotechnologii czy  
bioekologii, ale miejsce na platformie znajdą również te,  
które wpisują się w inne dziedziny: edukację i popularyzację  
nauki, fizykę i matematykę, chemię, psychologię,  
socjologię, projektowanie i sztukę, filozofię i historię,  
informatykę, nauki polityczne i prawo, ekonomię  
czy inżynierię. ScienceShip.com współpracuje  
z PayPalem i TPay.com, które umożliwiają  
realizację przelewów, w tym międzynarodowych.  
Pieniądze będą wpływały bezpośrednio na konto  
projektodawcy.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Innowacje przyjęte
Senat RP przyjął 21 października tzw. małą ustawę  
o innowacyjności. Ustawa wprowadza system  
instrumentów premiujących i zachęcających  
do podejmowania działalności innowacyjnej.  
Reguluje również kwestię praw do wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych. 

Ustawa zakłada m.in., że firmy będą mogły korzystać 
z większych ulg na działalność badawczo-rozwo-
jową (wydłużenie z trzech do sześciu lat okresu,  
w jakim przedsiębiorca będzie mógł odliczyć kosz-
ty poniesione na taką działalność), a naukowcy więcej  
zyskają z komercjalizacji swoich wynalazków.  
Ustawa przewiduje zniesienie od 1 stycznia 2017 r.  
podatku dochodowego od własności intelektualnej  
wnoszonej do spółki. Nowe przepisy umożliwiają  
też odliczenia od podatku kosztów uzyskania patentu 
przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Wprowadzono 
również zapisy ułatwiające uzyskiwanie krótkoterminowe-
go dostępu do aparatury badawczej w celach naukowych. 

Ustawa zawiera pakiet przepisów uproszczających  
procedury, m.in. modyfikuje zasady nabywania przez  
naukowców praw majątkowych do wynalazków. 
Zgodnie z nowymi przepisami naukowiec pracu-
jący na uczelni publicznej, jeśli będzie zaintereso-
wany komercjalizacją wyników własnych badań  
tam prowadzonych, będzie musiał powiadomić o tym  
swoją uczelnię w ciągu 14 dni od zgłoszenia informacji  
o wynikach badań. W przeciwnym przypadku uczelnia  
automatycznie przejmie prawa do wyników badań  
naukowych i prac rozwojowych.

W nowelizacji przewidziano również, że nowo  
powstające przedsiębiorstwa (tzw. start-upy)  
prowadzące działalność badawczo-rozwojową mogą  
ubiegać się o zwrot gotówkowy w wysokości 18 lub 19 proc.  
potencjalnego, ale niewykorzystanego odliczenia.

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
finalizowane są prace nad projektem kolejnej  
- tzw. dużej ustawy o innowacyjności, która mogłaby  
wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce
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Europejska Karta na UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczął starania o uzyskanie logo HR Excellence in Research.

Logo HR Excellence in Research przyznaje Komisja Europejska instytucjom naukowym prowadzącym  
działalność badawczą lub badawczo-rozwojową, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca oraz  
Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Logo HR będzie szansą na uzyskanie 
wyższej kategorii przy ocenie parametrycznej MNiSW oraz będzie premiowane przy ocenie wniosków o granty  
badawcze.

Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje 
zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych.

Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których 
instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców  
w Europie.

Decyzją JM Rektora UKSW został powołany Zespół zadaniowy ds. ubiegania się o logo HR Excellence  
in Research. Jego pracę nadzoruje ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, prorektor ds. nauki i współpracy 
międzynarodowej.

UKSW przesłał do Komisji Europejskiej Deklarację poparcia dla zasad Karty i Kodeksu oraz przeprowadził 
wśród nauczycieli akademickich i doktorantów ankietę, której wyniki będą podstawą do opracowania strategii 
HR zgodnej z zapisami Karty i Kodeksu.
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Głos UKSW w debacie o przyszłości polskiej nauki 
Marek Kłocewiak
 
 Całe polskie środowisko naukowe przygotowuje się do wielkiego wydarzenia, jakim będzie  
zapowiedziany na wrzesień przyszłego roku Narodowy Kongres Nauki. W trakcie tych przygotowań  
konsultowane są rozwiązania systemowe opracowane w ramach projektu „Ustawa 2.0”. Konsultacjom  
sprzyja cykl comiesięcznych konferencji programowych, odbywających się w różnych ośrodkach  
akademickich. Podczas tych spotkań dyskutowane są najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed  
nauką i szkolnictwem wyższym w Polsce. O kształt poprzedzającej przyszłoroczne wydarzenie  
debaty dba Rada Narodowego Kongresu Nauki, do której zostali zaproszeni liderzy polskiego środowiska  
akademickiego, w tym także dyrektor Centrum Anatomii Wirtualnej i Symulacji Chirurgicznej UKSW,  
prof. dr hab. Wiesław Nowiński. 

 Inauguracja prac Narodowego Kongresu Nauki miała miejsce w drugiej  
połowie października na Uniwersytecie Rzeszowskim, a otwierająca cykl konferencja  
poświęcona była problematyce umiędzynarodowienia polskich uczelni. W ciągu dwóch dni  
omówiono m.in. umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Europie, mobilność w programie  
Erasmus+, kwestię międzynarodowych akredytacji czy powstanie Narodowej Agencji Wymiany 
 Akademickiej, a przybyli z Włoch i Francji eksperci podzielili się swoimi doświadczeniami.  
Dyskusja panelowa z udziałem profesora Nowińskiego skupiła się na barierach  
występujących w procesie umiędzynarodowienia i pomysłach na ich przełamanie.  
Paneliści zaproponowali zmiany niezbędne do silniejszego powiązania polskiej nauki z czołowymi  
światowymi ośrodkami i do skutecznego konkurowania na polu badań i wdrożeń. 

 Więcej na ten temat pan profesor opowiada w naszej rozmowie. Kolejna konferencja programowa  
Narodowego Kongresu Nauki odbędzie się w Toruniu pod koniec listopada br., a jej uczestnicy zajmą się  
kwestią odrodzenia w Polsce nauk humanistycznych i społecznych. 

