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•	 ŻYCZENIA NOWOROCZNE

•	 WIGILIA NA UKSW

•	 UKSW NA XII WARSZAWSKIM 
SPOTKANIU WIGILIJNYM

•	 NAGRODA DLA REKTORA UKSW

•	 LEKCJE POKAZOWE 

•	 KONFERENCJA  
O PROF. SZANIAWSKIM

•	 KONFERENCJA  „WIZUALIZACJA   
A EWENGALIZACJA”

•	 KONFERENCJA NAUKOWA 
„CENZURA – WIRTUALNA 
RZECZYWISTOŚĆ”

•	 STYPENDIA MINISTRA NAUKI  
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 
DLA STUDENTÓW UKSW!

•	 ROZMOWA Z ARTURO MARI, 
FOTOGRAFEM  SZEŚCIU 
KOLEJNYCH PAPIEŻY

•	 OVERCLOCKING BEZ TAJEMNIC, 
CZYLI NASZ STUDENT DLA 
INTEL IQ

•	 PRAKTYKA ZA GRANICĄ? TAK!

•	 STUDIA ZAGRANICZNE  
W ZASIĘGU RĘKI!

•	 SPOTKANIE STUDENTÓW 
INSTYTUTU EDUKACJI 
MEDIALNEJ I DZIENNIKARSTWA 
Z PROF. ANDRIUSEM 
VAISNYSEM

•	 CZY WIECIE ŻE..

•	 ZAPOWIEDZI

Życzenia Noworoczne

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,  
pełnego optymizmu, wiary,  

szczęścia i powodzenia

życzymy całej Społeczności Uniwersyteckiej 

Wigilia na UKSW
Dziękujemy Wszystkim za obecność na uroczystym spotkaniu opłatkowym, które odbyło 
się 17 grudnia 2015 r. w auli Jana Pawła II.

Zapraszamy do wysłuchania relacji  
z uroczystości:

Relacja z Uniwersyteckiego Spotkania Opłatkowego - pobierz

Życzenia przedstawicieli społeczności uniwersyteckiej - pobierz

http://www.uksw.edu.pl/images/audio/Oplatek%20Uniwersytecki%202015.mp3
http://www.uksw.edu.pl/images/audio/Zyczenia%20UKSW%20-Radio%20UKSW.mp3
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Wigilia na UKSWUKSW  
na XII Warszawskim 
Spotkaniu Wigilijnym

13 grudnia 2015 r. na Placu Teatralnym 
w Warszawie odbyło się Warszawskie 
Spotkanie Wigilijne.

Impreza organizowana przez Urząd Miasta 
Stołecznego Warszawy już po raz dwunasty, 
zgromadziła wielu mieszkańców stolicy. 

Stoisko UKSW było oblegane ze względu 
na bezpłatne porady prawne, których 
udzielali studenci ze Studenckiej Poradni 
Prawnej WPK UKSW: pani Marta Olkowicz, 
pani Anna Chciałowska i pan Adam 
Łapiński

Animacje plastyczne dla dzieci, 
prowadzone przez studentki WNHiS 
UKSW: panią Magdalenę Dworak oraz 
panią Martę Ciak, także cieszyły się dużym 
zainteresowaniem.

Serdecznie dziękujemy wyżej 
wymienionym osobom a także panu 
Kamilowi Tylkowskiemu Z WFCH UKSW 
oraz panu Pawłowi zawadzkiemu z WMP 
UKSW za promowanie naszej Uczelni 
podczas spotkania na Placu Teatralnym.

Nagroda dla Rektora 
UKSW

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Pani prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska 
przyznała Rektorowi UKSW, ks. prof. dr hab. 
Stanisławowi Dziekońskiemu nagrodę 
indywidualną za osiągnięcia organizacyjne 
na rzecz rozwoju uczelni uzyskane w roku 
akademickim 2014-2015. Nagroda została 
przyznana już po raz drugi w tej kadencji.

Serdecznie gratulujemy!

Lekcje pokazowe 

Przypominany o lekcjach pokazowych, 
które będą realizowane od stycznia  
w liceach bielańskich. Uprzejmie prosimy 
Wydziałowych Koordynatorów ds. 
Promocji o przesyłanie tematów tychże 
lekcji do Biura Informacji I Promocji UKSW

Stypendia Ministra  
Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego dla  
studentów UKSW!

