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W tym numerze

•	 ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE OPŁATKOWE

•	 PO RAZ KOLEJNY STUDENCI UKSW 
POZYTYWNIE OCENILI SWOJĄ ALMA 
MATER

•	 PROJEKTY BADAWCZE UKSW 
NAGRODZONE

•	 UKAZAŁ SIĘ I TOM SERII BIBLIOTEKA 
KULTURY POLSKIEJ WE WŁOSZECH  
RED. PROF. ANNA CZAJKA-CUNICO

•	 UKSW PRZESTRZENIĄ  
INNOWACYJNOŚCI

•	 STREFA SANTANDER UNIVERSIDADES  
NA UKSW

•	 AKADEMIA MŁODEGO HUMANISTY

•	 WIZYTA REKTORA W MEDIOLANIE

•	 UPRAWNENIA HABILITACYJNE DLA WPIA

•	 REKTOR UKSW UROCZYŚCIE 
ZAINAUGUROWAŁ ŻOLIBORSKĄ AKADEMIĘ 
RODZINY

•	 KROK W STRONĘ BEATYFIKACJI PATRONA 
UKSW

•	 MISTYKA W AKADEMII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
UO UKSW

•	 W IMIENIU REKTORA SENATU  
I CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ 
GRATULACJE DLA PRACOWNIKÓW UKSW

•	 GRATULACJE DLA JM REKTORA

•	 15-LECIE WPIA

•	 GRADUACJA WMP.SNŚ.

•	 15 LAT NAUK ŚCISŁYCH NA UKSW

•	 FESTIWAL UPS

•	 PRACOWNICY WT IEMID PROMUJĄ UKSW

•	 CZY WIECIE ŻE..

•	 ZAPOWIEDZI
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Warsztaty politologiczne na UKSW
Po raz kolejny studenci 
UKSW pozytywnie 
ocenili swoją Alma 
Mater

Po raz czwarty już Ośrodek Badań Jakości 
Kształcenia i Ewaluacji (OBJ) przeprowa-
dził ankiety oceniające funkcjonowanie 
Wydziałów i naszego Uniwersytetu wśród 
studentów naszej Uczelni. Cieszy nie-
zmiernie fakt, że po raz kolejny studen-
ci pozytywnie ocenili swoją Alma Mater,  
a nawet w wielu kategoriach tegoroczne 
oceny były wyższe niż w poprzednich edy-
cjach badania.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegó-
łowymi wynikami badania.

Projekty badawcze 
UKSW nagrodzone

Z radością informujemy,  że 
w ramach konkursu Opus 9,  
Preludium 9 i Sonata 9 które-
go organizatorem jest Narodowe  
Centrum Nauki w Krakowie, pracownicy  
i doktoranci Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego otrzymali cztery granty  
o łącznej wysokości 423 672,00 zł.

Granty otrzymały następujące  
osoby:

dr Monika Anna Mynarska (Wydział Filo-
zofii Chrześcijańskiej) - Ocena wartości i 
kosztów dzieci z perspektywy cyklu życia 
(OPUS);

dr Katarzyna Anna Jażdżewska (Wydział 
Nauk Humanistycznych) - Dialog pokla-

syczny. Przemiany gatunku w starożytno-
ści (SONATA);

dr Łukasz Kazimierz Kułaga (Wydział Prawa 
i Administracji) - Zmiana paradygmatu w 
międzynarodowym prawie inwestycyjnym 
- w kierunku zrównoważonego podejścia 
(SONATA);

mgr Małgorzata Najderska (Wydział Filo-
zofii Chrześcijańskiej) - Mocne strony cha-
rakteru dzieci i adolescentów w podejściu 
skoncentrowanym na zmiennych oraz  
w podejściu skoncentrowanym na  
osobach (PRELUDIUM).

Gratulujemy!

Ukazał się I tom serii
Biblioteka Kultury 
Polskiej we Włoszech
red. prof. Anna 
Czajka-Cunico

Biblioteka Kultury Polskiej to projekt pre-
zentacji wybitnych dzieł humanistyki pol-
skiej na forum badań i dyskusji humani-
styki włoskiej. Otwiera go publikacja tomu 
prac wybitnego polskiego historyka i teo-
retyka sztuki Jana Białostockiego Il Cava-
liere polacco e altri saggi di storia dell’arte 
e dell’iconologia w tłumaczeniu na włoski 
Margherity Bacigalupo pod redakcją Anny 

http://www.uksw.edu.pl/images/artykuly/studia/Info_z_badania_oceny_uczelni.pdf
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Czajki (WNH)  i opatrzony Wstępem Lauro 
Magnaniego (Mimesis, Mediolan 2015).
Projekt jest realizowany na Uniwersytecie 
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
ze środków Narodowego Programu Roz-
woju Humanistyki (NPRH).

