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Wywiad zrealizowała Anna Gawrońska-
-Piotrowska, kierownik projektu Rozgło-
śnia Internetowa UKSW jako innowacyjne 
narzędzie promocji uczelni oraz dydak-
tyki, realizowanego w  ramach fundu-
szy przyznanych na realizację strategii 
rozwoju uczelni. Projekt, prowadzony 
na Wydziale Teologicznym, zakłada po-
wstanie nowego kanału promocyjnego 
uczelni – radia internetowego pozwala-
jącego budować wizerunek uniwersytetu 
zarówno wśród studentów, jak i w oto-
czeniu instytucjonalnym i biznesowym. 
Do zespołu redakcyjnego zakwalifikowało 
się 50 studentów wyłonionych w drodze 
konkursu, a kolejny nabór odbędzie się 
w  pierwszych miesiącach regularnego 
nadawania audycji. Młodzi dziennikarze 
będą próbować swoich sił w ramach pię-
ciu redakcji: informacyjnej, muzycznej, 
społecznej, kulturalnej i poświęconej za-
gadnieniom religijnym. Na potrzeby nowej 
rozgłośni dokonano już prac adaptacyj-
nych w Pracowni Technik Radiowo-Tele-

wizyjnych im. Ks. prof. A. Lewka, mieszczą-
cej się w kampusie przy ul Dewajtis 5, jak 
również zakupiono sprzęt niezbędny do 
uruchomienia i emisji Radia UKSW. Dzięki 
umowie z firmą Portal nasi studenci będą 
korzystać z oprogramowania, jakim dys-
ponują komercyjne rozgłośnie radiowe. 
Młodzi dziennikarze przeszli już pierwsze 
szkolenia, m.in. z dykcji i emisji głosu, na-
grywania serwisów informacyjnych i mon-
tażu dźwięku, przeprowadzone przez pro-
fesjonalnych dziennikarzy radiowych. Już 
wkrótce następne szkolenia, m.in. z wy-
stąpień przed mikrofonem i mamy nadzie-
ję, że niedługo zostaniemy… słuchaczami 
Radia UKSW. O oficjalnym rozpoczęciu 
nadawania audycji poinformujemy w na-
stępnym newsletterze. Rozgłośnia działa 
pod nazwą Radio UKSW, a jej pierwszych 
audycji można było wysłuchać m.in. dzięki 
newsletterowi z grudnia ub. roku (relacja 
z Uniwersyteckiego Spotkania Opłatkowe-
go, życzenia przedstawicieli społeczności 
uniwersyteckiej). 

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Rekto-
rem UKSW ks. prof. Stanisławem Dziekońskim, 
w którym Magnificencja podsumowuje działa-
nia naszego Uniwersytetu w 2015 r. 

plik dzwiękowy

•	 wywiad	z RektoRem	UkSw	
kS. pRof. StaniSławem	
dziekońSkim

•	 RektoR	i Senat	UkSw	U Jego	
eminencJi	kS. kaRdynała	
k. nycza	na	SpotkaniU	
opłatkowym

•	 „abSolwent	z kompetencJami”	
naJlepSzym	pRoJektem	UniJnym

•	 dR maRcin	zaRzecki,	
wicedyRektoR	inStytUtU	
SocJologii	UkSw	doRadcą	
w kpRm

•	 nominacJe	pRofeSoRSkie	na	UkSw

•	 dyRektoR	inH	UkSw	członkiem	
knH	pan	

•	 „noc	biologów”	

•	 pieRwSze	mieJSce	dla	cHóRU

•	 olimpiada	politologiczna

•	 debata	„polSka	wobec	
wSpółczeSnycH	wyzwań	
i zagRożeń	dla	bezpieczeńStwa	
międzynaRodowego”

•	 Umowa	z mińSkiem	mazowieckim

•	 inaUgURacJa	waRSzawSko-
pRaSkieJ	akademii	wiaRy

•	 wyJazdy	do	Szkół	Rozpoczęte

•	 inaUgURacJa	w łUckieJ	Szkole	
katedRalneJ	Uo	UkSw

•	 „człowiek	w cybeRpRzeStRzeni”	
–	powStanie	nowy	kieRUnek	na	
UkSw

•	 pRzedStawiciele	komiSJi	
eURopeJSkieJ	w UkSw	

•	 „kantoRalia”,	czyli	dzień	
tadeUSza	kantoRa	na	UkSw

•	 inteRnetowe	Radio	
filozoficzne

•	 czy	wiecie	że:

•	 zapowiedzi:

http://www.uksw.edu.pl/images/audio/Podsumowanie_r2015_RadioUKSW.mp3
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Spotkanie opłatkowe Rektora i Se-
natu UKSW u Kardynała K. Nycza

Rektor i Senat UKSW 
u Jego Eminencji 
Ks. Kardynała K. Nycza 
na spotkaniu opłatko-
wym

Tradycyjnie, jak każdego roku Rektor 
i Senat UKSW mieli zaszczyt gościć u Jego 
Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza 
Nycza, Metropolity Warszawskiego, na 
tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. 7 
stycznia 2015 r. w Domu Arcybiskupów 
Warszawskich spotkali się przedstawiciele 
władz UKSW i Senatu wraz z Eminencją. 
W paru słowach skierowanych do spo-
łeczności akademickiej Kardynał wyraził 
słowa uznania dla naszej Uczelni, pod-
kreślając jak ważna jest nauka oparta 
o katolickie wartości nie tylko w dziedzi-
nie humanistyki ale także nauk ścisłych. 
Wskazał, że taka Uczelnia jak Nasza jest 
podwaliną budowania Świata opartego 
na wartościach. Na nadchodzący rok 
Jego Eminencja życzył dalszego rozwoju 
Uczelni pamiętając o jej tożsamości. Jego 
Magnificencja ks. prof. Stanisław Dziekoń-
ski, Rektor UKSW w krótkim wystąpieniu 
opowiedział o zrealizowanych w ostatnim 
roku na UKSW, najważniejszych projek-
tach oraz nakreślił plany na nadchodzący 
rok. Podziękował wszystkim za ciężką pra-
cę i oddanie oraz życzył, aby ten rok był 
jeszcze lepszy od poprzedniego. 