Z radością informujemy, iż dziewięciu 
studentów UKSW otrzymało stypendia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 
wybitne osiągnięcia na rok akademicki 
2015/2016 dla studentów i doktorantów. 
Wśród nich znajduje się aż 7 studentów 
kierunku psychologia!

Nagrodzeni zostali:

p. Jarosław Walędziak WMP

p. Kamil Niziołek WFCH

p. Michał Obidziński WFCH

p. Martyna Karolina Terebus WFCH

p. Katarzyna Anna Włodarska WFCH

p. Patrycja Wyszyńska WFCH

p. Joanna Zawadzka WFCH

p. Emilia Zyskowska WFCH

p. Sergiusz Anoszko WT

Serdecznie gratulujemy!
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XII Warszawskie Spotkanie Wigilijne
Konferencja  
o prof. Szaniawskim

4 grudnia odbyła się konferencja upa-
miętniająca tragicznie zmarłego,  
4 września 2012 roku, wykładowcę  
z Wydziału Teologicznego śp. Józe-
fa Szaniawskiego. Określany mia-
nem ostatniego więźnia politycz-
nego PRL,  Józef Szaniawski przez 
wiele lat konspiracyjnie współpracował  
z radiem Wolna Europa, za co został ska-
zany na 10 lat pozbawienia wolności.  
Był pełnomocnikiem pułkownika  Ryszar-
da Kuklińskiego w Polsce i przyczynił się 
do ujawnienia jego misji wywiadowczej 
oraz do jego rehabilitacji. Od 2006 był 
założycielem i dyrektorem Izby Pamięci 
Pułkownika Kuklińskiego, którym obec-
nie zarządza Jego syn Filip Frąckowiak. 
Konferencji towarzyszyła  wystawa zorga-
nizowana przez Izbę Pamięci Pułkownika  
Kuklińskiego, prezentująca pamiątki po 
nim.

 Konferencja  
„Wizualizacja  
a ewangalizacja”

Instytut Dialogu Kultury i Religii,  
(Wydział Teologiczny UKSW) zorganizo-
wał  konferencję naukową  pod tytułem: 
WIZUALIZACJA A EWANGELIZACJA –  
PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ Konferen-
cja odbyła się 11 grudnia 2015 r.

Na jej program złożyły się trzy części.  
W pierwszej swe referaty  zaprezentowali:

ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (Teologiczne 
obrazy Kościoła), ks. prof. UKSW dr hab. 
Witold Kawecki (Film jako wizualizacja i 
komunikowanie wiary), ks. dr hab. Józef 
Łupiński, (Wiara i sztuka. Kielichy i pateny 
w Polsce do końca XII w. oraz ich programy 

ikonograficzne), ks. dr Norbert Mojżyn 
(Karta Wenecka (1964) a dziedzictwo 
kulturowe Kościoła katolickiego), mgr 
Hubert Kaczmarski, mgr inż. architekt Jan 
Stalony – Dobrzański (Kanon w sztuce 
sakralnej Kościoła - balast czy fundament 
wizualnej ewangelizacji (kilka refleksji 
filologa klasycznego i architekta).

         W drugiej części Konferencji głos 
zabrali: ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka, 
(Stosowanie jasnej zasady personalizmu 
w mass-mediach), dr Dagmara Jaszewska 
(Między bluźnierstwem a ewangelizacją. 
O filmie „Wszyscy jesteśmy Chrystusami” 
Marka Koterskiego), ks. prof. UKSW dr 
hab. Leonard Fic (Motywy religijne w 
indyjskiej sztuce filmowej), dr Katarzyna 
Flader-Rzeszowska (Reewangelizacja 
przez kulturę. Teatr jako miejsce działania 
teologii wizualne).

          W części trzeciej swe referaty przedstawili: 
dr hab. Aldona Piwko (Znaczenie obrazu 
w tradycji muzułmańskiej), ks. dr hab. 
Waldemar Cisło (Wizualizacja w islamie. 
Prowokacja czy próba ustalenia granic 
wypowiedzi), ks. dr hab. Wojciech Kluj 
(Wizualizacja wiary na przykładzie sztuki 
chrześcijańskiej w Chinach), ks. dr Tomasz 
Szyszka (Sztuka sakralna w redukcjach 
jezuickich jako efektywny środek 
ewangelizacji Indian), ks. prof. dr hab. 
Jarosław Różański (Przykłady wizualizacji 
Ewangelii i inkulturacji w architekturze 
sakralnej w północnym Kamerunie).