 Jakie są główne bariery występujące w procesie umiędzynarodowienia polskich uczelni?

 Profesor Wiesław Nowiński: Bariery są ogólnie „znane” i szeroko dyskutowane; wśród nich można 
wyróżnić niskie nakłady na finansowanie nauki, dalekie pozycje polskich uczelni w światowych rankingach, 
niską skuteczność ubiegania się o międzynarodowe granty czy małą atrakcyjność naszych jednostek – zarówno 
dla zagranicznych studentów, jak i dla pracowników naukowych. Mówiąc „znane”, używam cudzysłowu, gdyż 
zwykle nie podnosi się problemu istnienia bariery mentalnej, a uważam, że jest ona szalenie istotna – rzeczywiste  
otwarcie się polskiego środowiska akademickiego na nowe standardy, procesy i wymagania oraz na inne  
kultury i osoby jest warunkiem koniecznym dokonania skutecznej przemiany i osiągnięcia zadowalającego 
stopnia umiędzynarodowienia.

 Które z tych barier są łatwe do przezwyciężenia, a które wymagają większych nakładów?

 WN: Pytanie: co znaczy „łatwe”? Decyzja o zdziesięciokrotnieniu finansowania może być łatwa (dla władz)  
i szybka, ale czy spowoduje przesunięcie naszych czołowych uczelni w międzynarodowych rankingach  
z pięćsetki do pięćdziesiątki? Decyzja związana ze zmianą standardów, wymagań, kultury  
itp. jest najłatwiejsza z finansowego punktu widzenia, ale czy zadziała w istniejących warunkach, czy zosta-
nie przyjęta przez środowisko? Jesteśmy narodem twórczym, a Polacy są szczególnie utalentowani naukowo.  
Mamy podstawy, aby budować potęgę naukowo-innowacyjną, ale brakuje nam (głównie) odważnych  
decyzji. Wskutek tego z naszych talentów korzystają inne kraje...
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 Jakie działania można podjąć w ramach obecnego systemu, a jakie wymagają jego zmiany?

 WN: Problem, przed którym stoimy, rozwiązali wcześniej już inni. W swojej prezentacji  
na konferencji w Rzeszowie podałem konkretne przykłady uczelni i przedstawiłem, jak to zrobiły. Uważam,  
że są trzy rozwiązania. Po pierwsze: tworzenie nowych jednostek; po drugie: przekształcanie już istniejących 
oraz po trzecie: tworzenie nowych kampusów w istniejących jednostkach. Rozwiązanie pierwsze stosowaliśmy 
w przypadku parków technologicznych i efekty są powszechnie znane: parki te nie przyciągnęły spodziewanych 
talentów, przemysłu i finansowania. Ponad sto nowych, często doskonale wyposażonych obiektów nie jest  
w pełni (jeśli nie słabo) wykorzystanych, a ich głównym przychodem jest wynajem (33%), zamiast planowanej 
działalność innowacyjnej (blisko 0%!). Rozwiązania numer dwa próbujemy od lat – bezskutecznie. Proponuję 
więc rozwiązanie trzecie, a odpowiednią do tego celu jednostką jest właśnie UKSW, dlatego że łączy edukację, 
naukę i wartości, jest dynamiczny, elastyczny (z uwagi na średnią wielkość) i zlokalizowany w stolicy. Ponadto 
ta uczelnia znajduje się w trójce najefektywniej zarządzanych i kieruje nią wybitny Rektor ks. prof. dr hab. 
Stanisław Dziekoński, który w 2014 i 2015 r. otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Uroczyste otwarcie Przedszkola UKSW
Poświęcenie budynku, przecięcie wstęgi oraz występ artystyczny dzieci to główne punkty uroczystego otwarcia 
Niepublicznego Przedszkola UKSW.

Uroczystość odbyła się 27 października w budynku przedszkola na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.  
Aktu przecięcia wstęgi, a tym samym otwarcia przedszkola, dokonali: ks. kardynał Kazimierz Nycz,  
metropolita warszawski, Wielki Kanclerz Wydziałów Nauk Kościelnych UKSW;  Jego Magnificencja ks. Rektor 
Stanisław Dziekoński oraz Paweł Malinowski, prezes firmy Profbud, fundator i główny wykonawca obiektu.

Ksiądz Kardynał podczas błogosławieństwa zwrócił uwagę na to, iż Chrystus przyszedł na świat jako  
dziecko, a później wielokrotnie podkreślał godność dzieci, stawiając je nawet za wzór tym, którzy naprawdę 
szukają Królestwa Niebieskiego. Dzieci – jak zaznaczył – potrzebują pomocy dorosłych, aby osiągnąć ludzką  
i chrześcijańską dojrzałość.

Ksiądz Rektor w swym przemówieniu zaznaczył, iż przedszkole będzie miejscem, w którym skupi się  
nauka uprawiana na UKSW i dydaktyka realizowana na wielu kierunkach studiów, m.in. pedagogice,  
psychologii, socjologii, a także teologii. Będą tu prowadzone badania i realizowane granty ważne z perspektywy  
wychowania dzieci. Przedszkole będzie miejscem ważnym także dlatego, iż doskonale wpisze się w misję pu- 
bliczną i społeczną Uniwersytetu, który ma nie tylko przekazywać wiedzę, ale także służyć społecznie obecnym  
i przyszłym pokoleniom – zakończył swe przemówienie Rektor.

Prezes firmy Profbud, Paweł Malinowski przedstawił zebranym gościom historię powstania przedszkola,  
a pani Jadwiga Stachnik odczytała list Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty, Doroty Skrzypek, wystosowany 
do władz UKSW i dyrekcji przedszkola specjalnie na tę okazję.

Występ przedszkolaków, najmłodszych członków wspólny UKSW, zakończył uroczystość.
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Nowy duszpasterz akademicki

Ks. Rafał Burnicki SDB  
pełni od października br. obowiązki  
duszpasterza akademickiego UKSW.

