
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania prowadzone przez dr. hab. Jacka Tomczyka z Instytutu Ekologii i Bioetyki 
WFCh UKSW zostały dwukrotnie zaprezentowane na portalu "Nauka w Polsce". 

Szkielet prehistorycznego łowcy wydrukowany w 3D 

"Dzięki finansowanemu z funduszy Narodowego Centrum Nauki projektowi "Stary materiał nowymi 
metodami" dr hab. Tomczyk wraz ze swoimi współpracownikami powraca do znalezisk sprzed 
kilkudziesięciu lat – takich właśnie jak Człowiek z Janisławic – aby ponownie je przebadać, najnowszymi 
dostępnymi metodami. "Wydrukowanie tego materiału daje nam możliwość eksponowania 
wydrukowanych szczątków na wystawach i zachowania oryginału w skarbcu, do specjalistycznych 
badań biologicznych. Ponadto, ekspozycja materiału szkieletowego wielokrotnie napotyka na problemy 
natury etycznej: ludzie nie chcą, aby szczątki ludzkie był eksponowane" – podkreśla dr hab. Tomczyk." 

Myśliwy sprzed 8 tys. lat nie był ofiarą kanibalizmu 

"Pod koniec lat 50. XX wieku w Wieliszewie nad Narwią (Mazowieckie) archeolodzy wydobyli z wydmy 
pojedyncze kości człowieka. Znaleźli również pradziejowe narzędzia krzemienne. Z uwagi na to, że 
odkryte szczątki były przepalone, a kość czaszki również dodatkowo mechanicznie uszkodzona – 
uznano, że było to świadectwo kanibalizmu z czasu mezolitu (ok. 8 tys. lat) – okresu po zakończeniu 
ostatniej epoki lodowcowej. Teraz badacze z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
(UKSW) w Warszawie ponownie przebadali szczątki z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod, 
m.in. mikroskopu elektronowego i tomografii komputerowej. "Okazało się, że na uszkodzonej czaszce 
widoczne są ślady gojenia, których nie widać gołym okiem. Oznacza to, że osoba ta nie zmarła w 
momencie, w którym nastąpiło uderzenie. Jednocześnie obala to przekonanie archeologów, że mamy do 
czynienia z ofiarą kanibalizmu" – opowiada PAP kierownik badań, prof. Jacek Tomczyk". 

 

Więcej zob.: 
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,31077,szkielet-prehistorycznego-lowcy-

wydrukowany-w-3d.html 

http://scienceinpoland.pap.pl/aktualnosci/news%2C32051%2Cmazowieckie-mysliwy-

sprzed-8-tys-lat-nie-byl-ofiara-kanibalizmu.html 
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https://wfch.uksw.edu.pl/node/2694  

 

 

 

"Formal Methods and Science  

in Philosophy (III)" 

 

 

 

       https://www.iuc.hr/conference-details.php?id=326 

 

Międzynarodowy projekt "Values and identities of the Visegrad countries' capitals" uzyskał finansowanie ze środków 
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Instytut Psychologii UKSW jest partnerem w projekcie, w którym 
biorą udział instytucje badawcze z czterech krajów członkowskich. Poza Instytutem Psychologii są to: Instytut 
Ewaluacji i Analiz Społecznych w Pradze (Czechy, koordynator projektu), Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Eötvösa Loránda w Budapeszcie (Węgry), Instytut Socjologii Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie (Słowacja). 
Kierownikiem polskiego Zespołu jest dr Ewa Topolewska-Siedzik. Kwota dofinansowania wynosi 25 348 EUR. 

Pracownik Instytutu Psychologii WFCh, dr Monika Mynarska, otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki w 
ramach konkursu Sonata Bis 8 na stworzenie nowego zespołu badawczego i realizację swojego projektu pt. 
"Niepewność, obojętność i ambiwalencja w decyzjach prokreacyjnych". Wysokość grantu to 1 019 000 PLN. 

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 uzyskały dwie 
studentki WFCh: Kinga Kubaczuk – studentka IV roku studiów magisterskich na kierunku psychologia i mgr Maria 
Magdalena Kwiatkowska – doktorantka II roku studiów doktoranckich z psychologii w dziedzinie nauk społecznych. 

