
Numer 11  (14)
Wydano 16 grudnia 2016

http://uksw.edu.pl/pl/
https://www.facebook.com/pages/Uniwersytet-Kardyna%C5%82a-Stefana-Wyszy%C5%84skiego/120418241307358
mailto:strona%40uksw.edu.pl?subject=




Spis Treści
AKTUALNOŚCI

1. Mamy Fundację UKSW
2. Edukacja dla Biznesu. Biznes dla Edukacji
3. Otwarte Drzwi- nagrody wręczone
4. Pracownia tyflorehabilitacyjna na UKSW
5. Pomogą zdobyć grant
6. Prof. E. Sakowicz powołany do PAN
7. Plurimos Annos
8.  Rekordowa „Kostka” na UKSW
9. Lekcje Pokazowe w warszawskich lieceach
10. Zmarł Ksiądz Profesor Decyk
11. Refleksje o opłatku

SUKCESY 

1. Sukces prof. Marka Godlewskiego
2. Osady jeziorne źródeł archeologicznych
3. Poł miliona złotych na ratowanie Ziemi
4. Inkubator Psi - projekt Instytutu Psychologii
5. Wykładowca UKSW mistrzem szachowym
6. Złoty medal w badmintonie

Z WIZYTĄ NA UKSW

1. Doktor honoris causa odwiedził naszą Uczelnię
2. Kornel Morawiecki na UKSW

ZAPOWIEDZI

1. Spotkajmy się na Placu Teatralnym
2. Noc biologów już 13 stycznia

WYDAWNICTWO

NETYKIETA

KONKURS





Powstała Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do jej najważniejszych 
celów należą: gromadzenie środków na utrzymanie i rozwój oraz realizację statutowych zadań Uniwersytetu, 
wspieranie rozwoju kadry naukowej, wspomaganie inicjatyw naukowych pracowników Uniwersytetu, wspieranie 
i organizowanie działań promujących uczelnię.

Dla realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, także poza granicami Polski.  
Fundacja może też przyjmować zarówno z kraju, jak i z zagranicy darowizny, zapisy, spadki, subwencje, w tym 
świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze oraz zawierać umowy dożywocia. Dysponowanie 
 środkami będzie uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych środków pieniężnych 
lub środków rzeczowych.

Rada Biznesu Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW pomoże w adaptacji programów kształcenia  
do potrzeb rynku pracy. W planach jest przygotowanie praktycznych studiów podyplomowych, a także nowego 
kierunku studiów stacjonarnych.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego angażuje środowisko biznesu do tworzenia praktycznych  
programów studiów. Uczelnia rozumie potrzeby środowisk biznesowych i chce, aby jej studenci już na studiach 
zdobywali praktyczne umiejętności. W Radzie Biznesu Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku zaangażowani 
są specjaliści z dziedziny biologii, ochrony i inżynierii środowiska. We wtorek 29 listopada odbyło się pierwsze 
spotkanie Rady z władzami Wydziału.

W ramach współpracy organizowane będą również szkolenia i warsztaty EnviroMeeting’ów i BioMeeting’ów  
dla studentów biologii i inżynierii środowiska. Ale to nie wszystko. Wydział planuje wspólnie z Radą Biznesu 
wdrożenie kilku projektów, m.in. prac nad stabilizacją przemysłowych odpadów niebezpiecznych, instalacji do 
redukcji zanieczyszczeń atmosferycznych z tzw. niskiej emisji, oczyszczania ścieków przemysłowych ze specy-
ficznych zanieczyszczeń przemysłowych czy zastosowania termowizji do analizy efektywności pracy instalacji 
przemysłowych. Rada Biznesu umożliwia także podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z zakresu innowacji 
oraz tworzenia wokół nich spółek typu start-up, spin-out i spin-off.

FUNDACJA
ROZWOJU UKSW
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„OTWARTE DRZWI” – NAGRODY WRĘCZONE!

22 listopada odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród  
w XIII Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace magister-
skie oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną  
z problematyką osób niepełnosprawnych „OTWARTE DRZWI”.  
Gospodarzem gali był Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie. Prace zostały nagrodzone w 4 kategoriach: 
rehabilitacja  społeczna, rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania  
technologiczne służące osobom niepełnospraw-
nym, rehabilitacja medyczna. W każdej z tych kategorii  
wyłoniono laureatów oraz  wręczono wyróżnienia. 

