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Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
otrzymał prestiżową nagrodę Research Impact Leaders 2016.

Uniwersytet został wyróżniony w kategorii Humanities za cytowalność publikacji na światowym  
poziomie. Nagrody są wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają  

największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej  
nauki na świecie.

Nagrodę odebrała prorektor ds. studenckich i kształcenia, prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, podczas  
uroczystej gali. Wyróżnienia  przyznawane są w sześciu dyscyplinach (według klasyfikacji OECD):

Life Sciences
Agricultural Sciences

Engineering and Technology
Humanities

Medical Sciences
Natural Sciences
Social Sciences
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W STRUKTURACH KRASP

Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński 
został zastępcą Przewodniczącego Komisji  

ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką  
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Na przewodniczącego powołano Rektora Politechniki 
Białostockiej prof. Lecha Dzienisa.  

 
Członkami Komisji zostali m.in:  

dr hab. Robert Tomanek – Rektor  
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;  

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński – Rektor  
Uniwersytetu Zielonogórskiego; 

 
dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka  

– Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie; 
 

mgr inż. Dariusz Jerzy Koenig  
– Prezes Zarządu KenBIT sp. j., Warszawa; 

 
Petros Psyllos – Student Politechniki Białostockiej, 

młody wynalazca i innowator.

KRASP zrzesza 107 uczelni akademickich,  
a 46 uczelni zawodowych ma status członków  

stowarzyszonych. Celem KRASP jest inspirowanie  
i koordynowanie współdziałania uczelni w Polsce,  

a także reprezentowanie wspólnych interesów  
uczelni akademickich.

SUKCESY JM REKTORA UKSW

Jego Magnificencja, ks. prof. dr hab.  
Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW  

otrzymał nagrodę indywidualną I stopnia  
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Nagroda została przyznana za osiągnięcia  
organizacyjne w roku akademickim 2015/2016.

W ostatnim czasie  
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński  

otrzymał także specjalne podziękowanie  
od Santander Universidades.
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… z Uniwersytetem Donieckim
Wspólne studia, współpraca bezpośrednia w zakresie nauk humanistycznych, ścisłych i społecznych oraz  

w ramach projektów europejskich – to główne tematy poruszone podczas spotkania władz UKSW  
z przedstawicielami Vasyl‘ Stus Doneck National University. Spotkaniu przewodniczył ks. prof. dr hab.  

Ryszard Czekalski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, obecna była również prof. UKSW 
dr hab. Anna Fidelus, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia oraz przedstawiciele Wydziału Teologicznego, 

Działu Współpracy Międzynarodowej i Centrum Inicjatyw Rozwojowych. Delegacji ukraińskiej przewodniczył 
Roman Dodonov, kierownik Instytutu Filozofii.  Wśród gości byli przedstawiciele wydziałów: prawa,  

matematyki i informatyki oraz filologii.

DLA NAUKI 

… z PWPW 
UKSW podpisał list intencyjny o współpracy z Polską Wytwórnią Papierów  

Wartościowych. Ideą współpracy jest podejmowanie inicjatyw naukowych w oparciu 
o najnowsze rozwiązania technologiczne oraz narzędzia internetowe. Efektem  

wspólnych działań ma być też popularyzacja nauki, organizacja warsztatów  
i ćwiczeń, a także realizacja staży dla studentów i absolwentów UKSW.

… z Uniwersytetem w Camerino
Rektor naszego Uniwersytetu ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński podpisał list intencyjny o współpracy  

z Rektorem Uniwersytetu w Camerino we Włoszech – Flavio Corradinim. Przyszła współpraca ma dotyczyć 
technik komputerowych oraz designu. Będzie to możliwe także dzięki obecności na UKSW rektora Wyższej 
Szkoły Designu w Rzymie oraz przedstawicieli firmy softwarowej SPES i Stowarzyszenia Core di Varsavia.  
W skład włoskiej delegacji wchodzili również Irene Pivetti, przewodnicząca włoskiej Izby Deputowanych  

w latach 1994–1996 oraz Giuseppe Cioeta z biura prasowego w Pałacu Chigi.
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Do 20 stycznia trwa rekrutacja do projektu: „Absolwent z kompetencjami 2”. Celem projektu jest wzmocnienie 
kompetencji studentów poprzez współpracę z pracodawcami oraz nabycie nowej specjalizacji w zakresie  

Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

W programie:

– uzyskanie certyfikatu Kreator CSR - 60 godz.