           Należy podkreślić, że zbiór pełnych 
tekstów wszystkich referatów wraz z 
aparatem krytycznym, wykazem literatury 
oraz  obcojęzycznymi streszczeniami 
ukazał się w postaci książkowej w dniu 
Konferencji. Obradom przewodniczył i 
podsumowania Konferencji dokonał  ks. 
prof. dr hab. Jarosław Różański  -  dyrektor 
Instytutu DK i R.
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Konferencja  „Wizualizacja   
a ewengalizacja”

Konferencja naukowa 
„Cenzura – Wirtualna 
rzeczywistość”

       W roku 2015 minęło 25 lat od zakończe-
nia funkcjonowania cenzury państwowej 
w Polsce. Z  tej racji Katedra Historii Ko-
ścioła i Międzywydziałowe Koło Naukowe 
Historii Teologii (WT UKSW) zorganizowali  
w dniu 8 grudnia 2015 r. konferencję na-
ukową CENZURA – WIRTUALNA RZECZY-
WISTOŚĆ. 

 Licznie zgromadzona młodzież 
akademicka z zaciekawieniem wysłuchała  
wykładów prof. dr hab. Wiesława 
Wysockiego, dra Fryderyka Rozena i ks. 
prof. UKSW dr. hab. Józefa Łupińskiego 
oraz wspomnień sprzed lat  o kontaktach 
z PRL-owską cenzurą prof. UKSW dr. hab. 
Grzegorza Łęcickiego  i mgr. Huberta 
Jerzego Kaczmarskiego. 

         W toku dyskusji podkreślano istnie-
nie różnych form niepaństwowej cenzury  
we współczesnej Polsce i  dzisiejszym 
świecie, jak na przykład tzw. poprawność 
polityczna.

Rozmowa z Arturo  
Marim, fotografem   
sześciu kolejnych  
Papieży

Arturo Mari [po lewej] z autorem wywiadu  

na UKSW.  Fot. T. Kunysz

O Kardynale Wyszyńskim mówiło się   
w Rzymie: LEW Z POLSKI
Arturo  Mariego  poznałem osobiście, gdy 
byłem korespondentem akredytowanym 
w Rzymie w latach osiemdziesiątych mi-
nionego stulecia. Bywałem wtedy czę-
sto za murami Watykanu także  w  sekcji 
fotograficznej watykańskiego dziennika 
Osservatore Romano. Wielokrotnie rozma-
wiałem  z  p. Mari, a w roku 1983 zrobiłem  
z nim przed drugą podróżą   św. Jana Pawła 
II do Polski wywiad dla jednego z warszaw-
skich tygodników,

Muszę powiedzieć, że miałem wiel-
ką satysfakcję,  gdy Arturo Mari otrzy-
mał w Polsce Nagrodę Brata Alberta  
w  grudniu 2005 r, -  w uznaniu za wielką 
dokumentację fotograficzną Pontyfikatu  
Papieża Wojtyły – nie mogąc przyjechać 
do Polski to właśnie mnie upoważnił  do 
odbioru w Warszawie Dyplomu Nagrody

Gdy 18 maja 2015 r.  przybył na nasz Uni-
wersytet - na  międzynarodową konferen-
cję zorganizowaną  w 95. urodziny Papieża 
Polaka oraz dla uczczenia  pierwszej roczni-
cy kanonizacji Jana Pawła II  - poprosiłem 
go o krótką wypowiedź na stronę interne-
tową naszej Uczelni.

 - W Watykanie pracował mój dziadek i mój 
ojciec, kiedy  miałem zaledwie kilka lat 
mój ojciec /fotograf amator/   zaprowadził 
mnie do laboratorium  fotograficznego  
w miejscowej szkole, abym nie   spędzał cza-
su na ulicy i by ona mnie nie „wychowywała”. 
I tak w mojej  rodzinie mówiło się, że podob-
no, gdy miałem 6 lat , o fotografii wiedziałem 
prawie wszystko. W 1956 roku, gdy miałem  
16 lat, dyrektor dziennika Osservatore  Ro-
mano  zaprosił mnie do Redakcji, ponieważ 
spodobały  mu się moje zdjęcia  I tak 9 mar-
ca 1956 roku zostałam przyjęty  do rzym-
skiej firmy GIORDANI do ekipy obsługują-
cej Watykan dla potrzeb redakcji.. Później  
w  Osservatore, utworzono sekcję fotogra-
ficzną. Moim zadaniem było dokumento-
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Overclocking bez tajemnic 
fotorelacja z wydarzenia wanie kolejnych pontyfikatów. I tak było 

przez 53 lata   przez 6 kolejnych pontyfika-
tów.

