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W związku z uchwaleniem nowego Statutu UKSW od 1 października 2020 roku nastąpiły istotne
zmiany w strukturze i we władzach Wydziału. Swoją działalność w dotychczasowym kształcie zakończył
Instytut Ekologii i Bioetyki. W jego miejsce utworzone zostało Centrum Ekologii i Ekofilozofii. Zostały
powołane Rady Dyscyplin Naukowych Filozofii i Psychologii. Zmodyfikowano także układ katedr
Instytutu Filozofii i Instytutu Psychologii, a w tym ostatnim utworzono zakłady. Stworzono centra
edukacyjne i badawcze oraz uporządkowano strukturę laboratoriów. Dokonano także wyodrębnienia
struktur odpowiedzialnych za edukację i za prowadzenia badań naukowych.
Rektor UKSW powołał nowe władze WFCh i Instytutów. Wprowadzono stanowiska kierowników
kierunków studiów i ścieżek dydaktycznych dla studiów doktoranckich.
W ślad za tymi zmianami dokonują się także dostosowania przepisów wewnętrznych Wydziału oraz
aktualizacje w zakresie funkcjonowania poszczególnych elementów nowej struktury.
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PODZIĘKOWANIA DLA DOTYCHCZASOWYCH WŁADZ WFCH
W związku ze zmianami w Statucie UKSW pełnienie funkcji dziekana
WFCh zakończyła prof. dr hab. Anna Latawiec, a pełnienie funkcji
prodziekana ks. prof. dr hab. Jan Krokos. Społeczność Wydziału
wyraziła swoją wdzięczność wobec nich, składając podziękowania
i wręczając pamiątkowe upominki w czasie posiedzenia Rady WFCh
w dniu 7 listopada 2019 roku.
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CENTRUM EKOLOGII I EKOFILOZOFII WFCH
W związku reorganizacją struktury WFCh swoją działalność zakończył Instytutu Ekologii
i Bioetyki, który istniał od roku 2001. W jego miejsce utworzone zostało Centrum Ekologii
i Ekofilozofii. Głównym zadaniem Centrum jest sprawna realizacja i koordynacja zadań
dydaktycznych podejmowanych dotąd przez pracowników IEiB (m.in. prowadzenie zajęć
dydaktycznych w ramach kierunku studiów Ochrona Środowiska I i II stopnia oraz studiów
podyplomowych "Zarządzanie Jakością Powietrza w Jednostkach Samorządu Terytorialnego"
i "Monitoring Środowiskowy i Mediacje w Konfliktach Ekologicznych") oraz kontynuowanie
innych inicjatyw dydaktycznych prowadzonych przez pracowników dawnego IEiB (m.in.
prowadzenie studiów w j. angielskim "Sustainability Studies"), a także realizowanie innych
działań edukacyjnych uwzględnionych w planach rozwoju dydaktyki prowadzonej na WFCh.
Pracownicy, wchodzący w skład Centrum, reprezentują różne dyscypliny naukowe: filozofia,
nauki biologiczne, nauki prawne, nauki inżynieryjne. Centrum Ekologii i Ekofilozofii jest
przede wszystkim centrum dydaktycznym i gromadzi dawnych pracowników IEiB,
umożliwiając im wspólne, skoordynowane i owocne realizowanie kształcenia studentów
w ramach kierunku Ochrona Środowiska oraz podejmowanie innych inicjatyw dydaktycznych,
takich jak: studia podyplomowe, szkolenia, kursy, okazjonalne zajęcia dydaktyczne
adresowane do młodzieży szkolnej, lekcje pokazowe, a także promowanie wiedzy i działań
proekologicznych w społeczeństwie oraz organizowanie dotychczasowych i nowych
konferencji tematycznych z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, ekologii
i ekofilozofii. Jednocześnie – z zachowaniem kompetencji właściwych instytutów – Centrum
nadal prowadzi badania interdyscyplinarne z zakresu ochrony środowiska.
Dzięki istnieniu Centrum zostanie zachowany blisko dwudziestoletni, istotny i oryginalny
dorobek IEiB oraz specyfika studiów na kierunku Ochrona Środowiska, które znalazły uznanie
w pozytywnym wyniku najnowszej oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej z lipca
2019 roku. Nie bez znaczenia jest także podtrzymanie rozpoznawalności pracowników
dawnego IEiB w środowisku akademickim w Polsce i za granicą.
CEiE składa się z trzech zespołów: Zespołu Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska;
Zespołu Filozoficznych Podstaw Ochrony Środowiska; Zespołu Prawnych i Edukacyjnych
Podstaw Ochrony Środowiska. Ponadto do CEiE należą laboratoria przyrodnicze CLNP
i stacja Meteo. Struktura ta odzwierciedla specyfikę prowadzonego kierunku studiów Ochrona
Środowiska, a także innych działań edukacyjnych realizowanych dotąd przez pracowników
dawnego IEiB. Kierownikiem CEiE jest dr hab. Jacek Tomczyk, pracownik WFCh, dyrektor
Instytutu Nauk Biologicznych UKSW.
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RADY DYSCYPLIN NAUKOWYCH I NOWY PODZIAŁ KOMPETENCJI
Rady Dyscyplin Naukowych (RDN) zostały powołane w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ustawę i Statut UKSW. Na WFCh
powołano dwie RDN: Filozofii i Psychologii. W skład każdej z nich weszli profesorowie i profesorowie UKSW oraz osoby wybrane
z grupy pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, a także przedstawiciele doktorantów.