Anna Czajka, literaturo- i kulturoznawczy-
ni, filozof, badaczka i wykładowczyni na 
uniwersytetach w Tybindze, Parmie i Ge-
nui, obecnie kieruje Katedrą Teorii Kultu-
ry i Międzykulturowości na UKSW w War-
szawie. W języku włoskim opublikowała 
m.in. Tracce dellumano (2003), M. Susman,  
Il senso dellamore (red. nauk. 2007).

UKSW przestrzenią 
innowacyjności

W Sali Senackiej UKSW odbyło się 24 XI 2015 
r. kolejne już spotkanie przedstawicieli na-
uki i biznesu z udziałem światowej sławy 
naukowców polskiego pochodzenia. Ce-
lem spotkania była prezentacja koncepcji 
budowy ekosystemu innowacji dla Polski. 
Seminarium poprowadzili prof.  Andrzej 
Pawlak (USA, autor ponad 150 patentów) 
przy wsparciu prof. Wiesława Nowińskie-
go (Singapur/ USA) oraz ks. prof. Tadeusza 
Guza, filozofa KUL. Spotkanie uroczyście 
otworzył ks. prof. Stanisława Dziekoński, 
Rektor UKSW, który wyraził zadowolenie, 
że UKSW staje się przestrzenią współpracy 
nad innowacyjnością w dziedzinie nauki 
i gospodarki. Prof. Nowiński podkreślał  
w swojej prezentacji, że po okresie trans-
formacji ustrojowej i gospodarczej przy-
szedł czas na odnowę innowacyjną, którą 
należy oprzeć na dwóch filarach: młodych 
talentach i naukowcach wizjonerach.

Idea Technopolis to budowa zalążka Pol-
skiej Doliny Krzemowej, przystań dla kra-
jowych firm technologicznych, która ma 
powstać przy UKSW. Prof. Pawlak w swoim 
wystąpieniu skupił się przede wszystkim 

na prezentacji propozycji systemowych 
rozwiązań wdrażania innowacji w nauce 
i gospodarce. Pan Profesor podkreślił, że 
niezbędne jest kompleksowe wsparcie 

odpowiednimi narzędziami i procedu-
rami całego procesu innowacji. Główną 
część swojego wystąpienia ks. prof. Guz 
poświecił rozważaniom nad wartością 
prawdy jako czynnika wyzwalającego pa-
sję badawczą. W trakcie wykładu ks. prof. 
Guz przytoczył słowa Wilhelma Repke, że 
„miarą ekonomii jest człowiek, zaś miarą 
człowieka Bóg”. Spotkanie zakończyło się 
dyskusją uczestników seminarium. Wśród 
zebranych gości obecni byli m.in. prof. Ar-
tur Świergiel (Szef sekcji Nauki i Innowacji 
NRR przy Prezydencie RP), dr Jerzy Milew-
ski ( Członek sekcji Nauki i Innowacji NRR 
przy Prezydencie RP).

Strefa Santander 
Universidades na 
UKSW
Placówka Bankowa, która oprócz kon-
ta może zaoferować Ci płatne praktyki,  
a w miejsce oferty karty kredytowej zapro-

„Pół wieku później. List biskupów polskich 
do niemieckich z 18 listopada 1965 r. „
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ponuje pomoc w realizacji projektów ba-
dawczych. Tym właśnie wyróżnia się nowo 
otwarta Strefa Santander Universidades 
na UKSW!

Uroczyste otwarcie odbyło się 17 listopada 
2015 r. w budynku 23 na kampusie przy ul. 
Wóycickiego 1/3. Przecięcia wstęgi doko-
nali: Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. 
Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW, Pan 
Michał Kuczmierowski, Dyrektor Santan-
der Universidades w Polsce oraz Pan Paweł 
Wierciński, Specjalista ds. Produktów San-
tander Universidades.

Realizowany na całym świecie i odnoszą-
cy przy tym duże sukcesy, projekt Strefa 
Santander Universidades rozpoczął swoją 
działalność w Polsce. Każda Strefa to dwa 
połączone ze sobą moduły – studencki  
i bankowy. Moduł studencki oferu-
je wszystko, czego potrzebuje student  
w przerwie między zajęciami: m.in. szyb-
kie wi-fi, gniazdka elektryczne i wygodne 
kanapy. Strefa Santander Universidades 
umożliwi również spotkania z ciekawymi 
ludźmi ze świata biznesu czy pomoc eks-
pertów w kreowaniu ścieżki zawodowej. 
Moduł bankowy gwarantuje dostęp do 
nowoczesnych i wygodnych rozwiązań  
finansowych – a wszystko to na Uczelni.