– warsztaty przywództwa i twórczego rozwiązywania sytuacji konfliktowych – 16 godzin

– warsztaty prawne podstawy przedsiębiorczości – 16 godz.

– warsztaty produkcje informacyjne kształcące kompetencje analityczne – 20 godz.

– lektorat Angielski Biznesowo – 48 godz.

– zajęcia w przedsiębiorstwach – 16 godz.

– wizyty studyjne u pracodawców – 7 godz.

Projekt jest przeznaczony dla studentów/studentek Wydziału Teologicznego II roku kierunku  
„Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna” studiów I stopnia.

Czas trwania projektu 3 semestry (IV-VI). Zgłoszenia przyjmujemy na adres mail  
absolwentwt@uksw.edu.pl

Wymagane informacje:

Imię nazwisko, kierunek i specjalność, średnia ocen za miniony rok akademicki. O udziale w projekcie decydują 
kolejność zgłoszeń oraz średnia ocen. Spotkanie informacyjne odbędzie się w piątek 13 stycznia o 9.30  

w sali 116 (Dewajtis).

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
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GRANTY NA MOBILNOŚĆ  
MIĘDZYNARODOWĄ

Do końca stycznia 2017 roku można składać wnioski na projekty  
Santander Universidades Mobility Fund. Projekt skierowany jest do pracowników, studentów  

i doktorantów UKSW, którzy chcą odbyć wizytę w ośrodku akademickim w kraju Ameryki 
Łacińskiej lub Półwyspu Iberyjskiego. We wniosku należy określić cel pobytu, np. udział w 

konferencjach, badaniach, sympozjach czy szkoleniach oraz wpływ, jaki będzie miał uczestnik 
na końcowy sukces projektu.

Pięć najlepszych pomysłów otrzyma dofinansowanie na wyjazd, którym musi być  
zrealizowany do końca czerwca 2017. Wnioski należy składać w formie pisemnej,  

w Biurze Organizacyjnym (ul. Dewajtis 5, pok. 108), w godzinach od 9.00 do 14.30.

Wnioski można pobrać ze strony:
http://www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/786-granty-na-mobilnosc-

-miedzynarodowa

50 STYPENDIÓW OD SANTANDERA

100 tysięcy złotych przeznaczył Santander Universidades na stypendia dla pracowników,  
studentów i doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  

Stypendium otrzyma 50 osób.

Jednorazowe stypendium w wysokości 2 tysięcy złotych brutto zostanie przyznane w drodze 
konkursu za dotychczasowe osiągnięcia w rozwoju naukowym i badawczym.  

Wykazać również można zaangażowanie na rzecz UKSW,  
zaangażowanie społeczne oraz szczególne osiągnięcia w nauce  

i działalności pozauczelnianej.

Wnioski o stypendium należy składać do końca stycznia 2017 br. w Biurze Organizacyjnym  
(ul. Dewajtis 5, pokój 108), w godzinach od 9.00 do 14.30.  
Stypendia zostały podzielone pomiędzy następujące grupy:

  Studenci – 25 stypendiów
    Doktoranci – 10 stypendiów

    Pracownicy naukowo-dydaktyczni – 10 stypendiów
    Pracownicy administracji – 5 stypendiów

Warunkiem otrzymania stypendium jest wskazanie przez  
Wnioskującego rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK.

Wniosek można pobrać ze strony: 
http://www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/ 

aktualnosci/785-50-stypendiow-od-santandera
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studentka IV roku studiów 
jednolitych magisterskich 

z psychologii

Anna Szluz, 
studentka V roku 

studiów jednolitych 
magisterskich z prawa

doktorant psychologii

Dorota Zembrzuska, 
studentka I roku, 
studiów II stopnia

z chemii

Nagroda dla UKSW podczas 
XXXII Krajowego Seminarium Malakologicznego

Podczas tegorocznego XXXII Krajowego Seminarium Malakologicznego w Spale nagrodę Najlepszego plakatu 
zdobył plakat Michała Winczka i prof. dr. hab. Jerzego Romanowskiego Kierownika Zakład Fizjologii i Ekologii 

Zwierząt Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku pt. „Nowe stanowisko Corbicula fluminea w Wiśle  
w Warszawie”. Plakat dotyczy wykrycia obecności tego inwazyjnego gatunku małża w centralnej Polsce.  

