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WFCh uzyskał finansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację dwóch 
projektów, przygotowanych przez dr. hab. Jan Cieciucha, prof. UKSW wraz z 
Zespołem, których celem jest opracowanie narzędzi do kompleksowej diagnozy 
funkcjonowania dzieci i młodzieży w obszarze osobowościowym i emocjonalno-
społecznym. Diagnoza będzie oparta na Kołowym Modelu Metacech Osobowości, 
stworzonym w Instytucie Psychologii WFCh. Kwota dofinansowania to 7 591 045,10 
oraz 8 106 036,50 PLN. Efektem realizacji projektów będzie zestaw narzędzi 
przeznaczonych nie tylko do pomiaru osobowości, ale także sfery emocjonalno-
społecznej dzieci i młodzieży do 25 lat, a także materiały postdiagnostyczne dla 
uczniów, w tym również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1600
https://www.facebook.com/pages/Wydzia%C5%82-Filozofii-Chrze%C5%9Bcija%C5%84skiej-UKSW/446797645522
http://www.wfch.uksw.edu.pl/taxonomy/term/33
https://www.youtube.com/channel/UCjK9NpZWRZEMW4I0WJDtW1g
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Mgr Ewa Skimina, asystent w Instytucie Psychologii, uzyskała finansowanie projektu badawczego "Cechy osobowości 
i preferowane wartości na różnych poziomach ich hierarchicznej struktury a codzienne zachowanie" w ramach 
konkursu NCN "ETIUDA". 

Instytut Ekologii i Bioetyki otrzymał finansowanie projektu w ramach NCBiR: "Od przyrody do wiedzy: świat wokół nas" 
(WND-POWR.03.01.00-00-U056/17-01). Projekt otrzymał dofinansowanie w łącznej wysokości 247 127,18 PLN. 
Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży z klas 5-8. W ramach projektu dzieci uczestniczyć będą w trzech 
półrocznych modułach zajęciowych: Moduł I: Człowiek i jego życie codzienne; Moduł II: Gleba, woda, powietrze – 
zobaczyć niewidzialne wokół nas; Moduł III: Wyjdź z ławki i pójdź w teren – poznaj co cię otacza. Program zajęć w 
każdym z trzech modułów składa się z zajęć o charakterze laboratoryjnym i terenowym, wspartych zajęciami o 
tematyce ekofilozoficznej i bioetycznej oraz z zakresu zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej. Zajęcia 
poprowadzą pracownicy naukowi Instytutu Ekologii i Bioetyki. 

Dr hab. Witold Płotka (IF) uzyskał finansowanie projektu badawczego w ramach konkursu NCN "OPUS 14": 
"Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we wczesnej fenomenologii w Polsce". 

Dr Wojciech Rostworowski (IF) uzyskał finansowanie projektu badawczego w ramach konkursu NCN "OPUS 14": 
"Koncepcja odniesienia językowego oparta na pojęciu wyróżnienia". 

Dr hab. Jacek Tomczyk, dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki, został powołany na stałego członka Komitetu 
Antropologii Polskiej Akademii Umiejętności. Komisja Antropologii należy do najstarszych zespołów naukowych PAU. 
Powstała w 1873 roku jako Komisja Antropologiczna Akademii Umiejętności, wraz z rozpoczęciem działalności AU. 

Dr Monika Mynarska (IP) została powołana w skład komitetu redakcyjnego czasopisma "Genus: Journal of Population 
Sciences" wydawanego przez Springer Open. 

Doktorantka w Instytucie Psychologii, mgr Karolina Rymarczyk, otrzymała nagrodę za Najlepsze Wystąpienie 
według Publiczności na X Konferencji "Oko w oko z psychologią. Obszary badań pasjonujących" (13.04.2018) za 
referat pt. "Ulokowanie typów osobowości A, B, C, D w Kołowym Modelu Metacech Osobowości". 

UKSW (Instytut Psychologii) jako lider uzyskał dofinansowanie dwóch projektów POWER: 
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt horyzontalny” (14 982 276,27 PLN) oraz 
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę: projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa” (37 947 
148,76 PLN). Pomysłodawcą i merytorycznym koordynatorem projektów jest dr Tomasz Rowiński z Instytutu 
Psychologii WFCh. W pierwszym projekcie partnerami są Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego 
„Leonardo” z Krakowa, Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, Instytut Psychiatrii i Neurologii z 
Warszawy, firma Edgeteq. W drugim projekcie UKSW przez własną spółkę EZRA UKSW sp. z o.o. będzie 
realizował Centrum dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy Bielany w partnerstwie ze Szpitalem Bielańskim, m.st. 
Warszawa oraz Fundacją Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. prof. Andrzeja Piotrowicza. 
Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego opierają się na modelu pomocy nowatorskim w Polsce, ale 
sprawdzonym przez lata w krajach skandynawskich, Niemczech i we Włoszech. Zakłada on rozwój usług 
środowiskowych dla osób w kryzysach psychicznych. Większość problemów, tak jak w przypadku chorób 
fizycznych, można rozwiązywać nie wyłączając pacjenta z życia rodzinnego, społecznego i zawodowego. Na 
terenie województwa mazowieckiego, małopolskiego oraz zachodniopomorskiego zaczynają pracę cztery 
środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego – trzy dla dorosłych i jedno dla dzieci i młodzieży. Są one 
koordynowane w ramach pierwszego projektu, a jedno z centrów (Dzielnica Bielany) powstaje w ramach drugiego 
z wymienionych projektów. 