Najważniejsze informacje o ofercie:

Dla studentów oferta konta osobi-
stego KGP 4% na specjalnych wa-
runkach:

• Darmowe prowadzenie rachunku

• Rachunek oprocentowany na pozio-
mie 4 % do 4000zł a powyżej 1%

• Darmowa karta ze wszystkimi banko-
matami w Polsce

• Darmowy dostęp do bankowości elek-
tronicznej

• Wszystkie krajowe przelewy bezpłat-
ne

• Darmowa aplikacja za pomocą której 
możemy: robić przelewy, płacić zbli-
żeniowo, korzystać z usługi BLIK (płat-
ności bez użycia karty bez opcji zbli-
żeniowej)

• Plus wiele innych korzyści, np. całko-
wicie bezpłatna karta kredytowa dla 
studentów, jako narzędzie wprowa-
dzające w usługi bankowe, narzędzie 
które doskonale nauczy gospodarki 
własnymi środkami.

Dla pracowników UKSW specjalna 
oferta konta payrolls:

• Darmowe prowadzenie rachunku

• Darmowa karta ze wszystkimi banko-
matami w Polsce i na Świecie na za-
wsze.

• Darmowy dostęp do bankowości elek-
tronicznej

• Wszystkie krajowe przelewy bezpłat-
ne

• Darmowa aplikacja za pomocą której 
możemy: robić przelewy, płacić zbli-
żeniowo, korzystać z usługi BLIK (płat-
ności bez użycia karty bez opcji zbli-
żeniowej)

• Dodatkowo również możemy zaofe-
rować pozostałe produkty bankowe 
jak np. Karta kredytowa, która w 100% 
jest zwolniona z opłat za posiadanie  
a limit takiej karty może wynosić 
50.000 zł

Konferencja „Szukaj siebie we mnie”

Stanisław Sojka

Siostra Małgorzata Chmielewska
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Eksperckie seminarium  
dotyczące budowy ekosystemu 

innowacji dla Polski Akademia Młodego 
Humanisty

W ramach strategii promocji UKSW realizo-
wana jest Akademia Młodego Humanisty 
przy Wydziale Nauk Humanistycznych.

Już w poniedziałek 30 XI 2015r. przyjecha-
li uczniowie III klas licealnych z różnych 
części Polski na dzień otwarty. W imieniu 
UKSW powitani zostali przez dziekana 
WNH prof. dr hab. Chachulskigo. Mło-
dzież obejrzała prezentacje o  kierunkach 
studiów na WNH oraz spotkała się ze stu-
dentami i doktorantami a następnie wy-
słuchała wykładów prowadzonych przez 
pracowników naukowo-dydaktycznych 
Wydziałów Nauk Humanistycznych.

Wizyta Rektora 
w Mediolanie

Jednym z istotnych działań naszego Uni-
wersytetu w ramach rozwoju współpra-
cy międzynarodowej jest nawiązywanie 
współpracy z wiodącymi ośrodkami aka-
demickimi na świecie. Takim ośrodkiem 
jest Uniwersytet Katolicki Sacro Cuore  
w Mediolanie. Uczelnia ta liczy ponad 42 
tysiące studentów, którzy podejmują stu-
dia na 14 wydziałach. W strukturę tego 
włoskiego uniwersytetu włączonych jest  
aż dziewięć ośrodków medycznych – szpi-
tali, medycznych instytutów badawczych  
i klinik, mi. in. słynna Poliklinika Gemelli.

Aby podjąć rozmowy zmierzające do na-
wiązania współpracy z tym Uniwersyte-
tem, Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Sta-
nisław Dziekoński, udał się z wizytą do 
Mediolanu w dn. 27-28 października 2015 
r. W czasie wizyty odbyło się spotkanie  
z Rektorem UK Sacro Cuore, prof. Franco 
Anelli, a także prof. Pietro Cafaro z Wy-

działu Ekonomii oraz prof. Angelo Moioli 
z Wydziału Historii Nowożytnej i Współ-
czesnej. Rozmowy dotyczyły nawiązania 
współpracy naukowo-badawczej UKSW  
z Uniwersytetem Sacro Cuore, oraz możli-
wości organizowania wymiany studentów 
i pracowników naukowych.

Uprawnienia 
habilitacyjne dla WPiA

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytu-
łów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła de-
cyzję o przyznaniu z dniem 26 październi-
ka 2015 r. Wydziałowi Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie uprawnienia do nada-
wania stopnia naukowego doktora habili-
towanego nauk prawnych w dyscyplinie 
prawo. 