Zgodnie z tradycją lat ubiegłych spo-
tkanie uświetnił występ Chóru UKSW pod 
dyrekcją Pana dr. Michała Sławeckiego 
oraz wybitnym specjalistą od emisji głosu 
Panią Alicją Ogrodzińską.

„Absolwent z kompe-
tencjami” najlepszym 
projektem unijnym

Łączenie oferty edukacyjnej z wymoga-
mi rynku pracy staje się coraz częstszą 
praktyką polskich uczelni. Taki cel przy-
świecał rządowemu projektowi „Absol-
went kompetencjami”, którego pod-
miotem wykonawczym był Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obej-
mował on szkolenia i staże w dziedzinach 
związanych z obsługą medialną różnych 
wydarzeń. Program zrealizowany został 
przez Wydział Teologiczny UKSW w okre-
sie od października 2014 r. do września 
2015 r. Adresowany był do studentów 
ostatnich roczników studiów licencjackich 
i magisterskich. Dla jego uczestników (62 
osoby) przygotowano płatne staże, warsz-
taty komunikacji i autoprezentacji, kursy 
fotografowania i  filmowania, szkolenia 
techniczne i seminaria z pracodawcami. 
Dwa pierwsze etapy programu stanowiły 
cykl warsztatów i szkoleń poświęconych 
produkcjom multimedialnym i filmowym, 
oprawie imprez medialnych i kulturowych, 
komunikacji interpersonalnej i prezentacji 
własnej osoby. Ważnym punktem 2. etapu 
edukacyjnego projektu było seminarium 
Nansen Dialogue uczące dialogu w naj-
bardziej konfliktowych sytuacjach, takich 
jak spory religijne czy etniczne. Warsztaty 
dialogu i tolerancji prowadziła Christiane 
Seehausen z Nansen Dialogue Center 
w Norwegii, która od wielu lat w różnych 

kardynał K.Nycz, przedstawiciele 
Samorządu studentów UKSW

rektor UKSW, ks. prof. S. Dziekoński, 
Pani I. Bandych (BIPr)

bp. R. Markowski, ks. prof. H. 
Skorowski, ks. prof. R. Bartnicki, 
ks. prof. H. Juros

pracownicy UKSW

http://innpoland.pl/t/2679,studia
http://innpoland.pl/t/2735,media
http://www.nansen-dialogue.net/index.php/en/
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„Noc Biologów” częściach świata wprowadza norweską 
metodę jako środek pojednania stron 
walczących w najpoważniejszych konflik-
tach świata. Trzecia faza realizacji progra-
mu była najbardziej wyczekiwana przez 
uczestników. Na tym etapie studenci 
rozpoczęli płatne staże w trzech przed-
siębiorstwach: Jet events (agencja event-
-marketingu i komunikacji), Arskom Gro-
up (agencja wydawniczo-marketingowa) 
i 4Mat media (dom produkcyjny). Staże 
odbywały się w 4-5 osobowych grupach 
i trwały do końca sierpnia ub. roku.

Uczestnicy programu stażowego UKSW 
mogą pochwalić się sporymi osiągnięcia-
mi. W marcu 2015 r. jedna ze studen-
tek uczelni, Dagmara Nurzyńska została 
uhonorowana nagrodą Młody Kreatywny 
Roku Branży Eventowej 2014, podczas 
gali MP Power Awards. Do udziału w tym 
konkursie zainspirowały ją warsztaty 
zorganizowane w ramach „Absolwenta 
z kompetencjami”. Realizacja programu 
stażowego UKSW była możliwa dzięki 
uzyskaniu dofinansowania z  Narodo-
wego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) 
w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki (POKL). NCBR uznało program 
„Absolwent z kompetencjami” za najlepiej 
prowadzony projekt unijny realizowany 
na uczelni wyższej w Polsce.

Dr Marcin Zarzecki, 
Wicedyrektor Insty-
tutu Socjologii UKSW 
doradcą w KPRM

Dr Marcin Zarzecki, Wicedyrektor Insty-
tutu Socjologii UKSW, został włączony do 
zespołu doradców ds. badań społecznych 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nominacje profesor-
skie na UKSW

Prezydent Andrzej Duda wręczył akty 
nominacyjne nauczycielom akademickim 
oraz pracownikom nauki i sztuki.

Z  UKSW wśród mianowanych jest 
prof. dr hab. Czesław Grajewski z Wy-
działu Nauk Historycznych i Społecznych, 
który otrzymał tytuł naukowy profesora 
nauk humanistycznych. 

Nominację profesorską otrzymał także 
prof. Wiesław Nowiński, który od niedaw-
na jest pracownikiem naszego Uniwer-
sytetu.

Nominowanym profesorom serdecznie 
gratulujemy!

Dyrektor INH UKSW 
członkiem KNH PAN 

Dyrektor Instytutu Nauk Historycznych 
WNHIS UKSW, ks. prof. dr hab. Walde-
mar Graczyk został wybrany do grona 
członków Komitetu Nauk Historycznych 
Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-
2018. Serdecznie gratulujemy!