Studia podyplomowe "Bioetyka i Prawo Medyczne", prowadzone na WFCh, zostały objęte honorowym 
patronatem Rzecznika Praw Pacjenta, Bartłomieja Chmielowca. 

 

http://meteo-uksw.edu.pl/online.html
http://meteo-uksw.edu.pl/stacja-meteo.html
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Prof. Michele Vecchione (Sapiezna Universita di Roma, Włochy) jako visiting professor w 
Instytucie Psychologii poprowadził zajęcia dla studentów i doktorantów: "Basic longitudinal 
analysis"; "Introduction to structural equation modeling in Mplus" (05.2018). 

Dr Nazli Busra Akcabozan-Kayabol i dr Gokcen Aydin (Middle East Technical University, 
Ankara, Turcja) jako wykładowcy w ramach Erasmus+ Teaching Mobility Staff w Instytucie 
Psychologii poprowadziły zajęcia dla studentów i doktorantów: "Procrastination and Time 
Management"; "Test Anxiety from ACT Perspective" (05.2018). 

Prof. doc. Miroslav Karaba (Department of Philosophy – Faculty of Theology – Trnava 
University, Bratislava, Słowacja) jako visiting professor w Instytucie Filozofii poprowadził zajęcia 
dla studentów i doktorantów : "Science and Religion. Historical and Contemporary Issues" 
(05.2018). 

Prof. Alberto Clerici (Università “Niccolò Cusano”, Rzym, Włochy) jako wykładowca w ramach 
Erasmus+ Teaching Mobility Staff w Instytucie Filozofii poprowadził zajęcia dla studentów: "The 
Constitutions of Poland in a European Perspective: texts in context. (1807-1997), Part 1 and Part 
2" (04.2018). 

Prof. Peter Jonason (Western Sydney University, Australia) jako visiting professor w Instytucie 
Psychologii poprowadził zajęcia dla studentów i doktorantów: "Evolutionary Psychology"; " The 
Dark Side of Personality" (04.2018). 

Prof. dr Ferran Casas Aznar (Institut de Recerca Sobre Qualitat de Vida – Universitat de Girona, 
Hiszpania) jako visiting professor w Instytucie Psychologii poprowadził zajęcia dla studentów i 
doktorantów: "Child protection systems and after-care services: principles and practices"; "Well-
being in adolescence: concepts and research results" (03.2018). 

Prof. dr Aleksiej V. Tiunov (Laboratory of Soil Zoology – A.N. Severtsov Institute of Ecology and 
Evolution, Moskwa, Rosja) jako visiting professor w Instytucie Ekologii i Bioetyki poprowadził 
zajęcia dla studentów: "Ecological engineering by living organisms: Non-trophic interactions in 
belowground systems"; "Isotopic methods in modern ecology: Principles and main 
achievements" (03.2018). Ponadto poprowadził otwarte seminarium: "Efforts, successes and  
failures in deciphering the functional structure of soil communities" (22.03.2018). 

Prof. Balazs Mezei (Department of Theoretical Philosophy – Pázmány Péter Catholic University 
in Piliscsaba, Węgry) jako visiting professor w Instytucie Filozofii poprowadził zajęcia dla 
studentów i doktorantów: "Philosophies of the Holocaust: New Reflections on Important Authors"; 
"The Notion of Revelation in the Context of the History of Philosophy and the Sciences" (03.2018). 

Dr Stipe Buzar (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja) jako wykładowca w ramach Erasmus+ 
Teaching Mobility Staff w Instytucie Filozofii poprowadził zajęcia dla studentów: "The Ethics of 
Military Interventions"; " The Ethics of Terrorism and Counterterrorism" (03.2018). 

Prof. David N. Entwistle (Malone University, USA) poprowadził wykład otwarty w Instytucie 
Psychologii: "Losing their religion: Pavlov, Watson, Skinner, and the birth of Behaviorism" 
(09.03.2018). 

Dr Thomas Byrne (Malone University, USA) poprowadził wykład otwarty w Instytucie Filozofii: 
"Husserl's Phenomenology of Feelings: A New Way Forward" (08.03.2018). 
 
 
 

Na zdjęciach od góry:  

M. Vecchione, G. Aydin, M. Karaba, A. Clerici, P. Jonason, F. Casas Aznar, A. V. Tiunov, B. Mezei, S. Buzar, D. N. Entwistle  
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Prezentujemy najnowsze publikacje książkowe autorstwa pracowników, doktorantów i absolwentów WFCh: 

 Agnieszka Sasim, Problem statusu metodologicznego Lorenzowskiej teorii poznania, Liber Libri, Warszawa 2017. 

 Dariusz Piętka, Apagogiczne argumenty Zenona z Elei w apologii Parmenidesa, Liber Libri, Warszawa 2017. 

 Jacek Tomczyk (red.), Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku, Wydawnictwo 
Naukowe UKSW, Warszawa 2017. 

 Artur Andrzejuk, Modlitwy Gertrudy Mieszkówny, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2017. 

 Dawid Lipski, Uniwersytet Letni Kultury Polskiej w Rzymie. Historia – Ludzie – Misja, Instytut Polski Akcji Katolickiej 
w Wielkiej Brytanii – Wydawnictwo Campidoglio, Londyn-Warszawa 2018. 

 Tomasz Sutton "De esse et essentia", tłum. Piotr Kordula, Biblioteka Rocznika Tomistycznego, t. 1, red. M. 
Zembrzuski, Wydawnictwo von boroviecky, Warszawa 2018. 