Rektor UKSW 
uroczyście 
zainaugurował 
Żoliborską Akademię 
Rodziny

We wtorek, 17 listopada br. zainaugurowa-
ła swoją działalność Żoliborska Akademia 
Rodziny UO UKSW. Jest o wspólne przed-
sięwzięcie Uniwersytetu Otwartego UKSW 
oraz Wydziału Spraw Społecznych Urzędu 
dzielnicy Żoliborz. Pierwsze spotkanie od-
było się w auli I Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Bolesława Limanowskiego przy ul. 
Felińskiego 15 na warszawskim Żoliborzu. 
Wykład inauguracyjny na temat najpil-
niejszych problemów wychowawczych 
związanych z wyzwaniami współczesno-
ści wygłosił rektor UKSW ks. prof. Stani-
sław Dziekoński. Kierownik Uniwersytetu 
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Rektor UKSW uroczyście zainaugurował 
Żoliborską Akademię Rodziny

Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata 
wraz z panią naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych Urzędu dzielnicy Żoliborz Ali-
cją Tyc zaprezentowali program współpra-
cy między Uczelnią a Urzędem dzielnicy 
w ramach Żoliborskiej Akademii Rodziny 
UO UKSW. Po oficjalnym otwarciu cyklu 
żoliborskich wykładów uczestnicy spo-
tkania obejrzeli spektakl Marzanny Graff i 
Aleksandra Mikołajczaka na temat wpływu 
uzależnienia dziecka od narkotyków na re-
lacje w rodzinie. 

Krok w stronę 
beatyfikacji Patrona 
UKSW

Metropolita warszawski kard. Kazimierz 
Nycz, Wielki Kanclerz Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego podczas 
audiencji u kard. Angelo Amato, prefekta 
watykańskiej Kongregacji Spraw Kanoni-
zacyjnych przekazał trzy tomy materiałów, 
zawierające m.in. dokumentację z prze-
słuchań świadków oraz teologiczną ocenę 
pism. kard. Wyszyńskiego.

Akta te stanowią fundament niezbędny do 
beatyfikacji, będą podstawą do dyskusji 
teologów i posłużą do przygotowania tzw. 
dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożego. 
Nietypowość procesu beatyfikacyjnego 
kard. Wyszyńskiego polega na wielko-
ści osoby, dokonań i rozległej działalno-
ści, jaką prowadził – mówił w wywiadzie  
o. Bartoszewski, wicepostulator w proce-
sie, a także z ogromną odpowiedzialnością 
przy podejmowaniu wielu decyzji. Proces 
beatyfikacyjny kard. Stefana Wyszyńskie-
go na etapie diecezjalnym rozpoczął się 20 
maja 1983 r. a zakończył 6 lutego 2001 r.

Akta zebrane w toku procesu – w sumie 
37 tomów – wraz załącznikami zostały 
przekazane do watykańskiej Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych. 28 maja 2013 r. 
podczas uroczystości w bazylice św. Jana 

Chrzciciela w Szczecinie zamknięto die-
cezjalny proces o domniemanym, cudow-
nym uzdrowieniu młodej osoby z choroby 
nowotworowej.

Mistyka w Akademii 
Formacji Chrześcijań-
skiej UO UKSW

We czwartek, 19 listopada br. odbyło się 
zorganizowane w ramach Akademii For-
macji Chrześcijańskiej UO UKSW, której 
słuchaczami są studenci z krajów Europy 
Wschodniej studiujący na warszawskich 
uczelniach, spotkanie poświęcone mi-
styce. Po mszy św. którą odprawił dyrek-
tor Biura Zespołu Pomocy kościołowi na 
Wschodzie przy Konferencji Episkopatu 
Polski ks. Leszek Kryża, wykład poprowadził  
ks. prof. Marek Tatar z Wydziału Teologii 
UKSW. Obecny na spotkaniu kierownik 
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Mistyka w Akademii Formacji 
Chrześcijańskiej UO UKSW 15-lecie Wydziału 

Prawa i Administracji

W dniu 6 listopada br. na Wydzia-
le Prawa i Administracji UKSW 
odbyły się uroczystości związane  
z inauguracją roku akademickiego 
2015/2016 połączone z obchodami 
jubileuszu 15-lecia wydziału. 