„Noc Biologów” 
Piąta edycja Nocy Biologów odbyła się 

15 stycznia 2016 r. Wydział Biologii i Nauk 
o Środowisku UKSW w Warszawie włączył 
się w tą ogólnopolską akcję, która popu-
laryzuje wiedzę z  obszaru nauk biolo-
gicznych. W tym roku można było wziąć 

uczestnicy Nocy Biologów na Wydziale 
Biologii i Nauk o Środowisku

http://innpoland.pl/t/2495,przedsiebiorcy
http://innpoland.pl/t/2495,przedsiebiorcy
http://innpoland.pl/t/2679,studia
http://innpoland.pl/t/2679,studia
http://www.meetingplanner.pl/mp-power-awards/
http://innpoland.pl/t/2439,ncbr
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Olimpiada politologiczna oraz de-
bata „Polska wobec współczesnych 
wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeń-
stwa międzynarodowego’

udział w szeregu wykładów, warsztatów, 
laboratoriów oraz zajęć ćwiczeniowo-eks-
perymentalnych. Uczestnicy tegorocznej 
„Nocy” m.in.: nauczyli się rozpoznawać 
żarłoczne biedronki, dowiedzieli się 
z czego składa się szkielet człowieka, zo-
baczyli jak wygląda świat widziany okiem 
kamery termowizyjnej, mieli możliwość 
zapozowania do zdjęcia termowizyjnego, 
zrobienia zdjęcia selfie w białym fartuchu 
laboratoryjnym, zobaczenia pączkujących 
drożdży, izolacji własnego DNA. W trakcie 
zajęć mogli zadawać pytania prowadzą-
cym, wśród których znaleźli się najlepsi 
wykładowcy i  studenci Wydziału oraz 
zwiedzać wszystkie zakamarki najnowo-
cześniejszych laboratoriów na naszym 
wydziale.

Każdy uczestnik znalazł coś interesu-
jącego dla siebie i  mógł samodzielnie 
przeprowadzić wiele ekscytujących eks-
perymentów.

Szczegóły akcji „Nocy Biologów” każde-
go roku są dostępne online pod adre-
sem: http://www.nocbiologow.home.pl/ 
(po kliknięciu na właściwego kotka).

Dr Artur Baranowski WBiNŚ
FILM:
https : / /www.youtube.com/wat -

ch?v=D9wcntjTMrg
GALERIA ZDJĘĆ:
https://goo.gl/photos/vybm5ZvSCZh-

B24hv5

Pierwsze miejsce dla 
Chóru

Chór UKSW zdobył I miejsce w kategorii 
chórów na 22. Międzynarodowym Festi-
walu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. W tym 
roku na festiwalu kolędowało ponad 120 
uczestników.

Olimpiada politolo-
giczna

Karol Piwoński uczeń II klasy Liceum 
Ogólnokształcącego im. Władysława IV 
w Warszawie zwyciężył w zawodach okrę-
gowych Olimpiady wiedzy o Polsce i świe-
cie współczesnym, zdobywając 93 punkty 
(na 100 możliwych). Zawody odbyły się 16 
stycznia br., a ich organizatorem był już 
po raz piąty był Instytut Politologii (jest to 
jedyna Olimpiada MEN, która odbywa się 
na naszej Uczelni). W zawodach uczestni-
czyła rekordowa liczba 247 uczniów, a do 
etapu ustnego zakwalifikowali się uczest-
nicy, którzy uzyskali minimum 26 punktów 
z etapu pisemnego. Rywalizacja trwała do 
późnych godzin wieczornych. W jej efekcie 
wyłoniono 16 laureatów, którzy zdobyli 
prawo udziału w zawodach centralnych. 
Zwycięzcom gratulujemy! 

Debata „Polska wo-
bec współczesnych 
wyzwań i zagrożeń dla 
bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego”

Debata towarzysząca Olimpiadzie wie-
dzy o  Polsce i  świecie współczesnym 
odbyła się 16 stycznia 2016 r. w auli im. 
Roberta Schumana w Audytorium Mak-
simum UKSW. W debacie udział wzięli: 
prof. dr hab. Jarosław Drozd (Ambasador 
Tytularny, MSZ), gen. prof. dr hab. Sta-
nisław Koziej (Uczelnia Łazarskiego, b. 
szef BBN), dr Patrycja Sasnal (PISM) oraz 
prof.  dr  hab.  Romuald Szeremietiew 
(AON, b. minister obrony narodowej). Dys-
kusje poprowadzi prof. dr hab. Radosław 
Zenderowski, Dyrektor IP.

Poruszono następujące zagadnie-
nia:

uczestnicy olimpiady politologicznej

dr M. Trojanowska-Strzęboszewska

prof. dr hab. J. Drozd, R. Szeremietiew, 
gen. prof. S. Koziej

uczestnicy debaty politologicznej 

https://goo.gl/photos/vybm5ZvSCZhB24hv5
https://goo.gl/photos/vybm5ZvSCZhB24hv5


NewsletterUKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. 22 561 88 00

5

Zespół redakcyjny
Biuro Informacji i Promocji UKSW

e-mail: strona@uksw.edu.pl
Projekt graficzny: Centrum Systemów Informatycznych UKSW

Skład graficzny: Monika Tucka (BIPr)

Umowa z Mińskiem  
Mazowieckim - problem identyfikacji kluczowych 

wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa 
Polski w wymiarze europejskim i między-
narodowym,

- ocena polskiej aktywności w sferze 
bezpieczeństwa międzynarodowego oraz 
inicjatyw w tym zakresie formułowanych 
w ramach UE i szerszej na forum społecz-
ności międzynarodowej,

- rola i pozycja Polski w europejskiej 
współpracy na rzecz bezpieczeństwa 
wewnętrznego i zewnętrznego.

Umowa z Mińskiem 
Mazowieckim

20 stycznia 2016 r. na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie  nastąpiło uroczyste podpisanie 
Umowy Ramowej o Współpracy przy re-
alizacji wieloletniego projektu wydawni-
czego z okazji zbliżającego się 600-lecia 
nadania praw miejskich Mińskowi Mazo-
wieckiemu. Umowę pomiędzy Uniwersy-
tetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w  Warszawie a  Miastem Mińsk Mazo-
wiecki podpisali: Jego Magnificencja Rek-
tor ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński 
i Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Mar-
cin Jakubowski.

