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Wielki Post – czas przygotowania 
do Świąt Wielkanocnych

W Środę Popielcową, która w tym roku przypadła 10 lutego, rozpoczął się w Kościele 
katolickim czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. W tym okresie koncentrujemy 
się na duchowym przygotowaniu do godnego przeżywania Uroczystości Zmartwych-
wstania Pańskiego – największych świąt chrześcijaństwa związanych z wydarzeniami 
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania (Paschy) Chrystusa, które stanowią fundament 
wiary chrześcijańskiej. 

W jednej z refleksji na czas przygotowań do Paschy Chrystusa czytamy: przeżywa-
nie Wielkiego Postu wyznaczają trzy słowa – drogowskazy: modlitwa, post, jałmużna. 
Modlitwa jest osobowym spotkaniem i duchowym zjednoczeniem z Bogiem. Post 
służy odsunięciu na bok tego, co modlitwie przeszkadza. Jałmużna jest daniem siebie 
bliźniemu i praktycznym skutkiem życia duchowego. Akcja i kontemplacja przenikają 
się organicznie i uzupełniają w życiu chrześcijanina. 

Niezwykle ważne jest powiązanie postu i jałmużny. Dzięki postowi (nie chodzi tu tylko 
o niejedzenie mięsa) zyskujemy środki, którymi możemy – i powinniśmy – podzielić się 
w postaci jałmużny z potrzebującymi. I jeszcze jedna refleksja – jej bazą niech będą 
słowa papieża Franciszka, wypowiedziane podczas jednej z środowych audiencji ogól-
nych: wyrzucanie jedzenia to kradzież ze stołu biednych i głodnych. (hjk)
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Wybory 2016-2020

Trwają wybory władz uczelni na ka-
dencję 2016-2020. Wszystkie infor-
macje znajdują się na stronie głównej 
UKSW oraz w Monitorze UKSW.

Hymn na Jubileusz 
Chrztu Polski 
Chór UKSW, wraz z innymi artysta-
mi, nagrał Hymn skomponowany 
z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Pol-
ski.

Hymn „Tyś jest mój syn” skompo-
nował Robert Janson, kompozytor 
i aranżer, lider zespołu Varius Manx. 
Słowa do utworu napisała Iwona Wak-
smundzka. Aranżacji i orkiestracji do-
konał Robert Kamil Lewandowski, pod 
którego dyrekcją odbyło się 20 stycznia 
br. w Studio S2 Polskiego Radia nagra-
nie z udziałem następujących artystów: 
Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego, Poznańskiego Chóru 
Chłopięcego, Orkiestry Sinfonia Varso-
via, Agnieszki Gertner-Polak – sopran 
oraz zespołu instrumentalistów grają-
cych na instrumentach dawnych.

Premierowe wykonanie Hymnu bę-
dzie miało miejsce 15 kwietnia w Kate-
drze Poznańskiej, podczas uroczystej 
Eucharystii sprawowanej w  ramach 
Centralnych Uroczystości Jubileuszu 
Chrztu Polski.

Studio radiowe prawie gotowe!

Zakończenie prac w studiu radiowym zaplanowane jest na marzec 2016. Start 
internetowego Radia UKSW nastąpi 25 maja, podczas Święta UKSW.

Posiedzenie Komitetu Chemii PAN 

Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, w Szkole Nauk Ścisłych odbyło się 
29 stycznia posiedzenie Komitetu Chemii Polskiej Akademii Nauk, w którym wzięli 
udział przedstawiciele PAN i wielu uczelni wyższych, będący członkami Komitetu, jak 
również pracownicy Instytutu Chemii WMP. SNŚ. Gości powitał Jego Magnificencja 
ks. prof. dr. hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW, następnie dziekan Wydziału 
dr hab. Marian Turzański, prof. UKSW przedstawił najważniejsze informacje o Wy-
dziale. Z okolicznościowym wykładem wystąpiła prof. Elżbieta Frąckowiak, wiceprezes 
PAN. Po części teoretycznej zgromadzeni mieli możliwość zobaczenia laboratoriów, 
w tym Laboratorium Modyfikacji Powierzchni i Elektrochemii, Laboratorium Bada-
nia Nanostruktur i Materiałów Fotoaktywnych, Laboratorium syntezy organicznej, 
Laboratorium Analizy Instrumentalnej A, Laboratorium Analizy Instrumentalnej 
B, Laboratorium Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej. Spotkanie zakończyło się 
zamkniętym posiedzeniem Komitetu Chemii PAN.

Aktualności
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Obchody Światowego 
Dnia Chorego

11 lutego Uniwersytet Otwarty UKSW, 
we współpracy z Fundacją Polską Raoula 
Follereau, 58 Szczepem ZHR oraz Cari-
tas, zorganizował w szpitalu Dziecięcym 
im. prof.  Jana Bogdanowicza w Warsza-
wie uroczyste obchody Światowego Dnia 
Chorego. Spotkanie z udziałem Jego Eks-
celencji ks. abp. Henryka Hosera rozpo-
częła uroczysta akademia zorganizowana 
w wypełnionej przez chore dzieci świetli-
cy szpitalnej, którą poprowadził dr Kazi-
mierz Szałata. Witając przybyłych dyrek-
tor szpitala Małgorzata Stachurska-Turos 
przypomniała, że tradycja wspólnego 
organizowania Światowego Dnia Chore-
go w szpitalu przy Niełańskiej sięga po-
czątków inicjatywy świętego papieża Jana 
Pawła II, który wspomnienie Matki Bożej 
z  Lourdes poświęcił ludziom chorym. 
Ks. Arcybiskup Henryk Hoser, który jest 
lekarzem i doskonale zna codzienność 
szpitala, złożył małym pacjentom życzenia 
szybkiego powrotu do zdrowia. Podczas 
koncertu Darka Malejonka, Roberta Smo-
derka i Pawła Leszczyńskiego druhny z 58 
Szczepu ZHR z Zielonki poprowadziły dla 

dzieci gry, konkursy i zabawy z  licznymi 
nagrodami. Jak co roku pacjenci, którzy 
wyrazili chęć przystąpienia do Misyjnego 
Apostolstwa Chorych Dzieci, wylosowali 
misjonarza, za którego będą się modlić 
do końca pobytu w szpitalu. Spotkanie 
zakończyły wspólne odwiedziny na od-
działach szpitalnych. Relację z tegorocz-
nego spotkania z okazji Światowego Dnia 
Chorego przygotowała Panda TV z UKSW.

ks. abp Henryk Hoser

Przewodniczący KEP na UKSW 

5 lutego na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego gościliśmy Jego 
Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Stani-
sława Gądeckiego, Metropolitę Poznań-
skiego, Przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski.