Uroczystą sesję otworzył Dziekan  
Wydziału Prawa i Administracji UKSW prof. 
dr hab. Marek Michalski, który powitał 
zgromadzonych w auli im. Roberta Schu-
mana członków społeczności akademic-
kiej oraz przybyłych gości, a także na tle 
zarysu dziejów wydziału przedstawił jego 
dotychczasowy dorobek. Następnie głos 
zabrał Jego Magnificencja Rektor Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisław 
Dziekoński, który wskazał na znaczący 
wkład Wydziału Prawa i Administracji  
w rozwój Uniwersytetu oraz budowę pre-
stiżu i konkurencyjności uczelni. Historię 
wydziału, który powstał wraz z Uniwersy-
tetem w 1999 roku, a wyrósł z tradycji Wy-
działu Prawa Kanonicznego Akademii Teo-
logii Katolickiej w Warszawie, przedstawiła 
prof. dr hab. Anna Tarwacka (Zarys historii 
Wydziału Prawa i Administracji UKSW). 
Prof. Anna Tarwacka  zaprezentowała tak-
że specjalnie wydaną z okazji rocznicy 
powstania wydziału księgę jubileuszową, 
zawierającą prace Profesorów wydziału.  
Z perspektywy danych statystycznych 
działalność wydziału w latach 1999-2014 
z uwzględnieniem poszczególnych kie-
runków studiów (prawo, administracja, 
stosunki międzynarodowe) przedstawiła 
dr Beata Zbarachewicz. Następnie wykład 
na temat  „Prawo a wartości chrześcijań-
skie „ wygłosił Prodziekan Wydziału Prawa  
i Administracji UKSW ks. prof. dr hab. 
Krzysztof Warchałowski, po czym w imieniu  

UO UKSW dr Kazimierz Szałata przekazał 
pozdrowienia od animatorów Światowych 
Dni Młodzieży z Francji, którzy miesiąc 
wcześniej spotkani się ze słuchaczami Aka-
demii Formacji Chrześcijańskiej. W duchu 
solidarności z ofiarami zamachów terrory-
stycznych w Paryżu uczestnicy spotkania 
podpisali specjalne przesłanie do francu-
skich przyjaciół z wyrazami współczucia  
i zapewnieniem o modlitwie. Dokument 
zostanie przekazany na ręce przewod-
niczącego Komisji Episkopatu Francji do 
spraw Dialogu Międzyreligijnego ks. bpa 

Michela Dubosta.

W imieniu Rektora 
Senatu i całej 
społeczności 
akademickiej 
serdeczne gratulacje 
dla:
Pana prof. Jan Żaryna, wykładow-
cy Instytutu Nauk Historycznych 
UKSW, długoletniego pracownika 
Instytutu Pamięci Narodowej, pu-
blicysty, działacza społeczno-kato-
lickiego i politycznego za uzyskanie 
mandatu senatora IX kadencji Se-
natu Rzeczpospolitej Polskiej i Pana 
Sławomira Mazurka, absolwenta 
Instytutu Politologii UKSW, mia-
nowanego podsekretarzem stanu  
w Ministerstwie Środowiska.

Gratulacje dla Jego 
Magnificencji Rektora

W uznaniu za wybitny wkład w prace Ko-
mitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej, 
które były źródłem inspiracjiprzy kształ-
towaniu polityki gospodarczej Polski  
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Graduacja Wydziału Matematyczno-
Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych

Marszałka województwa mazowieckiego 
Adama Struzika dyplomy honorowe zasłu-
żonym pracownikom wydziału wręczyła 
zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka dr 
Katarzyna Kręźlewicz. Oficjalną część uro-
czystości zamykała debata przygotowana 
i przeprowadzona przez studentów wy-
działu pod kierunkiem dr Marcina Wielca. 
Jej przedmiotem były kontrowersje wokół 
nowego kodeksu postępowania karne-
go. Uroczystości jubileuszowe zakończyło 

przyjęcie okolicznościowe.        

dr Marta Osuchowska   

Graduacja Wydziału 
Matematyczno-
Przyrodniczego. 
Szkoła Nauk Ścisłych.
 
20 listopada br. WMP.SNŚ pożegnał 
swoich absolwentów. Uroczystości roz-
poczęły się mszą świętą. Następnie  
w auli Schumana, po wysłuchaniu oko-
licznościowych wystąpień Prorektora  
Jerzego Cytowskiego i Dziekana Wy-
działu Mariana Turzańskiego, ab-
solwenci złożyli uroczyste ślubo-
wanie wzorowane na tekście Roty  
z okresu 20-lecia międzywojennego  
i otrzymali dyplomy. Uczestnicy wysłucha-
li wykładu „Łatwe czy trudne – absolwent 
WMP potrafi” Pani Profesor Grażyny Mir-
kowskiej-Salwickiej.

15 lat nauk ścisłych  
na UKSW

W dniach 5 i 6 listopada br. odbywa-
ła się na Uniwersytecie konferencja 
naukowa dla upamiętnienia roczni-
cy powstania WMP.SNŚ.