W  uroczystości uczestniczyli tak-
że pracownicy naszego Uniwersytetu 
z ks. prof. dr. hab. Waldemarem Graczy-
kiem, dyrektorem Instytutu Nauk Histo-
rycznych, pod kierownictwem którego 
będą prowadzone prace nad opisaniem 
dziejów Mińska Mazowieckiego.  Z udzia-
łem ks. abpa Henryka Hosera

Inauguracja Warszaw-
sko-Praskiej Akademii 
Wiary

We wtorek 26 stycznia br. rozpoczęła 
swoją działalność Warszawsko-Praska 
Akademia Wiary Uniwersytetu Otwartego 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). 
Uroczysta inauguracja z udziałem Jego 
Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Henryka 
Hosera oraz przedstawicieli władz Uczelni 
odbyła się w kościele Matki Boskiej Często-
chowskiej w Zielonce. Po mszy św. konce-
lebrowanej pod przewodnictwem ks. abpa 
Henryka Hosera, który również wygłosił 
kazanie, słuchacze Akademii otrzymali 
indeksy oraz złożyli ślubowanie. Oficjal-
nego otwarcia Akademii z „Gaudeamus” 
w wykonaniu Roberta Narojczyka dokonał 
przedstawiciel władz UKSW, prodziekan 
Wydziału Teologicznego o. prof. Grzegorz 
Bartosik OFM. Kierownik UO UKSW dr Ka-
zimierz Szałata przedstawił Uniwersytet 
Kardynała Wyszyńskiego oraz zasady 
funkcjonowania powołanych w ramach 
Uniwersytetu Otwartego Akademii. Obec-
ny na uroczystości ks. Zbigiew Sajewski 
zaprezentował działalność Uniwersytetu 
Otwartego UKSW w diecezji płockiej gdzie 
od trzech lat działają: Płońska Akademia 
ABC Chrześcijaństwa oraz Akademia Col-
loquia Gosiniensia. Wykład inauguracyjny 
„Co to znaczy być człowiekiem wierzącym” 
wygłosił jeden z najwybitniejszych teolo-
gów polskich o. prof. Jacek Salij. 

Wyjazdy do szkół roz-
poczęte

22 stycznia br. studenci i pracownicy 
UKSW uczestniczyli w festiwalu nauki, któ-
ry odbył się w LO nr I im. Jana Bażyńskiego 
w Ostródzie.

Festiwalowi towarzyszyły wykłady skie-
rowane do licealistów oraz prezentacje 

Targi edukacyjne w Ostródzie

burmistrz Miasta Mińsk Maz. M. 
Jakubowski, Rektor UKSW, ks. prof. S. 
Dziekoński 

stoisko promocyjne UKSW w LO w 
Ostródzie

lekcja pokazowa z udziałem 
pracowników UKSW
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Inauguracja w Łuckiej Szkole 
Katedralnej UO UKSW

ofert edukacyjnych na stoiskach szkół 
wyższych. Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się wykłady dr Marty Osuchow-
skiej z zakresu prawa oraz mgr. Marka 
Kłociewiaka ze statystyki. Uczniowie 
z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli 
w wykładzie, który był jednocześnie pre-
zentacją Wydziału Prawa i Administracji 
oraz propozycją studiów na UKSW. Inte-
raktywny wykład ze statystyki okazał się 
bardzo ciekawy i przydatny dla uczniów 
klas maturalnych. Na stoisku ogólnouczel-
nianym uczniowie mogli zapoznać się 
z ofertą edukacyjną przygotowaną przez 
pracowników Biura Informacji i Promocji 
UKSW oraz Ewę Król z Wydziału Mate-
matyczno-Przyrodniczego. Szkoły Nauk 
Ścisłych. Licealiści najczęściej zadawali py-
tania o kierunki przyrodnicze, prawne, ści-
słe, humanistyczne, zasady rekrutacji na 
studia, przedmioty do wyboru. Wyjazd do 
Ostródy rozpoczął cykl prezentacji i wy-
kładów skierowanych do tegorocznych 
maturzystów. Kolejnym ważnym wydarze-
niem będzie XVI Giełda Pomysłów na Życie 
w Łomży, podczas której będziemy mogli 
zaprezentować krótkie wykłady oraz pre-
zentacje wydziałów, kierunków studiów 
i zasad rekrutacji bowiązujących w roku 
2016/2017. Spotkanie w Łomży odbędzie 
się 8 marca br. Zapraszamy do udziału 
wszystkich pracowników i studentów. Za-
pytania i zgłoszenia należy kierować do 
Biura Informacji i Promocji. 

Inauguracja w Łuckiej 
Szkole Katedralnej UO 
UKSW

Zainaugurowano drugi rok akademicki 
Szkoły Katedralnej, powołanej na mocy po-
rozumienia między Uniwersytetem Otwar-
tym UKSW i diecezją Łucką na Ukrainie. 
Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od 
mszy św., którą w katedrze Świętych Apo-

stołów Piotra i Pawła odprawił ks. prof. Jan 
Przybyłowski z  Wydziału Teologicznego 
UKSW. Popołudniową sesję, którą popro-
wadził kierownik Łuckiej Szkoły Katedralnej 
UO UKSW dr Kazimierz Szałata otworzył 
gospodarz wołyńskiej diecezji ks. bp Vi-
talij Skomarovskij. Wykład inauguracyjny 
na temat nowej ewangelizacji wygłosił 
ks. prof. Jan Przybyłowski. W drugiej czę-
ści sesji dziekan dekanatu rówieńskiego, 
ks.  kan. Władysław Czajka, przedstawił 
w swojej bogato ilustrowanej dokumen-
tacją fotograficzną prezentacji konkretne 
przykłady realizacji nowej ewangelizacji na 
Wołyniu.Na zakończenie spotkania uczest-
nicy listopadowej sesji w Łuckiej Szkole 
Katedralnej wystosowali list solidarności 
z wiernymi kościoła francuskiego z zapew-
nieniem o modlitwie wiernych kościoła na 
Ukrainie po krwawych zamachach w Pa-
ryżu. List przekazany został do przewod-
niczącego Komisji Konferencji Episkopatu 
Francji do spraw Dialogu Międzyreligijnego 
ks. bpa Michela Dubosta. 