Wskutek wprowadzonych zmian w kompetencjach poszczególnych struktur WFCh i osób nimi zarządzających, nastąpiło
wyodrębnienie część dydaktycznej i części naukowej, zgodnie z poniższym schematem.

Dziekan

Kierownik
CEiE

Dyrektor
IF

Prodziekani
= kierownicy
kierunków
studiów

Dyrektor
IP

4

Newsletter WFCh

Nr 9: X.2019-II.2020

NASZE SUKCESY
▪ Trzech pracowników WFCh znalazło się w gronie osób wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej
Akademii Nauk na nową kadencję 2020-2023:
Komitet Nauk Filozoficznych – dr hab. Adam Świeżyński
Komitet Psychologii – dr hab. Jan Cieciuch
Komitet Biologii Organizmalnej – prof. dr hab. Krzysztof Szostek
▪ Dwóch studentów kierunku studiów Psychologia, Michał Sękowski i Łukasz Subramanian, otrzymało
stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2019/2020 za znaczące osiągnięcia.
▪ Dr Dominika Dzwonkowska została powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członkinię
I Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie, a dr Dariusz
Bukaciński na członka II Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie.
▪ Instytut Psychologii otrzymał tytuł instytucji certyfikującej w kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii
środowiskowej dzieci i młodzieży". Instytut Psychologii, funkcjonujący w ramach UKSW, jest autorem
kwalifikacji oraz jedyną instytucją certyfikującą w Polsce.
▪ Wśród laureatów konkursu MINIATURA 3 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, którzy
uzyskali finansowanie projektów badawczych, znalazł się pracownik WFCh, dr Kinga Makuch. Pani
doktor uzyskała finansowanie projektu "Prawne instrumenty ochrony powietrza na przykładzie Polski
i Niemiec".
▪ Pracownik WFCh, prof. dr hab. Krzysztof Szostek został wybrany na Przewodniczącego Komitetu
Antropologii Polskiej Akademii Umiejętności.
▪ Dr Radosław Rogoza znalazł się wśród 211 młodych naukowców, którzy otrzymali 3-letnie stypendia.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uhonorował ich za innowacyjne badania naukowe na wysokim
poziomie oraz międzynarodowy dorobek.
▪ Pracownik Instytutu Psychologii WFCh, dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, prof. UKSW otrzymała
grant Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu Opus. Projekt "Dynamika emocji i regulacja
emocji w zaburzeniu osobowości borderline i anoreksji. Badanie metodą pobierania próbek
doświadczenia (ESM) i metodą funkcjonalnego obrazowania rezonansem magnetycznym (fMRI)"
otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 182 300,00 PLN.
▪ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego otrzymał nagrodę "LUMEN 2019" w kategorii Nagrody
Specjalne za realizację projektu "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany.
Dzielnica Bielany m.st. Warszawa". Projekt jest realizowany we współpracy z Instytutem Psychologii
WFCh. Wyniki konkursu ogłoszono podczas Konferencji LUMEN 2019, która odbyła się 19 listopada
2019 w Warszawie.
▪ Studia psychologiczne w Instytucie Psychologii UKSW uzyskały Europejski Certyfikat Psychologa (tzw.
Certyfikat EuroPsy).
▪ Dr Agnieszka Klimska z Centrum Ekologii i Ekofilozofii WFCh została zaproszona do grona ekspertów
programu Climate Leadership (program budujący społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na
rzecz zrównoważonego rozwoju).
▪ Dr Michał Zembrzuski z Instytutu Filozofii otrzymał dotację na zrealizowanie projektu oraz sfinansowanie
publikacji monograficznej: "Tomasz z Akwinu – Komentarz do De Hebdomadibus Boecjusza", w ramach
programu LITERATURA 2020 finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
▪ Dr Krassimira Ilieva-Makulec, pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii WFCh, uzyskała stopień
naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki biologiczne na podstawie osiągnięcia naukowego
"Struktura zespołów nicieni jako wskaźnik zmian zachodzących w glebie". Decyzję o przyznaniu stopnia
podjęła Rada Naukowa Muzeum i Instytutu Zoologii PAN.
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NASI GOŚCIE
W dniach 27-29 listopada 2019 roku oraz 15-24 stycznia 2020 roku w Instytucie
Psychologii gościł prof. dr Habib Tiliouine z University of Oran w Algierii, który prowadzi
badania nad dobrostanem, a w trakcie pobytu na WFCh poprowadził wykład: "Subjective
Well-being: Cross-Cultural, Developmental, and Methodological Aspects" dedykowany dla
studentów IV i V roku psychologii.
W dniach 4-7 listopada 2019 roku w Instytucie Filozofii gościliśmy prof. Oleksego
Polunina z Kyiv National University of Trade and Economics z Ukrainy, który jako profesor
wizytujący na kierunku filozofia poprowadził wykład i ćwiczenia: "Studies on Individual
Decision Making in Modern East-Central Europe".