 

Zarządzeniem Pani dziekan prof. dr hab. Anny Latawiec powołany został Ośrodek 
Projektowy WFCh. Ośrodek Projektowy będzie pełnił funkcję pomocniczą wobec 
zespołów realizujących projekty przynależne do Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 
UKSW. Składa się z centrów grupujących pokrewne projekty, którymi kierują 
koordynatorzy. Celem powołania Ośrodka Projektowego WFCh jest usprawnienie działań 
podejmowanych w związku z realizacją projektów naukowych i dydaktycznych 
realizowanych przez WFCh. Obecnie Ośrodek Projektowy składa się z dwóch centrów: 
Centrum Psychologii Stosowanej oraz Centrum Ekologii. Wraz z pozyskiwaniem i 

realizacją nowych projektów będą tworzone kolejne centra. 
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Kronika konferencyjna 

konferencje zorganizowane na WFCh i współorganizowane przez WFCh 

 XVII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu «Przyszłość Cywilizacji Zachodu»: "Filozofia a cywilizacje – w rocznicę śmierci 
Étienne’a Gilsona i Mieczysława Krąpca" – Warszawa, 08.06.2018 (Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej IF WFCh) 

 "Oblicza nihilizmu we współczesnej filozofii i kulturze" – Warszawa, 23.05.2018 (Instytutu Filozofii WFCh – Sekcja Etyki) 

 "Praca w ochronie środowiska" – Warszawa, 08.05.2018 (Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh – Koło Naukowe Przyrodników IEiB) 

 Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Człowiek w sytuacjach ekstremalnych"– Warszawa, 26.04.2018 
(Sekcja Psychologii Lotniczej i Kosmicznej i Sekcja Osobistego Rozwoju z Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW; Koło 
Naukowe Psychofizycznego Przygotowania do Lotów z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie) 

 XI Konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" pt.: "Las dla człowieka - człowiek dla lasu" – Warszawa, 12.04.2018 (Instytut 
Ekologii i Bioetyki WFCh – Kampinoski Park Narodowy – Instytut Badawczy Leśnictwa) 

 "Between narcissism and entitlement: Self-enhancement in a cross-cultural perspective" – Warszawa, 04-06.04.2018 (Instytut 
Psychologii WFCh – Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego) 

 Sympozjum "Jak chronić rodzinę przed uzależnieniami i przemocą" – Warszawa, 17-18.03.2018 (Studium Podyplomowe Relacji 
Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień IP WFCh) 

 "International conference commemorating the centennial anniversary of the end of World War I: Historical, legal, political 
and ethical aspects of contemporary military and non-military conflicts" – Warszawa, 12-13.03.2018 (Instytut Filozofii WFCh – 
Department of English and Philosophy, The United States Military Academy at West Point) 
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5.03.2018 odbyła się w Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego Krajowa 
Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. 
„Kariery w przestworzach” organizowana 
przez Koła Naukowe Studentów Psychologii 
Sekcja Psychologii Lotniczej i Kosmicznej, 
Osobistego Rozwoju UKSW oraz Koło 
Naukowe Psychofizyczne Przygotowanie do 
Lotów z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił 
Powietrznych w Dęblinie. Podczas tej 
konferencji zaprezentowano 32 referaty, które 
wygłosili przedstawiciele z Akademii 
Pedagogiki Specjalnej, Politechniki 
Warszawskiej, Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej, Uniwersytetu SWPS,  
Uniwersytetu Marii Skłodowskiej –Curie, 
Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu 
Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego,  
Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 
Wykład plenarny wygłosił konsultant naukowy 
Koła prof. dr hab. Jan F. Terelak. Wśród 
zaproszonych gości były mistrzynie świata i 
Europy, które podzieliły się refleksami i 
materiałem filmowym na temat swoich 
osiągnięć i karier w sportach lotniczych: 
Małgorzata Margańska – czołowa polska 
zawodniczka, medalistka mistrzostw świata, 
jedna z nielicznych kobiet w świecie 
uprawiająca wyczynową akrobację 
szybowcową oraz mjr Monika Bekhit – 
wielokrotna mistrzyni Europy i Świata w 
skokach spadochronowych na celność 
lądowania, które wykonywała w ponad 30 
krajach. Oprócz przedstawicieli innych 
uczelni, referaty zaprezentowali też doktoranci 
i studenci z Koła Naukowego Studentów 
Psychologii UKSW z Sekcji Psychologii 
Lotniczej i Kosmicznej: Marta Bryzek, Kinga 
Kubaczuk, Joanna Markiewicz, Dominika 
Twardowska, Klaudia Ogórek, Katarzyna 
Prekurat, Łukasz Subramanian, Michał 
Sękowski, Anna Turbacz, Cezary Wojdalski, 
Natalia Zalewska. Z zaprzyjaźnionego Koła 
Naukowego Koła Naukowego Psychofizyczne 
Przygotowanie do Lotów z WSOSP wystąpiły 
studentki w mundurach z Wydziału Lotnictwa i 
Kosmonautyki: Klaudia Górzyńska, Joanna 

Staszewska. 

26.04.2018 odbyła się w 
Instytucie Psychologii 
WFCh UKSW, cykliczna V 
Ogólnopolska 
Interdyscyplinarna 
Konferencja Naukowa pt. 
„Człowiek w sytuacjach 
ekstremalnych”.  