„Człowiek w cyber-
przestrzeni” – powsta-
nie nowy kierunek na 
UKSW

W  auli Schumana na kampusie przy 
ul. Wóycickiego, 21 stycznia br. odbyła się 
konferencja zamykająca projekt „Człowiek 
w cyberprzestrzeni – możliwości, zagro-
żenia i wyzwania”. Konferencja ta podsu-
mowała działania międzywydziałowego 
zespołu, w skład którego weszli prawicy 
WPiA , WMPSNŚ, WNHiS – Instytut Socjolo-
gii. Konferencję uroczyście otworzył Rektor 
UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński, który 
w swojej wypowiedzi podkreślił interdyscy-
plinarność zespołu i ważność projektu, na 
bazie którego powstaną nowe inicjatywy. 
Rektor wskazał, że jest to projekt istotny 
społecznie, bo oddaje to czym żyjemy od 

„Człowiek w cyberprzestrzeni”

bp. V. Skomorovskij, dr K. Szałata (UO)

uczestnicy spotkania UO

prodziekan WPiA P. Zapadka, dziekan  
WMP SNŚ M. Turzański SNŚ

rektor UKSW, ks. prof. S. Dziekoński,
dziekan WPiA M. Michalski, dr M. 
Zarzecki (WNHiS), ks. prof. S. Zaręba
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Konferencja organizowana w ramach 
Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 
pt. „Od Afganistanu po Zambię”

dawna, wirtualna rzeczywistość jest fak-
tem. Omówienia założeń projektu doko-
nała dr Anna Syryt z WPiA. Ideą projektu 
jest utworzenie podstaw teoretycznych 
do przygotowania i opracowania założeń 
nowego kierunku studiów pierwszego 
stopnia „Człowiek w  cyberprzestrzeni”. 
Nowy kierunek ma mieć charakter między-
wydziałowy, oparty na czterech filarach: 
prawo, informatyka, socjologia, biznes 
i wpisuje się w olbrzymie zapotrzebowa-
nie na rynku pracy. W ramach projektu 
opracowane zostały założenia studiów, 
profil absolwenta, program studiów, po-
wstała pełna dokumentacja zawierająca 
również efekty kształcenia. Zespół pro-
jektowy obecnie pracuje nad podręcz-
nikiem metodologiczny. Pomysł nowego 
kierunku wpisuje się w misję i strategię 
naszego Uniwersytetu a  zrealizowany 
został w ramach grantu pozyskanego od 
Rektora UKSW. Projekt zrealizowany zo-
stał pod kierunkiem prof. dra hab. Marka 
Michalskiego, Dziekana Wydziału Prawa 
i Administracji a w skład zespołu weszli: 
prof.  UKSW dr  hab.  Marian T urzań-
ski, Dziekan Wydziału MP. SNS UKSW, 
ks. prof. UKSW dr hab. Sławomir Zaręba, 
dr Marcin Zarzecki, dr Aleksandra Syryt , 
dr Beata Zbarachewicz , dr Justyna Kurek. 

Przedstawiciele Ko-
misji Europejskiej 
w UKSW 

21 stycznia 2016 r. odbyła się konferen-
cja organizowana w ramach Europejskiego 
Roku na rzecz Rozwoju pt. „Od Afganistanu 
po Zambię”. Organizatorami konferencji 
było Przedstawicielstwo Komisji Europej-
skiej w Polsce, Instytut Politologii Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w  Warszawie oraz Fundacja Collegium 
Interethnicum. Tematem konferencji była 
międzynarodowa współpraca rozwojo-

wa, w szczególności perspektywy zmian 
w tej dziedzinie po 2015 roku i porusza-
ne kwestie współpracy rozwojowej oraz 
globalnego partnerstwa pomiędzy krajami 
rozwiniętymi a rozwijającymi się. W imie-
niu KE gości powitała Pani Kinga Szlesin-
ger p.o. kierownika Wydziały Politycznego 
przedstawicielstwa Komisji Europejskiej 
w Polsce, a w imieniu UKSW ks. dr hab. Ma-
ciej Bała prorektor ds. studenckich i kształ-
cenia. Wśród panelistów obecni byli m.in. 
J.E.Bwalysa S.K.Chiti Ambasador Republiki 
Zambii w Polsce, Marina Wes Przedstawi-
ciela Banku Światowego w Polsce, Joanna 
Wronecka podsekretarz Stanu w  MSZ, 
Mariola Ratschka p.o.Dyrektora, specja-
listy ds. Informacji Publicznej, Osrodek 
Informacji ONZ w Warszawie. W dyskusji 
panelowej nasz Uniwersytet reprezento-
wał dr hab. Andrzej Gąsowki, prof. UKSW 
z  Instytutu Politologii. Całą konferencję 
uroczyście zakończył prof. dr hab. Rado-
sław Zenderowski, Dyrektor Instytutu Po-
litologii UKSW. 