W dniach 19-22 listopada kolejny raz gościliśmy prof. Simone Pollo z Facoltà di Lettere e
Filosofia, Sapienza Universita w Rzymie, który jako profesor wizytujący na kierunku ochrona
środowiska poprowadził dla studentów wykłady: "From Environmental Ethics to Climate Ethics”
i "Human/animal relationships and moral progres".
W dniach 4-8 listopada 2019 roku gościliśmy profesora wizytującego na kierunku
ochrona środowiska, prof. Rimantasa Jankauskasa z Uniwersytetu w Wilnie na Litwie
(Department of Anatomy, Histology and Anthropology), który poprowadził zajęcia:
"Human Biology" i "Human Biology and Diseases".

W dniach 21-25 października 2019 roku gościliśmy prof. Shanmukha V. Kamble z Indii
(Karnatak University, Dharwad - Department of Psychology), który jako profesor wizytujący
poprowadził wykłady dla studentów psychologii: "Positive Psychology: Subjective Wellbeing"
oraz "Psychology of Emotion".
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NOWE PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE PRACOWNIKÓW WFCH

Jan F. Terelak: Psychology of the Operator of Technical Devices,
Peter Lang 2020.

Robert Piłat: O rozsądku i jego szaleństwach,
PWN, Warszawa 2019.

Jan Sochoń: Męczeństwo i miłość,
Teologia Polityczna, Warszawa 2019.

Grzegorz Bugajak, Anna Latawiec, Anna Lemańska, Adam Świeżyński:
Kazimierz Kloskowski (Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku, tom 3),
Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019 / Kazimierz
Kloskowski (The Polish Christian Philosophy in 20th Century, vol. 3), Ignatianum
University Press, Kraków 2019.

Artur Andrzejuk, Dawid Lipski, Magdalena Płotka, Michał Zembrzuski:
Mieczysław Gogacz (Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku, tom 1), Wydawnictwo
Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019 / Mieczysław Gogacz (The
Polish Christian Philosophy in 20th Century, vol. 1), Ignatianum University Press,
Kraków 2019.

Ewa Podrez, Andrzej Kobyliński, Piotr Duchliński, Karolina Rozmarynowska:
Tadeusz Ślipko, (Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku, tom 9), Wydawnictwo
Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019 / Tadeusz Ślipko, (The
Polish Christian Philosophy in 20th Century, vol. 9), Ignatianum University Press,
Kraków 2019.

Ryszard Moń, Sylwia Tondel, Jan Krokos, Andrzej Waleszczyński:
Tadeusz Styczeń, (Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku, tom 8), Wydawnictwo
Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019 / Tadeusz Styczeń, (The
Polish Christian Philosophy in 20th Century, vol. 8), Ignatianum University Press,
Kraków 2019.

Jan Sochoń, Maciej Bała, Jacek Grzybowski, Grzegorz Kurp, Joanna Skurzak:
Zofia Józefa Zdybicka, (Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku, tom 13),
Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019 / Zofia
Józefa Zdybicka, (The Polish Christian Philosophy in 20th Century, vol. 13),
Ignatianum University Press, Kraków 2019.

Dominika Dzwonkowska: Etyka cnót środowiskowych,
Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.
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KRONIKA KONFERENCYJNA


Spotkanie wspomnieniowe w rocznicę śmierci ks. prof. Józefa
M. Dołęgi, połączone z wystąpieniami tematycznymi pt.
"Z zagadnień sozologii systemowej i filozofii ekologii"
Centrum Ekologii I Ekofilozofii WFCh
(20.01.2020)


Światowy Dzień Filozofii pod patronatem UNESCO
Instytut Filozofii – Koło Naukowe Studentów Filozofii
(21.11.2019)


XIII konferencja naukowa
"Filozofia zrównoważonego rozwoju
WFCh UKSW
(21.11.2019)


Sympozjum Tomistyczne
"Tomizm konsekwentny"
Katedra Historii Filozofii, Instytutu Filozofii
(16.11.2019)