Ksiądz Arcybiskup zwiedził kampus przy 
ul. Wóycickiego, w tym nowo powstałe 
centra badawcze: Centrum Technologii 
Informacyjnych Nauk Humanistyczno-
-Społecznych, Centrum Anatomii Wir-
tualnej i  Symulacji Chirurgicznej oraz 

Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodni-
czych. Zobaczył nowoczesną serwerownię 
wyposażoną w serwery wieloprocesoro-
we z  szybkimi podsystemami komuni-
kacji wewnętrznej i  łączności sieciowej, 
a także systemy akwizycji cyfrowej. Jego 
Ekscelencja zapoznał się z możliwościa-
mi technologicznymi nowo zakupionych 
wielkoformatowych skanerów 3D oraz 
skanerów kołyskowych do ksiąg i staro-
druków, służących m.in. do digitalizacji 
zasobów kultury narodowej i zasobów 
kultury Kościoła w Polsce.



NewsletterUKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

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

4

Zespół redakcyjny
Biuro Informacji i Promocji UKSW

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

Skład graficzny: Wojciech Bryda

XVIII Seminarium problemowe WOD

W dniach 12-13 lutego na UKSW od-
było się XVIII Seminarium problemowe 
WOD zatytułowane „Poprawność danych 
i kultura w świecie cyfrowym”. Przedmio-
tem obrad była analiza możliwości kon-
solidowanego ujęcia wyników badań nad 
rozwojem wiedzy o wirtualnej organizacji 
działań (WOD), będącej źródłem innowa-
cyjności w przemianach w kierunku spo-
łeczeństwa informacyjnego, widzianych 
z perspektywy nauk ścisłych i technicz-
nych, nauk o organizacji i zarządzaniu, 
a także nauk humanistycznych. 

W  sesjach panelowych uczestniczyli 
m.in: rektor UKSW ks. prof. dr hab. Sta-
nisław Dziekoński, dr inż. Andrzej Wilk, bp 
Adam Lepa, dr Ryszard Banajski, prof. Je-

rzy Czerbniak, prof.  Leszek Kiełtyka, 
ks. dr. Witold Dorosz, dr Marcin Zarzecki.

Ks. Rektor w swym wystąpieniu podkre-
ślił, że nasz Uniwersytet podejmuje stara-
nia, aby środowisku naukowemu z obszaru 
nauk humanistycznych zapewnić infra-
strukturę informatyczno-technologiczną. 
Przykładem tego jest realizowany projekt 
Centrum Technologii Informacyjnych Nauk 
Humanistyczno-Społecznych, który zmie-
rza do stworzenia stałego i bezpiecznego 
dostępu do tej infrastruktury, umożliwiają-
cego naukowcom prowadzenie nowocze-
snych badań z zastosowaniem technologii 
społeczeństwa informacyjnego, a  także 
łączności z międzynarodowymi naukowy-
mi sieciami teleinformatycznymi.

Chrześcijanin wobec wyzwań liberalizmu
18 lutego br. w  Warszawsko-Praskiej 

Akademii Wiary UO UKSW odbyła się ko-
lejna sesja poświęcona wyzwaniom libera-
lizmu w świetle nauki Kościoła katolickiego. 
Podczas spotkania w wypełnionej po brze-
gi auli Jana Pawła II w parafii Matki Boskiej 
Częstochowskiej w  Zielonce, które po-
prowadził kierownik Uniwersytetu Otwar-
tego UKSW dr Kazimierz Szałata wykład 
„Chrześcijanin wobec liberalizmu” wygłosił 
koordynator Międzynarodowego Centrum 
Dialogu Międzykulturowego i Międzyreli-
gijnego UKSW ks. prof. Henryk Skorowski 
SVD. Ksiądz profesor przedstawił pod-

stawowe podobieństwa i różnice między 
liberalną i chrześcijańską wizją człowieka 
i świata. Jak zauważył, zarówno liberałowie, 
jak i chrześcijaninie mówią o wolności. Li-
berałowie jednak wolność przyjmują za cel 
ostateczny, podczas gdy chrześcijaństwo 
w centrum uwagi stawia zawsze człowieka, 
który rozwija się w świecie chroniących go 
wartości. Jedną z nich jest właśnie wolność. 
Jak podkreślono w dyskusji, wolność ode-
rwana od wartości stanowi dla człowieka 
zagrożenie, staje się wprost zniewoleniem. 
Na zakończenie spotkania obecny na sali 
gospodarz miejsca, proboszcz parafii Matki 

Boskiej Częstochowskiej w Zielonce ks. Ka-
zimierz Seta poprowadził krótką modlitwę 
z błogosławieństwem słuchaczy Warszaw-
sko-Praskiej Akademii Wiary w Zielonce.

JM Rektor na seminarium WOD
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Porozumienie z GIODO
Współpraca w zakresie ochrony prywat-

ności i danych osobowych w obszarach 
działalności naukowo-badawczej, eduka-
cji, działalności promocyjnej, wydawniczej 
i organizacyjnej to główny postulat poro-
zumienia, które 23 lutego zostało zawarte 
pomiędzy UKSW a Generalnym Inspekto-
rem Ochrony Danych Osobowych.

Porozumienie podpisane zostało przez 
Jego Magnificencję ks. prof. dr. hab. Sta-
nisława Dziekońskiego, Rektora UKSW 
oraz dr Edytę Bielak-Jomaa, Generalne-
go Inspektora Ochrony Danych Osobo-
wych. Na jego mocy będzie możliwe m.in. 
organizowanie seminariów, wykładów, 
konferencji, szkoleń, praktyk studenckich 
i studiów podyplomowych oraz inicjowa-
nie prac naukowych z zakresu danych 
osobowych.

Nauka łączy się 
z biznesem 

Dyrektorzy Departamentów Badaw-
czo-Rozwojowych podmiotów-spółek 
należących do PGNiG spotkali się z wła-
dzami UKSW, aby poznać osiągnięcia 
Uczelni oraz nasze możliwości współ-
pracy z przemysłem. 

Spotkanie, które przygotował Instytut 
Socjologii UKSW, odbyło się 24 lutego 
na kampusie przy ul. Wóycickiego. Wita-
jąc Gości Rektor UKSW ks. prof. dr hab. 
Stanisław Dziekoński podkreślił, że takie 
spotkania to symptom zmian zachodzą-
cych od kilku lat na uczelni, która otwiera 
się na współpracę nauki z gospodarką i 
otoczeniem społecznym.  – Dziś nie wy-
obrażamy sobie prowadzenia badań na-
ukowych bez kontaktu z szeroko pojętym 
biznesem – zaznaczył Rektor. 