„KANTORalia”, czyli 
Dzień Tadeusza Kan-
tora na UKSW

Koło Zarządzania Projektami Kultury 
podjęło się organizacji konferencji bę-
dącej podsumowaniem minionego Roku 
Tadeusza Kantora. Dnia 13 stycznia br., 
na Auli Jana Pawła II zgromadzili się licznie 
studenci i przedstawiciele grona wykła-
dowców. Wśród prelegentów prezentu-
jących obszerne i często odkrywcze ma-
teriały dotyczące badań nad fenomenem 
Kantora znaleźli się m.in. Małgorzata Dzie-

„KANTORalia” na UKSW

A. Lichnerowicz, Wicemnister MSZ J. 
Wronecka, J.E. Bwalysa S.K. Chiti, Pani 
M. Wes, Pani M. Ratschka

m.tucka
Typewritten Text

m.tucka
Typewritten Text
 Film z konferencji

m.tucka
Typewritten Text

https://drive.google.com/file/d/0B1KDsVH1l2huV1IwZGM0MW5jZ0U/view?pref=2&pli=1
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Współpraca UKSW z Wyż-
szą Szkołą policji  

w Szczytnie

wulska, dr Karolina Stangret, Katarzyna 
Tokarska-Stangret i  dr  Paweł Stangret 
oraz zajmujące się tą tematyką studentki 
naszej Uczelni: Patrycja Wasiak i Marina 
Macur. Gościem specjalnym konferen-
cji była Anka Ptaszkowska – wieloletnia 
wspólniczka Tadeusza Kantora, współ-
twórczyni warszawskiej Galerii Foksal, 
autorka książki „Wierzę w wolność, ale 
nie nazywam się Beethoven”. Aby przybli-
żyć jej przekorną i charyzmatyczną postać 
należałoby zacytować słowa, jakimi sama 
siebie określa: „ani historyk, ani krytyk 
sztuki”. W swoim wystąpieniu opowiedzia-
ła o publicznej działalności Kantora w sy-
tuacji politycznego zniewolenia, w szcze-
gólności o jego wystąpieniach w obronie 
wolności artystycznej. W programie ob-
chodów Dnia Tadeusza Kantora na UKSW 
nie zabrakło bezpośredniego kontaktu ze 
sztuką. Uczestnicy mieli możliwość obej-
rzenia sfilmowanej w 1976 r. przez An-
drzeja Wajdę inscenizacji najsłynniejszego 
spektaklu Kantorowskiego Teatru Cricot 
2 – „Umarła klasa”. Seans został wzboga-
cony komentarzem dra Pawła Stangreta 
z Katedry Badań nad Teatrem i Filmem. 
Konferencji towarzyszyła także wystawa 
dzieł plastycznych Olgi Gawłowskiej, inspi-
rowanych twórczością Tadeusza Kantora. 
Zwieńczeniem „KANTORaliów” był kame-
ralny koncert muzyczny z udziałem Micha-
ła Mąkosy (scena alternatywna) i naszego 
studenta Bartłomieja Krzemińskiego (soft 
jazz i ballad pop).

Współpraca UKSW z Wyższą Szkołą po-
licji w Szczytnie

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński 
Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego oraz insp. dr  hab.  Piotr 
Bogdalski Komendant-Rektor Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie podpisali po-
rozumienie o współpracy naukowo-ba-
dawczej oraz naukowo-dydaktycznej. 
W ramach porozumienia zawartego 27 
stycznia 2016  r. Uczelnie będą mogły 

podejmować wspólne działania na rzecz 
współpracy naukowo-dydaktycznej oraz 
praktycznego wykorzystania wiedzy 
i wszelkich technik badawczych dla dobra 
studentów, doktorantów i pracowników. 
Współpraca ta opierać się będzie przede 
wszystkim na wspólnej organizacji m.in. 
konferencji, seminariów, warsztatów, wy-
kładów czy praktyk studenckich. Podpi-
sanie porozumienia było okazją do zwie-
dzenia przez ks. prof. dr. hab. Stanisława 
Dziekońskiego bazy dydaktycznej WSPol. 
Rektor UKSW zobaczył m.in. symulator 
działań Policji w sytuacjach kryzysowych, 
specjalistyczne pracownie oraz sale sy-
mulacyjne w Policyjnym Centrum Ana-
lityczno-Badawczym, a także symulator 
kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 
w sytuacjach typowych i ekstremalnych.

Internetowe Radio fi-
lozoficzne

Sed Contra” to internetowe radio filozo-
ficzne, chociaż nie jest radiem w dosłow-
nym tego słowa znaczeniu. Nie nadaje 
całodobowo programu, wiadomości oraz 
prognozy pogody. Za to systematyczne 
przedstawia słuchaczom audycje, których 
cechą charakterystyczną będą filozoficzne 
powiązania ich twórców – w większości 
studentów i doktorantów UKSW, w ra-
mach którego radio działa i rozwija się. 
Nie oznacza to, że wszystko o czym jest 
mowa ma mieć stricte filozoficzny charak-
ter. Jednakże tematyka filozoficzna i oko-
ło-filozoficzna stanowi punkt odniesienia, 
zaś sama filozofia – środowisko anteno-
wych dociekań. Wysłuchać można także 
komentarzy do artykułów z bieżącej prasy, 
przygotowywanych przez redakcję radia.

Radio powstało dzięki wsparciu finanso-
wemu Prorektora ds. Studenckich i Kształ-
cenia UKSW

rektor WSP w Szczytnie, 
insp. P. Bogdalski

rektor UKSW, ks. prof. S. Dziekoński 
wykładowcy WSP w Szczytnie

rektor UKSW, ks. prof. S. Dziekoński 
wykładowcy WSP w Szczytnie

wykładowcy WSP w Szczytnie
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Dzień islamu
CZY WIECIE ŻE:

• Podczas sesji Rady Dzielnicy we 
wtorek 26 stycznia 2016 r. Radni 
Bielan poparli uruchomienie linii 
autobusowej na Dewajtis. 

Stanowisko rady Dzielnicy zostało przy-
jęte jednomyślnie. „Rada Dzielnicy Biela-
ny m.st. Warszawy wspiera rozwój Bielan 
jako dzielnicy uniwersyteckiej. Uniwersy-
tet Kardynała Stefana Wyszyńskiego wy-
różnia się wysokim poziomem edukacji, 
jakością zaplecza badawczo-rozwojowego 
oraz intensywnym rozwojem. Jest to no-
woczesna instytucja naukowa, która cie-
szy się coraz większym zainteresowaniem. 
W związku z powyższym zależy Radnym 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na zgod-
nym i przyjaznym współistnieniu całego 
środowiska akademickiego z mieszkań-
cami.”