Podczas gali poruszone zostały aspekty dydaktyki  
i nauki, a także kwestie mobilności osób niepełnospraw-
nych. Ważnym elementem dyskusji był temat wyrówna-
nia szans osób niepełnosprawnych w edukacji, głównie  
na poziomie studiów wyższych. W gali udział  
wzięli m.in Prorektor ds. studenckich i kształcenia, 
prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, Robert Kwiatkowski,  
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  
Niepełnosprawnych, otworzył Prorektor ds.  
ogólnych i rozwoju ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała,  
dr Agnieszka Regulska, pełnomocnik Rektora UKSW 
ds. osób z niepełnosprawnością, dr hab. Dorota  
Podgórska-Jachnik, prof. UKW w Bydgoszczy oraz zaproszeni 
goście. 

Gala zakończyła się zwiedzaniem laboratoriów arteterapii i ty-
flopedagogiki Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW.
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Pracownia tyflorehabilitacyjna na UKSW

Czy wiecie, że na naszym Uniwersytecie istnieje pracownia tyflorehabilitacyjna? Jest to jedno z wielu  
nowoczesnych laboratoriów naszej uczelni. To jest jednak szczególne. Pomaga kształcić specjalistów pedagogów  
wspomagających osoby niewidome i słabowidzące.

Pracownia działa przy Wydziale Nauk Pedagogicznych i umożliwia studentom pedagogiki i pedagogiki specjalnej 
(specjalność: pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną i tyflopedagogika) szkolenie profesjonalnych 
umiejętności diagnostycznych, dydaktyczno-wychowawczych i specjalistycznych, w tym tyfloinformatycznych. 
Umiejętności te potrzebne są do przyszłej pracy w charakterze pedagoga specjalnego, pedagoga wspomagającego 
osób niewidomych i słabowidzących.

Laboratorium wyposażone jest w 20 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem powiększającym,  
udźwiękawiającym i ubrajlawiającym dla osób z dysfunkcją wzroku. 5 stanowisk ma powiększone  
monitory oraz powiększone, kontrastowe klawiatury. Ponadto dysponuje drukarką brajlowską Index Everest 
oraz pomocami dydaktycznymi do edukacji i rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących, takimi jak: 

- maszyny brajlowskie, tabliczki brajlowskie i dłutka, elektroniczna   maszyna brajlowska
- wypukłe podręczniki, atlasy, globusy
- kubarytmy
- lupy i lunety
- pomoce do rehabilitacji wzroku
- białe laski
i inne materiały metodyczne z zakresu tyflopedagogiki.

Pracownia umożliwia również realizowanie zajęć i szkoleń dla osób spoza Uniwersytetu oraz dokonywanie  
ekspertyz, zgodnie z ofertą biznesową WNP UKSW.
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Pracownicy, doktoranci i studenci UKSW składają 
rocznie ok. 100 wniosków do zewnętrznych instytucji 
finansujących badania naukowe.

– Źródeł finansowania jest całkiem sporo. Oferuje-
my pomoc w znalezieniu najbardziej odpowiedniego 
oraz wsparcie w przygotowaniu wniosku – zapewnia  
Tomasz Janus, kierownik Biura Badań Naukowych, które  
zajmuje się m.in. obsługą formalną projektów  
finansowanych ze środków pozauczelnianych.   
Obecnie realizowanych jest ok. 50 projektów, najwięcej  
z puli Narodowego Centrum Nauki. Największy,  
na sumę ponad 2,6 mln zł na badania archeologi- 
czne Puszczy Białowieskiej otrzymał prof. Przemysław 
Urbańczyk z Wydziału Nauk Historycznych i Społecz-
nych. 