Organizatorem konferencji były koła 
naukowe: Koło Naukowe Studentów 
Psychologii  Sekcje Psychologii Lotniczej i 
Kosmicznej i Osobistego Rozwoju z IP 
WFCh UKSW oraz Koło Naukowe 
Psychofizyczne Przygotowanie do Lotów z 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych 
w Dęblinie. Koła naukowe obydwu uczelni 
współpracują już ponad 10 lat, prowadząc 
wspólne badania i organizując 
naprzemiennie  konferencje w Warszawie i 
Dęblinie. Co jakiś czas przygotowują też 
wystąpienia  na kongresy międzynarodowe  
(m.in. International Congress of Aviation and 
Space Medicine) organizowane przez 
Międzynarodową Akademię Medycyny 
Lotniczej i Kosmicznej (International 
Academy of Aviation and Space Medicine). 
Obecna Konferencja zgromadziła na UKSW 
specjalistów  z różnych obszarów wiedzy o 
człowieku (psychologii, medycyny, prawa, 
socjologii, zarządzania), przedstawicieli 
nauk przyrodniczych i  nauk technicznych. 
Swoje referaty  przygotowały 33 osoby z 
następujących uczelni i instytucji: Akademii 
Pedagogiki Specjalnej, Centrum Medycyny 
Lotniczej Wojskowego Instytutu Medycyny 
Lotniczej, Komendy Głównej Policji, 
Politechniki Warszawskiej, Polskiej 
Stratosfery i Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 
Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-
Lekarskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego, Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Uniwersytetu Pedagogiczno-
Humanistycznego, Uniwersytetu SWPS, 

Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.  

XI Konferencja z cyklu 
„Ekologia Humanistyczna” 
(IEiB WFCh UKSW, 
12.04.2018) była 
poświęcona problematyce 
„Las dla człowieka – 
człowiek dla lasu”.  

Współorganizatorem tegorocznej 

konferencji były: Instytut Badawczy 
Leśnictwa (IBL) oraz Kampinoski Park 
Narodowy (KPN). Celem konferencji jest 
stworzenie szerokiej platformy wymiany 
informacji oraz współpracy humanistów i 
przyrodników w ukazaniu znaczenia 
wzajemnych zależności lasu i człowieka. 
Konferencja została objęta patronatem 
honorowym przez: Ministerstwo Środowiska, 
Narodowe Centrum Kultury, Lasy 
Państwowe, Komitet Nauk Leśnych i 
Technologii Drewna PAN, Polskie 
Towarzystwo Leśne. Patronatem medialnym 
konferencję objęli: Klub Publicystów 
Ochrony Środowiska EKOS, Fundacja 
Hereditas – wydawca czasopisma 
„Spotkania z Zabytkami”. W trakcie 
konferencji wygłoszono 32 referaty i 
zaprezentowano 7 posterów. W konferencji 
uczestniczyło 173 osoby. Autorzy referatów i 
posterów reprezentowali 22 polskie uczelnie 
i ośrodki naukowo-badawcze, zaś 
uczestnicy konferencji (prelegenci, autorzy 
posterów i pozostali uczestnicy) 
reprezentowali aż 42 polskie ośrodki 
naukowe, szkoły średnie, fundacje, 
stowarzyszenia, organizacje pozarządowe 
oraz instytucje rządowe i samorządowe. 
Telewizja Lasów Państwowych udostępniła 
na swoich stronach, krótki film na temat 
konferencji: http://www.lasy.gov.pl/pl/wideo/telewizja-

lasow-panstwowych/wideo/las-dla-czlowieka-czlowiek-

dla-lasu-konferencja-na-uksw 

http://www.lasy.gov.pl/pl/wideo/telewizja-lasow-panstwowych/wideo/las-dla-czlowieka-czlowiek-dla-lasu-konferencja-na-uksw
http://www.lasy.gov.pl/pl/wideo/telewizja-lasow-panstwowych/wideo/las-dla-czlowieka-czlowiek-dla-lasu-konferencja-na-uksw
http://www.lasy.gov.pl/pl/wideo/telewizja-lasow-panstwowych/wideo/las-dla-czlowieka-czlowiek-dla-lasu-konferencja-na-uksw
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Zakończona została kolejna edycję warsztatów dla młodzieży licealnej 
Warszawy i Mazowsza w ramach Laboratoriów Młodzieżowych w IEiB 
WFCh UKSW we współpracy z Fundacją Nadwiślańskiego Uniwersytetu 
Dziecięcego. Od października 2017 do czerwca 2018 roku 
przeprowadzono łącznie 32 warsztaty dla 15 różnych szkół, dla grupy 
około 530 uczniów. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem 
zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Uczniowie pod nadzorem 
pracowników Instytutu Ekologii i Bioetyki wykonywali proste doświadczenia 
i eksperymenty, przeprowadzali analizy wody i żywności na 
specjalistycznej aparaturze, przygotowywali preparaty mikroskopowe i 
oglądali je pod mikroskopem. Dziękujemy bardzo serdecznie uczniom i 
nauczycielom za zainteresowanie naszą ofertą edukacyjno-
popularyzatorską dla szkół i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym na 
kolejną edycję warsztatów. 

Laboratoria Młodzieżowe w IEiB 

W ramach wieloletniej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie a Liceum Archutowskiego na Bielanach uczniowie 
klasy II o profilu humanistycznym wzięli udział w trzydziestogodzinnym projekcie 
zajęć fakultatywnych z zakresu filozofii skoncentrowanych na rozwijaniu 
umiejętności krytycznego myślenia, posługiwaniu się wybranymi narzędziami z 
zakresu logiki i retoryki w ramach projektu „Forum Logicum”. 