Pełna treść stanowiska dostępna jest na 
stronie Urzędu Dzielnicy Bielany:

http://www.bielany.waw.pl/page/index.
php?str=43&id=3795

• XVI Dzień Islamu 

26 stycznia 2016 r. już po raz szesnasty 
wyznawcy islamu i chrześcijanie spotkali 
się wspólnie podczas Dnia Islamu. Tego-
roczne spotkanie zatytułowane zostało 
„Chrześcijanie i muzułmanie razem wo-
bec przemocy popełnianej w imię religii”. 
Spotkanie to miało przede wszystkim wy-
miar duchowy, o szczególnym znaczeniu 
we współczesnym świecie, w którym nie-
ustannie trwają walki zbrojne w krajach 

muzułmańskich. Wprowadzenie Dnia Is-
lamu do kalendarza liturgicznego Kościoła 
katolickiego jest ukoronowaniem wielo-
letniego dialogu podejmowanego przez 
katolików i muzułmanów. Decyzją Konfe-
rencji Episkopatu Polski obchodzony jest 
on od 2001 roku, zawsze 26 stycznia na 
zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan i ma charakter konferencyj-
no–modlitewny. Dotychczas tematami 
wiodącymi podczas kolejnych Dni Islamu 
były ważne problemy ogólnoświatowe: 
wiara, rodzina, ubóstwo, przemoc, pokój.

Organizatorem obchodów tego Dnia 
jest Komitet ds. Dialogu z Religiami Nie-
chrześcijańskimi, którego członkami są 
pracownicy Instytutu Dialogu Kultury 
i Religii Wydziału Teologicznego UKSW: 
prof.  dr  hab.  Jarosław Różański OMI, 
dr hab. Wojciech Kluj OMI, prof. dr hab. Eu-
geniusz Sakowicz, dr hab. Aldona Piwko 
oraz wieloletni pracownik Wydziału bp 
dr hab. Rafał Markowski. Komitet jest czę-
ścią Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego 
Konferencji Episkopatu Polski. Owocem 
zaangażowania pracowników WT w dialog 
z  islamem, była organizacja obchodów 
jubileuszu XV Dnia Islamu w 2015 roku 
w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w  Warsza-
wie. Opracowanie na podstawie tekstu 
dr hab. Aldony Piwko, IDKiR WT UKSW 
Warszawa

• Laboratorium Antropologii Pradzie-
jowej

Laboratorium Antropologii Pradziejo-
wej działa przy Zakładzie Antropologii Bio-
logicznej Instytutu Ekologii i Bioetyki. Choć 
nazwa Laboratorium sugeruje tematykę 
skupioną wyłącznie na badaniu populacji 
historycznych, to jednak zakres prowa-
dzonych analiz wkracza również w ob-
szary populacji współczesnych. Podsta-
wą badawczą Laboratorium jest organizm 
ludzki, a przede wszystkim tkanki kostne 

o. prof. J. Różański i goście

dr Aldona Piwko

uczestnicy sympozjum o islamie

bp R. Markowski
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i zębowe.W ramach Laboratorium prowa-
dzona jest działalność zarówno naukowa, 
jak i dydaktyczna.

Podstawowe badania naukowe
Badania z  zakresu osteologii (ocena 

liczby osobników w  pochówku, oceny 
wieku biologicznego osobnika oraz płci). 
Badania z zakresu paleopatologii. Bada-
nia odontologiczne (pomiary metryczne 
zębów, ocena zmian chorobowych w ob-
rębie tkanek zębowych i przyzębia). Ba-
dania w ocenie gęstości kości osobników 
dorosłych i dziecięcych. 

Zaawansowane badania naukowe
Do ważnych osiągnięć poczynionych 

w ramach Laboratorium należy między 
innymi zaliczyć: 

badania populacji ludzkich na Bliskim 
Wschodzie (Syria, Irak);

ocenia możliwości wykorzystania świa-
tła fluorescencyjnego w diagnozowaniu 
próchnicy w materiałach historycznych;

ocenia zmienności i propozycja klasyfi-
kacji nerwu uszno-skroniowego na pod-
stawie systemu korzeniowego; przyczyny 
powstawania zębiniaków w populacjach 
historycznych. 

Wyposażenie laboratorium antro-
pologii pradziejowej

Wyposażenie laboratorium antropologii 
pradziejowej, zostało zrealizowane w ra-
mach projektu „Mazowieckie Centrum La-
boratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW 
źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze 
świata nauki do gospodarki dzięki wzmoc-
nieniu infrastruktury badawczo-rozwo-
jowej”. Na wyposażeniu Laboratorium 
znajdują się nowoczesne urządzenia do 
diagnozowania próchnicy: DIAGNOdent 
pen 2190 (KaVo), który umożliwia wykry-
cie próchnicy w  jej wczesnym stadium 
rozwoju, na powierzchniach zębowych 
(stycznych, zgryzowych oraz gładkich). 
Kamera VistaCam Digital, które działa na 
zasadzie wykrywania fluorescencji zmie-
nionych próchnicowo tkanek zęba. Me-
toda fluorescencyjna umożliwia diagnozę 

próchnicy w sytuacji, gdy inne techniki są 
nieskuteczne. W Laboratorium wykonywa-
ne są analizy rentgenowskie przenośnym 
aparatem punktowy (PORT X, Getwell), 
który zapewnia wysoką jakość zdjęć wy-
konywanych z wykorzystaniem radiogra-
fii cyfrowej (TOSHIBA). Precyzyjny ogląd 
materiału kostnego, czy zębowego moż-
liwy jest przy wykorzystaniu stereosko-
powego mikroskopu stomatologicznego 
(Global) połączonego z torem wizyjnym. 
Głowica mikroskopu charakteryzuje się 
możliwością wielopłaszczyznowego ruchu 
(także wokół własnej osi), pozwalającego 
na błyskawiczne i precyzyjne ustawienie 
mikroskopu do pracy. 