Nagroda jest tym cenniejsza, że przyznana została za prezentację wyników badań zrealizowanych  
w ramach działalności studenckiego Koła Biologów Terenowych Wydziału.

WYBITNI STUDENCI ZE STYPENDIUM MINISTRA
 

Trzy studentki i jeden doktorant UKSW otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
Stypendia przyznawane są za wybitne osiągnięcia.

Stypendium otrzymały Justyna Jastrzębska, studentka IV roku studiów jednolitych magisterskich z psychologii, 
Anna Szluz, studentka V roku studiów jednolitych magisterskich z prawa oraz Dorota Zembrzuska, studentka I 
roku, studiów II stopnia z chemii. Wśród wyróżnionych znalazł się również doktorant - Radosław Rogoza, który 

otrzymał stypendium w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności naukowej!

Japońska nagroda dla UKSW

Dr Anita Kaliszewicz z Wydziału Biologii i Nauk  
o Środowisku UKSW otrzymała prestiżową nagrodę 

Best Paper Award Japońskiego Towarzystwa  
Limnologicznego. Jej artykuł  pt. „Conspecific alarm 

cues induce an alternative reproductive strategy  
in aquatic oligochaetes” uznano za najlepszą publikację 

naukową w 2015 r. z dziedziny limnologii (nauka  
zajmująca się badaniem wód słodkich). Założone  
w 1931 r. Japońskie Towarzystwo Limnologiczne  

przyznaje swoje nagrody corocznie.



SUKCES INSTYTUTU EKOLOGII I BIOETYKI

Instytut Ekologii i Bioetyki zajął I miejsce w konkursie na organizację studiów podyplomowych,  
ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),  

który finansuje przedsięwzięcie w ramach Programu Priorytetowego edukacja ekologiczna.

Celem studiów, uruchamianych pod nazwą: „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach  
ekologicznych”, jest wyposażenie „mediatora ekologicznego” w wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych.  

Absolwenci poznają najnowsze technologie badania stanu środowiska (informacje o stanie gleby,  
wody, powietrza oraz świata ożywionego) oraz nabędą umiejętności mediacyjno-negocjacyjne, które 
pozwolą profesjonalnie angażować się w powstające konflikty i sprawnie je rozwiązywać. Uczestnik 

studiów zdobędzie też wiedzę z zakresu zarządzania obszarami przyrodniczo -cennymi i chronionymi 
oraz prawa i zarządzania środowiskiem. Ponadto istotnym elementem studiów jest blok z zakresu  

edukacji ekologicznej, który pomaga pogłębić wiedzę dot. różnych form  
zwiększania świadomości ekologicznej.

Głównymi adresatami studiów są pracownicy administracji publicznej (zarówno na szczeblu  
wojewódzkim, powiatowym, jak i gminnym), zajmujący się ochroną środowiska oraz  

zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem.

Pomysłodawcami oraz koordynatorami projektu są dr hab. Jacek Tomczyk oraz  
dr Dominika Dzwonkowska przy wsparciu Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW.

   
Szczegółowe informacje na stronie  

www.ekologia.uksw.edu.pl
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WYMIANA Z EDYNBURGIEM

Dzięki staraniom pracowników Instytutu Archeologii  
została podpisana umowa Erasmus+ z School of History,  

Classics and Archaeology University of Edinburgh.  

Umowa obejmuje wyjazdy stypendialne studentów  
wszystkich stopni studiów – od licencjackich po doktoranckie  

oraz wymianę wykładowców i pracowników administracyjnych.  
Jest to pierwsza tego typu umowa  

UKSW ze szkocką uczelnią.
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Cube na UKSW

Studenci z Koła Naukowego Pracy Socjalnej, Katedra Teorii i Metod Pracy Socjalnej razem z fundacją  
Synapsis zaprezentowali niezwykłą instalację sensoryczną – Cube, która pomaga w zrozumieniu  
trudności, z jakimi na co dzień zmagają się osoby z autyzmem i zespołem Aspergera. W dn. 7-9  
grudnia, kiedy obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego, na kampusie Wóycickiego pojawiły się cztery  
stanowiska multimedialne, których zadaniem było wprowadzanie ludzkich zmysłów w błąd. Chodziło  
o pokazanie, jak może wyglądać świat osoby z autyzmem, która widzi, słyszy i czuje otoczenie  
inaczej niż większość społeczeństwa.  