Dyrektor Biura Rozwoju w PGNiG 
S.A., dr Dariusz Dzirba, potwierdził wolę 
współpracy z UKSW.  – Stoimy nie tyle 

przed pytaniem: dlaczego robić coś ra-
zem, ale jak to robić  – powiedział.  

Poszukiwaniem rozwiązań w tej kwestii 
była poświęcona dalsza część spotkania, 
w tym wystąpienie Kanclerza UKSW, Pana 
Mariusza Wielca, który mówił o szybkiej 
ścieżce decyzyjnej na UKSW oraz o pla-
nach otwarcia Szkoły Biznesu z kursem 
dla członków zarządów spółek. 

Podczas spotkania dr Marcin Zarzecki 
i dr Rafał Wiśniewski z Instytutu Socjolo-
gii przedstawili innowacyjne metody ba-

dawcze, modele badań i analiz danych. 
Wystąpienia te połączone były z dyskusją 
zakończoną wstępnym sformułowaniem 
obszarów współpracy oraz decyzją o zor-
ganizowaniu spotkań z poszczególnymi 
jednostkami grupy PGNiG. Ostatnią czę-
ścią spotkania była wizyta  w Centrum 
Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych 
UKSW, gdzie Goście mogli poznać za-
awansowane technologicznie zaplecze 
badawcze naszej Uczelni. 

Wizyta kardynała 
Gerharda Müllera 

W Polsce gościł kardynał Gerhard Mül-
ler, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, który 
odwiedził m.in. naszą uczelnię, by omówić 
przygotowania do konferencji, jaką Kon-
gregacja planuje zorganizować wspólnie 
z Ministerstwem Środowiska i Uniwersy-
tetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w październiku 2016 r. 
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Międzykontynentalna współpraca

Podpisana 25 lutego br. ramowa umo-
wa o współpracy UKSW z Enfoglobe Inc. 
z USA, reprezentującą Uniwersytet Stanu 
Floryda i Polsko-Amerykańską Izbę Go-
spodarczą stwarza szereg strategicznych 
możliwości dla rozwoju naszej uczelni. 
Dwudniowa wizyta amerykańskich part-
nerów zakończyła się identyfikacją poten-
cjalnych obszarów współpracy, w ramach 
których realizowane będą takie przedsię-
wzięcia jak: 

• wdrożenie na UKSW międzynarodo-
wego programu badań na rzecz rozwoju 

innowacyjnych technologii przyszłości 
związanych z odpadami „Waset-to-Ener-
gy”;

• nieinwazyjne sensory medyczne;
• umiędzynarodowienie programów 

kształcenia,
• nawiązania ścisłej współpracy z Uni-

wersytetem Stanu Floryda oraz innymi 
wiodącymi ośrodkami naukowymi USA, 
w tym w zakresie wymiany międzyuczel-
nianej kadry akademickiej i studentów, 
otwieranie filii w Polsce i pozyskiwania 
akredytacji.

Celem podpisanej umowy jest:
• Podniesienie i rozszerzenie oferty 

edukacyjnej UKSW na rynku krajowym i 
rynkach zagranicznych.

• Organizowanie i wspieranie oryginal-
nych innowacyjnych badań naukowych, 
prac badawczych o charakterze interdy-
scyplinarnym i międzynarodowym, po-
zwalającym na kontakt z nauką światową.

• Współpraca międzynarodowa, w tym 
współpraca z krajowymi i zagranicznymi 
instytucjami naukowymi i instytucjami 
szkolnictwa wyższego.

• Współpraca przy innowacyjnych pro-
jektach biznesowych we współpracy z 
podmiotami biznesowymi w Polsce i USA.

Ważnym elementem spotkań była też 
prezentacja możliwości zastosowania 
w dydaktyce nowoczesnych metod na-
uczania oraz innowacyjnych technologii i 
narzędzi informatycznych w środowisku 
3D, na przykładzie wybranych kierunków 
kształcenia, takich jak: archeologia, che-
mia, historia, historia sztuki oraz biologia. 
Uczestnicy spotkań mogli między innymi 
za pomocą okularów OCULUS RIFT obej-
rzeć w środowisku 3D serce od wewnątrz. 

W ciągu kilku najbliższych miesięcy od-
będzie się też na UKSW wizyta Prorektora 
ds. badań i rozwoju Uniwersytetu Stanu 
Floryda. 

Przedstawiciele Władz UKSW na 25-leciu biskupstwa abp. Głódzia
Srebrny jubileusz biskupstwa obcho-

dził abp Sławoj Leszek Głódź. Metropoli-
ta gdański święcenia biskupie przyjął na 
Jasnej Górze 23 lutego 1991 r. Tam też 
dziękował za 25 lat posługi. 

Podczas Mszy Św. w intencji Jubilata 
homilię wygłosił kard. Stanisław Dziwisz. 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego reprezentowali: JM ks. prof. dr hab.  

Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW oraz 
ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała, Pro-
rektor ds. studenckich i kształcenia.

W latach 1991-2005 abp Sławoj Le-
szek Głódź był ordynariuszem polowym 
Wojska Polskiego, a następnie biskupem 
warszawsko-praskim. Od 2008 r. jest me-
tropolitą gdańskim.
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Biskup z Nowego Jorku na UKSW
Biskup pomocniczy diecezji Brooklyn 

z Nowego Jorku Witold Mroziewski spo-
tkał się 24 lutego z  Rektorem UKSW 
ks. prof. dr. hab. Stanisławem Dziekoń-
skim. Rozmowy dotyczyły współpra-
cy UKSW z  Polonią Amerykańską oraz 
ośrodkami badawczymi w Stanach Zjed-
noczonych, a  także możliwości studio-
wania studentów z  USA na specjalnie 
zaprojektowanej platformie e-learningu 
(dostępnej przez całą dobę, siedem dni 
w  tygodniu). W  spotkaniu uczestniczył 
prodziekan ds. nauki i finansów Wydziału 
Teologicznego ks. prof. dr hab. Ryszard 
Czekalski, który z ramienia Rektora UKSW 
podejmował wymienione problemy pod-
czas wizyt w Stanach Zjednoczonych (zob. 
http://www.dziennik.com/publicystyka/ar-
tykul/misja-wobec-polonii – podlinkować). 
Rewizyta księdza biskupa dr. Witolda Mro-
ziewskiego wpisuje się w ideę „UKSW – 
misja wobec Polonii”, którą od dwóch lat 
realizują władze uczelni 

ks. prof. Ryszard Czekalski, bp Witold 
Mroziewski, JM Rektor UKSW

UKSW uczelnią 
odpowiedzialną 
społecznie

UKSW na jubileuszu Perspektyw
25 lat Rankingu Liceów Warszawskich 

oraz sukcesy i wyzwania stołecznej edu-
kacji w następnym ćwierćwieczu były te-
matem uroczystej sesji Komisji Edukacji 
i Rodziny Rady m.st. Warszawy, która od-
była się 26 lutego 2016 r. w Pałacu Kultury 
i Nauki, w ramach XXV Międzynarodowego 
Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2016.