Międzynarodowa konferencja
"4th Avant Conference.
Trends in Interdisciplinary Studies", Porto
współorganizator: Instytutu Filozofii WFCh
(24-26.10.2019)


Międzynarodowa konferencja naukowa
"Science - Philosophy - Theology.
Dialogue Areas and Perspectives", Warszawa
Instytutu Filozofii WFCh
(15-16.10.2019)


Sesja naukowa Studium Podyplomowego Relacje
Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień
"W trosce o trzeźwość rodziny, o trzeźwość narodu", Warszawa
(19.10.2019)


13 konferencja z cyklu Ekologia Humanistyczna
"Przyroda wyzwaniem dla kultury.
Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych", Warszawa
Centrum Ekologii i Ekofilozofii WFCh
(16.10.2019)
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"SCIENCE – PHILOSOPHY – THEOLOGY.
DIALOGUE AREAS AND PERSPECTIVES"
Problematyka wzajemnych relacji zachodzących między naukami przyrodniczymi, filozofią i teologią
jest wciąż szeroko dyskutowana w środowiskach naukowych i nadal wywołuje wiele kontrowersji
oraz nieporozumień. Jednocześnie spora część przedstawicieli wymienionych dziedzin skłania się
ku poszukiwaniu wspólnej płaszczyzny dialogu służącego budowaniu spójnej wizji świata. Polskie
doświadczenie wspomnianego dialogu wydaje się jeszcze nadal zbyt skromne, choć w ostatnim
czasie nabiera dynamiki. Organizatorzy międzynarodowej konferencji „Przyrodoznawstwo – Filozofia
– Teologia. Obszary i perspektywy dialogu”, która odbyła się w dniach 14-15 października 2019
roku, pragnęli stworzyć jeszcze jedną możliwość spotkania się przyrodników, filozofów i teologów
w celu przedyskutowania aktualnego stanu wiedzy z zakresu reprezentowanych przez nich dziedzin
i relacji istniejących między nimi oraz wytyczenia perspektyw dalszego dialogu.
Okazją do podjęcia wspomnianych zagadnień była przypadająca 13 października 2019 roku
20. rocznica śmierci ks. prof. dra hab. Kazimierza Kloskowskiego (1953-1999), wykładowcy
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW (dawniej ATK. Działalność naukowo-badawcza
Księdza Profesora wpisała się na trwałe w polskie doświadczenie współpracy między
uczonymi reprezentującymi różne dziedziny poznania. Organizatorami konferencji byli
współpracownicy i uczniowie Księdza Profesora, aktualni pracownicy Katedry Filozofii
Przyrody w Instytucie Filozofii UKSW.
Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Wzięli w niej udział przedstawiciele zarówno nauk przyrodniczych, jak
i filozoficznych oraz teologicznych. Łącznie konferencja zgromadziła dwudziestu prelegentów z trzech kontynentów i z dziesięciu
krajów (USA, RPA, Wielka Brytania, Niemcy, Belgia, Słowacja, Rosja, Włochy, Finlandia, Polska). Prelegenci podjęli zarówno
zagadnienia związane z metodologią badań przyrodniczych, filozoficznych i teologicznych, jak i szczegółowe zagadnienia, dotyczące
relacji między tymi naukami, m.in.: relacja między naukowym i biblijnym obrazem pochodzenia świata materialnego; koncepcja
inteligentnego projektu; problematyka cudu; kwestia wszechobecności Boga; natura języka religijnego; przemiany
w teologii współczesnej; zagadnienie realizmu naukowego; transhumanizm; ekologia i etyka teologiczna; problematyka inżynierii
genetycznej; teologia nauki; stosunek nauk przyrodniczych do kwestii istnienia Boga. Treści wystąpień zaprezentowane podczas
spotkania stały się interesującym wkładem do współczesnego nurtu badań nad możliwościami współpracy między przyrodnikami,
filozofami i teologami. Planowane jest wydanie publikacji zawierającej prezentacje konferencyjne. Konferencja została
dofinansowana ze środków Santander Univeridades uzyskanych w ramach projektu dotyczącego organizacji konferencji.
W trakcie konferencji odbyła się także promocja publikacji poświęconej osobie i twórczości prof. Kazimierza Kloskowskiego,
wydanej w ramach projektu "Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku", w którym uczestniczą pracownicy Instytutu Filozofii WFCh.