Ks. Rafał urodził się w 1979 r. w Lęborku. W 1998 
roku ukończył Liceum Ekonomiczne i rozpoczął  
nowicjat w Towarzystwie św. Franciszka Salezego.  
W latach 1999-2007 studiował w Wyższym Semi-
narium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego  
w Lądzie n. Wartą. Studia teologiczne ukończył  
w 2007 r., broniąc pracę magisterską na Wydziale  
Teologicznym UKSW.

Pierwsze dwa lata posługi duszpasterskiej (2007-2009) 
spędził w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  
w Rumi, gdzie pełnił funkcje katechety młodzieży  
gimnazjalnej, opiekuna ministrantów oraz kierownika 
Oratorium dla dzieci i młodzieży.

W roku 2009 rozpoczął studia doktoranckie na UKSW, 
obecnie jest w trakcie pisania pracy doktorskiej  
z katechetyki u ks. prof. Kazimierza Misiaszka SDB.

W latach 2011-2016 pracował w Wyższym  
Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego  
w Krakowie jako wychowawca i wykładowca  
katechetyki.
 
Pracę duszpasterską na UKSW rozpoczął  
w październiku br. i będzie ją wykonywał wspólnie  
z s. Angeliną Cieszko – nazaretanką.

Cele swojej posługi określa następująco: “Chciałbym, 
aby UKSW było dla studentów miejscem, gdzie 
zdobywać będą rzetelną wiedzę ale także miejscem, 

gdzie będą rozwijali się duchowo. Swoją posługą 
chciałbym objąć jak najszersze grono studentów  
i pracowników UKSW. Podzielam opinię założyciela 
mojego zgromadzenia, św. Jana Bosko, że w każdym 
młodym człowieku jest dobro i chcę pomóc w odkry-
ciu tego dobra przez konkretne propozycje duszpaster-
skie, tj.  rekolekcje, włączenie się we Wspólnoty działa-
jące przy UKSW (prowadzę Wspólnoty Jeshua, Miriam  
i Nazaret), udział w Mszach św. z modlitwą  
o uzdrowienie (raz w miesiącu), posługę modlitwy 
wstawienniczej i posługę sakramentalną – szczególnie 
sakrament pokuty i pojednania”. 

“Jestem otwarty także na propozycje, inicjatywy  
ze strony studentów i pracowników UKSW” - dodaje.

Modlitwa i pamięć
Społeczność akademicka uczciła pamięć zmarłych  
pracowników, studentów i absolwentów UKSW.  
Rektor ks. prof. Stanisław Dziekoński  wraz z delegacją  
pracowników Uniwersytetu modlił się przy grobie  
śp. rektora ks. prof. Ryszarda Rumianka. Zapalono znicze 
i złożono kwiaty. Delegacje przedstawicieli UKSW 
odwiedziły groby pozostałych zmarłych rektorów.

2 listopada, w Dzień Zaduszny w bielańskim 
kościele Niepokalanego Poczęcia NMP, została  
odprawiona Msza Święta w intencji wszystkich zmarłych  
pracowników, studentów i absolwentów Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Homilię wygłosił  
ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Prorektor ds. Nauki  
i Współpracy Międzynarodowej.

W minionym roku akademickim z grona nauczy-
cieli akademickich odeszli świętej pamięci: prof.  
dr hab. Roman Dwilewicz, prof. dr hab. Tadeusz Geras,  
o. dr Józef Łapiński, ks. prof. hab. Roman Murawski, 
dr Jan Kłys, prof. dr hab. Stanisław Siek. Z grona  
pracowników administracyjnych pożegnaliśmy 
świętej pamięci ks. mgr. Dariusza Krawczyka oraz mgr  
Dorotę Łysakowską, a z młodzieży akademickiej  
(studenci i uczestnicy kursów) świętej pamięci  
Aleksandrę Kosmalę oraz Ewę Marię Kozłowską. R.I.P.
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Porozumienie z Instytutem Kardiologii

 Umowa dotyczy “podjęcia działań na rzecz 
współpracy w zakresie badań naukowych, dydak-
tyki i innych form kształcenia oraz praktycznego  
wykorzystania wiedzy i wszelkich technik badaw-
czych dla dobra studentów, doktorantów i pracown-
ików”. Porozumienie zostało zawarte 27 października 
między Rektorem UKSW ks. prof. dr. hab. Stanisławem  
Dziekońskim i dr. hab. n. med. Tomaszem  
Hryniewieckim, prof. nadzw. Instytutu Kardiologii.

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego jest głównym klinicznym 
ośrodkiem kardiologiczno-kardiochirurgicznym  
o najwyższym stopniu referencyjności, ważnym 
ośrodkiem kształcenia podyplomowego w dziedzinie 
kardiologii w Polsce oraz dynamicznie rozwijającym 
się ośrodkiem naukowym. Od wielu lat plasuje się  
w ścisłej czołówce najlepszych tego typu placówek  
w Polsce.

List intencyjny z Grupą LOTOS S.A

 List podpisali Rektor UKSW ks. prof. dr hab. 
Stanisław Dziekoński oraz Prezes Zarządu Grupy  
Lotos  S.A. Robert Pietryszyn. Na uroczystości  
obecni byli Kanclerz, Kwestor oraz Prorektor  
ds. ogólnych i rozwoju UKSW, natomiast spółkę  
Lotos reprezentował również Dyrektor  
ds. Bezpieczeństwa i Środowiska Krzysztof  
Wrzesień. Współpraca, która będzie realizowana  
w zakresie szeroko rozumianej nauki, prac  
badawczych i edukacji, umożliwi realizację  
inicjatyw przyczyniających się do ochrony  
dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego 
oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
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Granty NCN dla pracowników UKSW

Informujemy, że w ramach konkursów Opus 11, Preludium 11 i Sonata 11, których organizatorem jest  
Narodowe Centrum Nauki pracownicy UKSW otrzymali trzy granty o łącznej wysokości 1 052 507,00 zł.