Warsztaty przygotowane przez pracowników Instytutu Filozofii Wydziału Filozofii 
Chrześcijańskiej UKSW prowadzone były w formie debat tematycznych, ćwiczeń, 
warsztatów z krytycznej analizy tekstu oraz prezentacji. Odbywały się w one 
zarówno na terenie liceum, jak i uniwersytetu. Taka forma urozmaicała zajęcia, 
aktywizowała uczestników i pokazywała różnorodność stylów i filozoficznych 
treści występujących w dyskusjach uniwersyteckich. Zostały zrealizowane 
wybrane zagadnienia z zakresu religii, filozofii z elementami logiki, 
przyrodoznawstwa, co pogłębiło wiedzę humanistyczną uczniów. Treści 
realizowane w trakcie całego projektu przydały się uczniom także do matury 
ustnej z języka polskiego. 

Debatą ekspercką "Czy można pogodzić liberalizm i sprawiedliwość?" w dniu 25 
maja 2018 roku nastąpiło oficjalne podsumowanie i zamknięcie warsztatów 
logiczno-filozoficznych „Forum Logicum”. Na zakończenie spotkania uczniowie 
otrzymali specjalne certyfikaty. W trakcie spotkania zostało podpisanie ramowe 
porozumienie o współpracy pomiędzy Publicznym Liceum Ogólnokształcącym 
im. bł. ks. Romana Archutowskiego a Wydziałem Filozofii Chrześcijańskiej 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tego uroczystego 
aktu dokonali dyrektor liceum Archutowskiego – Tomasz Kowalczyk i dziekan 

Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, prof. dr hab. Anna Latawiec. 
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STUDIA WFCh W RANKINGU 

„PERSPEKTYW” 

W Rankingu Kierunków Studiów „Perspektyw” na rok 2018 dwa kierunki studiów prowadzonych na WFCh 
poprawiły swoje dotychczasowe lokaty rankingowe: 

 
FILOZOFIA – 4 miejsce (na 21 kierunków ocenianych) – w 2017: 6 miejsce 

PSYCHOLOGIA – 7 miejsce (na 25 kierunków ocenianych) – w 2017: 10 miejsce 
 
Ponadto, kierunek Filozofia uzyskał: 2 miejsce w kategorii "Losy ekonomiczne 
absolwentów"; 2 miejsce w kategorii "Cytowalność"; 3 miejsce w kategorii "Ocena 
przez kadrę akademicką"; 5 miejsce w kategorii "Ocena parametryczna"; 5 
miejsce w kategorii "Dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów". 
 
Kierunek Psychologia uzyskał: 1 miejsce w kategorii "Dostępność kadr 
wysokokwalifikowanych dla studentów"; 3 miejsce w kategorii "Losy ekonomiczne 
absolwentów"; 5 miejsce w kategorii "Ocena parametryczna"; 6 miejsce w 
kategorii "Cytowalność". 
 
Kierunek Ochrona Środowiska uzyskał: 2 miejsce w kategorii "Ocena 
parametryczna"; 7 miejsce w kategorii "Losy ekonomiczne absolwentów" (na 30 
ocenianych kierunków). 

 
 
Kierunki studiów WFCh w rankingach "Perspektyw" w latach 2014-2018 

W trzeciej edycji programu akredytacyjnego "Studia z Przyszłością" 
kierunki studiów prowadzonych na WFCh: Filozofia II stopnia, 
Psychologia – jednolite magisterskie, Ochrona Środowiska II stopnia 
uzyskały akredytacyjne certyfikaty jakości. Dodatkowo kierunek Filozofia 
II stopnia otrzymał certyfikat specjalny "Laur Innowacji" przyznawany 
kierunkom studiów za wdrożenie najbardziej innowacyjnych i unikalnych 
rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających 
proces dydaktyczny. 

Kierunki Psychologia i Filozofia uzyskały certyfikat "Studia z 
Przyszłością" po raz trzeci z rzędu. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” 
wyróżniane są kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych 
i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na 
potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-
gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z 
wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości 
kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym oraz przedstawicieli 
środowiska gospodarczego. Gala Finałowa Programu odbyła się 9 
kwietnia 2018 roku w zabytkowych murach Pałacu Polskiej Akademii 

Nauk w Jabłonnie. 
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Studenci KNSP na VI Festiwalu Nauki 

W dniach 7-8 kwietnia 2018 roku po raz szósty Politechnika Warszawska zorganizowała Festiwal Nauki pt. „Skołowany weekend”. 
Był on adresowany dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych. Odbywał się w gmachu Wydziału Inżynierii Chemicznej i 
Procesowej. Celem interdyscyplinarnych spotkań była popularyzacja nauki i praktycznego jej wykorzystania. Festiwal miał 57 
różnych przedsięwzięć, zrealizowanych w formie wykładów dostosowanych dla osób w różnym wieku, oraz warsztatów, pokazów i 
prezentacji multimedialnych. Te formy prezentacji wiedzy dla szerokiej publiczności przygotowali studenci z kół naukowych 
zafascynowani nauką, którzy poza zajęciami dydaktycznymi na uczelniach rozwijają też swoje zainteresowania i pasje w różnych 
obszarach nauki. Studenci w ramach kół naukowych biorą udział w dyskusjach, prowadzą badania laboratoryjne i terenowe oraz 
prezentują swoje dokonania na konferencjach naukowych, a nawet sami je organizują.  