Z tej okazji Perspektywy przygotowały 
Ranking 25-lecia, wskazujący licea, któ-
re osiągały najlepsze wyniki w kolejnych 
edycjach od roku 1992.

Naszą Uczelnię reprezentował 
prof. UKSW dr hab. Jerzy Cytowski, prorek-

tor ds. finansowych i infrastruktury, który 
wręczył w imieniu UKSW dyplom uznania 
dla XXII LO z Oddziałami Dwujęzyczny-
mi im. Jose Marti za sukcesy w dziedzinie 
edukacji i wychowania oraz otwieranie ab-
solwentom perspektyw w podejmowaniu 
dalszego kształcenia.

Sesja była także okazją do dyskusji nt. 
„Następne 25 lat warszawskiej eduka-
cji”, w której wzięły udział władze miasta, 
rektorzy stołecznych uczelni, naukowcy, 
dyrektorzy najlepszych szkół i samorzą-
dowcy.

http://www.dziennik.com/publicystyka/artykul/misja-wobec-polonii
http://www.dziennik.com/publicystyka/artykul/misja-wobec-polonii
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Targi edukacyjne w Sierpcu
24 lutego pracownicy UKSW uczestni-

czyli w Targach Edukacyjnych w II LO im. 
mjr. Henryka Sucharskiego w  Sierpcu. 
Przedstawiciele Biura Rekrutacji, Wydziału 
Nauk Humanistycznych, Wydziału Mate-
matyczno-Przyrodniczego. Szkoły Nauk 

Ścisłych oraz Biura Informacji i Promocji 
zaprezentowali młodzieży ofertę eduka-
cyjną UKSW i zasady rekrutacji na studia. 
Stoisko promocyjne UKSW cieszyło się 
dużym zainteresowaniem.

Nowe audycje Radia filozoficznego 
„Sed Contra”
Rola filozofii: stanowiska 

http://radio.filozoficzne.pl/rola-filozofii-stanowiska/ 
Rola filozofii: filozofia oczami zaangażowanych 

http://radio.filozoficzne.pl/filozofia-oczami-zaangazowanych/
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UKSW otwarte dla dzieci i rodziców 
Studenci, doktoranci i  pracownicy 

UKSW, którzy są rodzicami dzieci w wieku 
przedszkolnym, będą mogli na czas zajęć 
lub pracy zostawiać je w budowanym Cen-
trum Edukacji Wczesnoszkolnej. 

Inwestycja powstaje na Kampusie Wó-
ycickiego dzięki współpracy naszej uczel-
ni z firmą PROFBUD Edukacja Sp. z o.o., 
która jest inicjatorem, głównym wyko-
nawcą i  fundatorem Centrum Edukacji 
Wczesnoszkolnej. Autorem projektu jest 
pracownia OPA – Architekci. Budowa roz-
poczęła się w czwartym kwartale ub. roku, 
zakończenie prac planowane jest na czer-
wiec 2016 r. Od września br. placówka ma 
rozpocząć swoją działalność. 

Centrum, którego częścią jest przed-
szkole, będzie mogło przyjąć 80 dzieci. 
W parterowym budynku o powierzchni 
ponad 1,4 tys. m2 znajdą się m.in. sale 
zajęć, rekreacyjne i obserwacyjne, pokój 
pielęgniarski i gabinet logopedy. Wszyst-
kie pomieszczenia będą dostępne dla 
osób niepełnosprawnych. Na dziedzińcu 
zostanie urządzony plac zabaw. 

W placówce będą realizowane nowa-
torskie programy opracowane na naszej 
uczelni, przede wszystkim na Wydziale 

Nauk Pedagogicznych. Działania będą 
adresowane nie tylko do dzieci, ale i do 
rodziców, dla których przygotowywane są 
specjalne poradniki i programy wsparcia.

Dzięki budowie Centrum Edukacji Wcze-
snoszkolnej UKSW stanie się jeszcze bar-
dziej przyjazne rodzicom małych dzieci. 
Warto podkreślić, że już dziś na obydwu 
kampusach (Dewajtis i Wóycickiego) do-
stępne są pokoje dla matki z dzieckiem. 

Założenia realizowanego przez UKSW 
projektu korespondują z  programem 

„Maluch na uczelni”, który od 2015 r. pro-
wadzą Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej oraz Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Program ten ma 
za zadanie ułatwić łączenie nauki i pracy 
zawodowej z opieką nad dzieckiem. Dzięki 
takim projektom jak „Maluch na uczelni” 
oraz budowie obiektów podobnych do 
Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej ła-
twiej będzie uniknąć sytuacji, kiedy młodzi 
rodzice zmuszeni są do rezygnacji z zajęć 
lub przerwania kariery naukowej.
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Jubileusz ks. S. UrbańskiegoOdznaczenie prezydenckie 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, 
za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej.

Aktu dekoracji dokonał doradca Prezydenta RP prof. Andrzej Zybertowicz 17 lutego 
2016 r., podczas Konferencji z okazji 30-lecia pracy dydaktyczno-naukowej Księdza 
Profesora na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Sukcesy studentów i pracowników UKSW

JE kard. K.Nycz 

JM Rektor UKSW

Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

Ks. prof. S. Urbański, 
ks. prof. R. Czekalski

Prof. A. Zybertowicz, ks. prof. S. Urbański, bp W. Depo, bp J. Szamocki 
bp J. Wątroba.
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Projekty badawcze UKSW nagrodzone 
W ramach Narodowego Programu Roz-

woju Humanistyki 2015, którego organiza-
torem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, pracownicy Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie otrzymali dwa granty o  łącznej 
wysokości 663 999,00 zł.

W  ramach modułu Rozwój 2.b. 593 
117,00 zł na realizację projektu pt. Dio-
nizos w polityce religijnej cesarzy od Okta-
wiana Augusta do końca dynastii Sewerów. 
Perspektywa interdyscyplinarna otrzymał 

dr Filip Doroszewski z Wydziału Nauk Hu-
manistycznych.

W  module Umiędzynarodowienie 
3.a grant w wysokości 70 882,00 zł otrzy-
mał ks. prof. dr hab.  Józef Naumowicz 
z Wydziału Nauk Historycznych i Społecz-
nych. Środki zostaną przeznaczone na 
realizację projektu pt. Przekład na język 
angielski książki: J. Naumowicz, „Prawdzi-
we początki Bożego Narodzenia” oraz jej 
rewizja i aktualizacja autorska.