Uczestnicy konferencji:
Sergey Astapov; Wessel Bentley; Janina Buczkowska;
Sybille C. Fritsch-Oppermann; Wojciech Grygiel; Jan Hrkut;
Mateusz Jarmużewski; Andrzej Kobyliński; Bartłomiej K. Krzych;
Dariusz Kucharski; Finley Lawson; Anna Lemańska;
Juuso Loikkanen; Janusz Mączka; Taylor J. Ott; Zbigniew Pietrzak;
Rajmund Porada; Fabio Squeo; Piotr P. Stępień; Vanessa Williams.
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"PRZYRODA WYZWANIEM DLA KULTURY"
W dniach 16-17.10.2019 odbyła się kolejna ogólnopolska konferencja organizowana
przy współpracy Instytutu Badawczego Leśnictwa i Kampinoskiego Parku Narodowego,
pod patronatem: Senackiej Komisji Środowiska, Ministerstwa Środowiska, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Dyrekcji Lasów Państwowe oraz
Polskiego Towarzystwa Leśnego. Patronem medialnym konferencji był Klub Publicystów
Ochrony Środowiska EKOS. W ramach konferencji zaprezentowano 27 referatów.
Prelegenci reprezentowali 17 polskich ośrodków naukowo-badawczych oraz 8 innych
instytucji (parki narodowe, fundacje, przedsiębiorstwa, muzea, szkoły i media). W sesji
referatowej na UKSW wzięło udział ponad 100 osób, natomiast w sesji terenowej
w Kampinoskim Parku Narodowym uczestniczyło 25 osób.
Pierwszy dzień konferencji miał charakter sesji referatowej. Obrady przebiegały
w równoległych sekcjach tematycznych: przyrodniczo-filozoficznej, społeczno-prawnej
i edukacyjnej. Różnorodność i poziom wystąpień sprawił, że uczestnicy z jednej strony
z łatwością odnajdywali interesujące ich tematy, z drugiej zaś strony z trudnością dokonywali
wyboru referatu, ze względu na równie interesujące propozycje prezentowane w tym samym
czasie w sąsiednich sesjach. Nakładem Instytutu Badawczego Leśnictwa ukaże się
monografia, która będzie zawierała wystąpienia konferencyjne. Drugi dzień konferencji miał
charakter sesji terenowej, która odbywała się w Kampinoskim Parku Narodowym. Celem tej
sesji było pokazanie funkcjonowania parku narodowego w warunkach silnej antropopresji,
angażowanie społeczności lokalnej w zarządzanie obszarem, przeciwdziałanie
i rozwiązywanie konfliktów, edukacja ekologiczna oraz udostępnianie obszaru.
Program wyprawy obejmował wizytę w siedzibie KPN w Izabelinie, skąd uczestnicy udali się do wysuniętych na zachód części parku,
obserwując unikalne wydmy śródlądowe, torfowiska, łąki niżowe i olsy. Wyprawa zakończyła się w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym
Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy, gdzie po zapoznaniu się z jego ofertą dydaktyczną przy ognisku podsumowano całość
konferencji.