Realizowane programy edukacji
Podczas zajęć laboratoryjnych studen-

ci poznają anatomię układu kostnego-
-szkieletowego człowieka współczesnego, 
z elementami patologii kostnych. Uczą 
się dokonywać pomiarów kostnych, czy 
oceniać zmienności szkieletowe z uwagi 
na zmiany środowiskowe. 

Zbiory paleoantropologiczne 
Laboratorium Antropologii Przyrodni-

czej dysponuje pokaźnym zbiorem odle-
wów kopalnych hominidów. Odlewy zo-
stały wykonane w skali 1:1 z najwyższej 
jakości masy plastycznej.

• Współpraca z uczelnią z Boliwii

Dnia 26 stycznia 2016  r. z  wizytą do 
UKSW przybył o. dr. Józef Smyksy, CSsR 
– Prezydent Wydziału Teologicznego 
„Św. Pawła” w Cochabamba, Boliwia oraz 
wykładowca prawa USI Lugano (Szwajca-
ria), o. dr. Andrzej Kukła, CSsR. Celem wi-
zyty było podpisanie umowy o współpracy 
w dziedzinie nauk teologicznych pomię-
dzy Wydziałem Teologicznym „Św. Paw-
ła” a Uniwersytetem Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Planowana 
współpraca naukowo-badawcza w zakre-
sie misjologii realizowana będzie przez Wy-
dział Teologiczny UKSW. Umowę, z ramie-
nia UKSW podpisał prof. dr hab. Cezary 

Współpraca z uczelnią z Boliwii

Fot. A. Kukła

Fot. A. Kukła

Fot. A. Kukła

o. J. Smyksy, prorektor prof. C. Mik

o. W. Kluj, Pani K. Mikocka (DWM), 
o. J. Smyksy

o. W. Kluj, o. J. Smyksy, prorektor prof. 
C. Mik, prodziekan WT P. Czekalski, 
A. Kukła
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Mik, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju. Poza 
wyznaczonymi sygnatariuszami, w spotka-
niu udział wzięli przedstawiciele Wydziału 
Teologicznego, który realizować będzie 
umowę: Prodziekan ds. nauki i finansów 
- Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski oraz 
prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj - pełno-
mocnik dziekana ds. badań naukowych 
i współpracy międzynarodowej, jak rów-
nież Kierownik Działu Współpracy Między-
narodowej, Katarzyna Mikocka. Podczas 
spotkania roboczego z o. dr Józefem Smyk-
sym, CSsR, w którym uczestniczyli przed-
stawiciele Katedry Misjologii Wydziału Teo-
logicznego, prof. UKSW dr hab. Wojciech 
Kluj oraz ks. dr Tomasz Szyszka oraz przed-
stawiciele Działu Współpracy Międzyna-
rodowej omówiono praktyczne aspekty 
realizacji współpracy zarówno w zakresie 
nowo zawartej umowy oraz perspektywy 
realizacji współpracy w ramach Erasmus+ 
Mobilność z krajami partnerskimi. Podsu-
mowaniem wizyty był uroczysty obiad oraz 
spotkanie z Dziekanem Wydziału Teolo-
gicznego ks. prof. dr hab. Piotrem Toma-
sikiem oraz uczestnikami wcześniejszych 
spotkań i kierownikiem Katedry Misjologii 
- ks. prof. dr hab. Jarosławem Różańskim, 
podczas którego podsumowano najważ-
niejsze aspekty współpracy.

• Kostki zostały rzucone, czyli „Rzuć 
Kostką” na UKSW

Oj, działo się, działo na UKSW! W przed-
ostatni weekend stycznia Auditorium 
Maximum przy ul. Wóycickiego stało się 
areną potyczek dla setek miłośników 
„gier bez prądu”. Oto bowiem, w wyniku 
współpracy Samorządu Studentów z ser-
wisem Game Troll TV, w murach naszej 
Uczelni odbyło się Warszawskie Spotkanie 
Fanów Gier Planszowych „Rzuć Kostką”. 
Ta kultowa impreza, która ściąga graczy 
z całej Polski, organizowana jest cyklicznie 
od 2010 r. Cieszymy się, że serwis Game 
Troll TV postanowił zainaugurować sezon 
2016 wspólnie z UKSW.

ZAPOWIEDZI:

• Targi edukacyjne w Łomży

Serdecznie zapraszamy studentów 
i pracowników naukowych do promocji 
swoich Wydziałów podczas „XVI Giełdy 
pomysłów na życie”, która odbędzie się 8 
marca 2016 r, w III Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskie-
go Armii Krajowej w Łomży. Łomżyńskie 
targi to jedne z największych i najlepiej 
przygotowanych targów edukacyjnych 
w tej części Polski. Cieszą się niesłabną-
cym zainteresowaniem młodzieży szkół 
średnich.

Zgłoszenia prosimy kierować do 
Biura Informacji I  Promocji UKSW, 
drogą telefoniczną: 561-88-44; 561-
89-14 lub mailową: promocja@uksw.
edu.pl

• Spotkanie z Abdo El-Habdad

3 lutego 2016 r. (środa) o godz. 17.00 
w auli 101 (budynku 23) Katedra Histo-
rii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej 
UKSW wraz z Wyższą Szkołą Ameryka-
nistyki i Stosunków Międzynarodowych 
w Warszawie organizuje spotkanie z Abdo 
El-Habdadem, który dokumentuje znisz-
czenia dokonywane przez przeciwników 
chrześcijaństwa. Abdo El-Habdad przed-
stawi dzieje ostatniej w Syrii chrześcijań-
skiej wioski aramejskiej Maaloula (Malula).

Rzuć kostką na UKSW

przewodniczący Samorządu Studentów 
UKSW M. Izydorek vel Zydorek
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