W bieżącym roku na festiwalu wystąpiły koła naukowe z następujących 
uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły 
Głównej Handlowej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Do udziału w tym spotkaniu z UKSW zostało 
zaproszone Koło Naukowe Studentów Psychologii Sekcja Psychologii 
Lotniczej i Kosmicznej. Przedstawicielki koła, Marta Bryzek i Klaudia 
Kubaczuk, zorganizowały warsztat pt. "Katastrofa lotnicze i co dalej?". W 
pierwszej części warsztatu prelegentki przedstawiły  zagadnienia związane 
psychologiczną oceną przydatności do pracy w zawodach lotniczych. W 
dalszej kolejności opisały  największą  katastrofę w dziejach polskiego 
lotnictwa, w której zginęły 183 osoby. Miała ona miejsce 9 maja 1987 roku  
w Lesie Kabackim. Był to samolot  pasażerski „Tadeusz Kościuszko” 
należący do Polskich Linii Lotniczych LOT. Przyczyną katastrofy była 
awaria silników. Na podstawie materiałów fotograficznych i filmu, studentki 
zwróciły uwagę na problemy psychologiczne powstałe u służb 
ratunkowych, które zabezpieczały miejsce zdarzenia. Po tej części 
warsztatu nastąpiła ożywiona dyskusja uczestników. W odpowiedziach na 
trudne pytania studentki wspomagał opiekun Sekcji Psychologii Lotniczej i 

Kosmicznej, dr Zdzisław Kobos. 

Patronat IEiB dla LO w Sierpcu 

W dniu 28 marca 2018 roku w Instytucie Ekologii i Bioetyki WFCh gościliśmy uczniów i 
nauczycieli z Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sucharskiego w Sierpcu, które zostało 
objęte patronatem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej oraz Instytutu Ekologii i Bioetyki. Z 
tej okazji liczna reprezentacja uczniów wraz ze swoimi nauczycielami i Panią dyrektor Ewą 
Jancewicz gościła w murach naszej uczelni. Uczniowie mieli okazję zwiedzić laboratoria 
dydaktyczne i naukowe w budynku Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych i 
uczestniczyć w przeprowadzonych dla nich warsztatach. Uczniowie zapoznali się również 
z ofertą dydaktyczną Instytutu i z działalnością Koła Naukowego Przyrodników. Poprzez 
patronat szkoła wzbogaci ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla swoich uczniów z 
zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych. Mamy nadzieję, że stały kontakt uczniów 
z naszą uczelnią i uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach i konferencjach poszerzy 
ich wiedzę o przyrodzie, bioróżnorodności, zrównoważonym rozwoju, rozbudzi ich 
ciekawość poznawczą oraz pozwoli kształtować kompetencje i zdobyć umiejętności, które 

mogą być wykorzystane w ich dalszej edukacji i karierze zawodowej. 
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Inauguracja RCE Warsaw Metropolitan 

26 marca 2018 roku w Pałacu Tyszkiewiczów miała miejsce doniosła 
uroczystość inauguracji "Warszawskiego Metropolitarnego Centrum 
Eksperckiego na Rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE 
Warsaw Metropolitan)". W spotkaniu uczestniczyli między innymi 
Sławomir Mazurek (podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska), 
prof. Maciej Nowicki (były minister środowiska oraz prezes fundacji 
EkoFundusz), prof. Sławomir Ratajczak (sekretarz generalny Polskiego 
Komitetu ds. UNESCO). REC Warsaw zostało powołane przez United 
Nations University w Tokyo.  

Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW jest jednym z podmiotów 
tworzących RCE Warsaw Metropolitan. Nasze Centrum jest jednym z 
pierwszych tego typu ośrodków w Europie Środkowej, dzięki czemu 
Polska jest reprezentowana w Global RCE Network Education for 
Sustainable Development. Cieszymy się, że działania Instytutu Ekologii i 
Bioetyki UKSW na rzecz promocji zrównoważonego rozwoju zostały 
dostrzeżone i docenione w postaci zaproszenia nas do grona 
inicjującego powstanie RCE Warsaw Metropolitan. Mamy nadzieję, że 
zinstytucjonalizowanie działań na polu promocji idei zrównoważonego 
rozwoju stworzy nam nowe możliwości prowadzenia badań i aktywności, 
które przyczynią się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego w 

naszym regionie. 

Wyróżnienie dla studenta IP – Erasmus+ 

Student WFCh na kierunku Psychologia, Piotr Szymczak, uczestnik programu Erasmus +, 
otrzymał wyróżnienie od Sapienza Universita Di Roma w ramach organizowanego tam 
konkursu "Why do you choose Sapienza?". Gratulujemy! 

Nagrodzony filmik można zobaczyć tu: 

https://www.dropbox.com/s/monz6nlunutexti/Pi
otr%20Szymczak%20Sapienza%20720p.MOV 

https://www.dropbox.com/s/monz6nlunutexti/Piotr%20Szymczak%20Sapienza%20720p.MOV
https://www.dropbox.com/s/monz6nlunutexti/Piotr%20Szymczak%20Sapienza%20720p.MOV
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GRADUACJA 
ABSOLWENTÓW  

w IEiB 
 

13 lipca 2018 roku w Auli Schumana 
odbyła się Uroczysta Graduacja 
absolwentów studiów licencjackich i 
magisterskich kierunku Ochrona 
Środowiska. Wręczone zostały 
dyplomy ukończenia studiów 
magisterskich i licencjackich. Prof. 
dr hab. Krzysztof Opaliński wygłosił 
ostatni wykład dla żegnanych 
studentów. 

Absolwentom życzymy wielu 
sukcesów w całym dalszym życiu 

prywatnym i zawodowym. 