O STRESIE W KORPORACJI
23 września w Zakopanem w Hotelu "Pod Nosalem" prof. dr hab. Jan F. Terelak wygłosił wykład ekspercki podczas konferencji pt.
"Lepsze bierze się ze zmiany" dla kadry kierowniczej polskiej filii amerykańskiej korporacji Imperial Tabacco pt. "Stres związany ze
zmianą w organizacji: Perspektywa psychologiczna". Po wykładzie na spotkaniu z uczestnikami konferencji odbyła się dyskusja, po
której Pan Profesor podpisał 125 egzemplarzy swojej książki "Stres życia: Perspektywa psychologiczna", wydanej przez Wydawnictwo
Naukowe UKSW.
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WYKOPALISKA W IRACKIM KURDYSTANIE
W październiku 2019 roku nasz pracownik, prof. UKSW dr hab. Jacek Tomczyk uczestniczył w kolejnym sezonie wykopaliskowym
w Irackim Kurdystanie, na stanowisku Qasr Shemamok. Prof. Tomczyk, będąc stałym członkiem misji międzynarodowej, kieruje
badaniami biologicznymi.
Dodatkowo w tym roku Muzeum Starożytności w Erbilu zleciło naszemu pracownikowi
otwarcie i badanie starożytnego sarkofagu. Prace trwały kilka dni i w ich rezultacie
odsłonięty został szkielet 18/20 letniej kobiety.
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"POLSKA FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA XX WIEKU"
"Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku" to projekt finansowany przez MNiSzW
w ramach konkursu "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI
wieku", realizowany w latach 2017-2020, którego kierownikiem jest ks. dr hab. Maciej
Bała, a uczestnikami m.in. pracownicy Instytutu Filozofii WFCh UKSW. Głównym celem
projektu jest upamiętnienie i pogłębienie znajomości, w kraju i na świecie, polskiej filozofii
chrześcijańskiej i ukazanie roli, jaką pełniła ona w szeroko pojętej kulturze, nauce,
ekonomii, polityce, sztuce, obyczajowości, religii w XX wieku. W pierwszej kolejności
opracowano monograficznie poglądy 13 wybitnych przedstawicieli tego nurtu filozofii,
działających zwłaszcza w drugiej połowie XX-tego wieku, a więc: Mieczysława Gogacza,
Piotra Lenartowicza, Stanisława Kamińskiego, Kazimierza Kloskowskiego, Kazimierza
Kłósaka, Feliksa Konecznego, Mieczysława Alberta Krąpca, Tadeusza Stycznia, Tadeusza
Ślipki, Józefa Tischnera, Karola Wojtyły, Jacka Woronieckiego, Zofii Józefy Zdybickiej.
Pracownicy Instytutu Filozofii WFCh wzięli udział jako redaktorzy i jako autorzy
w opracowaniu sześciu tomów poświęconych poszczególnym postaciom (Kloskowski,
Kłósak, Gogacz, Styczeń, Ślipko, Zdybicka) oraz Przewodnika o polskiej filozofii
chrześcijańskiej XX wieku. Każdemu z filozofów został poświęcony odrębny tom, według
opracowanego klucza prezentacji jego myśli: biografia i bibliografia danego autora, źródła
inspiracji filozoficznej (wpływ szkoły, afiliacje, zapożyczenia od innych systemów),
preferowana koncepcja filozofii, podejmowane problemy i propozycje ich rozwiązań,
słownik podstawowych pojęć, polemiki i dyskusje, jakie dany autor prowadził w środowisku
krajowym i zagranicznym, wypisy z dzieł danego autora.
Znaczenie projektu dla kultury narodowej wyraża się m.in. w: promocji polskiej myśli
filozoficznej i teologicznej; dostarczeniu „klucza” interpretacyjnego do zrozumienia polskiej
filozofii chrześcijańskiej; promocji ośrodków akademickich, które w czasie totalitaryzmu
komunistycznego zachowały niezależność w pracy filozoficznej; opracowaniu myśli
nestorów polskiej humanistyki według przejrzystego klucza interpretacyjnego; ukazaniu
młodemu pokoleniu wzorców intelektualnych, a często także moralnych, angażowania się
jednostek i poszczególnych grup w aktywne tworzenie kultury narodowej nawet
w najbardziej niesprzyjających warunkach politycznych.
Projekt zakłada szeroką, krajową i zagraniczną, współpracę międzyuczelnianą. Jest bowiem
realizowany przez przedstawicieli 16 ośrodków akademickich z Polski i innych części
Europy celem zachowania polskiej spuścizny filozoficznej o proweniencji chrześcijańskiej.
Ważnym elementem prezentacji wyników projektu będzie digitalizacja efektów
1 udostępnienie ich w trybie otwartego dostępu, tj. w internecie, w sposób bezpłatny i bez
technicznych ograniczeń zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Więcej o projekcie na stronie: https://pchph.ignatianum.edu.pl/

Na zdjęciach od góry:
prof. Mieczysław Gogacz; ks. prof. Kazimierz Kloskowski; ks. prof. Kazimierz Kłósak;
ks. prof. Tadeusz Styczeń; ks. prof. Tadeusz Ślipko; s. prof. Zofia Zdybicka.

12

Newsletter WFCh

Nr 9: X.2019-II.2020

SEKCJA PSYCHOLOGII LOTNICZEJ I KOSMICZNEJ
KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PSYCHOLOGII
WWW.FACEBOOK.COM/SEKCJAPSYCHOLOGIILOTNICTWA