Granty otrzymały następujące osoby:

 prof. dr hab. Zbigniew Karpiński (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych) 
- Katalityczne wodoroodchlorowanie freonu R22 i izomeryzacja alkanów. Cykliczne sprzężenie katalizy  
środowiskowej z katalizą dla energetyki - 501 870,00 zł;
 dr Marcin Jewdokimow (Wydział Nauk Humanistycznych) - Jak mnisi i zakonnicy szukają Boga 
dziś? Badania nad przemianami wspólnot zakonnych jako sposób analizowania relacji religii i społeczeństwa  
- 237 337,00 zł;
 dr Fabian Welc (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych) - Korelacja faz osadnictwa  
pradziejowego i wczesnośredniowiecznego w Polsce północno wschodniej z przemianami środowiska  
przyrodniczego, w świetle badań osadów jeziornych - 313 300,00 zł (Projekt w ramach konsorcjum  
- lider: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; kierownik projektu: prof. dr 
hab. Jerzy Antoni Nitychoruk: łączna kwota finansowania - 760 300,00 zł).

Gratulujemy!
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Współpraca z Uniwersytetem Donieckim
Program Erasmus+, współpraca wydziałów humanistycznych oraz  
podwójny dyplom to kwestie poruszone podczas spotkania przedstawicieli 
UKSW oraz Państwowego Uniwersytetu Donieckiego.

Spotkanie, które odbyło się 17 października br. poprowadził prorektor ds. nauki i współpra-
cy międzynarodowej UKSW, ks. prof. Ryszard Czekalski. Naszą uczelnię reprezentowali  
ponadto: dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych prof. Kazimierz Pawłowski  
wraz z prodziekan ds. naukowych i ogólnych dr Dorotą Muszytowką, prodziekan  
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego dr  Tomasz Kulpa oraz ks. dr Rafał Bednarczyk  
z Wydziału Teologicznego.

Kwestie finansowe wyjaśniała gościom zastępca Kwestora UKSW, Katarzyna Szumowska, 
 a o programie Erasmus + opowiadała Mariola Sadowska, zastępca kierownika Działu 
Współpracy Międzynarodowej UKSW.

Ukraińską uczelnię reprezentowali: Tetyana Orekhova – prorektor ds. naukowo- 
pedagogicznych i współpracy międzynarodowej, Oksana Yevtukhova – kierownik  
ds. naukowych, Ludmyla Shamarina – księgowa, Volodymyr Mozgunov – dziekan fakultetu 
filologicznego, Ludmyla Horbachova – główna księgowa.

Tematem przewodnim spotkania była kwestia szeroko rozumianej współpracy między  
obiema uczelniami. Ukraińscy goście zapoznali się ponadto z finansowo-administracyjnymi  
zasadami funkcjonowania UKSW, organizacją procesu kształcenia, działalnością projektową oraz  
zasadami funkcjonowania płatnych studiów.

Obie strony wyraziły chęć nawiązania współpracy w ramach programu  
Erasmus + oraz potrzebę szukania przestrzeni do wymiany doświadczeń  
i możliwości ściślejszej współpracy między wydziałami humanistycznymi obu Uczelni.



Zaolzie z wielu perspektyw – tak w skrócie można 
by określić międzynarodową konferencję naukową, 
którą zorganizował Instytut Politologii Uniwersytetu  
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  
wspólnie z Polskim ZwiązkieKulturalno-Oświatowym  
w Republice Czeskiej. 

Jej celem była próba bilansu ostatnich stu lat  
w odniesieniu do stosunków polsko-czeskich  
na cieszyńskim pograniczu, sytuacji politycznej,  
ekonomicznej i społeczno-kulturowej Polaków 
mieszkających od pokoleń na Zaolziu, które jest 
dla nich typową „małą ojczyzną”, niezależnie  
od zmieniających się granic politycznych. Organi-
zatorom zależało na analizie i omówieniu różnych 
wymiarów oraz znaczeń relacji międzykulturowych 
oraz dokonujących się w specyficznej atmosferze  
kulturowej pogranicza – przemian tożsamości  
narodowej i regionalnej.

Organizatorzy zaoferowali bogaty i różnorodny  
program. Konferencję, której pełna  
nazwa to Zaolzie jako wieloetniczny region  
historyczno-kulturowy. Doświadczenia koegzystencji  
i wyzwania na przyszłość, otworzył dziekan  
Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW 
ks. prof. Sławomir Zaręba oraz prezes Zarządu 
Głównego PZKO Jan Ryłko. Z kolei wiceprzewo- 
dniczącyKomisji Spraw Emigracji i Łączności  
z Polakami za Granicą Senatu RP, senator  

Maciej Łuczak odczytał List Marszałka Senatu RP  
Stanisława Karczewskiego. Słowo do zgromadzonych, 
w dniu święta państwowego Rep. Czeskiej, wygłosił 
JE Jakub Karfík, Ambasador Republiki Czeskiej  
w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykład wprowadzający przedstawił prof. Tadeusz  
Siwek z Uniwersytetu Ostrawskiego. Następnie  
odbyły się trzy panele dyskusyjne, podejmujące 
m.in. temat Zaolzia w wielkiej i małej polityce  
w latach 1918-1989, sytuacji na Zaolziu po 1989  
r. pod kątem oczekiwań, nadziei, postulatów  
i związanych z tym przemian tożsamości  
społeczności polskiej. W ramach panelu trzeciego 
odbyła się dyskusja na temat: Polonia i Polacy  
za granicą wobec współczesnych wyzwań kulturowo- 
cywilizacyjnych. W ww. panelach udział wzięli  
historycy, socjolodzy, politolodzy i regionaliści  
zarówno z Polski, jak i z Rep. Czeskiej,  
reprezentujący różne ośrodki naukowe.