– W 2012 r. startowaliśmy z poziomu 30 wniosków rocz-
nie, a obecnie mamy ponad 100. Pierwszy cel – więcej 
składanych projektów – został osiągnięty. Trzeba jednak 
poprawić współczynnik sukcesu, który jest na poziomie 
15-20 %. W tym celu nasze Biuro opracowuje m.in.  
materiały szkoleniowe. Na naszej stronie interneto-
wej jest na przykład dostępny poradnik  „Analiza treści  
recenzji wniosków składanych do NCN” – mówi Tomasz 
Janus. Pracownicy Biura prowadzą szkolenia informa-
cyjne na radach wydziałów. W bieżącym roku akade-
mickim BBN po raz pierwszy poprowadzi zajęcia dot. 
pisaniu wniosków o granty dla uczestników studiów 
doktoranckich niestacjonarnych WNHiS. W przyszłym 
roku, dzięki wsparciu Santandera, ruszy kurs ogólno-
uczelniany dla doktorantów.

Na uczelni jest spora grupa naukowców, którzy otrzy-
mali więcej niż jeden grant i chętnie dzielą się swoim 
doświadczeniem. Niestety, nadal w środowisku nauko-
wym pokutuje przekonanie, że konkursy są „tylko dla 
wybranych”. Zrażonym pierwszymi niepowodzeniami 
kierownik BBN radzi, by cierpliwie zdążali do celu. 
Czasem warto poczekać ze złożeniem wniosku pół roku 
czy więcej, a w tym czasie opublikować artykuł, nawią-
zać współpracę z ciekawym partnerem i dzięki temu 
poszerzyć dorobek naukowy. – Konkursów jest napraw-
dę dużo i jest w czym wybierać. Nikogo, kto przyjdzie 
z pomysłem, nie zostawimy samego. Pomożemy ułożyć 
kosztorys, harmonogram, oszacować koszty, wypełnić 
formularze – zachęca. 

2692723

3100297

2638290

790050

2736425

2012 2013 2014 2015 2016

Środki z grantów w latach 2012-2016
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PROF. E. SAKOWICZ POWOŁANY DO PAN

Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz z Wydziału Teologicz-
nego UKSW został powołany w skład Komitetu Nauk 
Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Powołanie odbyło się na podstawie uchwały Komite-
tu Nauk Teologicznych PAN z 3 października 2016 r.,  
zatwierdzonej przez władze Polskiej Akademii Nauk. 
Nominację wręczył Przewodniczący Komitetu Nauk  
Teologicznych PAN, ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola w 
dniu 24 listopada 2016 r. w Warszawie.

PLURIMOS ANNOS, DOMINE PROFESSOR!

Nasz emerytowany profesor Mieczysław Gogacz, mistrz 
wielu roczników absolwentów Wydziału Filozoficznego 
ATK/UKSW, 17 listopada obchodził 90. rocznicę uro-
dzin! Z tej okazji 19 listopada w Auditorium Maximum 
na kampusie Wóycickiego odbyła się uroczysta konfe-
rencja naukowa, połączona z wręczeniem tegorocznych  
nagród im. Profesora Gogacza. Nagrody za rok aka-
demicki 2015/2016 otrzymali:  Agnieszka Grabowska  
za pracę „Pojęcie wstydu w tekstach św. Tomasza w kontek-
ście wybranych współczesnych ujęć psychologicznych”;  
Kingsley Ekeocha za pracę „Transcendentals and  
their functions in metaphysical cognition according  
to Mieczysław A. Krąpiec” (Transcendentalia i ich 
rola w poznaniu metafizycznym w ujęciu Mieczysława  
A. Krąpca); Bartosz Adamski za pracę „In libertatem 
vocati (Ga 5, 13). Wolność w Chrystusie w świetle  
piątego rozdziału Super Epistolam S. Pauli Apostoli ad 
Galatas lectura św. Tomasza z Akwinu”; Kacper Sakowicz  
za pracę „Źródła i przejawy życia w ujęciu Kazimierza 
Kłósaka i Mieczysława A. Krąpca. Studium z metafizyki  
życia”; Kamil Majcherek za pracę „Koncepcja celowości w 
filozofii natury Williama Ockhama. Teleologia Ockhama  
wobec tradycji starożytnej, scholastycznej i myśli  
nowożytnej”. 
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REKORDOWA „KOSTKA” NA UKSW

Pół tysiąca graczy z całej Polski wzięło udział w osta- 
tnim, październikowym spotkaniu „Rzuć Kostką”.  
Na stołach jak zwykle królowały planszówki, karcianki  
i bitewniaki. Do dyspozycji była wypożyczalnia z ponad 
300 tytułami, zaprezentowano wydawnicze nowości,  
odbyły się rozgrywki pokazowe i testowe.  
Szczęścia dopełniały liczne konkursy,  
z nagrodami od wydawnictw Rebel, Egmont, 
Trefl, Bard i Granna oraz od banku BZ WBK.  
Podziękowania za uatrakcyjnienie spotkania  
należą się także sklepom internetowym „e-Legion.pl”, 
 „niePrzeczytane.pl” i „smarkacz.pl”.