- Czy mógłby  Pan  scharakteryzować 
tych sześciu kolejnych Papieży, ja-
kie dały się zauważyć podobieństwa  
i różnice między nimi?

- Można oczywiście mówić, że Pius XII był 
bardzo dostojny, św, Jan XXIII serdecz-
ny i bliski ludziom, bł. Paweł  VI nieśmiały  
i zachowujący nieco dystans … Ja jednak 
uważam, że z takich porównań nie powinno 
się   wyciągać żadnych wniosków ani ocen. 
Każdy Papież to inna osobowość i inny cha-
ryzmat Każdy jest Biskupem  Rzymu, sługą 
sług Bożych w Kościele.

- Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
poznał Pan zanim Kardynał Karol 
Wojtyła  został wybrany na Stolicę 
Piotrową …

- Miało to miejsce w czasie Soboru Wa-
tykańskiego II. Wyczuwaliśmy wielkość  
i moc tego Kardynała. Mówiło się, że to Lew  
z Polski. To właśnie On przedstawił mnie  
arcybiskupowi Wojtyle, od którego mogłem 
się tylu rzeczy dowiedzieć i nauczyć o życiu 
ludzi i sytuacji Kościoła za Żelazną Kurty-
ną,   o dyktaturze komunistycznej w Polsce  
i  krajach sąsiednich.

- Wielkim Pana przeżyciem   
było Pańskie ostatnie spotkanie  
 ze św. Janem Pawłem II.

- To było  osiem godzin przed śmiercią św. 
Jana Pawła II, 2 kwietnia 2005 r., ks. Arcybi-
skup Dziwisz wezwał mnie do papieskich 
apartamentów. Wszedłem do sypialni  
i uklęknąłem. Wtedy Don Stanislao powie-
dział: ”Ojcze Święty, jest tu Arturo” A Papież 
zwrócił się ku  mnie z radosnym obliczem 
i powiedział: szeptem. „Arturo, dziękuję, 
dziękuję”Jego twarz miała radosny wyraz,  
a z oczu biło piękno i  spokój i jakby u kogoś, 
kto przygotował się już na to najważniejsze 
spotkanie – spotkanie w Domu Ojca....

- Co chciałby powiedzieć profesorom  
i studentom naszego Uniwersytetu? 

- Chciałbym Wam życzyć, abyście mieli moc 
przy nauczaniu i moc do uczenia się. Oby 
ją charakteryzowała czystość i humanizm I 
niech ta moc płynie z nauczania i wskazań 
św. Jana Pawła II

Rozmawiał Hubert Jerzy Kaczmarski

Overclocking  bez  
tajemnic, czyli nasz  
student dla Intel iQ
Michał Vobożil, który studiuje w Insty-
tucie Politologii UKSW, znany jest na 
świecie jako Xtreme Addict – naj-
bardziej utytułowany polski 
overclocker (2. miejsce w między-
narodowym rankingu HWBOT).  
Dwukrotnie – i to pod rząd – zdobył mi-
strzostwo świata w ekstremalnym pod-
kręcaniu procesorów. Nic więc dziwnego, 
że w tym roku magazyn Intel iQ prze-
prowadził z naszym studentem obszer-
ny wywiad i zaprosił go do przetestowa-
nia możliwości procesorów VI generacji.  
  „Nałogowiec ekstremalnego over- 
clockingu” dowiemy się, czym jest pod-
kręcanie i jak ekstremalny overclocking 
koresponduje ze zwiększaniem wydajno-
ści komputerów w warunkach domowych.  
Zachęcamy też do obejrzenia  
nagrania „Ekstremalne podkrę-
canie z Michałem Vobożilem!”  
W materiale tym przyszły politolog de-
monstruje próbkę swych umiejętno-
ści na procesorze Intel Core i7 6700K.  
Efekt pokazu przeszedł oczekiwania 
zespołu Intel Polska. Mimo że Michał 
podkręcał w warunkach pokazowych 
(dalekich od turniejowych), osiągnię-
ty przez niego wynik byłby dziewiątym  
(dla tego procesora) w globalnym rankingu 
HWBOT. Mamy nadzieję, że Xtreme Addict 
znajdzie w Polsce kolejnych naśladowców.  