Mgr Michał Obidziński, asystent w Instytucie Psychologii WFCh, uzyskał finansowanie projektu badawczego 
"Funkcjonowanie pamięci u osób z dysleksją rozwojową" w ramach konkursu NCN Preludium 15. Wysokość grantu to 
129 474 PLN. 

10 listopada 2018 roku, w dniu inaugurującym XXXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, ks. prof. dr 
hab. Jan Sochoń, kierownik sekcji Filozofii Bytu, Boga i Religii w Instytucie Filozofii WFCh otrzymał nagrodę za 

twórczy wkład w kulturę chrześcijańską w kategorii "Twórca kultury". 

https://wfch.uksw.edu.pl/node/2694
https://www.iuc.hr/conference-details.php?id=326
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Prezentujemy najnowsze publikacje książkowe autorstwa pracowników, doktorantów i absolwentów WFCh: 

 Waldemar Woźniak (z: A. Marzec, D. Sarzała), Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w kontekście psychologicznym, 
Warszawa: Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny „SIM”, 2018. 

 Jarosław Piotrowski, Transcendencja duchowa. Perspektywa psychologiczna, Warszawa: Liber Libri, 2018. 

 Henryk Gasiul (red.), Metody badania emocji i motywacji, Warszawa: Difin, 2018. 

 Zbigniew Zaleski, Psychologia lęku przed przyszłością, Warszawa: Difin, 2018. 

 Jan Cieciuch (z: A. K. Döring) (red.), Werteentwicklung im Kindes- und Jugendalter, Warschau: Liberi Libri, 2018. 

 Elżbieta Stojanowska-Borowiec, Percepcja Ja w relacjach interpersonalnych. O metapercepcji i poczuciu 
transparentności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018. 

 

 

Dr Marek Celiński wygłosił wykład otwarty w Instytucie Psychologii pt. "Zastosowanie modelu 
Wyzwanie – Sprężystość Psychiczna – Zasoby w terapii i w życiu codziennym" (18.10.2018). 

Prof. Krzysztof Laudański (Hospital of the University of Pennsylvania – Penn Medicine, Philadelphia, 
USA) jako visiting professor poprowadził zajęcia dla studentów i doktorantów w Instytucie Psychologii: " 
Psychological Aspects of Healthcare", "The Role of Stress in Medicine" (11.2018). 

Prof. Bjarni Sigurdsson (Agricultural University of Iceland, Islandia) jako visiting professor w Instytucie 
Ekologii I Bioetyki poprowadził zajęcia dla studentów: "Nutrient, Water and Carbon Cycles in Natural 
and Managed Ecosystems: Essential Knowledge for Sustainable Land Use. (Part 1 and Part 2)" (10-

11.2018). 

Prof. doc. Karel Stibral (Masarykova Univerzita, Brno, Czechy) jako visiting professor w Instytucie 
Ekologii i Bioetyki I w Instytucie Filozofii poprowadził zajęcia dla studentów i doktorantów: 
"Contemporary Aesthetic of Enviroment"; "History of Aesthetics of Nature" (10.2018). 

Prof. Zoltan Balazs (Budapesti Corvinus Egyetem, Węgry) jako visiting professor w Instytucie Filozofii 
poprowadził zajęcia dla studentów i doktorantów: "Philosophy in Novels: Austrian and Hungarian Fiction 
in the XX Century" (12.2018). 

Na zdjęciach od góry:  

K. Laudański,B. Sigurdsson, K. Stibral, Z. Balazs   
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Kronika konferencyjna 

konferencje zorganizowane na WFCh i współorganizowane przez WFCh 

 Sympozjum pt. "Afordancje, czyli oferty" – Warszawa, 19-20.01.2019 (Sekcja Teorii Poznania i Filozofii Języka, Instytut Filozofii 
WFCh) 

 "Early Phenomenology in Poland in the Context of the Phenomenological Movement" – Paris, 18.01.2019 (Instytut Filozofii 
WFCh – IFiS PAN – KUL JPII) 

 V Konferencja Naukowa pt. "Z zagadnień sozologii systemowej i filozofii ekologii" – Warszawa, 17.01.2019 (Instytut Ekologii i 
Bioetyki WFCh) 