Na spotkanie Sekcji, które odbyło się w 7.10.2019, zaproszono znanego komentatora sytuacji ekstremalnych,
antyterrorystę i podróżnika, płk rez. mgr inż. Krzysztofa Przepiórkę. Jest on byłym oficerem wojsk
specjalnych, brał udział w wielu misjach ONZ, NATO i Unii Europejskiej w różnych częściach świata, a także
jest trenerem personalnym, globtroterem, społecznikiem i organizatorem obozów survivalowych dla dzieci
i młodzieży, oraz autorem książki „Szturman”. Nasz gość w pierwszej części spotkania zaprezentował wykład
dotyczący problematyki terroryzmu na świecie oraz nakreślił psychologiczną charakterystykę osobowości
i uwarunkowań zachowań terrorysty. Natomiast w części drugiej były interesujące ćwiczenia interaktywne
obrazujące dwa realne scenariusze dotyczące zagrożeń charakterystycznych dla współczesnej cywilizacji.
W pierwszym ćwiczeniu, po krótkie instrukcji i przydzieleniu ról poszczególnym studentom, zaaranżowano
napad w centrum handlowym.
Nasz gość po odegraniu wspomnianych scenek przedstawił kilka psychologicznych zasad, m.in. jak nie prowokować terrorysty, jak
nie zwracać jego uwagi na siebie oraz jak chronić się w takich chwilach i niezauważenie zaalarmować policję. Drugie ćwiczenie
dotyczyło sytuacji związanej zachowaniem agresywnego rodzica w szkole. Tutaj też przydzielono studentom rolę: nauczycielawychowawcy i dyrektora szkoły, a w roli awanturującego się i pokrzykującego rodzica wystąpił nasz gość. Po każdym z tych ćwiczeń
była dyskusja, podczas której płk Przepiórka wskazał na psychologiczne sposoby minimalizowania skutków działań terrorystycznych
i agresywnych zachowań.
11 grudnia 2019 roku Sekcja Psychologii Lotniczej i Kosmicznej KNSP wybrała się na wizytę studyjną do Portu
Wojennego w Gdyni i do Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, aby poznać warunki służby na
różnych okrętach oraz rodzaje realizowanych zadań. Specyfika służby na jednostkach pływających narzuca wiele
psychologicznych ograniczeń. Mianowice, marynarze przebywają w bardzo ciasnych pomieszczeniach, z tymi
samymi osobami, często przez wiele dni, odizolowani od świata zewnętrznego w bardzo zhierarchizowanej
strukturze organizacyjnej. Ponadto doba służby jest monotonna, szczególnie dla szeregowych marynarzy.
Poznanie okrętów zaczęło się od ceremoniału morskiego jakim jest gwizd trapowy, dla oddania szacunku
oficerom, którzy witali naszą grupę. Zapoznanie się poszczególnymi stanowiskami służby rozpoczęliśmy od
okrętu małego okrętu rakietowego i okrętu podwodnego ORP „Orzeł’. Tutaj czekało nas wiele niespodzianek
logistycznych, ponieważ należało się wspinać w dół i w górę, na poszczególne pokłady, po bardzo ciasnych
drabinkach i przeciskać się między grodziami poszczególnych sekcji okrętu. Kolejnym okrętem, który
wizytowaliśmy, była fregata rakietowa typu Oliver Hazard Perry ORP "Generał Kazimierz Pułaski". Ta bardzo duża
jednostka wymagała marszu po odległych zakątkach i wielu pokładach, a chcieliśmy zobaczyć różne miejsca
realizacji zadań przez poszczególnych specjalistów okrętowych. Ten okręt jest przystosowany do współpracy
z lotnictwem morskim i posiada na swoim wyposażeniu lądowisko oraz hangary dla śmigłowców. Nasi
przewodnicy chętnie udzielali odpowiedzi dotyczące specyfiki ich służby, która trwa całodobowo przez cały rok.
Po opuszczeniu Portu Wojennego autokar zawiózł nas do lotników morskich, gdzie oglądaliśmy śmigłowce
ratownictwa morskiego PZL W-3 Sokół, Mi-14 oraz śmigłowce Kaman SH-2G Super Seasprite bazujące na ORP
Pułaski.
Ponadto zapoznaliśmy się z samolotami transportowymi typu Bryza i specyfiką dyżurów pełnionych dla niesienia pomocy różnym jednostkom morskim
(turystycznym, rybackim), które wzywają pomocy. Ostatnim etapem na lotnisku było poznanie stanowisk kierowania i koordynowania lotów na wieży lotniczej.
Mogliśmy posłuchać korespondencji z załogami, które wykonywały loty oraz spojrzeć z góry na organizację ruchu na lotnisku i startujące oraz lądujące statki
powietrzne. Na zakończenie naszej wizyty miłą niespodziankę sprawił nam dowódca pan komandor pil. mgr inż. Andrzej Szczotka, który gawędząc opowiadał
o różnych perypetiach lotniczych podczas lotów nad morzem, ćwiczeniach międzynarodowych i misjach lotniczych realizowanych w różnych krajach na rzecz
ONZ, NATO i UE.
Inna wizyta studyjna Sekcji Psychologii Lotniczej i Kosmicznej Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW odbyła się
14.11.2019 w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej oraz w Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej
w Warszawie. Celem wizyty było zapoznanie się z bazą szkoleniową oraz procedurami prowadzenia badań personelu lotnictwa
wojskowego i cywilnego. Studenci mieli okazję obserwować badania na symulatorach lotniczych takich jak: wirówka
przeciążeniowa, komory niskich ciśnień i temperatur z nagłą dekompresją, termobarokomory, komory hiperbaryczne. W tych
urządzeniach można stworzyć warunki spotykane w powietrzu oraz sytuacje ekstremalne, które mogą się zdarzyć, a zostały
opisane w literaturze, jako tzw. „szczególne przypadki w locie”. Symulatory pozwalają również wygenerować sytuacje awaryjne
i dzięki temu pozwalają ocenić parametry fizjologiczne załóg lotniczych (m.in. ciśnienie tętnicze, szybkość oddychania, EKG,
EEG) oraz sprawność operatorską i przebieg procesów kognitywnych, a także odporność na dystraktory fizyczne
i psychologiczne. Ponadto w tych symulatorach prowadzi się treningi i szkolenia mające przygotować załogi lotnicze do
efektywnego wykonywania zadań podczas realizacji misji lotniczych w warunkach standardowych i ekstremalnych oraz ocenia
się również poprawność realizacji wyznaczonych zadań oraz odporność na stres lotniczy.
Ta wizyta pozwoliła zaznajomić się możliwościami badań naukowych w nowoczesnych laboratoriach oraz współpracą specjalistów z: medycyny,
psychologii, fizjologii i szkolenia lotniczego w zakresie oceny stanu psychofizycznego personelu lotnictwa. Ponadto studenci poznali zapisy prawne
i merytoryczne oceny stanu zdrowia kandydatów do lotnictwa i personelu lotniczego, który jest obligatoryjnie poddawany corocznym badaniom
zespołu specjalistów.
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ROZMOWA O TYM, JAK TO JEST BYĆ NAUKOWCEM…
Z DYREKTORAMI INSTYTUTÓW:
PSYCHOLOGII, JANEM CIECIUCHEM
NAUK BIOLOGICZNYCH, JACKIEM TOMCZYKIEM
FILOZOFII, GRZEGORZEM BUGAJAKIEM
– ROZMAWIA ADAM ŚWIEŻYŃSKI