http://iq.intel.pl/nalogowiec-ekstremalnego-overclockingu/
https://www.youtube.com/watch?v=7IxXyWM-S9c&feature=youtu.be
http://iq.intel.pl/nalogowiec-ekstremalnego-overclockingu/
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Świat widziany oczami studentów  
Erasmusa

W roku  2016  życzymy mu dalszych sukce-

sów w ekstremalnym podkręcaniu.

Praktyka za granicą? 
Tak!

Dokąd można wyjechać? 

W ramach programu Erasmus+ praktykę 
można zrealizować w dowolnej instytucji 
lub firmie wybranej przez kandydata, któ-
ra ma siedzibę w jednym z 33 państw eu-
ropejskich biorących udział w programie. 
Stażu nie można natomiast odbyć w in-
stytucji Komisji Europejskiej oraz polskich 
placówkach dyplomatycznych za granicą. 
Kandydat sam znajduje instytucję, do któ-
rej chciałby wyjechać na praktykę.

Ile czasu może trwać praktyka? 

Studenci UKSW mogą otrzymać dofinan-
sowanie na max. 3 miesiące.

Czy absolwent może starać się  
o udział w programie? 

Przyszli absolwenci, którzy chcieliby wyje-
chać na praktykę po zakończeniu studiów, 
muszą wziąć udział w rekrutacji, posiada-
jąc status studenta.

Dlaczego warto wyjechać na zagra-
niczną praktykę?

Przede wszystkim dzięki udziałowi  
w programie Erasmus+ można zwiększyć 
szansę na znalezienie ciekawej pracy.  
Uczestnicy praktyk zagranicznych naby-

wają kompetencji cenionych na rynku pra-
cy, przez co mają również większe szanse 
na przyszły awans. 

Jak się zgłosić?

Większość wydziałów rozpoczęła już  
rekrutację studentów, doktorantów oraz 
przyszłych absolwentów na praktyki  
zagranicznew roku akademickim 
2015/2016 w ramach programu Erasmus+. 
Rekrutacja będzie prowadzona w sposób 
ciągły, co oznacza, że kandydat w każ-
dej chwili będzie mógł złożyć wniosek  
o wyjazd na praktykę do wybranej przez 
siebie instytucji. Warunkiem zakwalifiko-
wania do programu będzie spełnienie wy-
magań określonych w procedurze wydzia-
łowej oraz w zasadach ogólnych UKSW. 

Jesteś osobą niepełnosprawną? 

Osoby z niepełnosprawnością będą miały 
szansę na otrzy        manie dodatkowego dofi-
nansowanie oprócz podstawowego gran-
tu.

Gdzie szukać informacji? 

Więcej informacji znaleźć można na stro-
nach wydziałowych oraz na stronie Działu 
Współpracy Międzynarodowej www.dwm.
uksw.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Magdalena Prokop 

Dział Współpracy Międzynarodowej
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Spotkanie studentów Instytutu  
Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa  
z prof. Andriusem Vaisnysem

Studia zagraniczne  
w zasięgu ręki!

W styczniu zostanie uruchomiona  
rekrutacja studentów i doktorantów  
na studia częściowe w ramach programu  
Erasmus+ . Wnioski będzie można skła-
dać w systemie USOSweb, aplikując do wy-
branej uczelni partnerskiej. Listę dostęp-
nych uczelni można znaleźć, logując się do 
profilu studenta w USOSwebie. Już po raz 
kolejny osoby z niepełnosprawnością oraz 

studenci w trudnej sytuacji materialnej 
będą mieli szansę otrzymać dodatkowe 
dofinansowanie oprócz podstawowego 
grantu.

Gdzie szukać informacji? Więcej informacji 
będzie można znaleźć na stronach wydzia-
łowych oraz na stronie Działu Współpracy 
Międzynarodowej www.dwm.uksw.edu.pl. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich stu-
dentów i doktorantów, w tym osoby nie-
pełnosprawne oraz w trudnej sytuacji ma-
terialnej!