 I Światowy Dzień Logiki: seminarium "Logika w filozofii" – Warszawa, 14.01.2019 (Instytut Filozofii WFCh – Sekcja Logiki i 
Metodologii Nauk) 

 XXII konferencja naukowa "Filozofia zrównoważonego rozwoju" – Warszawa, 22.11.2018 (Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh) 

 III niezależna debata naukowa poświęcona odpowiedzialności – Warszawa, 08.11.2018 (Instytut Psychologii WFCh) 

 Sympozjum naukowe "Świadek Miłosierdzia. Ks. prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009)" – Warszawa, 27.10.2018 (WFCh – WT 
UKSW) 
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Uniwersytet Młodego 

Odkrywcy w IEiB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena programowa PKA  

na kierunku Ochrona Środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

27 września 2018 oficjalnie rozpoczęła się realizację projektu "Od przygody do wiedzy: 
świat wokół nas" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
(POWR.03.01.00-00-U056/17). Młodzież ze szkół biorących udział w projekcie: SP nr 
77 w Warszawie, SP w Dziekanowie Leśnym oraz SP nr 2 w Zielonce z 
zainteresowaniem uczestniczyła w pierwszych zajęciach z modułu "Człowiek i jego 
życie codzienne". W pierwszym bloku zajęciowym uczniowie mieli okazję zapoznać się 
z pracą nad ludzkim materiałem szkieletowym, ocenić płeć i wiek osobnika na 
podstawie cech kośćca oraz przeanalizować widoczne na kościach wybrane zmiany 
spowodowane niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi. W drugim bloku 
zajęciowym uczestnicy zapoznali się z różnymi aspektami dotyczącymi wody. Podczas 
zajęć zostały przedstawione "subtelne" różnice, często niedostrzegalne i 

niewyczuwalne zmysłami, pomiędzy różnymi rodzajami wody. 

W dniach 15-16 stycznia odbyła się wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej na WFCh w związku 
z okresową oceną programową kierunku studiów Ochrona Środowiska. Członkowie Zespołu 
wizytującego spotkali się z władzami UKSW, WFCh i IEiB, pracownikami IEiB, studentami 
kierunku ochrona środowiska, przedstawicielami samorządu studentów, członkami Koła 
Naukowego Przyrodników, przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, osobami 
odpowiedzialnymi za praktyki zawodowe studentów, opiekę nad studentami niepełnosprawnymi, 
proces umiędzynarodowienia studiów, a także dokonali przeglądu bazy dydaktycznej oraz 

wybranych zajęć dydaktycznych i dokumentacji procesu dydaktycznego. 
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7 grudnia 2018 roku w Auli Jana Pawła II odbyła się uroczystość jubileuszowa 50 lat 
pracy naukowo-dydaktycznej prof. Jana Terelaka, pracownika Instytutu Psychologii 
WFCh UKSW. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz UKSW i WFCh, 
pracownicy Instytutu Psychologii oraz liczni zaproszeni goście, m.in. gen. Mirosław 
Hermaszewski. Benefis został zwieńczony występem artystycznym w wykonaniu 
wnuczki Pana Profesora. Dostojnemu Jubilatowi serdecznie gratulujemy i życzymy 

wielu lat dalszej owocnej pracy naukowej. 

Relacja z uroczystości: LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=eE759uSYCu8&feature=youtu.be


 

 

7 

 

   Newsletter WFCh                  Nr 7: X.2018 – II.2019 

"Darkness", czyli naukowo  
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Graduacja absolwentów II edycji studiów podyplomowych 

"Monitoring Środowiskowy i Mediacje w Konfliktach 

Ekologicznych" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 13-17 stycznia 2019 roku na Svalbardzie w Longyearbyen za kołem 
podbiegunowym odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Darkness", 
poświęcona interdyscyplinarnemu zagadnieniu ciemności zorganizowana przez Island 
Dynamics. W konferencji wzięło udział blisko stu prelegentów z kilkudziesięciu państw 
z całego świata. Tytułowe zagadnienie ciemności było rozważane w aspekcie 
przyrodniczym, technologicznym, społecznym i humanistycznym. W konferencji 
uczestniczył wygłaszając referat także pracownik Instytutu Filozofii WFCh, dr hab. 
Adam Świeżyński. Konferencji towarzyszyły całodobowe ciemności związane z 
trwającą na Svalbardzie nocą polarną, które nadawały spotkaniu dodatkową, 
niezapomnianą atmosferę. Była także okazja do podziwiania zorzy polarnej oraz 
poznania historii tego jednego z najdalej wysuniętych na północ miejsc stale 

zamieszkanych przez ludzi. 