Do sukcesu frekwencyjnego ostatniej „Kostki” przyczy-
nił się również finał Mistrzostw Polski w grze „Red7”. 
Inną karcianką, której nie mogło u nas zabraknąć, jest 
stary dobry „Magic: The Gathering”. Z kolei na fanów  
bitewniaków czekały warsztaty z „Warhammera”,  
przygotowane przez klub „Orla Cafe”, oraz kontynuacja  
pokazów popularyzujących „Dust Tactics”. Kolejny 
„rzut kostką” wykonamy na początku nowego roku!
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ZMARŁ KS. PROF. JAN DECYK

11 listopada zmarł nagle śp. ks. prof. Jan Decyk, kierow-
nik Katedry Historii Liturgii Wydziału Teologicznego 
UKSW.

Ks. prof. dr hab. Jan Decyk urodził się w 1945 r. w Mo-
rzyczynie Włościańskim, w parafii Sadowne (diecezja 
drohiczyńska). Sakrament kapłaństwa przyjął w 1969 r. 
w Wyszkowie (diecezja płocka). Od lat 80. związany był 
z Akademią Teologii Katolickiej, a następnie Uniwersy-
tetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
W latach 1999-2005 był prodziekanem Wydziału Teo-
logicznego, a od 1996 r. kierownikiem Katedry Historii 
Liturgii Wydz. Teologicznego. Otrzymał Nagrodę Rek-
torską za pracę organizacyjną oraz Nagrodę Rektora II 
stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe. 

 
 

 

Rozpoczęliśmy kolejną edycję lekcji pokazowych.

Nasi wykładowcy prezentują młodzieży licealnej treści akademickie w przystępny i ciekawy sposób, promując 
jednocześnie Uniwersytet.

W ostatnim miesiącu lekcje przeprowadzili: pani mgr Marta Rogoza z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej  
z tematem „Jak się uczyć żeby się nauczyć?” w LO im. Romana Artuchowskiego oraz pan mgr Arkadiusz Mróz  

z Wydziału Prawa Kanonicznego z tematem „Podstawy prawa karnego” w LO im. Juliusza Słowackiego.

Zapraszamy pracowników naukowych UKSW do zaangażowania się w ten projekt. Zgłoszenia  
można przesyłać na adres promocja@uksw.edu.pl lub telefonicznie: 561-89-14 / 561-88-44.
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CZAS DZIELENIA SIĘ OPŁATKIEM

Od wielu lat nasza społeczność akademicka gromadzi się właśnie w dniu 15 rudnia na wspólnym  Opłatku  
uniwersyteckim. Tworzymy przecież wspólnotę, a można nawet powiedzieć jedną wielką rodzinę uczelnianą.

Dziś chyba nikt nie wyobraża sobie, żeby wigilia (wieczerza wigilijna) nie zaczęła się od tego symbolicznego  
rytuału, jakim jest dzielenie się opłatkiem, który to zwyczaj zaadaptowano także na składanie  
Bożonarodzeniowych życzeń poza rodzinami: w zakładach pracy, w szkołach i na uczelniach, czy na spotkaniach 
mieszkańców na placach i osiedlach. Nawet osoby, które nie są mocno związane z katolicyzmem, kultywują ten 
zwyczaj.

Wyraz  opłatek wywodzi się z języka łacińskiego - oblatum i oznacza „dar ofiarny”. Jak wiemy jest to cienki, 
biały płatek chleba. Wypieka się go, tak jak i chleb, z białej mąki i wody, jednak w odróżnieniu od tradycyjnego  
pieczywa, bez dodatku zakwasu i soli.