Nominacja Premiera
Decyzją Prezesa Rady Ministrów 

prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk zo-
stał powołany w skład 6-osobowej Komisji 
Wyborczej do przeprowadzania wyborów 
do Centralnej Komisji do Spraw Stopni 
i Tytułów. 

Pracownicy UKSW wśród ekspertów MEN 
Dr Sabina Zalewska z Instytutu Filozo-

fii WFCh, dr Aneta Rayzacher-Majewska 
z WT oraz mgr Kamil Bomber i mgr Mira 
Jankowska – doktoranci WT, zostali człon-
kami Grupy Ekspertów Dobrych Zmian 
w Edukacji w ramach programu Minister-

stwa Edukacji „Uczeń – Rodzic – Nauczy-
ciel. Dobra zmiana” (https://men.gov.pl/
ministerstwo/informacje/uczen-rodzic-
nauczyciel-rusza-ogolnopolska-debata-
o-systemie-oswiaty.html).

Nasz Absolwent nagrodzony 
Mateusz Jaworski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardy-

nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie został nagrodzony w Konkursie Prezesa 
UOKiK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji.

Kapituła Konkursu postanowiła przyznać II nagrodę Mateuszowi Jaworskiemu za 
pracę pt. „Koncepcja kolektywnej pozycji dominującej a antykonkurencyjne prak-
tyki kolektywne na gruncie prawa Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem dr. 
Michała Będkowskiego-Kozła.

Prof. Urbańczyk człon-
kiem KNPiP PAN 

Kierownik Katedry Archeologii Starożyt-
nych Cywilizacji Basenu Morza Śródziem-
nego i Świata Wczesnochrześcijańskiego 
w Instytucie Archeologii WNHiS UKSW, 
prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk zo-
stał wybrany po raz piąty do grona człon-
ków Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycz-
nych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 
2015-2018.

Medal dla pracownika 
WFCH UKSW 

Prof. Krzysztof Opalinski, pracownik In-
stytutu Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW, 
został uhonorowany Medalem im. 
Prof.  Kazimierza Demela za rok 2015, 
przyznawanym przez Morski Instytut 
Rybacki. Medal imienia Profesora Kazi-
mierza Demela jest wyrazem szczegól-
nego wyróżnienia i uznania za wybitne 
osiągnięcia naukowe i  organizacyjne 
w badaniach oraz w popularyzacji wiedzy 
o morzu w dziedzinach: biologii, ekologii 
i  rybołówstwa. Nadawany jest polskim 
i zagranicznym osobom fizycznym. Jest to 
najwyższe wyróżnienie, jakie biolog morza 
może otrzymać w Polsce.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/uczen-rodzic-nauczyciel-rusza-ogolnopolska-debata-o-systemie-oswiaty.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/uczen-rodzic-nauczyciel-rusza-ogolnopolska-debata-o-systemie-oswiaty.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/uczen-rodzic-nauczyciel-rusza-ogolnopolska-debata-o-systemie-oswiaty.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/uczen-rodzic-nauczyciel-rusza-ogolnopolska-debata-o-systemie-oswiaty.html
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UKSW 
mózgiem innowacji 
WYWIAD z Profesorem  
dr hab. inż. Wiesławem L. Nowińskim 

Pan Profesor podbił światową medy-
cynę elektronicznymi atlasami mózgu, 
z których uczą się studenci medycyny 
oraz stosują je lekarze i firmy medycz-
ne na całym świecie. Teraz został Pan 
profesorem naszej uczelni i  szefem 
Centrum Anatomii Wirtualnej i Symu-
lacji Chirurgicznej im. Jana Pawła II 
UKSW. Na czym polega ten projekt? 

Przede wszystkim zacznijmy od tego, że 
powróciłem do kraju po trwającym pra-
wie ćwierć wieku pobycie za granicą, aby 
tu wspierać budowę Polski Innowacyjnej 
i Polskiej Doliny Krzemowej, a bezpośred-
nio na UKSW wspomóc tworzenie szkoły 
medycznej, gdyż takie było życzenie na-
szego Papieża. Szkołę zapoczątkowujemy 
utworzeniem Centrum Anatomii Wirtu-
alnej i Symulacji Chirurgicznej, będącym 
jednostką badawczo-edukacyjną. Są to 
olbrzymie wyzwania niezbędne dla nas 
i przyszłych pokoleń, ale również dla mło-
dych Europejczyków. Jestem zaszczycony, 
że będziemy mogli zacząć je realizować 
z najlepszego miejsca w kraju, jakim jest 
UKSW, mając pro-aktywne wsparcie wizjo-
nerskiego, innowacyjnego i dynamicznego 
Rektora, jakim jest ks. prof. Stanisław Dzie-
koński. Wyzwania te wymagają również 
zmiany mentalności społeczeństwa. Ze 
swej strony będę dzielić się nie tylko swo-
im doświadczeniem naukowym, przyciągać 
najlepsze instytucje i firmy do współpracy, 
wykorzystując sieć moich kontaktów glo-
balnych, ale również działać na polu inno-
wacyjno-biznesowym. Wierzę, że UKSW 
będzie miało szansę znaleźć się w 50-tce 
najlepszych uniwersytetów na świecie. 

Wiara to mocna strona naszej uczelni. 
No właśnie, więc mamy już połowę 

sukcesu. Ale na tę drugą połowę trzeba 

będzie ciężko, długo i  systematycznie 
pracować, oczywiście z nieustającą wiarą 
w sukces.

Pan Profesor często powtarza, że wiek 
XXI to wiek umysłu. Dlaczego mózg jest 
tak ważny?

Jest wiele powodów. Przede wszystkim 
mózg jest najbardziej skomplikowanym 
żywym organem, a  dla każdego z  nas 
największym skarbem, więc z naukowego 
punktu widzenia stanowi olbrzymie wy-
zwanie. Ale jest on również wielką szansą 
z rynkowego punktu widzenia. Dlaczego? 
Społeczeństwo się starzeje. Jedna trzecia 
światowej populacji dorosłych ma proble-
my związane z mózgiem – choroby neuro-
logiczne stanowią 13 procent wszystkich 
chorób. Koszt ich leczenia jest wysoki 
i wciąż rośnie – nie tylko w Europie, ale 
również w Stanach Zjednoczonych. Pew-
ne kraje już rozpoczęły inicjatywy neuro-
technologiczne, między innymi prezydent 
Obama ogłosił tzw. BRAIN Initiative. Jasno 

stwierdził, że badania nad mózgiem będą 
następnym olbrzymim technologicznym 
wyzwaniem po badaniach kosmosu. Dwa 
lata temu również w Europie przyznano 
olbrzymi grant w wysokości jednego mi-
liarda 160 mln euro na budowę symula-
tora mózgu. Projekt prowadzi Szwajca-
ria, ale we współpracy z wieloma krajami. 
A więc badania mózgu to olbrzymia szan-
sa naukowa i rynkowa. 