12 stycznia 2019 roku miała miejsce uroczysta graduacja absolwentów drugiej edycji 
studiów podyplomowych „Monitoring Środowiskowy i Mediacje w Konfliktach 
Ekologicznych”. Studia były prowadzone przez Instytut Ekologii i Bioetyki dzięki 
dofinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW, nr projektu 202/2016/Wn50/EE-ee/D). 

Uroczystości towarzyszyła konferencja naukowa pt: „Różnorodne Oblicza Ochrony 
Środowiska”, której prelegentami byli: 
• Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
• Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych Wojewódzki Urząd Marszałkowski 
• Joanna Embros, Specjalista ds. Ochrony Środowiska Pfeifer & Langen Polska S. A. 
• Mirosław Markowski, Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego 
• dr Wojciech Szymalski, Instytut na Rzecz Ekorozwoju 
• dr Anna Kalinowska, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem 
Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem 

Naszym absolwentom składamy gratulacje i życzymy sukcesów w pracy zawodowej! 
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KNM – "Filozofia polska 

1918-2018" 

 

 

 

 

 

Studenci Koła Naukowego Studentów Filozofii zorganizowali wyjazd na Katolicki 
Uniwersytet Lubelski na konferencję naukową: "Spór o metafizykę. W 10 rocznice 
śmierci o. prof. M. A. Krąpca". Sympozjum przygotowała Katedra Metafizyki Wydziału 
Filozofii KUL. W czasie obrad zastanawiano się czym jest dziś metafizyka, jakie są jej 
współczesne zadania, co powinno stanowić przedmiot metafizycznej refleksji. Referat o 
konieczności metafizyki dziś wygłosił na sympozjum także opiekun KNSF – ks. dr hab. 
Jacek Grzybowski, prof. UKSW. 

*** 

W książce pt. "Cena  nieważkości" jeden z rozdziałów pt. "My jeszcze w kosmosie tak naprawdę nie 
byliśmy" został poświęcony badaniom prowadzonym przez prof. Jana Terelaka nad izolacją socjalną. 
Badania były przeprowadzone z perspektywy psychologii kosmicznej na Stacji Polskiej Akademii Nauk na 
Antarktydzie podczas zimowania z małą grupą zadaniową dwudziestu osób.  

*** 

WFCh wziął udział w kolejnej edycji Festiwalu Nauki. W ramach Festiwalu odbyły się 2 lekcje i 1 debata: 

 Koło Naukowe Przyrodników IEiB – debata na temat wielkiego szczytu klimatycznego (28.09.)   

 Mgr Maciej Papierski (doktorant Instytutu Filozofii) – lekcja: Żyć szczęśliwie, czyli jak? Filozoficzne 
koncepcje szczęścia (25.09., wykład z elementami warsztatu)   

 Mgr Anna Studniczek (doktorantka Instytutu Psychologii) – lekcja: Jak mówić, żeby się porozumieć? 
(24.09., wykład z elementami warsztatu). 

*** 

Studenci WFCh reprezentowali Wydział na Warszawskim Salonie Maturzystów "Perspektyw": z filozofii: Julia Rejewska,  

Grażyna Weremczuk, Patryk Rogalski z  ochrony środowiska: Agnieszka  Żelizkowicz; z psychologii: Paulina Tyszka. 

Koło Naukowe Metafizyków zorganizowało kolejne spotkania z 
cyklu „Filozofia polska 1918-2018”. Celem inicjatywy jest 
wyeksponowanie głównych zagadnień, nurtów i postaci 
ostatniego stulecia polskiej filozofii. Zaproszeni goście 
prezentują problematykę badawczą i kierunki myśli, 
wypracowane przez środowisko filozoficzne, z którego się 
wywodzą. Kolejne wykłady wygłosili: prof. dr hab. Janusz 
Dobieszewski (Warszawska Szkoła Historii Idei) i prof. dr hab. 
Zbigniew Stawrowski (na temat życia i twórczości ks. prof. 