Tradycja łamania się opłatkiem swoje korzenie ma w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Nie miała początkowo 
związku z Bożym Narodzeniem, była symbolem komunii duchowej członków wspólnoty. 

Zwyczaj łamania się opłatkiem pojawił się w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku. Jednak  nie jest to wyłącznie 
polski zwyczaj wigilijny;  występuje również na Słowacji, Litwie, Ukrainie, a także w Czechach i we Włoszech, 
gdzie  zawitał jeszcze przed Polską.  

Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na 
początku wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem, bo przecież ludzie skłóceni nie zasiadają do wspólnego 
stołu. Ma swoją symbolikę w wymiarze nie tylko duchowym: sama materia opłatka: „chleb”, podkreśla również 
doczesny charakter życzeń.

Dla nas na UKSW wybór dnia uczelnianego Opłatka, 15 grudnia 2016 r. ma wymiar szczególny. Otóż  
przed piętnastu laty Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie wraz z delegacją  
Uczelni wręczył św. Janowi Pawłowi II w Sali  Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego na Watykanie Dyplom  
Doktora Honoris Causa UKSW. I wtedy nasz Wielki Rodak mówiąc o naszym Uniwersytecie wypowiedział  
zobowiązujące nas słowa:

   uczelnia ta, przez solidne zaangażowanie naukowe profesorów i studentów, będzie kształtować duchowe  
oblicze nie tylko Polski, ale całej Europy. Jest to zadanie wielkie — wydawałoby się nawet za wielkie — ale jest 
to misja, do której wezwane są wszystkie europejskie środowiska naukowe odwołujące się do chrześcijańskiej 
tradycji. Podejmujcie to wezwanie z ufnością. Młodość waszej uczelni może być waszą siłą, źródłem nowych 
energii płynących ze świeżego podejścia do zagadnień, z którymi od wieków zmagają się inne ośrodki naukowe. 
Wykorzystajcie możliwości, jakie stwarza młodość — młodość instytucji i młodość ducha! Wasza młodość!

I niech jednym z wielu życzeń na nowy rok 2017, będzie także życzenie  owocnego wypełniania przez nas  
wszystkich,, i każdego z nas ,.wielkiego zadania, jakie nam przed piętnastu laty zlecił Papież.
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SUKCES PROFESORA MARKA GODLEWSKIEGO
Prof. Marek Godlewski, kierownik Katedry Fizyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk 

Ścisłych UKSW został wielokrotnie nagrodzony podczas 65. Międzynarodowych Targów INNOVA 2016  
w Brukseli. 

Profesor otrzymał Krzyż Oficerski Europejskiej Nagrody Innowacyjności (European Innovation Award).
Ponadto jego znaczniki fluorescencyjne do detekcji zmian nowotworowych w płucach nagrodzone zostały  

złotym medalem z wyróżnieniem, nagrodą specjalną targów w kategorii Zdrowie i Medycyna, nagrodą 
 Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), nagrodą AGEPI (Mołdawia) oraz nagrodą  

Ministra Edukacji i Badań Rumunii (Ministry of Education and Research of Romania). 

Badania dotyczące znaczników prowadzone są wspólnie w Instytucie Fizyki PAN i SGGW  
przy współpracy studentów UKSW.
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OSADY JEZIORNE ŹRÓDŁEM ARCHEOLOGICZNYM

Dr Fabian Welc otrzymał dofinasowanie na zbadanie współzależności osadnictwa pradziejowego  
i wczesnośredniowiecznego z przemianami środowiska przyrodniczego obszaru Warmii i Mazur. Dr Fabian 
Welc z Instytutu Archeologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW otrzymał grant z Narodowego  
Centrum Nauki na realizację projektu: „Korelacja faz osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego  
w Polsce północno wschodniej z przemianami środowiska przyrodniczego, w świetle badań osadów jeziornych”. 
Jest to projekt w ramach konsorcjum, którego liderem jest  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II 
w Białej Podlaskiej.

Celem projektu jest zbadanie współzależności poszczególnych faz osadnictwa pradziejowego (neolit, epoka brązu 
i żelaza) oraz wczesnośredniowiecznego z przemianami środowiska przyrodniczego obszaru Warmii i Mazur na 
bazie wszechstronnych analiz osadów jeziornych. 