WIZYTA STUDYJNA CZŁONKÓW KNSP 

W dniu 9.04.2018 członkowie Koła Naukowego Studentów Psychologii z Sekcji Psychologii Lotniczej i 
Kosmicznej odbyli kolejną wizytę studyjną w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Celem wizyty było 
zapoznanie studentów z zadaniami i strukturą organizacyjną LPR w Polsce. Jest to unikalna 
placówka medyczna, która dzięki załodze medycznej i transportowi lotniczemu realizowanemu za 
pomocą śmigłowców ratowniczych EC-135, może udzielić pomocy lub przetransportować chorego lub 
poszkodowanego w wypadku do specjalistycznej placówki medycznej, która może udzielić dalszej 
pomocy. Zaletą transportu lotniczego jest szybkie dotarcie do osoby potrzebującej z pomocą dzięki 
możliwości wylądowania w dowolnym terenie, co jest szczególnie istotne, gdy nie może do chorego 
dojechać samochodowa karetka pogotowia ratunkowego, np. w sytuacji braku przejezdnej drogi czy 
w czasie wypadku na zatłoczonej autostradzie. Studenci zapoznali się ze stanowiskami pracy 
zespołu medycznego (pilota, lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki) w śmigłowcu i 
możliwościami opieki i udzielania pomocy podczas lotu. 

Kolejnym punktem wizyty było zapoznanie się z komputerowym obrazowaniem działania LPR i 
systemem zarządzania załogami lotniczymi w całym kraju oraz dysponowaniem określonych 
śmigłowców z różnych baz LPR-u do realizacji zadań na obszarze Polski. Aby utrzymać wysoki 
poziom sprawności zawodowej załóg lotniczych Centrala LPR jest wyposażona w odpowiedni sprzęt 
treningowy. Do takich należy symulator śmigłowca EC-135, w którym można przećwiczyć rozmaite 
warianty wykonywania lotu. Natomiast instruktor–pilot ma możliwość wygenerowania różnych 
warunków meteorologicznych, sytuacji szczególnych i niebezpiecznych, które dotychczas wydarzyły 
się w tego rodzaju lotnictwie. Ponadto symulator służy jako narzędzie treningowe w zakresie 
podtrzymania nawyków: pilotażowych, percepcyjnych, motorycznych oraz prowadzenia 
korespondencji z naziemną kontrolą lotów. Istnieje również możliwość ćwiczenia procedur 
współpracy w załodze wieloosobowej (ang. Multi Crew Co-operation) lub koordynacji załogi 
wieloosobowej (ang. Multi Crew Coordination), która znajduje się na pokładzie, w zakresie różnych 
czynności niezbędnych zarówno do bezpiecznego wykonania lotu, jak i opieki nad pacjentem. 

Członkowie Sekcji Psychologii Lotniczej i Kosmicznej obejrzeli także hangar, w którym są 
wykonywane przeglądy przedlotowe i obsługi bieżące śmigłowców. Na zakończenie wizyty odbyło się 
spotkanie studentów z Panią psycholog mgr Martyną Tworkowską, która podzieliła się  
doświadczeniami ze swojej pracy w LPR. Podczas wizyty grupę członków Sekcji Psychologii 
Lotniczej i Kosmicznej KNSP UKSW oprowadzał i cierpliwie oraz kompetentne udzielał wyjaśnień 
zaprzyjaźniony lotnik śmigłowcowy mgr inż. instruktor-pilot Arkadiusz Choiński.    
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                DZIEŃ OTWARTY NA WFCh 

Podczas uroczystej Gali Belfra Roku w dniu 22 marca 2018 nagrodę 
indywidualną w kategorii "Najlepszy Ćwiczeniowiec Roku 2017" z 
WFCh otrzymał  dr hab. Jacek Tomczyk z Instytutu Ekologii i 
Bioetyki, a nagrodę w kategorii "Najlepszy Wykładowca Roku 2017" z 
WFCh – dr Michał Zembrzuski z Instytutu Filozofii. 

Nagrodę Belfra Roku otrzymują nauczyciele akademiccy, którzy 
zdaniem studentów, najlepiej sprawdzili się w roli dydaktyka w 
minionym roku. 

Laureatom serdecznie gratulujemy! 

Dzień 15 maja 2018 roku był Dniem Otwartym UKSW. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej zaproponował dla 
młodzieży szkół średnich kilka interesujących działań dydaktycznych zorganizowanych w ramach tzw. „Ścieżki 
psychologiczno-filozoficznej”. Odbyły się następujące wykłady i warsztaty: 

1) "Etyka jako wizja szczęśliwego życia" – mgr Maciej Papierski 
2) "Darwin i filozofia. Jak filozofia rozwiązuje konflikty naukowe" – mgr Michał Wagner 
3) "Determinanty funkcjonowania ludzi w powietrzu i pod wodą, czyli psycholog dla lotników i marynarzy" – 

dr Zdzisław Kobos 
4) "Katastrofy lotnicze i co dalej?" – Koło Naukowe Studentów Psychologii, Sekcja Psychologii Lotniczej   

Młodzież zapoznała się m.in. z rolą psychologa pracującego z osobami wykonującymi tzw. zawody wysokiego ryzyka, do których zalicza się personel 
lotniczy i morski. Podczas wykładu przedstawiono procedury formalne i wymogi zdrowotne oraz psychologiczne dla kandydatów do służby w powietrzu i na 
morzu. Ponadto omówiono wybrane badania naukowe (m.in. w zakresie hipoksji i hiperbarii), prowadzone wśród tych grup zawodowych, których celem jest 
optymalizacja ekonomiczna szkolenia i efektywnej pracy na poszczególnych stanowiskach. Z kolei w  drugiej części spotkania z przyszłymi studentami 
zaproszono ich do Laboratorium Psychodiagnostyki działającego w ramach Centralnego Laboratorium Psychologicznego WFCh, gdzie zapoznali się z 
możliwościami diagnozy sprawności intelektualnej i percepcyjnej przy pomocy Wiedeńskiego Systemu Testów Psychologicznych. 