W 15 letniej historii naszego Uniwersytetu 
dla członów społeczności Wydziału, był to 
czas intensywnego budowania nowej jed-
nostki w strukturze Uczelni. Cztery kierun-
ki studiów (matematyka, fizyka, chemia  
i informatyka) to cztery dziedziny badań 
naukowych Alma Mater. Podczas konferen-
cji wybitni przedstawiciele wymienionych 
wyżej dziedzin, między innymi członkowie 
Polskiej Akademii Nauk, wiceprzewod-
niczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, 
wygłosili referaty. WMP.SNŚ składamy gra-
tulacje i życzymy dalszych sukcesów.
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15 lat WMP.SNŚ. Festiwal UPS: 
Ukswordzka Platforma 
Sztuki

W dniach 16-20 listopada 2015 r. na 
UKSW odbył się festiwal kulturo-
znawczo-muzyczny UPS: Ukswordz-
ka Platforma Sztuki, zorganizowany 
przez koło naukowe kulturoznaw-
ców Culture ON działające przy 
Wydziale Nauk Humanistycznych 
UKSW, przy współpracy Fundacji 
MEAkultura, Fundacji Wyszyńskie-
go oraz Samorządu Studentów 
UKSW. 

Honorowy patronat nad festiwalem objęli 
JM Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław 
Dziekoński, prezydent miasta stołecznego 
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, bur-
mistrz dzielnicy Bielany Tomasz Mencina 
oraz Narodowe Centrum Kultury.  
Program festiwalu był niezwykle bogaty 
i obejmował ogólnopolską konferencję 
naukową „Badanie muzyki jako badanie 
kultury”, cykl warsztatów i spotkań, wresz-
cie część artystyczną – koncerty zespołów 
muzycznych, występy grup teatralnych 
oraz wystawę plakatów muzycznych au-
torstwa Maxa Skorwidera. 
Wszyscy zainteresowani mogli podszkolić 
swoje artystyczne umiejętności podczas 
warsztatów wokalnych, tanecznych i te-
atralnych prowadzonych przez uznanych 
specjalistów (m.in. prof. Janusza Szroma, 
dra Łukasza Lewandowskiego czy Agniesz-
ki Darkowskiej). Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się też spotkania z kompozytorem 
muzyki filmowej i teatralnej Bartkiem Woź-
niakiem oraz jednym z najbardziej cenio-
nych polskich dziennikarzy radiowych – 
Piotrem Metzem. 
Zachęcamy do śledzenia i uczestniczenia 
w innych wydarzeniach organizowanych 
przez Culture ON. Już na wiosnę odbę-

dzie się druga odsłona festiwalu #NETmi-
sja poświęconego kulturze internetowej, 
natomiast w przyszłym roku planowana 
jest kolejna edycja Ukswordzkiej Platformy 
Sztuki. 

Dr Piotr Jakubowski
WNH UKSW
Opiekun naukowy koła Culture ON

Pracownicy WT IEMiD 
promują UKSW

Wielu naszych pracowników naukowych 
aktywnie angażuje się w działalność na 
rzecz społeczności lokalnych. Dobrym tego 
przykładem są pracownicy Wydziału 
Teologicznego IEMiD, którzy w parafii 
pw. NMP Matki Pięknej Miłości na Tarcho-
minie podjęli inicjatywę poprowadzenia 
cyklu wykładów  poświęconych problema-
tyce mass mediów i komunikacji społecz-
nej pt. Człowiek w medialnym labiryncie. 
Jest to nie tylko działanie na rzecz edukacji 
medialnej ale okazja do dyskusji z parafia-
nami na ważne społecznie tematy, a przede 
wszystkim jedna z najlepszych form pro-
mocji naszego Uniwersytetu wśród miesz-
kańców Warszawy. Wykłady prowadzą  
ks. dr hab. Andrzej Adamski, prof. 
UKSW; dr hab. Grzegorz Łęcicki, 
prof. UKSW; dr hab. Piotr Drzewiec-
ki; dr Magdalena Butkiewicz.
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15 Lat Wydziału Prawa  
i Administracji

CZY WIECIE ŻE:

• Dr Milena Kindziuk, wykładow-
ca IEMiD WT UKSW autorką 
wywiadu, który został wydany  
w postaci książki pt. Rodzice Pre-
zydenta.  Janina Milewska-Duda i Jan 
Tadeusz Duda w rozmowie z Mileną 
Kindziuk opowiadają  o sprawach, któ-
re są najważniejsze: o wierze, warto-
ściach, zaufaniu i odpowiedzialności. 
Janina i Jan Dudowie niezwykle szcze-
rze opowiadają o swoich korzeniach, 
o domu, o tym, jak zmieniło się ich 
życie po wyborze syna na urząd pre-
zydenta RP.  Pani Milena Kindziuk jest 
także redaktorem prowadzącym war-
szawską edycję tygodnika „Niedziela” 
i autorką wielu książek, m.in. biografii  
bł. ks. J. Popiełuszki, prymasa Glempa, 
Emilii Wojtyłowej, organizowała na 
UKSW wiele ciekawych konferencji.