Józefa Tischnera). 
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Ministrowie w Środowiskowym 

Centrum Zdrowia Psychicznego  
na Bielanach w Warszawie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński oraz Wiceminister Zdrowia Zbigniew Król odwiedzili 21  listopada 2018 roku 
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego na Bielanach w Warszawie, prowadzone przez Instytut Psychologii WFCH UKSW. 
Panowie Ministrowie zorganizowali tu konferencję prasową na temat środowiskowych centrów zdrowia psychicznego – programu, 
w którym aktywnie uczestniczy Instytut Psychologii. 

Środowiskowe Centrum na warszawskich Bielanach jest efektem projektu unijnego, który zrealizowała spółka Ezra UKSW. Spółka 
została utworzona przy Instytucie Psychologii UKSW. Jak mówi ksiądz rektor prof. dr hab. Stanisław Dziekoński: „Uniwersytet 
zgodnie ze swoją misją włącza się w projekt zmiany opieki psychologiczno-psychiatrycznej w Polsce. Cieszę się, że 
wypracowujemy wzorce możliwe do wykorzystania w całej Polsce. To bardzo ważne, aby nieść profesjonalną, wielostronną 
pomoc dla wszystkich doświadczających kryzysu psychicznego.” 

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego obejmuje trzy zintegrowane rodzaje działań: profilaktykę, leczenie oraz oparcie 
społeczne. Podstawowe zadania centrum to między innymi: prowadzenie całodobowej infolinii dla pacjentów 24/7; tworzenie 
zespołów mobilnych umożliwiających dojazd do osoby potrzebującej pomocy; pomoc doraźna, środowiskowa, ambulatoryjna, 
dzienna; zintegrowane świadczenia społeczne, jak pomoc w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia czy pomoc mieszkaniowa,   
działania profilaktyczne i edukacyjne, w tym szkolenia dla lekarzy POZ, księży, policji, sądów, pracowników pomocy społecznej  w 
zakresie rozpoznawania objawów kryzysu psychicznego. 

Do połowy listopada 2018 z pomocy Centrum skorzystało ponad 210 bielańskich rodzin. 
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Studenci z zagranicy na Filozofii 

– rozmowa  
Ze studentami studiów magisterskich z filozofii na profilu w j. angielskim Philosophy and Culture of East-Central 
Europe: Bayan Nuridinową (Kazachstan) – I rok i Leonardo Cleaver de Athayde (Brazylia) – II rok rozmawia 
Adam Świeżyński. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AŚ: Why did you decide to start philosophical studies in our 
faculty in Poland? 

BN: I decided to study in Poland because of my interest in the 
Polish culture and people of Poland. Poland is one of the greatest 
countries with rich history and heritage. When it comes to 
philosophical studies, it was really surprising and new for me learn 
and discover a number of truly important and very influential 
people of Polish origin who contributed to philosophy. 

LCA: I´ve always been very interested in philosophy. This was a long-term 
project that I had been postponing for years. I came to live in Warsaw for 
work, and here I found the perfect atmosphere for pursuing my studies. 

AŚ: How do you like Poland? 

BN: As for a person passionate about history and especially the history of 
Europe, Poland was the country I have always dreamed of visiting the country 
where one can find places related to different epochs: from the Middle Ages to 
the Second World War. Moreover, I, as a student, find it vital and very helpful 
to live an affordable life here in Europe. 

LCA: Poland is a beautiful country with a unique and interesting history. I also 
find Warsaw to be an easy city to live in. Everything works and the quality of 
life is quite good. I had lived in several countries in Western Europe before, 
but this was my first experience living in a country in East-Central Europe. It 
has been a very enriching time for me, both personally and professionally. 

AŚ: What do you think about people of our country? 

BN: I have met many Polish people and became friends with them in a very 
short period of time. From my point of view, Polish people are hard-working, 
polite and devoted to their country, so the sense of patriotism is truly amazing. 

LCA: I normally do not like to generalize about peoples and nationalities. I 
have met very nice and interesting people in Poland and have made several 
friends. Compared to the country that I come from (Brazil), people here, in 
general, tend to smile less, particularly during the winter (which I now find 
completely understandable, having already gone through three Polish winters 
myself!) and are usually more formal. That said, I found that many Poles are 
quite receptive to foreigners and can be as warm, generous and kind as 
people in my own country (although, of course, given differences in national 
cultures, such traits may manifest themselves in ways that are different from 
what I was used to). 