Niewątpliwie, ale trzeba dostrzegać 
też zagrożenia związane ze współcze-
snym rozwojem medycyny, na które 
zwraca uwagę m.in. bioetyka. 

Oczywiście, jest wiele problemów etycz-
nych związanych z  badaniami mózgu, 
jednak w  przypadku moich projektów 
na UKSW nie będziemy wykonywać żad-
nych niedozwolonych etycznie ekspery-
mentów. Będziemy głównie pracować na 
danych pacjentów leczonych w klinikach 
amerykańskich, jak na przykład osób, któ-
re przeszły udar mózgu. Moja koncepcja 
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jest taka, że nie wydajemy środków ani 
na instrumenty, ani na mokre laboratoria 
i eksperymenty na zwierzętach, ani na-
wet na skanery, tylko pracujemy na da-
nych otrzymywanych z zewnątrz UKSW. 
Chodzi o badania w zakresie diagnozy, 
leczenia, predykcji i edukacji. Złożyłem 
grant na utworzenie Polskiego Centrum 
Neurotechnologicznego, w który zaanga-
żowałem między innymi dwa najlepsze 
szpitale amerykańskie: Johns Hopkins Ho-
spital i Mayo Clinic, oraz firmy – jak Philips. 
Uważam, że do tej pory w kraju wydaliśmy 
bardzo dużo funduszy na mury, na in-
frastrukturę twardą. Ja natomiast chcę, 
żebyśmy inwestowali w naszych młodych, 
utalentowanych ludzi. 

Czy Pana zdaniem w Polsce mamy już 
wiek mózgu, czy raczej tkwimy w wie-
ku rąk i nóg, bo tak inaczej można by 
ująć określenie Polski jako wielkiej 
montowni dla zagranicznych koncer-
nów.

Odpowiedź jest: i tak, i nie. Mamy poten-
cjał młodych ludzi, którzy wygrywają licz-
ne międzynarodowe konkursy w różnych 
dziedzinach, ale potem z reguły wyjeżdża-
ją z kraju. Skutek jest taki, że od 1989 r. 
nie wypracowaliśmy polskiej marki na 
świecie. Nie mamy polskich technologii. 
Mamy jednak polskie, i to tęgie, umysły. To 
jest jeden z powodów, dla których wróci-
łem do kraju, bo chcę, żeby polskie mózgi 
pracowały na polską gospodarkę, polskie 
społeczeństwo. Chcę utworzyć tu również 
i inkubatory akademickie w ramach Euro-
pejskich Inkubatorów Akademickich – pro-
jekt ten przedstawiałem w Sejmie i w UE 
w Brukseli. Pomysł jest prosty. Jeśli jesteś 
doktorantem i robisz pracę prowadzącą 
do firmy technologicznej, do start-upu, to 
otrzymasz wsparcie. Będziesz przez dwa 
lata wspierany finansowo i twoja firma 
nie będzie płaciła podatków. Jeżeli w na-
stępnych trzech latach zatrudnisz swoich 
kolegów, którzy wniosą nową własność 
intelektualną, czyli napiszą prace magi-
sterskie czy doktorskie przyczyniając się 

do technologicznego wzrostu twojej firmy, 
to masz w dalszym ciągu finansowanie 
i zwolnienie z podatków, czyli dwa plus 
trzy lata. Oczywiście reakcja wielu osób 
może być negatywna: no tak, ale musimy 
mieć środki na finansowanie takich firm. 
Moja odpowiedź brzmi: popatrzcie, jaki 
mamy proces dzisiaj. Kształcimy z budże-
tu, czyli z kieszeni podatnika – od szkoły 
podstawowej do doktoratu. A potem ci 
najzdolniejsi z reguły zasilają gospodarki 
konkurencyjne. Nikt nie liczy, ile inwestu-
jemy i tracimy bezpowrotnie, zamiast za-
trzymywać młode talenty w kraju i wzmac-
niać krajową gospodarkę.

Czy uważa się Pan za człowieka, który 
najlepiej na świecie zna ludzki mózg?

Absolutnie nie. Ja w dalszym ciągu, po-
mimo ciągłego poznawania, wiem o mó-
zgu bardzo mało – tak bardzo jest on 
skomplikowany, że można pewnie spędzić 
kilka żyć, żeby go próbować poznawać…

A swój mózg? Bo przecież skanował 
Pan go setki razy.

Owszem, jest przeskanowany wielokrot-
nie. Mózg jest jednak szalenie złożonym 
organem. Ja poznaję go etapami, to zna-
czy w zależności od tego, jakiego rodzaju 
problem mam do rozwiązania. Chciałem 
na przykład zbudować waskulaturę mó-
zgu, czyli system naczyniowy. Najpierw 

zrobiłem rezonans magnetyczny na pół-
tora tesla (jednostka indukcji magnetycz-
nej – przyp. red.). Widoczne było ok. 150 
naczyń i nie było trudno je zidentyfikować, 
ale przy scanach na 3 tesla było już 350 
naczyń, więc pojawiło się pytanie, jak je 
zidentyfikować i nazwać, co jest czym. 
Wziąłem więc podręcznik o angiografii 
i po pierwszej lekturze powiedziałem so-
bie: niemożliwe, żeby to zrozumieć! Za 
trzecim, czwartym razem zaczynałem już 
rozumieć, a po siódmym doszedłem do 
wniosku, że autor nie napisał podstawo-
wych rzeczy! Kiedy zrobiłem scan na 7 
tesla, miałem aż 1300 naczyń, których 
nie opisują nawet książki angiograficzne 
czy radiologiczne, tylko bardzo dokładne 
książki chirurgiczne. To jest już wykonane 
i skomercjalizowane, a w planach współ-
pracy Polskiego Centrum Neurotechno-
logicznego jest nawet zrobienie mikro-
-waskulatury mózgu.

Co było największym zaskoczeniem 
w badaniach, na przykład pańskiego 
mózgu? 

Zaskoczeń nie było.

Nie było odkrycia: to chyba mózg ge-
niusza?