W drugim dniu konferencji, 29 października obrady 
otworzyła prof. Anna Fidelus, prorektor Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pod-
kreślając wagę refleksji regionalistycznej w odniesie-
niu do terenów transgranicznych. W ramach przy-
witania, głos zabrał również Leszek Richter członek 
zarządu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego 
oraz prezes Sekcji Ludoznawczej Zarządu Głównego 
PZKO w Rep. Czeskiej.  
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Pierwszy z paneli poświęcony został działaniom  
w zakresie animacji życia społeczno-kultural-
nego oraz zachowania polskiego dziedzictwa  
kulturowego na Zaolziu w kontekście polsko-czeskiej 
wspópracy transgranicznej. Swoimi doświadczeniami  
i spostrzeżeniami na ten temat podzielili  
się przedstawiciele Miejscowych Kół PZKO oraz  
Sekcji Zarządu Głównego PZKO. Z kolei w  
drugim z paneli dyskutowana była kwestia Polonii  
i Polaków za granicą jako integralnego elementu  
polskiej wspólnoty narodowej i jej miejsca w polskiej 
polityce zagranicznej. 

Udział w dyskusji wzięli: Romuald Łanczkowski  
(Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP),  
Jan Ryłko (Prezes, PolSki Związek Kulturalno 
-Oświatowy w Rep. Czeskiej), Wojciech Tycińs-
ki (Zastępca Dyrektora, Departament Współpracy  
z Polonią i Polakami za Granicą MSZ RP) oraz Marek 
Różycki (Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota  
Polska”). Uczestnicy panelu zgodnie podkreślili  
wyjątkową rolę, jaką pełni Uniwersytet  
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  
w aranżowaniu i podtrzymywaniu refleksji na  
temat politycznego i kulturowego znaczenia kontaktów  
Polski z Polonią i Polakami za Granicą. Zwrócili 
uwagę na zasadnicze znaczenie, jakie wśród Polonii 
i Polaków za granicą, ale także i w Polsce, zdobył  
poprzez swoją kilkudziesięcioletnią działalność  
Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice 
Czeskiej.

Konferencja była również okazją do przedstawienia  
w Warszawie żywej kultury Polaków z Zaolzia.  
Dla jej uczestników i szerokiej publiczności  
zaśpiewała Noemi Macura z zespołem Noemiracles,  
zatańczył Zespół Folklorystyczny Bystrzyca  
(MK PZKO Bystrzyca), zagrał teatr młodzieżowy  
GAPA 2 (MK PZKO Niebory).  

Wydarzenie zostało ponadto wzbogacone przez 
prezentację dwu wystaw poświęconych miesięczni-
kowi „Zwrot” i Festiwalom PZKO, centralnej  
imprezie związkowej z ponad 60-letnią tradycją. 
PZKO w kuluarach konferencji prezentował swój  
bogaty dorobek wydawniczy. Dużym zainteresowan-
iem cieszyły się warsztaty rękodzielnicze, prowadzone 
przez wytwórców posiadających certyfikat „Górol- 
sko Swoboda produkt regionalny®” i doświadczone  
lektorki z Sekcji Kobiet Zarządu Głównego PZKO  
oraz degustacja tradycyjnych potraw Śląska 
Cieszyńskiego. Byłą to więc wyjątkowa okazja  
do zapoznania się z bogactwem dziedzictwa  
kulturowego regionu leżącego na polsko 
-czesko-słowackim pograniczu.

Partnerami konferencji byli: Stowarzyszenie  
„Wspólnota Polska” oraz Województwo  
Morawsko-Śląskie (Moravskoslezský kraj).  
Patronat medialny objęli: TVP Polonia oraz 
miesięcznik „Zwrot”. Sponsorem konferencji była  
firma MOKATE.
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czas której ks. abp Claudio Guerotti wygłosił kazanie, 
zabrał głos ks. bp Vitalij Skomarovski, który podzię-
kował wszystkim, którzy przyczynili się do odzyska-
nia katedry zamienionej w swoim czasie na muzeum 
ateizmu. Ks. biskup złożył na ręce dra Kazimierza 
Szałaty podziękowanie dla UKSW za prowadzoną  
w ramach Uniwersytetu Otwartego Szkołę Katedral-
ną i zaangażowanie w życie kościoła na Wołyniu.  
W drugiej części uroczystości badacz dziejów 
kresowych Krzysztof Krzywiński wygłosił wykład 
na temat historii łuckiej katedry, którą w 1616 roku 
ufundowali jezuici. Katedra dzieliła los burzliwych 
dziejów naszych wschodnich Kresów. Zamieniona 
po drugiej wojnie światowej na magazyn, a później 
muzeum ateizmu zmartwychwstała siłą głębokiej  
wiary męczenników ziemi wołyńskiej – beatyfikowa-
nego we wrześniu br. proboszcza bł. ks. Władysława 
Bukowińskiego, biskupa łuckiego sługi Bożego Adolfa 
Szelążka i tysięcy ofiar tak zwanej „Rzezi wołyńskiej”. 
Po wykładzie odbył się koncert muzyki poważnej  
w wykonaniu narodowej artystki Ukrainy Zoi 
Komaruk (sopran) i Piotra Suchockiego (organy).

W przeddzień uroczystości dr Kazimierz Szałata 
spotkał się z nuncjuszem apostolskim na Ukrainie ks. 
abp. Claudio Gugerottim. Ksiądz Arcybiskup wyra-
ził uznanie dla pracy na rzecz katolickiego Kościoła 
na Ukrainie realizowanej poprzez Uniwersytet  
Otwarty UKSW i Fundację Polską Raoula Follereau.  
Uniwersytet Otwarty UKSW prowadzi nie tylko  
Szkołę Katedralną w Łucku, ale też Akademię  
Formacji Chrześcijańskiej w Warszawie, w której 
połowę słuchaczy stanowią studenci z Ukrainy.