• Prof. Krzysztof Kietlińki z WT 
UKSW na forum Parlamentu  
Europejskiego.     14 października 
2015 r. w Parlamencie Europejskim  
w Brukseli ks. prof. UKSW dr hab. 
Krzysztof Kietliński  wystąpił  podczas 
seminarium zatytułowanego „Firmy 
rodzinne: szanse i wyzwania”. Ksiądz 
Profesor wygłosił referat zatytułowa-
nym: Etyka i przedsiębiorczość. Se-
minarium zorganizowane było przez 
prof. Zdzisława Krasnodębskiego, 
posła do PE zrzeszonego w grupie PE 
EKR . W seminarium, oprócz posłów 
do Parlamentu Europejskiego, udział 
wzięli przedstawiciele m.in. takich 
instytucji jak: European Commission 
- EU Internal Market, Industry; Entre-
preneurship & SMEs, European Small 
Business Alliance. 

• 13. Italian Workshop: „Cul-
to e Cultura” 6 listopada 2015 
r. odbyła się w Lanciano (Wło-
chy) konferencja zatytułowana:  
Turismo e accoglienza nell’Anno 
Giubilare: il valore dell’ospitalità 
w ramach 13. Italian Workshop: 
„Culto e Cultura”. Wziął w niej  
ks. dr Mirosław Mejzner (WT UKSW), 
zaproszony do wygłoszenia prelekcji.  
W konferencji, której głównymi orga-
nizatorami byli Organizacja Turystycz-
na Abruzji InFiera s.r.l. i biskupstwo  
Lanciano-Ortona, uczestniczyli bur-
mistrzowie miast regionu, zrzeszeni  
w ramach Drogi św. Tomasza oraz 
podmioty z Włoch i kilku krajów Euro-
py zainteresowane turystyką religijną. 
Warto przypomnieć, że Organizacja 
Turystyczna InFiera s.r.l. współpracuje 
od ponad roku z naszym uniwersyte-

tem. 

• Ks. dr hab. Andrzej Adamski, 
prof. UKSW, pełniący funkcję dy-
rektora Instytutu Edukacji Medialnej 
i Dziennikarstwa na Wydziale Teolo-
gicznym UKSW, otrzymał prestiżowe 
stypendium nowojorskiej Fundacji 
Bogliasco i w dniach 11 października –  
13 listopada 2015 r. realizował w Bo-
gliasco Study Center w Bogliasco 
(Włochy, Liguria) projekt pt. „The 
media as an intersphere of human 
life on the example of religion, sport 
and culture”. Fundacja Bogliasco 
corocznie funduje 48 pięciotygo-
dniowych stypendiów we Włoszech 
dla artystów i naukowców, którzy 
mogą pochwalić się znaczącymi osią-
gnięciami w swoich dziedzinach,  
a przez swoją naukową lub artystycz-
ną działalność pomagają innym zrozu-
mieć nasze miejsce w świecie i co to 
znaczy być człowiekiem.
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Cyfryzacja w naukach o przeszło-
ści i  ochronie zabytków – analiza 
potencjału i zagrożeń

• Ks. prof. Waldemar Chro-
stowski przyjął odzna-
czenie w Watykanie.  
21 listopada 2015 r. miała 
miejsce w Watykanie uroczy-
stość wręczenia Nagrody Jó-
zefa Ratzingera, nazywanej  
„teologicznym Noblem”.  
W ramach piątej edycji otrzymali ją 
o. prof. Mario de França Miranda, S.J. 
z Brazylii i prof. Nabil El-Khoury z Li-
banu. Uroczystości przewodniczył  
w imieniu Papieża Franciszka, kard. 
Gerhard Ludwig Müller, Prefekt Kon-
gregacji Nauki Wiary. W czasie gra-
tulacji podkreślił, że tegoroczni Lau-
reaci, pochodzący po raz pierwszy 
spoza Europy, są znakiem powszech-
ności Kościoła nie tylko w sensie geo-
graficznym, ale również czasowym, 
jako że Bliski Wschód jest kolebką 
chrześcijaństwa, a „nowy świat” po-
znał Ewangelię dopiero w czasach 
nowożytnych.Warto przypomnieć, 
że ubiegłorocznym laureatem był  
ks. prof. dr hab.Waldemar Chrostow-
ski. W tym roku został on dodatko-
wo odznaczony przez kard. Müllera  
w uznaniu jego zasług jako ambasa-
dora dialogu wiary i nauki oraz Kościo-

ła i kultur.