Niee. (śmiech). Wszystko było normal-
ne. Ale poważnie mówiąc: do budowy 
atlasu trzeba stosować mózg przeciętny, 
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typowy, najlepiej „książkowy”. Dlatego gdy 
buduję atlasy różnych części mózgu, jak 
kory mózgowej, połączeń, jąder, naczyń 
krwionośnych, nerwów czaszkowych, czy 
innych układów, zawsze muszę zwalido-
wać nowo powstający atlas i tą walidację 
razem z atlasem opublikować, wykazując, 
że modelowana część mózgu odpowiada 
mózgowi normalnemu, czyli przeciętne-
mu. Atlas musi przedstawiać mózg wzor-
cowy. Jeśli chodzi o mój mózg, to zaobser-
wowanym dopuszczalnym odchyleniem 
od normy „książkowej” są powiększone 
i przedłużone: zakręt kątowy i płacik cie-
mieniowy dolny. Obszar ten odpowiada 
za abstrakcyjne myślenie, operowanie 
symbolami (czyli matematykę) i przetwa-
rzanie wzrokowo-przestrzenne. Ciekawe, 
że mózg Einsteina, w ogólności lekko po-
mniejszony niż normalny, miał również 
powiększone zakręty kątowe i poszerzo-
ne o 15% obszary ciemieniowe dolne.

Czy w swoich badaniach natrafił Pan 
na ślad duszy? 

Myślę, że jeszcze nie mamy właściwych 
technologii i zrozumienia mózgu, aby nad 
tym pracować. Jednakże, jakie by to było 
piękne zobrazować mózg duchowy i zbu-
dować jego atlas.

A gdzie może on być – ma Pan Profesor 
jakieś podejrzenia?

Leonardo da Vinci uważał, że siedli-
skiem duszy jest czwarta komora, która 
jest wypełniona płynem, a z kolei Karte-
zjusz: że jest w szyszynce, a więc obaj 
geniusze się mylili. Ja myślę, oczywiście 
jest to tylko spekulacja naukowa, że nasz 
szeroko pojęty składnik duchowy nie 
jest zlokalizowany w konkretnej struktu-
rze anatomicznej, ale podejrzewam, że 
trzeba by go szukać raczej na poziomie 
falowości, wibracji i  to o bardzo niskich 
energiach, których nawet nie jesteśmy 
w stanie dzisiaj mierzyć. Dzięki tym falom 
i  rozłożonemu przestrzennie układowi 
nadawczo-odbiorczemu może jesteśmy 
w stanie zdalnie się komunikować, rów-
nież z Bogiem. Fakt, że nie istnieje w mó-
zgu pojedyncze „centrum Boże”, ale że 
wiele obszarów w całym mózgu jest za-
angażowanych w komunikację z Bogiem, 
potwierdziły również badania naukowe 
za pomocą rezonansu funkcjonalnego, 
tzw. fMRI przeprowadzone na siostrach 
karmelitankach w  Kanadzie, które do-
świadczały intensywnej obecności Boga. 
Oczywiście z naukowego punktu widzenia 
musimy odróżnić możliwości komunika-

cyjne z Bogiem od halucynacji, które mają 
chorzy, na przykład na schizofrenię, czy 
też stanów emocjonalnych, które możemy 
badać za pomocą fMRI.

W kierunku badania mózgu spirytual-
nego uczestniczyłem w badaniach osób 
medytujących w ramach projektu z uni-
wersytetem w Indiach. Chcieliśmy zbu-
dować specjalny atlas zwany MBA, czyli 
Meditation Brain Atlas. Na pewno jest 
to jeden z ciekawych projektów, wartych 
kontynuacji. 

Może z pomocą naszych studentów?
Miejmy nadzieję. 

Co będzie potem, gdy poznamy cały 
mózg?

Jeżeli zrozumiemy mózg, będziemy 
w stanie lepiej zapobiegać, diagnozować 
i leczyć wiele chorób, jak również zwięk-
szać możliwości umysłu. Obecnie mamy 
około tysiąca chorób neurologicznych. To 
jest olbrzymie wyzwanie dla naukowców 
i lekarzy. Poznanie, wyjaśnienie i zaradze-
nie tym chorobom zajmie nam jeszcze 
sporo czasu. 

Rozmawiała Alicja Wysocka

Profesor dr hab. inż. Wiesław L. Nowiński. W 1977 r. ukończył elektronikę na Po-
litechnice Warszawskiej. Doktorat z wyróżnieniem obronił na Politechnice Łódzkiej w 1985. 
Pracował w Polskiej Akademii Nauk nad współbieżną rekonstrukcją obrazów w tomografii 
komputerowej. W 1991 r. wyjechał do Singapuru, gdzie prowadził laboratorium naukowe. 
Jest autorem ponad 500 publikacji naukowych. Stworzył ze swoim zespołem 35 komercjal-
nych atlasów mózgu, wylicencjonowanych do 67 firm i instytucji, i rozprowadzanych w około 
100 krajach. Posiada 32 patenty, z czego 15 w USA i 8 europejskich; z jego laboratorium 

powstały 3 start-upy. Otrzymał wiele prestiżowych nagród, w tym m.in. dwukrotnie Magna cum Laude (uznawaną za „Radiologicznego 
Oskara”), przyznawaną przez Radiological Society of North America. W 2010 r. został nominowany do Azjatyckiej Nagrody Innowacyjności. 
W 2012 r. został wyróżniony nagrodą „Wybitny Polak” III edycji Teraz Polska. W 2013 r. otrzymał tytuł „Pioniera Medycyny” od Society 
for Brain Mapping and Therapeutics (USA). W 2014 r. został nominowany do ścisłej trójki laureatów w kategorii „Całokształt twórczości” 
Europejskiego Wynalazcy Roku – konkursie organizowanym przez Europejski Urząd Patentowy (jest to najwyższy „polski” rezultat w historii 
w najbardziej prestiżowym konkursie wynalazczym na świecie). Profesor Nowiński współpracuje z najlepszymi szpitalami w USA (Johns 
Hopkins, Mayo Clinic, Harvard Medical/MGH) i światowymi korporacjami medycznymi (Medtronic, Brainlab, Elekta, Siemens, Philips). 
Wykłada na uczelniach w USA, Chinach, Singapurze i w Polsce. Od grudnia 2015 r. jest profesorem UKSW i dyrektorem Centrum Anatomii 
Wirtualnej i Symulacji Chirurgicznej im. Jana Pawła II UKSW.
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Zapowiedzi

Zapraszamy na wykład prof.  J.F. Colo-
simo pt. „Zbędni ludzie. Przekleństwo 
chrześcijan wschodu”, organizowany 
przez UKSW i  Institut Français Pologne 
(tłumaczenie symultanicznie). Wykład 
odbędzie się 3 marca w auli Schumana, 
ul. Wóycickiego 1/3 (budynek 21), o godz. 
11.00. Prof. J.F. Colosimo to ceniony wy-
kładowca w Instytucie św. Sergiusza w Pa-
ryżu, eseista, filmowiec, dyrektor wydaw-
nictwa Cerf w  Paryżu, znawca filozofii 
rosyjskiej, autor książek i filmów poświę-
conych tematyce chrześcijan na Bliskim 
Wschodzie. Odznaczony Legią Honorową.