AŚ: What did you know about Poland before your arrival? 

BN: Before coming here, I knew that Poland is very much 
blessed with nature and environment. From the mountains to the 
lakes and rivers, one can always find a lot of types of leisure in in 
outdoors. 

LCA: I had never been to Poland before living here, but I did 
have a good Polish friend from Kraków, whom I met many years 
ago, while living in the United States. Aside from that, I had read 
Norman Davies´ “God´s Playground”, so I was acquainted with 
Polish history, which I find very interesting. 

 

AŚ: What are the most important differences between 
studying in your country and in Poland? 

BN: For students and even for everyone, there are plenty of 
opportunities for those who are enthusiastic about getting 
excellent education, improving skills and boosting international 
experience. In my country, one wouldn’t find so many 
possibilities of enhancing knowledge internationally and 
gaining experience from high class professionals. 

LCA: The atmosphere in campuses are somewhat similar, although 
relationships between students and Professors tend to be more formal in 
Poland than in Brazil. 

AŚ: What was the most surprising thing after your arrival in our 
country? 

BN: Most surprising for me was that I never found any difficulties in 
communication despite not knowing the local language. One can hear 
multiple languages being spoken and without any trouble you will find the 
language that you will be able to communicate in (mainly English, German 
or Russian). 

LCA: Poland, including the city of Warsaw, are much more beautiful and 
interesting than some stereotypes often suggest. It is quite obvious that the 
country has undergone an enormous transformation since the end of the 
Cold War, and sometimes it surprises me to find that some foreigners, even 
in other European countries, do not appear to be fully aware yet that such 
significant changes have taken place. I was also surprised to see how 
proficient the Poles are in speaking English. This makes it very comfortable 
for foreigners who move here, but certainly does not provide much of an 
incentive for foreigners to learn Polish! 

AŚ: What are you planning to do after finishing your studies? 

BN: In the long-run, I am planning to settle down in Poland for a couple of 
years and gain an international working experience. Poland has a wide range 
of opportunities for young talents from every background and expertise. 

LCA: As far is philosophy is concerned, I intend to pursue further studies, as 
this is a lifelong interest that is unlikely to disappear after my studies here are 
over. Of course, reconciling my studies with my professional career is not 
always easy. 

AŚ: Would you recommend studying in our faculty to other foreign 
students? 

BN: I would definitely and proudly recommend Poland, especially 
my university in which I am honored to study. 

LCA: Yes I would. I found the quality of classes to be very high, 
including the lectures by visiting professors. 

AŚ: Thank you for the conversation and good luck in your further 
studies. 
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o. prof. Edmund Morawiec CSsR (1930-2019) 

– in memoriam  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 11 lutego 2019 roku zmarł w wieku 88 lat śp. o. prof. dr hab. Edmund Morawiec CSsR, profesor 
ATK i UKSW, wieloletni wykładowca Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, kierownik Katedry Filozofii Bytu 
(Metafizyki) i Sekcji Filozofii Bytu, Boga i Religii, prorektor ATK i prodziekan WFCh. 

O. Edmund Morawiec urodził się 29 października 1930 roku w Lgoczance. Pierwszą profesję w 
Zgromadzeniu Redemptorystów przyjął 4 października 1950 roku, święcenia kapłańskie 29 czerwca 1957 
roku. Studiował na Wydziale Filozofii KUL, otrzymując w 1961 roku tytuł magistra filozofii w zakresie 
metafizyki, na podstawie pracy "Rola intuicji w uznawaniu zdań filozoficznych u Kartezjusza". W 1964 roku 
uzyskał stopień naukowy doktora filozofii w zakresie metafizyki na podstawie rozprawy "Przedmiot a 
metoda w filozofii Kartezjusza". Jesienią 1964 roku został zatrudniony w charakterze asystenta na 
Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w ATK (obecnie UKSW) w Warszawie. W 1971 roku uzyskał stopień 
doktora habilitowanego nauk humanistycznych na podstawie rozprawy "Rola intuicji w przyjmowaniu 
założeń w metafizyce ogólnej u J. Maritaina". W listopadzie 1971 roku otrzymał nominację na kierownika 
Katedry Metafizyki na wspomnianym wydziale. Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych 
Rada Państwa nadała mu uchwałą z dnia 16 października 1985 roku na podstawie monografii "W kierunku 
metafizyki egzystencjalnej". Stanowisko profesora zwyczajnego w ATK otrzymał w sierpniu 1993 roku.  