Odpowiadając na zaproszenie sekretarza generalne-
go Konferencji Episkopatu Ukrainy ks. bp. Vitalija 
Skomarowskiego kierownik Uniwersytetu Otwartego  
UKSW dr Kazimierz Szałata wziął udział w obchodach 
jubileuszu czterechsetlecia fundacji katedry świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Łucku na Wołyniu.  
Centralną częścią jubileuszowych obchodów była 
Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem 
nuncjusza apostolskiego ks. abp. Claudio Gugerot-
tiego z udziałem metropolity lwowskiego ks. abp.  
Mieczysława Mokrzyckiego, ordynariusza diecezji 
łuckiej, jednocześnie pełniącego funkcję administra-
tora diecezji kijowskiej ks. bp. Vitalija Skomarovskiego, 
ordynariusza diecezji kamieniecko-podolskiej ks. bp. 
Leona Dubrawskiego, byłego ordynariusza diecezji 
charkowsko-zaporoskiej ks. bp. Mariana Buczka oraz 
obecnego ordynariusza tejże diecezji ks. bp. Stanisława 
Szyrokoradiuka, egzarchy grekokatolickiego kościoła 
ukraińskiego w Łucku ks. bp. Jozafata Ołeha Ho- 
wery, proboszcza parafii katedralnej ks. Pawła Cho-
miaka, władz konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej 
z konsulem generalnym Krzysztofem Sawickim na 
czele, przedstawicieli władz wojewódzkich i miejskich 
oraz licznie zgromadzonych księży, sióstr zakonnych  
i wiernych diecezji łuckiej. Po skończonej liturgii, pod-

Podziękowania dla UO UKSW z Ukrainy
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niedzielę, 23 października odbyło się w Zielonce k. Warszawy, zorganizowane przez  
Fundację Polska Raoula Follereau we współpracy z Uniwersytetem Otwartym UKSW, XIV  
Spotkanie Niepełnosprawnych dzieci „Wszystkie Anioły Małej Ani”. 

Dorocznej imprezie gromadzącej za każdym razem około 350 niepełnosprawnych dzieci z Warszawy, Lasek, 
Niegowa, Fiszora, Pułtuska, Zielonki, Wołomina i Marek patronowali: przewodniczący Komisji Episkopatu 
Polski ds. Misji bp Jerzy Mazur, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej abp Henryk Hoser oraz rektor 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. Stanisław Dziekoński. Uroczystość, zorganizowana 
w Miejskim Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, rozpoczęła się od Mszy św. koncelebrowanej 
pod przewodnictwem proboszcza miejscowej parafii ks. Kazimierza Sety. Homilię wygłosił sekretarz krajowy 
Komisji Episkopatu Polski ds. Misji ks. Kazimierz Szymczycha. Podczas Ofiarowania w imieniu uczestników 
zlotu Asia Wrońska odczytała rotę przystąpienia do Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci. Każdy 
uczestnik wylosował sobie misjonarza, za którego będzie się modlić przez cały rok. Na zakończenie Liturgii 
głos zabrał też ks. Mieczysław Stefaniuk, który przypomniał historię dorocznych spotkań organizowanych w 
rocznicę śmierci jedenastoletniej Ani Szałaty – inicjatorki Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci.

Po wspólnym posiłku, który serwowali harcerze z 58 Szczepu ZHR „Rosa Venti” rozpoczął się koncert 
młodzieżowej orkiestry dętej z Pułtuska oraz kapeli „Drewutnia”. Po koncercie w asyście przedstawicieli  
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji niepełnosprawne dzieci prowadzone przez  
orkiestrę dętą wzięły udział w paradzie na ulicach miasta zakończonej w parku miejskim, gdzie harcerze  
przygotowali ognisko. Tu odbyła się finałowa modlitwa i krótki koncert biorących udział w spotkaniu zespołów  
muzycznych. Na zakończenie, przed krzyżem harcerskim przy przejściu dla pieszych, siostra samarytanka  
z DPS w Niegowie przekazała w imieniu uczestników dorocznego zlotu „Wszystkie Anioły Małej Ani”  
specjalny apel do kierowców.

Spotkanie zorganizowano przy współudziale harcerzy ZHR, rodziców i uczniów Gimnazjum Miejskiego  
w Zielonce i wsparciu powiatu wołomińskiego.

Spotkanie prowadził dr Kazimierz Szałata.
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Studenci nagradzają

Dr Ewa Czaczkowska z Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW została nominowana  
do Nagrody MediaTory – studenckiej nagrody dziennikarskiej.

Do głosowania uprawnionych jest ok. 10 tysięcy studentów z 22 uczelni z całej Polski. Organizatorami  
plebiscytu są Stowarzyszenie MediaTory oraz studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego z Koła Naukowego  
Studentów Dziennikarstwa UJ. Nagrody są przyznawane corocznie od 2007 r. w dziesięciu kategoriach.  
Ewa Czaczkowska, stała publicystka Gościa Niedzielnego i portalu Areopag21, została nominowana  
w kategorii NawigaTOR „za konsekwentne przybliżanie i wyjaśnianie czytelnikom wydarzeń z życia  
Kościoła. Za włączanie tematów dotyczących wiary do publicznej debaty. Za ujawnianie dotąd nieznanych 
faktów, m.in. z życia Karola Wojtyły. Za uzupełnianie trafnymi komentarzami najważniejszych informacji oraz 
dyskusje związane z wiarą i Kościołem”.

Dr Zarzecki w Radzie IZ

Dr Marcin Zarzecki, prodziekan WNHiS, został powołany przez Prezesa Rady Ministrów do Rady Instytutu 
Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego.

Instytut gromadzi, opracowuje oraz udostępnia organom władzy publicznej informacje o istotnych  
wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych, przygotowuje analizy, ekspertyzy  
i studia prognostyczne, a także organizuje i prowadzi badań naukowe w zakresie: stosunków polsko-nie-
mieckich, przemian politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych w Niemczech, roli Niemiec  
w Europie i świecie, roli Europy w stosunkach międzynarodowych, w tym w zakresie ładu oraz bezpieczeństwa 
międzynarodowego, procesów związanych z kształtowaniem się pamięci zbiorowej i polityki historycznej oraz 
prowadzeniem polityki polonijnej. 