Magdalena Prokop 

Dział Współpracy Międzynarodowej

Spotkanie studentów 
Instytutu Edukacji 
Medialnej  
i Dziennikarstwa  
z prof. Andriusem 
Vaisnysem
7 grudnia 2015 odbyło się z inicjatywy prof. 
UKSW Grzegorza Łęcickiego spotkanie 
studentów Instytutu Edukacji Medialnej  
i Dziennikarstwa z przebywającym w Pol-
sce prof. Andriusem Vaisnysem, dziekanem 
Wydziału Komunikacji  
Uniwersytetu Wileńskiego.  
Spotkanie z  litewskim gościem miało cha-
rakter dialogu. Prof. A. Vaisnys odpowiadał  
na pytania  dotyczące historii, unii polsko-
-litewskich, dawnych i współczesnych 
wzajemnych relacji, a przede wszystkim 
mówił o obrazie Polski we współczesnych 
mediach litewskich. 

 Czy wiecie że:
• Pracownik IEiB WFCh uczestni-

kiem COP 21

Pracownik Katedry Prawa i Zarządza-
nia Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh 
UKSW dr Leszek Karski uczestniczył w pra-
cach negocjacyjnych polskiej delegacji  
na Konferencji Klimatycznej - COP 21 w Pa-
ryżu. Jego zadaniem było wsparcie konsul-
tacyjne w zakresie prawa klimatycznego. 
Konferencja zakończyła się przyjęciem po-
rozumienia w dniu 12 grudnia 2015.
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• Studentka UKSW Wicemistrzynią 
Polski w Półmaratonie

Z radością informujemy iż pani Anna 
Szyszka, studentka drugiego roku studiów 
II stopnia na kierunku matematyka zdobyła 
Wicemistrzostwo Polski z czasem 1:15:36 
w Półmaratonie w Pile. Na tejże imprezie 
zdobyła także tytuł Mistrzyni Studentów 
w Półmaratonie reprezentując UKSW. 
Dodatkowo 3 tyg. później debiutowała w 
maratonie w Warszawie z jednym z lepszych 
wyników w historii Polski 2:37:47, uzyskując 
mistrzowską klasę sportową. 

Serdecznie gratulujemy!

• Instytut Filozofii WFCH UKSW 
uruchomił internetowe Radio 
Filozoficzne „Sed Contra”

Polecamy stronę radia:  
http://radio.filozoficzne.pl

• Awans czasopism naukowych 
wydawanych na UKSW

Z radością informujemy, iż wiele czasopism 
naukowych wydawanych na UKSW 
awansowało w rankingu czasopism 
naukowych punktowanych przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pełna lista jest dostępna na stronie MNISW:  

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-
m i n i s t e r s t w o / j u z - s a - n o w e - l i s t y -
punktowanych-czasopism-na-2015-rok.
html

• WNIS FNIS – wspieranie inicja-
tyw studenckich na UKSW

Od początku roku akademickiego na UKSW 
realizowana jest druga (a licząc z pilotażem 
– trzecia) edycja WNIS-u, czyli Wspierania 
Niezależnych Inicjatyw Studenckich. Twór-
cą tego programu jest Fundacja Niezależ-
nych Inicjatyw Studenckich im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego, która działa przy 
naszym Uniwersytecie od kwietniu 2012 

r. Założyli ją wychowankowie Samorządu 
Studentów UKSW, który jest obecnie współ-
organizatorem WNIS-u (Zarząd Samorządu 
powołał w bieżącej kadencji specjalną ko-
misję ds. inicjatyw studenckich).

– „Wspieranie działalności studenckiej to 
jeden z priorytetów Fundacji. Od począt-
ku jej istnienia współpracujemy ściśle  
z Samorządem i pomagamy reali-
zować studentom różne pomysły.  
Zebrane w tym czasie doświadczenia skło-
niły nas do stworzenia programu wspierają-
cego studenckie inicjatywy” – mówi Prezes 
Fundacji Wyszyńskiego Cezary Nowak.