Był kierownikiem Sekcji Filozofii Bytu, Boga i Religii. Pełnił też wiele ważnych funkcji administracyjnych: 
prodziekana na Wydziale Filozofii, pełnomocnika rektora ds. młodzieży, sekretarza redakcji półrocznika 
wydziałowego „Studia Philosophiae Christianae”, zastępcy redaktora naczelnego tegoż półrocznika, 
Prorektora ATK w latach 1987–1993, Rzecznika Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników Naukowych. Był 
wieloletnim członkiem Senackiej Komisji Wydawniczej. Należał do wielu towarzystw filozoficznych polskich 
i zagranicznych: Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, International 
Society For Metaphysics, Union Mondiale Des Societé Catholique, Societé International Thomas D’Aquin 
oraz Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Od 1962 roku wykładał filozofię także w WSD 
Redemptorystów w Tuchowie i Krakowie. Otrzymał następujące nagrody i odznaczenia: Nagrodę Ministra 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych; Srebrny Krzyż 
Zasługi (1974); Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monografię pt. W kierunku metafizyki 
egzystencjalnej (1985), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1989), Krzyż Kawalerski Polonia Restituta 
(2000). 

Msza św. pogrzebowa odbyła się w 18 lutego o godz. 11:30 w kościele pw. św. Klemensa Hofbauera w 
Warszawie. Śp. o. Edmund Morawiec został pochowany w kwaterze redemptorystów na Cmentarzu 

Wolskim w Warszawie. 

Jubileusz 49 lat pracy na ATK/UKSW  

– wręczenie Księgi Pamiątkowej (15.05.2014) 

Fragmenty przemówienia o. prof. Edmunda Morawca, wygłoszonego podczas uroczystości jubileuszowej w dniu 15 maja 2014 roku: 
 

Wręczenie księgi pamiątkowej pracownikowi naukowemu, z okazji ukończenia 84 lat życia i 48 lat pracy naukowo-
dydaktycznej nie można zaliczyć do wydarzeń zwyczajnych. Zniewala człowieka, którego dotyczy do dokonania głębszej 
refleksji, sprowadzającej się do wejrzenia w przeszłość, z jednej strony w czas, który przeżył, a z drugiej strony w pracę, 
którą ten czas wypełnił. Otóż dokonując takiej refleksji zauważam, że jedno i drugie, to jest przeżycie 84 lata oraz 48 lat w 
pracy na ATK i UKSW  to wieki dar wypływający z dwóch źródeł: Boga i człowieka. 

Należy się więc wdzięczność Bogu, że pozwolił mi dożyć tych lat we względnej sprawności intelektualnej, oraz że pozwolił 
mi pracować na tej Uczelni tak długo. Należy się Bogu wdzięczność, bowiem nie wszyscy ludzie mają szczęście przeżyć tyle 
lat i tyle lat pracować. 

Należy się wdzięczność także ludziom, ponieważ w nich jesteśmy również zadłużeni. Wszystko bowiem to, co otrzymaliśmy, 
kim aktualnie jesteśmy zawdzięczamy drugim osobom. Nawet nasz wysiłek dzięki któremu wzrastaliśmy intelektualnie i 
moralnie jest bardzo ściśle genetycznie związany z drugimi osobami. (…) I ja zawdzięczam ludziom wiele, za to kim 
jestem i za to, co zrobiłem. Nie sposób tych ludzi,  z racji czysto czasowych,  dzisiaj tu wymieniać. Mam ich jednak „żywo” 
w świadomości, jako tych, którzy, w taki lub inny sposób, kształtowali moją świadomość intelektualną i moralną. 



 

 

12 

 

   Newsletter WFCh                  Nr 7: X.2018 – II.2019 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ieib.uksw.edu.pl/
http://www.filozofia.uksw.edu.pl/
http://www.psychologia.wfch.uksw.edu.pl/