Autyzm i zespół Aspergera to coraz powszechniej występujące zaburzenia rozwoju 
]dziecka. Z roku na rok, liczba dzieci z diagnozą spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) rośnie.   
W Polsce mówi się o 1 przypadku na 300, dane amerykańskie wskazują na 1% populacji osób z autyzmem.
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KREATYWNE WSPARCIE  
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pracownia Arteterapii oraz Pracownia Dydaktyki  
i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością  
Intelektualną to specjalistyczne pracownie działające  

na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW.

Ich powstanie i kompletne wyposażenie wpisuje się  
w misję i strategię Uniwersytetu, a także znacząco  
podnosi jakość kształcenia na Wydziale Nauk  

Pedagogicznych UKSW. 

Pracownia Arteterapii

Arteterapia jest formą psychoterapii, która  
wykorzystuje narzędzia artystyczne jako sposób  

komunikacji. Umiejętności „leczenia poprzez sztukę” 
zdobywają studenci, korzystający z Pracowni  

Arteterapii. Wysoka jakość zajęć metodycznych w niej 
prowadzonych umożliwia studentom  

nabywanie wiedzy w zakresie metod i technik  
arteterapeutycznych oraz przygotowuje ich  
do pracy z uczniami z niepełnosprawnością  

intelektualną.  

Pracownia, dzięki staraniom dr Kingi Krawieckiej 
(WNP UKSW), została bogato wyposażona  

w różnorodne pomoce i narzędzia arteterapeutyczne 
(plastyczne, teatralne, muzyczne).

Narzędzia plastyczne, m. in. farby olejne, akwarelowe, 
witrażowe, drukarskie, pastele olejne, pastele suche, 
gumowe pisaki do malowania i modelowania, kreda, 
węgiel, wełna akrylowa, włóczki, pozwalają poznać 
różnorodne techniki plastyczne. Umożliwiają także 
praktyczną realizację zajęć metodycznych, takich  

jak m. in. „Metodyka edukacji plastycznej”,  
„Projektowanie zajęć plastyczno-technicznych”,  
„Alternatywne metody pracy terapeutycznej”,  
„Techniki plastyczne w edukacji i terapii osób  

z niepełnosprawnością intelektualną i z wieloraką  
niepełnosprawnością”. 

Narzędzia i pomoce teatralne m.in. kartonowe maski  
i bawełniane pacynki oraz podstawowe  

instrumenty muzyczne niezbędne do terapii,  
ruchem i tańcem (tamburyna, dzwonki, marakasy), 

kolorowe wstążki, chusty animacyjne, tunele  
animacyjne umożliwiają realizację zajęć  

metodycznych: „Drama i elementy teatru  
w profilaktyce i terapii, osób z niepełnosprawnością 

intelektualną i z wieloraką niepełnosprawnością”.

Opiekun pracowni, dr Krawiecka współpracuje  
z wieloma instytucjami, m.in. z Liceum i Technikum  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im.  
Stefana Kisielewskiego w Warszawie, Zespołem Szkół 

Specjalnych nr 90, Stołecznym Centrum Edukacji 
Kulturalnej w Warszawie oraz z Przedszkolem Kubuś 

Puchatek w Grodzisku Mazowieckim. 

Efektem tej współpracy są przeprowadzone  
twórcze warsztaty artystyczne, pięć wystaw  

malarskich i graficznych, trzy spektakle  
pacynkowe oraz spektakl teatralny  

opracowany techniką Teatru Forum.

Pracownia Dydaktyki i Rehabilitacji Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną

Pracownia ta umożliwia praktyczną realizację zajęć 
metodycznych. Dzięki niej studenci przygotowują się 
do organizowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych 

w placówkach specjalnych i integracyjnych oraz do 
prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. 