W roku akademickim 2013/2014 odbył  
się pilotaż programu WNIS. W jego ramach 
zostały wsparte takie projekty jak: „Wybory 
do Parlamentu Europejskiego a zachowa-
nia (euro)wyborcze Polaków” – konferen-
cja Koła Naukowego OPEN YOUR MIND,  
„Siły Zbrojne RP gwarantem bezpieczeń-
stwa ekonomicznego Kraju” – wyjazdowa 
konferencja naukowa Koła Naukowego 
CETERIS PARIBUS, „IV Ogólnopolski Kon-
kurs Prawa Kanonicznego” – przedsięwzię-
cie Koła Naukowego UTRIUSQUE IURIS 
oraz „Co dalej po Krymie? Pytania o moż-
liwe scenariusze wydarzeń w Europie i na 
świecie” – dyskusja zorganizowana przez 
Koło Naukowe Studentów Politologii. 
Fundacja Wyszyńskiego o Wspieraniu Nie-
zależnych Inicjatyw Studenckich: „Kolejny 
rok z rzędu pomagamy studentom UKSW 
w realizowaniu ciekawych przedsięwzięć. 
WNIS to program dla młodych i kreatyw-
nych osób. Teraz i Ty możesz stać się jego 
beneficjentem! We współpracy z Samorzą-
dem przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw 
narzędzi i metod przydatnych podczas 
realizacji studenckiej inicjatywy. Wśród 
naszych propozycji znajdziesz: użyczenie 
sprzętu (np. laptop, aparat, kamera, pro-
jektor), wydruk materiałów (np. plakaty, 
ulotki, naklejki), pomoc merytoryczną (np. 
informatyczną, graficzną, edytorską, praw-
ną), profesjonalną fotorelację z wydarze-

Studentka UKSW Wicemistrzynią 
Polski w Półmaratonie

http://radio.filozoficzne.pl/
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/juz-sa-nowe-listy-punktowanych-czasopism-na-2015-rok.html
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Konferencja  
o prof. Szaniawskim

nia, dedykowane zestawy konferencyjne,  
zabezpieczenie przerw kawowych, wspar-
cie organizacyjne na każdym etapie, a także 
możliwość skorzystanie z naszej osobowo-
ści prawnej i pomoc w pozyskaniu partne-
rów. Nie ma znaczenia, czy jesteś zrzeszony 
w organizacji studenckiej, czy działasz indy-
widualnie. Jeśli masz nietuzinkowy pomysł i 
chcesz zrobić coś dobrego dla innych, zgłoś 
się do nas, a my Ci w tym pomożemy!”

Kontakt ws. programu WNIS:

wspieramy@fundacjawyszynskiego.pl

+48 730 644 404

Zapowiedzi:	

• Wydział Filozofii Chrześcijań-
skiej UKSW zaprasza na wy-
kłady prof. Davida Gunkela  
z Northern Illinois Universi-
ty, które odbędą się w dniach 
dnia 4-15 stycznia 2016 na kam-
pusie przy ul. Wóycickiego 1/3  
w Warszawie, bud. 23 w sali 101.

Wykład „Environmental Ethics”

poniedziałek (04.01.16),godz.  13:15 – 16:30

wtorek (05.01.16), godz.  11:30 – 14:45

czwartek (07.01.16), godz. 9:45 – 13:00

piątek (08.01.16), godz. 9:45 – 13:00

Wykład „AI, Robots and Ethics”

poniedziałek (11.01.16), godz. 13:15 – 16:30

wtorek (12.01.16), godz.  11:30 – 14:45

czwartek (14.01.16), godz. 9:45 – 13:00

piątek (15.01.16), godz. 9:45 – 13:00

Informacje na temat osiągnięć naukowych 
prof. Gunkela można znaleźć na stronie: 
http://gunkelweb.com/

• Konferencja naukowa „Człowiek 
w cyberprzestrzeni – możliwości, 
zagrożenia i wyzwania”

Zespół badawczy pod kierunkiem prof. 
dr hab. Marka Michalskiego, Dziekana 
Wydziału Prawa i Administracji UKSW, 
serdecznie zaprasza na konferencję 
podsumowującą projekt  pt. „Człowiek  
w cyberprzestrzeni – możliwości, zagrożenia 
i wyzwania”. Konferencja odbędzie się 
15 stycznia 2016 r. w godz. 9-14 w Auli R. 
Schumana budynku Auditorium Maximum 
przy ul. Wóycickiego 1/3.

http://gunkelweb.com/