Złoto od menedżerów

Podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Menedżerskiej, Złotymi Medalami Warsaw  
Management University, odznaczeni zostali ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Prorektor ds. Nauki  
i Współpracy Międzynarodowej oraz ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski z Wydziału Teologicznego UKSW. 
Uroczystość miała miejsce 22 października 2016 w Warszawie. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie  
została założona w 1995 przez Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie. Kształci osiem tys.  
studentów na studiach licencjackich i inżynierskich oraz prowadzi zarówno 5-letnie, jak i uzupełniające studia 
magisterskie.

Nominacje profesorskie

Prezydent Andrzej Duda, podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim 26 października, wręczył akty  
nominacyjne 99 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Z grona UKSW takie  
akty otrzymali: profesor nauk teologicznych ksiądz Witold Kawecki, profesor nauk technicznych  
Jakub Lewicki, profesor nauk społecznych Zbigniew Stawrowski. 
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Pomniki historii i kultury

Pierwsze naukowe wydanie wszystkich zapisków Prymasa Wyszyńskiego, opatrzone przypisami bi- 
bliograficzno-źródłowymi przygotują naukowcy naszego Uniwersytetu pod kierunkiem prof. Jana  
Żaryna. Obliczony na ponad 30 tomów projekt pn. Opracowanie merytoryczne i redakcyjne niepubli-
kowanych zapisków kard. Stefana Wyszyńskiego „Pro memoria”  ma istotne znaczenie dla polskiej historii  
i kultury. Projekt zyskał dofinansowanie w wysokości 1 mln zł od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa  
Wyższego. Nasza uczelnia jest liderem badań, w których uczestniczą również: archidiecezja warszawska,  
archidiecezja gnieźnieńska, Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wydawcą tomów  
będzie IPN.

Nasza uczelnia jest jednym z wykonawców drugiego, nagrodzonego dofinansowaniem MNiSW, projektu 
badawczego pn. Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku. (Liderem jest Akademia Ignatianum  
w Krakowie). Jego celem jest ukazanie roli, dokonań i wpływu polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku na 
przykładzie trzynastu wybranych myślicieli, w tym czterech ściśle związanych z Akademią Teologii Katolickiej 
– poprzedniczką UKSW. Projekt będzie realizowany w 15 ośrodkach akademickich z Polski i Europy. Ważnym 
elementem prezentacji wyników będzie zarówno tłumaczenie każdego tomu na język angielski, jak też ich 
upowszechnianie na zasadzie otwartego dostępu do wiedzy (digitalizacja, repozytoria oraz forma e-booków). 
Kierownikiem projektu jest ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała, prorektor ds. ogólnych i rozwoju UKSW.

Mamy PO WER

Cztery projekty na łączną kwotę ponad 3 mln 250 tys. zł, w których weźmie udział 431 studentów UKSW,  
otrzymały dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz ministerstwa rozwoju w ramach  
konkursu pn. Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER (nr 2) na projekty w Programie Rozwoju  
Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym,  
odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Ponadto w ramach konkursów  
PO WER (nr 3) dofinansowanie otrzymały kolejne dwa projekty. 

Lista nagrodzonych projektów:

http://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/697-mamy-po-wer

20

Wizyta studyjna w katolickiej szkole  
podstawowej w Stavanger

W dniach 28 września - 2 października br. prof. 
UKSW dr hab. Wojciech Kudyba zrealizował  
wizytę studyjną w ramach funduszu FSS w katolickiej  
szkole podstawowej w Stavanger (Norwegia). 
Zapoznał się z organizacją i strukturą szkoły,  
zaproponował nauczycielom języka polskiego  
kilka innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych,  
które następnie zostały przetestowane podczas  
lekcji. Dokonano obserwacji tych eksperymentalnych 
zajęć, przeprowadzono ich ewaluację. Przedmiotem  
dyskusji w gronie zarządu szkoły i w gronie  
nauczycielskim była także dalsza współpraca  
z polonistyką UKSW.



Wizyta studyjna – Islandia

 W dniach 10-14 października br. przedstawiciele pracowników Instytutu Ekologii i Bioetyki oraz  
administracji UKSW odbyli wizytę studyjną na Uniwersytecie Rolniczym w Islandii. Instytut Ekologii  
i Bioetyki UKSW reprezentowali: dr hab. Jacek Tomczyk (dyrektor Instytutu), dr Krassimira Ilieva-Makulec,  
dr Anna Augustyniuk-Kram, dr Dominika Dzwonkowska, dr Agnieszka Klimska, dr Michał Latawiec,  
mgr Kamil Karaban. Pracowników administracji reprezentowała mgr Małgorzata Wojtczak-Wałachowska  
z Centrum Inicjatyw Rozwojowych. Uczelnie przyjmującą reprezentowali między innymi: prof. Bjarni  
D. Sigurðsson, prof. Björn Þorsteinsson (rektor Uniwersytetu). Zasadniczym celem wizyty było  
poszerzenie istniejącej współpracy naukowej z indywidualnej na instytucjonalną. Przedstawicieli Uniwersytetu  
Rolniczego bardzo zainteresowało interdyscyplinarne ujęcie nauk środowiskowych. Uznali, że perspektywa  
humanistyczna jest poznawczo ciekawa i stanowi doskonałe uzupełnienie badań empirycznych.

W ramach 5-dniowej wizyty odbyło się spotkanie z rektorem uczelni, dziekanem i pracownikami  
Uniwersytetu. Pracownicy UKSW mieli możliwość zaprezentowania stanu badań w swoich dyscyplinach  
naukowych oraz realizowanych projektów badawczych. Ponadto delegacja zapoznała się ze strukturą  
wizytowanego Uniwersytetu, specyfiki badań i organizacji dydaktyki (kampus w  Hvanneyri). W czasie wizyty 
naukowcy z UKSW, reprezentujący biologiczny profil IEiB, mieli możliwość pobrania do badań prób gleby 
oraz materiałów ze środowiska morskiego. Ponadto podjęto dyskusję na temat obszarów przyszłej współpracy 
i wymiany naukowej.