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 
W WARSZAWIE 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA 

 

 
ODKRYĆ PIĘKNO 

KOBIECOŚCI 
ODKRYĆ PIĘKNO 
MACIERZYŃSTWA 

 

12-13 marca 2016 roku 
 

POD HONOROWYM PATRONATEM  

MAŁŻONKI PREZYDENTA RP 
AGATY KORNHAUSER-DUDY 
 

 
PODYPLOMOWE STUDIUM  

RELACJI INTERPERSONALNYCH  I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 
WFCH, UKSW 

Kongres o kobiecie: „Odkryć piękno 
kobiecości. Odkryć piękno macie-
rzyństwa” (12-13.03.2016)

ZAPISY NA KONGRES I POSZCZEGÓLNE 
GRUPY OBRAD:http://www.stowarzysze-
niefidesetratio.pl/kongresokobiecie2016.
html

Praca socjalna w perspektywie XXI 
wieku. Ubóstwo. Praca. Zdrowie 

To już druga międzynarodowa konfe-
rencja organizowana przez pracowników 
Katedry Teorii i Metod Pracy Socjalnej 
Instytutu Socjologii UKSW – dr Elżbietę 
Bojanowską i dr Martynę Kawińską. Tym 
razem odbywa się pod Honorowym Pa-
tronatem Ministra Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej. Ce-
lem konferencji jest spotkanie i dialog 
przedstawicieli różnych dyscyplin bada-
jących procesy, zjawiska i kwestie zwią-
zane z ubóstwem, pracą oraz zdrowiem 
w Polsce i na świecie. Wspólne spotkanie 
umożliwi nie tylko poznanie i diagnozę 
powyższych problemów, ale także pozwoli 
na bardziej odpowiedni dobór i  lepsze 
wykorzystanie metod, narzędzi oraz in-
strumentów w pracy socjalnej. 

Szczegółowe informacje na stronie 
http://www.is.wnhis.uksw.edu.pl .

, 

(budynek 21)

Zbędni ludzie. Przekleństwo chrześcijan Wschodu 

Partnerzy:

Nowości Wydawnictwa UKSW

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongresokobiecie2016.html
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongresokobiecie2016.html
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongresokobiecie2016.html
http://www.is.wnhis.uksw.edu.pl
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Drodzy Studenci, przypominamy, że 
w budynku 23 na Kampusie Wóycickiego 
znajduje się strefa Santander Universi-
dades.

Możecie tam skorzystać ze strefy wypo-
czynkowej, możecie pograć w piłkarzyki, 
a jeśli chcecie się spotkać i porozmawiać 
bardziej prywatnie, to do Waszego użytku 
przygotowana jest salka konferencyjna 
z dostępem do internetu. Pamiętajcie, że 
w strefie Santander Universidades mo-
żecie korzystać także z darmowej strefy 
ładowania telefonów. Strefa Santander 

Universidades to również miejsce, gdzie 
możecie pozyskać informacje na temat 
stypendiów, staży i specjalnie dedykowa-
nej oferty, która została przygotowana 
specjalnie dla Was. Informację możecie 
znaleźć również pod linkiem:

http://www.bzwbk.pl/santanderuniver-
sidades-pl/bank-dla-ciebie/studenci/pro-
dukty-dla-studentow.html

Pracownicy są dla Was dostępni od po-
niedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 
do 17:00.

Co wiemy o naszym Uniwersytecie?
Nasz serdeczny przyjaciel Marek Tul-

liusz Cicero (106- 43 pne), rzymski pisarz, 
mówca, polityk, dowódca wojskowy, filozof, 
prawnik i kapłan, sformułował ponad dwa 
tysiące lat temu głęboką myśl: HISTORIA 
EST MAGISTRA VITAE (Historia jest nauczy-
cielką życia).

I  rzeczywiście, znajomość dziejów ro-
dziny, wspólnoty, Ojczyzny jest skarbcem 
wiedzy o przeszłości, bazą do zrozumie-
nia teraźniejszości i pomocnym źródłem 
do planowania przyszłości. Tak samo jest 
i w naszej społeczności uniwersyteckiej, 
Poznajemy dzieje naszej Almae Matris, 
aby mieć wiedzę i zrozumienie niezbędne 
w dzisiejszym działaniu i kreśleniu planów 
na przyszłość Uczelni.

Dlatego redakcja uniwersyteckiego new-
slettera postanowiła zamieszczać w każ-

dym kolejnym numerze pytania w stałym 
Konkursie: CO WIEMY O NASZYM UNIWER-
SYTECIE?

Jedno pytanie przeznaczone będzie dla 
młodzieży studenckiej, drugie dla pracow-
ników Uczelni. W  następnym numerze 
newslettera zamieszczone zostaną nieco 
szerzej zaprezentowane odpowiedzi na 
zadanie w poprzednim numerze pytania 
oraz nazwiska dwóch osób, które jako 
pierwsze nadeślą e-mailem prawidłowe 
odpowiedzi .

Prosimy o wysłanie odpowiedzi na adres: 
promocja@uksw.edu.pl

i umieszczenie w temacie e-maila: KON-
KURS – student lub KONKURS – pracownik.

Na zwycięzców czekają nagrody!
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!!!

Pytania konkursowe:
Dla studentów:

Kiedy Patron naszego Uniwersytetu 
pierwszy raz odwiedził Uczelnię na war-
szawskich Bielanach? 

Dla pracowników:
Kiedy św.  Jan Paweł II otrzymał Dokto-

rat HC UKSW?!

Strefa Studenta

Konkurs

Zapraszamy na 
pierwszą w historii 
Ligę Piłkarzyków 
na UKSW!!!

Turniej będzie się składał z dwóch 
rund. 

Runda zimowa: od 1marca do 8 
kwietnia.

Runda wiosenna: od 25 kwietnia do 
13 maja.

Miejsce: Strefa Santander Univer-
sidades w budynku 23 na Kampusie 
Wóycickiego. Wszystkie informacje 
będą na bieżąco aktualizowane na fb 
Samorządu Studenckiego.

POWODZENIA

http://www.bzwbk.pl/santanderuniversidades-pl/bank-dla-ciebie/studenci/produkty-dla-studentow.html
http://www.bzwbk.pl/santanderuniversidades-pl/bank-dla-ciebie/studenci/produkty-dla-studentow.html
http://www.bzwbk.pl/santanderuniversidades-pl/bank-dla-ciebie/studenci/produkty-dla-studentow.html
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