Członkinie Koła, Marta Bryzek i Kinga Kubaczuk, w trakcie swojego wykładu omówiły następstwa psychologiczne katastrof lotniczych dotyczące rodzin, 
których bliscy ponieśli śmierć w takim zdarzeniu oraz zwróciły uwagę na samopoczucie służb ratowniczych (pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, 
policji), które stykają się z defragmentacją ciał. Ten problem obciążenia emocjonalnego dotyczy również zespołu specjalistów pracujących przy usuwaniu 
skutków katastrofy oraz ekspertów komisji badania wypadków lotniczych. Takie traumatyczne sytuacje mogą powodować u niektórych osób tzw. ostrą 
reakcję na stres i zespół stresu pourazowego, który jest grupą objawów występujących w reakcji na szczególnie przerażające lub katastroficzne zdarzenia. 

Czynne było także stoisko informacyjne, na którym studentki: Marta Bryzek, Dominika Twardowska, Paulina Kulczycka, Klaudia Ogórek, Joanna Markiewicz 
podzieliły się z odwiedzjącą młodzieżą informacjami o studiowanej przez nie dyscyplinie, kołach naukowych i organizacją zajęć na UKSW. Ponadto, na 

miejscu kandydaci na studentów mogli sprawdzić swoje predyspozycje percepcyjno-motoryczne za pomocą aparatury z Laboratorium Psychodiagnostyki. 
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Od lewej: Zdzisław Kobos, Agnieszka Fabryczewska-Chojnacka, Tatiana Nikiel, Joanna Pałys, Agnieszka Hys-Martyńska, Aleksandra Borkowska,  
prof. dr hab. Jan F. Terelak, Alicja Nakonieczna-Kamińska, Sylwia Kluczyńska, Anna Baczyńska, Monika Małkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z Mistrzem 

SPŁYW KAJAKOWY KNSF 

W Katedrze Psychologii Pracy i Stresu Instytutu Psychologii w dniu 20.03.2018 na seminarium doktoranckie przybyli dawni 
doktoranci Pana Profesora Jana F. Terelaka, aby spotkać się ze swoim Mistrzem z okazji 50-lecia jego badań naukowych i pracy 
naukowo-dydaktycznej. Jedna z uczestniczek przypomniała rzecz historyczną, a mianowicie, że w pomieszczeniach, gdzie 
obecnie mieści się Katedra Psychologii Pracy i Stresu na III piętrze (budynku nr 14) Instytutu Psychologii, mieszkała w 
spartańskich warunkach przez kilka lat. Wówczas znajdowała się tam bursa dla studentek (Instytut Psychologii był zlokalizowany 
w sąsiednim budynku nr 15, który obecnie zajmuje Wydział  Pedagogiczny). Po przywitaniu „swoich naukowych dzieci” Pan 
Profesor zrelacjonował aktualne kierunki badań naukowych Katedry oraz zadania i strukturę Międzyinstytutowego Centralnego 
Laboratorium Psychologicznego. Po kilku godzinach wspólnej rozmowy i wspomnień postanowiono, aby uwiecznić osoby obecne 

na spotkaniu, które odbyło się po tylu latach, i wykonano pamiątkową fotografię. 

23 czerwca 2018 roku członkowie Koła Naukowego Studentów Filozofii 
byli na spływie kajakowym wraz z dwoma swoimi wykładowcami – prof. 
Arturem Andrzejukiem i ks. prof. Jackiem Grzybowskim. Spływ Wisłą i 
Narwią na trasie Młociny – Modlin był wspaniałym czasem integracji i 
wspólnej zabawy. 
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           SPOTKANIA KNM – filozofia polska 1918-2018 

Koło Naukowe Metafizyków, działające w 
Instytucie Filozofii WFCh, zainicjowało 
cykl spotkań związanych z 100. rocznicą  
odzyskania przez Polskę niepodległości, 
pt. „Filozofia polska 1918-2018”. 
Naczelnym celem projektu jest 
wyeksponowanie głównych zagadnień, 
nurtów i postaci ostatniego stulecia 
polskiej filozofii. Dotąd odbyły się trzy 
spotkania: „Lubelska Szkoła Filozoficzna”, 
„Husserl – Ingarden – Półtawski” i „Florian 

Znaniecki”. 

Film promocyjny studentów ochrony środowiska  
Instytutu Ekologii i Bioetyki 

Film promocyjny został stworzony przez studentów kierunku 
Ochrony Środowiska Instytutu Ekologii i Bioetyki Wydziału 
Filozofii Chrześcijańskiej UKSW – członków Koła Naukowego 
Przyrodników UKSW. W filmie przedstawione zostały 
laboratoria i sprzęt laboratoryjny, dostępne dla studentów 
kierunku ochrona środowiska. W filmie pokazane są także 
zwierzęta, które znajdują się w Laboratorium Roślin i 
Bezkręgowców. 

Nagranie i montaż: Michał Sołtysik 

Muzyka użyta w filmie: Scott Holmes Music (NonCommercial 
license) www.freemusicarchive.org/music/Scott_Holmes/ 

Studiuj z nami ochronę środowiska! 

kliknij, aby obejrzeć 

https://youtu.be/I7whc-aAdYM
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http://www.ieib.uksw.edu.pl/
http://www.filozofia.uksw.edu.pl/
http://www.psychologia.wfch.uksw.edu.pl/