Wizyta finansowana była ze środków Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w ramach Mechanizmu 
Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
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Biuro Karier UKSW zaprasza już 25 listopada na CAREERDATE !

CAREERDATE to niekonwencjonalny sposób nawiązania pierwszego kontaktu z pracodawcą, który skraca 
proces rekrutacji i dystans pomiędzy kandydatem, a rekruterem.

Podczas CAREERDATE na UKSW spotkasz następujące firmy:  MDDP Outsourcing   GetBack S.A.    
GROUPON

Połącz przyjemne z pożytecznym i wypij kawę z przyszłym pracodawcą! Przygotuj CV i koniecznie  
ZAREJESTRUJ SIĘ na   www.stowarzyszenieabk.pl/careerdate2016

Dzięki udziałowi w CAREERDATE:

- zyskasz przewagę nad innymi kandydatami nawiązując nieformalną relację z pracodawcą,

- poznasz specyfikę zawodu/ branży oraz kulturę organizacyjną firm,

- otrzymasz wskazówki i feedback na temat swojej kandydatury prosto od pracodawcy,

- Twoje CV zostanie w odpowiednich rękach!
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https://www.facebook.com/events/1264058140334011/
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Mazowsze na forum

W dniach 16-17.11.2016 na Stadionie Legii w Warszawie odbędzie się 7 Forum Rozwoju Mazowsza.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest partnerem wydarzenia, a nasze możliwości  
w strefie „Smart City” zaprezentuje Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych. 
Opierając się na posiadanej infrastrukturze pokażemy: pracownię druku 3D, skanu 2D, fokusownię, a także 
Pracownię Psychologii Transportu wyposażoną w nowoczesną infrastrukturę, w tym symulator samochodu 
osobowego. Przybliżymy bogaty zakres badań możliwych do przeprowadzenia w Pracowni Psychologii Trans-
portu, takich jak:

• badania sprawności psychoruchowej kierowców,

• efektywności jazdy,

• zmiennych warunkujących zmęczenie,

• opracowanie schematów rehabilitacyjnych, itp.

Ponadto przeprowadzimy warsztaty z zakresu „Technologie 3D a design thinking”    
oraz  „Projektowanie innowacji”.

    Rejestracja: 
http://forumrozwojumazowsza.pl/rejestracja/
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Seminarium o ezoteryzmie… 

Zapraszamy na ogólnopolskie seminarium naukowe 
pt. „Ezoteryzm w kulturze zachodniej. Ezoteryzm  
w nowoczesności”, poświęcone ezoteryzmowi  
w  jego   powiązaniach ze sztuką, filozofią, religią, nauką  
w epoce nowoczesności. Poszukujemy odpowiedzi 
na pytania o jego społeczne konfiguracje w kulturze, 
w ruchach religijnych, dyskursach filozofii, formach 
uprawiania sztuki, w inspiracjach , także w wynikach 
nowoczesnej nauki. Obecność owych fenomenów 
będziemy identyfikować w polskim społeczeństwie  
i na świecie.

Konferencja o kulturze  
instytucjonalnej…

Zapraszamy na konferencję naukową pt. „Kultura  
instytucjonalna, kultura pozainstytucjonalna.              
Wymiary uczestnictwa”, podczas której będą prezen-
towane wyniki autorskiego badania socjologicznego 
uczestników tegorocznej edycji Nocy Muzeów.  Doty-
czą one partycypacji respondentów w kulturze, ich 
motywacji oraz oczekiwań względem tego fenomenu. 
Przedstawiają także sylwetkę społeczno-kulturową 
osób biorących udział w tym wydarzeniu, jak i ich 
zaangażowanie w kulturę spontaniczną. Zrealizowane 
badania zostały przeprowadzone na próbie 1100  
respondentów pod kierunkiem ks. prof. dr. hab.  
Sławomira H. Zarębę, Dziekana Wydziału Nauk  
Historycznych i Społecznych.

Biologiczne produkty lecznicze

Wydział Prawa i Administracji UKSW zaprasza  
na ogólnopolską konferencję naukową „Biologiczne 
produkty lecznicze. Aspekty prawne”, która odbędzie 
się 2 grudnia w Auli Głównej im. R. Schumana  
(Auditorium Maximum).

Program spotkania zakłada dyskusję nad lekami  
biologicznymi z trzech perspektyw: prawa 
nowych technologii, obrotu krajowego i między 
narodowego oraz systemu ochrny własności  
intelektualnej. Dyskusję zamkną wnioski z przepro- 
wadzonych badań naukowych oraz rekomendacje  
dla ustawodawcy. 

Źródło:
http://wpia.uksw.edu.pl/lekibiologiczne



Z PERSPEKTYWY 30 LAT

TOMASZ SZYSZKA,
REDUKCJE JEZUICKIE MAYNAS W GÓRNEJ

LOUIS D. NEBELSICK,
DRINKING AGAINST DEATH. STUDIES ON THE
MATERIALITY AND ICONOGRAPHY OF RITUAL...

JOANNA WAWRZENIUK,

ul. Dewajtis 5, domek 2, pn. - pt. 9:00-15:00
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Informujemy, że zwycięzcą konkursu z październikowego newslettera 
została wśród pracowników UKSW pani Magdalena Frątczak, 

która prawidłowo wskazała pierwszych doktorów hc UKSW. 

Byli to:
Abp  Józef Kowalczyk – nuncjusz Apostolski w Polsce

Józef Kard. Glemp – Prymas Polski
Św. Jan Paweł II – Papież

dla pracowników:

dla studentów:
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Czyje imię nadano kampusowi UKSW przy ul. Wóycickiego?

Czyje imię nosi Aula Główna na kampusie przy u. Dewajtis?
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