• Nakładem Wydawnictwa Wol-
ters Kluwer ukazała się IURA ET 
NEGOTIA Księga jubileuszowa  
z okazji 15-lecia Wydziału Prawa 
i Administracji UKSW w Warszawie 
pod redakcją naukową Pani dr hab. 
Anny Tarwackiej, prof. UKSW. W oka-
załym tomie znalazło się kilkanaście 
rozpraw naukowych reprezentujących 
dyscypliny prawnicze uprawiane na 
wydziale.

    ZAPOWIEDZI:

• XII Warszawskie Spotkanie 
Wigilijne 13 grudnia 
br. w godz. 11.00 - 15.00  
na Placu Teatralnym odbędzie się 
tradycyjne, wigilijne spotkanie przy-
gotowane przez władze miasta dla 
mieszkańców Warszawy. Nasza Uczel-
nia, jak co roku, będzie uczestniczyła  
w tym wydarzeniu. Przygotujemy 
m.in. animacje plastyczne dla dzieci  
a studenci ze Studenckiej Poradni 
Prawnej WPK UKSW udzielą bezpłat-
nych porad prawnych. Serdecznie za-
praszamy całą społeczność Uniwersy-
tetu do odwiedzenia naszego stoiska!

• Duszpasterstwo Akademickie 
UKSW zaprasza na rekolekcje. 
W tym roku rekolekcje poprowadzi 
ks. dr Chibuzo L. Agu pochodzący 
z Nigerii, urodzony w Niemczech, 
ksiądz katolicki. Zakochany w Matce 
Bożej, nazywa siebie Maryjnym księ-
dzem. Odwiedził Fatimę, także Czę-
stochowę i wielokrotnie Medugorje. 
Podczas studiów w Benin (południo-
wa Nigeria) przeżył głębokie spotka-
nie ze Zmartwychwstałym Panem,  
Jezusem Chrystusem. To spotkanie 
zmieniło jego życie. Dołączył wte-
dy do Odnowy Charyzmatycznej.  
Idąc za natchnieniem Pana, 7 lat  
temuro zpoczął nabożeństwa Uwiel-
bienia Krzyża w Bad Meinberg.  Grupa, 
która powstała wokół tego wydarzenia, 
jest jednym z wiodących. Towarzystw  
Biblijnych w Niemczech.

• Józef Szaniawski - ostatni wię-
zień polityczny PRL. Konferencja 
naukowa upamiętniająca śp. Józefa 
Szaniawskiego odbędzie się 4 grud-
nia br. o godzinie 11.30 w auli Jana 
Pawła II przy ulicy Dewajtis 5. W kon-
ferencji wezmą udział zaproszeni  
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Goście - przyjaciele, współpracownicy 
oraz rodzina Zmarłego, a także pra-
cownicy Instytutu Edukacji Medialnej  
i Dziennikarstwa i studenci. Konferen-
cję poprzedzi Msza Święta w intencji 
śp. Józefa Szaniawskiego celebrowana 
w kościele pokamedulskim przy ulicy 
Dewajtis 3, o godzinie 10.30. Konfe-
rencji towarzyszyć będzie wystawa 
zorganizowana przez Izbę Pamięci 
Pułkownika Kuklińskiego, której po-
mysłodawcą i założycielem był Józef 
Szaniawski. Ekspozycje oglądać bę-
dzie można w dniach od 3 do 11 grud-
nia w holu Nowego Budynku przy uli-
cy Dewajtis 5.

•	 Konferencji Młodych Naukow-
ców pt. Edukacja medialna 2.0. 
Gościem specjalnym konferencji 
będzie prof. dr hab. Tomasz Goban-
-Klas.9 grudnia 2015 r. zaplanowano 
wieczorne warsztaty metodyczne,  
a 10 grudnia br. głównie obrady z udzia-
łem zaproszonego prelegenta oraz se-
sje panelowe. W konferencji weźmie 
udział 36 prelegentów z 12 uczelni 
w Polsce. Problematyka konferencji 
koncentruje się wokół współczesne-
go stanu edukacji medialnej i nowych 
form rozwoju tej dyscypliny, zarówno 
jeśli chodzi o wykorzystanie narzędzi 
dydaktycznych, jak i nowy kontekst 
społeczno-kulturowy wychowania 
do mediów. Organizatorem konfe-
rencji jest Instytut Edukacji Medialnej  
i Dziennikarstwa Wydziału Teologicz-
nego Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie.

•	 Wokół poszukiwania ży-
cia w kosmosie Instytut Filo-
zofii WFCH UKSW zaprasza na  
interdyscyplinarną konferencję  
naukową, która odbędzie się 16 grud-
nia 2015 r. w sali 201, bud. 23 na kam-
pusie przy ul. Wóycickiego 1/3 w War-
szawie. Rozpoczęcie o godz. 09.30.

ks. prof. UKSW A. Adamski  
stypendysta Fundacji Bogliasco

Rekolekcje  adwentowe UKSW