Osady te, jak wykazały już wstępne badania, stanowią unikalne źródło informacji o zmianach środowiskowych 
a także zapis aktywności dawnego człowieka i wpływu jaki wywierał na środowisko (antropopresja). Dzięki  
osadom można również prześledzić jak zmiany środowiskowe i klimatyczne stymulowały lub hamowały procesy 
osadnicze.

W przypadku regionu Warmii i Mazur odtworzenie poszczególnych etapów dawnego osadnictwa utrudnia nie 
tylko brak źródeł pisanych ale również fragmentaryczność danych archeologicznych. Osady jeziorne są więc tym 
bardziej wartościowym materiałem źródłowym.

W ramach projektu planuje się zastosowanie szeregu metod badawczych, w tym geochemicznych, geofizycz-
nych, paleontologicznych, sedymentologicznych, które pozwolą odtworzyć sekwencję kolejnych faz osadniczych  
w oparciu o ramy chronologii radiowęglowej. Dotychczasowe wyniki badań archeologicznych realizowanych 
przez Instytut Archeologii UKSW na obszarze Warmii i Mazur jednoznacznie demonstrują, że zdecydowana 
większość dużych obiektów obrono – osadniczych została zlokalizowana w pobliżu jezior oraz rzek, co podnosiło 
nie tylko ich walory obronne ale również pozwalało na nieograniczony dostęp do wody oraz ciągów komunika-
cyjnych. 

Użycie metody analizy osadów jeziornych dla miejsc gdzie obiektom archeologicznym towarzyszą jeziora,  
pozwoli na odtworzenie nie tylko momentów (faz) osadnictwa, ale również jego intensywności i długości oraz 
pozwoli stworzyć dokładną chronologię zasiedlenia obszaru Warmii i Mazur.
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PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH NA RATOWANIE ZIEMI

Prof. Zbigniew Karpiński otrzymał dofinansowanie na wykonanie katalizatora, który poprawi nie tylko jakość 
paliw silnikowych, ale i klimat na Ziemi.

Profesor Zbigniew Karpiński z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (Szkoła Nauk Ścisłych) UKSW  
otrzymał grant z Narodowego Centrum Nauki na projekt „Katalityczne wodoroodchlorowanie freonu R22  
i izomeryzacja alkanów. Cykliczne sprzężenie katalizy środowiskowej z katalizą dla energetyki”.

Badania w projekcie poświęcone są poszukiwaniom sposobu na zneutralizowanie freonu – związku chemiczne-
go, szeroko stosowanego w przemyśle czy medycynie, m.in. w chłodziarkach i urządzeniach klimatyzacyjnych. 
Freon spełnia tam bardzo pożyteczną funkcję, jeśli jednak uwolni się do atmosfery, przyczynia się do powięk-
szania dziury ozonowej w ziemskiej stratosferze. Najlepiej więc zastąpić go innym związkiem, przyjaznym dla 
środowiska.

Zamiennik o wzorze chemicznym CH2F2 prof. Karpiński zamierza uzyskać w wyniku przetworzenia szkodliwe-
go freonu R22 poprzez zastosowanie katalizatorów zawierających takie metale jak pallad i platyna. Efektem tego 
procesu będzie nie tylko neutralizacja szkodliwego freonu i uzyskanie jego zamiennika, ale też korzystne uformo-
wanie katalizatora drugiej reakcji chemicznej – izomeryzacji węglowodorów, procesu prowadzącego do poprawy 
jakości paliw silnikowych, poprzez podniesienie ich liczby oktanowej. W ten sposób jeden katalizator posłuży  
do osiągnięcia dwóch szczytnych celów, a jedna reakcja chemiczna będzie cyklicznie przechodzić w drugą.

Prowadzone na UKSW badania Narodowe Centrum Nauki dofinansuje kwotą 501 tys. 870 zł. Realizacja projektu 
rozpocznie się na początku 2017 roku, a zakończy w końcu 2019 roku.
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Inkubator PSI

Dr Tomasz Rowiński z Instytutu Psychologii WFCH wraz z zespołem dr Moniką Mynarską, Karoliną 
Rymarczyk, firmą LMI sp. z o.o. z Wrocławia oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy 
Q Zmianom z Warszawy otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 
1 332 707,20 zł na realizację projektu Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii.