Pracownia wyposażona jest w interaktywną tablicę  
dotykową wraz z projektorem. Znajdują się w niej  
także narzędzia służące rozwijaniu i usprawnianiu 

motoryki małej i dużej (m. in. plansze i płytki  
grafomotoryczne, kreatywne figury do  

przewlekania, tory przeszkód, akcesoria  
do balansowania, komplety rytmiczno-ruchowe); 

narzędzia służące rozwijaniu i usprawnianiu integracji 
sensorycznej (m. in. ścieżki dotykowe, maty  

sensoryczne z wypełnieniem); pomoce  
i narzędzia służące rozwijaniu i usprawnianiu  

orientacji przestrzennej (m. in. gry  
i modele przestrzenne).

W obu pracowniach realizowana jest innowacyjna 
koncepcja „dobrych praktyk” – odwiedzający Wydział 

Nauk Pedagogicznych UKSW uczniowie szkół  
specjalnych otrzymują możliwość twórczej  

współpracy ze studentami, a studenci  
z uczniami w środowisku akademickim. 
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W DN. 07-12 grudnia 2016  PROF. UKSW 
DR HAB. WOJCIECH KUDYBA 

ODBYŁ WIZYTĘ STUDYJNĄ W ZESPOLE 
SZKÓŁ  IM. JANUSZA KORCZAKA 

W REYKJAVIKU. 

Korzysta z lokalu szkolnego, użyczonego przez 
władze miejskie, dysponuje zatem pełną, dobrze 

wyposażoną bazą edukacyjną. Zatrudnia 27 
nauczycieli, w tym szkolnego pedagoga, 

psychologa i logopedę. Wizyta – �nansowana 
ze środków Funduszu Stypendialnego 

i  Szkoleniowego – była okazją do poznania 
osiągnięć szkoły oraz jej problemów. Otworzyła 

także możliwość poszerzenia współpracy 
międzynarodowej Wydziału Nauk Humanistycz-

nych oraz planowania warsztatów dla polskich 
nauczycieli pracujących w Reykajviku.

PLACÓWKA TA, CHOĆ JEST SZKOŁĄ  PROWADZĄCĄ ZAJĘCIA W SOBOTY I NIEDZIELE, 
REALIZUJE PEŁNY PROGRAM POLSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM. 
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Biuro Karier UKSW zorganizowało spotkanie  
z konsulem ambasady amerykańskiej w Warszawie,  

który przedstawił możliwości wyjazdu i pracy  
w Stanach Zjednoczonych oraz zaprezentował  

sposoby odbywania praktyk studenckich  
i absolwenckich w USA.  

 
Spotkanie odbyło się 10 stycznia  

w Auditorium Maximum. 

Więcej informacji: 
 biurokarier@uksw.edu.pl
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Centrum Szkoleń i Doradztwa  
Zawodowego UKSW zaprasza  

na bezpłatne konsultacje z doradcą  
zawodowym!

Jeśli potrzebujesz pomocy w:

przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych  
(CV, list motywacyjny, portfolio) i zaplanowaniu  

strategii poszukiwania pracy,

przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej, 

poszerzeniu wiedzy o własnych predyspozycjach, 
umiejętnościach, kompetencjach, motywacji  

i wartościach,

przeanalizowaniu swoich mocnych i słabych  
stron oraz określeniu potencjalnych  

obszarów do rozwoju 

wypełnij formularz zgłoszeniowy  
http://szkolenia.uksw.edu.pl/node/15

Nasze konsultacje to sposób, by skuteczniej zadbać  
o swoją pozycję na rynku pracy.
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Więcej informacji na stronie:

WWW.WYDAWNICTWO.UKSW.EDU.PL

http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1388
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1393
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1389
http://wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1391


NETYKIETA,
ODCINEK NR 2

JAK PISZEMY E-MAILE?

W grudniowym numerze Newslettera  rozpoczęliśmy zbiór porad, 
które powinny pomóc braci studenckiej w pokonywaniu trudnych zagadnień  związanych z etykietą w Internecie. 

W Nowym Roku rozpoczynamy od zasad związanych z pisaniem e-maili.