Inkubator PSI to projekt skierowany do studentów IV i V roku psychologii. Celem projektu, który rozpocznie się 
w 2017 roku i potrwa blisko 3 lata jest podniesienie kompetencji zawodowych, interpersonalnych i przedsiębior-
czych studentów Instytutu Psychologii UKSW.

W ramach projektu studenci mają do wyboru jeden z trzech modułów rozwijających kompetencje zawodowe:

1) moduł trenerski, przygotowujący do otrzymania licencji trenerskiej I stopnia w Polskim Towarzystwie
Psychologicznym

2) moduł HR, w ramach którego oferowane są szkolenia certyfikujące, m.in. z analizy ról zespołowych,
wykorzystania narzędzi psychometrycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi czy też prowadzenia sesji AC/DC
na poziomie międzynarodowym - świetne pozycje w przyszłym CV

3) moduł badacza, który pozwoli nabyć umiejętności zaawansowanej analizy danych jakościowych i ilościowych,
przydatnych w firmach badawczych lub na studiach doktoranckich - rzadkie łączenie analizy dwóch rodzajów
danych, poszukiwane na rynku pracy.

Zajęcia prowadzone lub współprowadzone przez praktyków, przedstawicieli pracodawców, będą miały charakter 
warsztatowy i projektowy, będą obejmowały także wizyty studyjne u pracodawców.

Projekt został dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu  
2/PRK/POWER/3.1/2016, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe  
dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Nr wniosku  
WND-POWER.03.01.00-00-K428/16-01. 
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WYKŁADOWCA UKSW MISTRZEM SZACHOWYM

W dniach 2-3 grudnia 2016 roku odbyła się w Rzymie czwarta edycja Międzynarodowego Otwartego  
Turnieju Szachowego Duchowieństwa (Clericus Chess Open International Championship), która zgromadziła księży  
diecezjalnych i ze zgromadzeń zakonnych (dominikanie, jezuici, franciszkanie Niepokalanej, oblaci NMP,  
pallotyni) z trzech krajów (Włochy, Polska, Filipiny). 

Zwycięzcą turnieju został pracownik Wydziału Teologicznego UKSW, ks. dr Mirosław Mejzner, pallotyn  
i wykładowca patrologii. W finałowej partii pokonał obrońcę tytułu ks. Gennaro Cicchese, oblata, profesora  
antropologii i etyki na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Czwarte miejsce zajął drugi z Polaków, ks. prof. 
Dariusz Kowalczyk, jezuita, dziekan Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Gregoriańskim.

ZŁOTY MEDAL W BADMINTONIE 

19 listopada w Krakowie odbyły się Mistrzostwa Polski Akademickiego Związku Sportowego w Badmintonie. 
Naszą uczelnię reprezentowała Joanna Stanisz, studentka biologii. Asia rywalizowała w grze pojedynczej kobiet, 
a także w grze podwójnej, grając w parze z Aleksandrą Białek (AZS UR). W obydwu konkurencjach udało się jej 
zdobyć ZŁOTY MEDAL! W klasyfikacji uczelnianej UKSW zajął 5. miejsce.
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Z WIZYTĄ
NA UKSW
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DOKTOR HONORIS CAUSA  NA UKSW

Prof. Josef Isensee z Uniwersytetu w Bonn, doktor  
honorowy ATK, odwiedził 23 listopada naszą  
Uczelnię. Po spotkaniu z JM Rektorem UKSW,  
ks. prof. Stanisławem Dziekońskim, wygłosił wykład  
pt. „Demokratyczne państwo prawa i jego przyszłość” 
w ramach Studium Generale Europa. 

MARSZAŁEK SENIOR SEJMU RP

Rozmowy na temat onomu (nowego bytu), historii, 
polityki i fizyki zdominowały spotkanie studentów  
z Marszałkiem Seniorem Sejmu RP, panem Kornelem 
Morawieckim.

Gościa przywitał ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, 
Rektor UKSW zaś w tematykę spotkania wprowadził 
wszystkich dr hab. prof. UKSW Tomasz Siemiątkowski. 

Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Koła  
Naukowego Badań nad Europą działającego  
w Instytucie Politologii WNHiS UKSW oraz  
Samorządu Doktorantów UKSW odbyło się  
29 listopada br.

Patronat nad wydarzeniem objął Dziekan  
Wydziału Prawa i Administracji UKSW, prof. dr hab.  
Marek Michalski.





SPOTKAJMY SIĘ 
NA PLACU TEATRALNYM

Jak co roku zapraszamy na Warszawskie  
Spotkanie Wigilijne. Impreza odbędzie  

się w niedzielę 18 grudnia br. w godzinach  
od 11.00 do 15.00 na Placu Teatralnym.  

Nasz Uniwersytet bierze czynny udział w tym 
wydarzeniu. Ci, którzy pojawią się na Palcu  

Teatralnym 18 grudnia będą mogli skorzystać  
ze Studenckiej Poradni Prawnej, będziemy  

również rozdawać opłatek i sianko na wigilijny 
stół. Nie zapomnieliśmy też o najmłodszych,  

dla których przygotowaliśmy atrakcje.
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NOC BIOLOGÓW NA UKSW

Noc Biologów to ogólnopolska akcja przybliżająca ukryty świat biologii. W tym roku odbędzie się już 13 stycznia 
(piątek) 2017 roku.
 
Początek o godzinie 15.00, zakończenie w okolicach 22.00. Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW  
zaprezentuje warsztaty i laboratoria, m.in. na temat sekcji serca i jego tajemnic, atrakcyjności naszej  
symetryczności, rozpoznawania płci po niektórych kościach, produkcji piwa (od kuchni). Będzie można  
również wykonać wiele ciekawych reakcji chemicznych czy zaobserwować świat makrocząstek pod mikroskopem.  

To tylko wybrane warsztaty z tegorocznej propozycji! 

Cała gama będzie dostępna na stronie projektu: 
http://www.nocbiologow.home.pl/

wraz z możliwością zapisu online na wybrane zajęcia. 
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GODLEWSKI

Więcej informacji na stronie:
WWW.WYDAWNICTWO.UKSW.EDU.PL

KS. MARIAN KOWALSKI, KS. MIROSŁAW MEJZNER (RED.), 
UBÓSTWO I CZYSTOŚĆ SERCA

HTTP://WYDAWNICTWO.UKSW.EDU.PL/NODE/1380

BARBARA M. KAŁDON (RED.), 
WYBRANE OBSZARY NIEBEZPIECZEŃSTW XXI WIEKU 

W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM

HTTP://WYDAWNICTWO.UKSW.EDU.PL/NODE/1369

QUENTIN SKINNER,
WIZJE POLITYKI,T. I ROZWAŻANIA O METODZIE

HTTP://WYDAWNICTWO.UKSW.EDU.PL/NODE/1373

SOŁOMON BART, NIEUNIKNIONE (POEZJA ROSYJSKA)

HTTP://WYDAWNICTWO.UKSW.EDU.PL/NODE/1374



NETYKIETA – CO TO JEST?

 Według definicji, jaką odnajdujemy w pracy magisterskiej napisanej w 2004 r. 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 

NETYKIETA to zbiór reguł właściwego i zgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami etyki i prawa  
postępowania Internautów w cyberprzestrzeni.

W angielskim Słowniku Telecom 2K znajdujemy nieco inną definicję

NETYKIETA (‘etykieta w sieci’) - wyrażenie slangowe – wyraz będący połączeniem dwóch innych wyrazów 
w języku angielskim – ‘network’ (sieć) oraz ‘etiquette’ (etykieta). Pisane lub niepisane zasady zachowania 

się obowiązujące użytkowników Internetu wchodzących w interakcje w sieci. 

Uwaga!
Niektóre z zasad to: zakaz używania przekleństw lub obraźliwego języka, 

respektowanie innych użytkowników oraz zakaz rozsyłania niepożądanych reklam. 

Zasady etykiety w sieci mogą być wprowadzane przez moderatora lub przestrzegane 
przez samych użytkowników

W następnym odcinku znajdziecie dopuszczalne 
i zakazane formy w Internecie.

Co to jest netykieta? 
 

Zaczynamy serię porad, która wspomoże naszych 
studentów w pokonywaniu trudnych zagadnieniach 

związanych etykietą w Internecie. 
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