Zasady te zebrać można w cztery grupy: 

formy grzecznościowe 
treść

podpis
odpowiedzi.

Formy grzecznościowe. 
Prezentując te zasady zacznijmy od odpowiedniego zwrotu do adresata.

Źle – błędem jest pomijanie w ogóle przywitania, tylko od razu przechodzenie do sedna sprawy.  
Zdarzają się niestety osoby postępujące w ten sposób.

Dobrze – najbezpieczniejszą formą w stosunku do nieznajomych jest „Szanowni Państwo”/„Szanowna Pani”/
„Szanowny Panie”. Nie dopisujcie do tej formy nazwiska odbiorcy. Dopisywać należy natomiast tytuł, a imię tylko 
wówczas, jeśli jesteśmy pewni, że to nie urazi adresata. Zdarzają się e-maile rozpoczęte np. tak: „Pani Katarzyno” 
– e-mail adresowany do pani profesor. W tym przypadku nadawca ryzykuje, że odpowiedzi w ogóle nie otrzyma.

Dobrze – pisząc do znajomych wystarczy napisać imię. Ale uwaga - w języku polskim mamy odpowiedni do tego 
celu przypadek – wołacz. Wiadomości zatem zaczynajcie od „Hubercie”, a nie „Hubert” itp. Poza tym, że jest 

to poprawny zwrot, to zdecydowanie lepiej wygląda i brzmi. Pisanie po imieniu do nieznajomych lub 
kontrahentów to kalka z języka angielskiego i nie jest dobrą praktyką w polskiej kulturze. Jeśli bardzo 

chcecie zwracać się per „Ty”zapytajcie, czy drugiej stronie będzie taka forma odpowiadała.

Należy uważać – na powitania w stylu „Dzień dobry” i „Dobry wieczór”. Nigdy nie wiemy, w jakich 
okolicznościach adresat odczyta wiadomość. Dziwnie jest przeczytać „Dobry wieczór” o 9.00 rano. „Witam” 

natomiast powinno brzmieć w ustach gospodarza zapraszającego do swego domu. Użycie tej formy w e-mailu 
jest zwykłym błędem.

Pan Profesor Jan Miodek, znakomity polski językoznawca, który jest w stałym kontakcie z pracownikami Biura 
Informacji i Promocji zaznacza w korespondencji: Całkowicie się zgadzam z Państwa odczuciami odnośnie 

do "witam":  natomiast co do "dzień dobry" czy "dobry wieczór", to zdarzają mi się te formuły, gdy z całej 
korespondencji, a także adresu mailowego nie jestem w stanie odkryć płci  autora.

Dobrze – każdą wiadomość trzeba zakończyć jakimś zwrotem grzecznościowym. Najbezpieczniejszym jest 
„Z poważaniem”. Jeśli relacja jest odrobinę bliższa, z powodzeniem można używać „Pozdrawiam serdecznie” 

„Z pozdrowieniami” itp.

W następnym odcinku przeczytacie 
o zasadach formowania  

tekstu e-maila.
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KONKURS GRUDNIOWY 
- ODPOWIEDZI

Odpowiedź na pytanie dla pracowników

Jaki Organ Państwowy i na mocy jakiego dokumentu powołał naszą Uczelnię?
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie został powołany 

przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 3 września 1999 r.

Odpowiedź na pytanie dla studentów

Nasz drugi kampus znajduje się przy ul. Wóycickiego. 
Kim był i w jakich latach żył patron ulicy, przy której mieści się nasz kampus?

Patronem tej ulicy jest Kazimierz Wóycicki (1876-1938) 
– teoretyk i historyk literatury, pedagog,  wnuk Kazimierza Władysława, 

brat Zygmunta Wóycickiego – botanika.
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Zespół redakcyjny
Biuro Informacji i Promocji UKSW

e-mail: strona@uksw.edu.pl

Opracowanie gra�czne
Centrum Systemów Informatycznych UKSW

www.csi.uksw.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

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

KONKURS STYCZNIOWY 
Pytanie dla pracowników

Kim w szkołach  wyższych jest Kanclerz Uczelni?

Pytanie dla studentów:

Kim w uczeniach kościelnych i na wydziałach 
nauk kościelnych  jest Wielki Kanclerz?