▪ Co dla Was oznacza bycie naukowcem?
Grzegorz Bugajak: Znaczną dowolność w określaniu tego, co robię - to ode mnie zależy, jaki kierunek badań wybiorę, a także
szerokie granice gospodarowania własnym czasem: nie muszę pracować przysłowiowych osiem godzin dziennie, codziennie. Ale
ma to swoją cenę: jeśli nie umiem się dystansować do swoich obowiązków, to jestem "w pracy" 24 godziny na dobę – bo zawsze
jest jakiś artykuł do napisania, albo wykład do przygotowania.
Jan Cieciuch: W różnych okresach oznaczało to dość różne rzeczy. Kiedyś bycie naukowcem było dla
mnie postawą obserwatora świata, trochę na wzór starożytnych filozofów, którzy obserwowali świat
i cieszyli się tą obserwacją, jak widzowie na igrzyskach według starożytnego opisu-metafory. Otóż
podczas takich igrzysk – sportowcy chcieli wygrać, handlowcy – zarobić, a filozofowie – tylko patrzeć,
zrozumieć i cieszyć się tym patrzeniem i rozumieniem. Potem jednak uświadomiłem sobie, że ta radość
patrzenia jest swego rodzaju luksusem, za który – nawet jeśli nikt tego ode mnie nie żąda – powinienem
jakoś zapłacić. I pojawiło się rozumienie roli naukowca jako kogoś, kto ma pewne zobowiązania wobec
społeczeństwa. Teraz w różny sposób spłacam te zobowiązania, ale bardzo cieszę się na myśl, że już
niedługo, po spłaceniu długów, z czystym sumieniem oddam się czystej kontemplacji rzeczywistości!
Jacek Tomczyk: Bycie naukowcem, to uczciwość wobec świata i człowieka. Stawiając pytania badawcze możemy otrzymać
odpowiedzi, których nie spodziewamy się żadną miarą. I tu właśnie potrzebna uczciwości, by przyjąć otrzymane wyniki, choć
mogą one mi osobiście nie pasować. Tu też uwidacznia się fascynacja bycia naukowcem – z niecierpliwością czekasz na wyniki,
jakie otrzymasz. A kiedy masz już je w rękach wyniki podejmujesz trud ich interpretacji. W tym wszystkim czasami można czuć
się jak na zakręcie, nigdy nie wiesz co będzie dalej. Taki sposób uprawiania nauki bez wątpienia może pochłaniać i absorbować.
Jednocześnie nabierasz dystansu do poznawanego świata.
▪ Dlaczego zdecydowaliście się na prowadzenie pracy naukowej i zawód naukowca?
Grzegorz Bugajak: W moim przypadku o podjęciu "kariery naukowej" zdecydował, w dużej mierze,
przypadek. Po ukończeniu studiów teologicznych i przyjęciu święceń kapłańskich, zostałem skierowany
przez władze kościelne na dodatkowe studia – z filozofii przyrody. Celem było objęcie w przyszłości
zajęć z tej dyscypliny w seminarium duchownym. Pod koniec tych studiów moi ówcześni mentorzy
zaproponowali mi pozostanie na uczelni w roli pracownika. Tę propozycję potraktowałem jak prawdziwe
wyróżnienie i jako otwierającą możliwość ciekawej kariery – dlatego ją przyjąłem.
Jan Cieciuch: Pytanie dotyczy początków. Decyzję o drodze naukowej podjąłem późno, w zasadzie po doktoracie. Wcześniej
wykonywałem wiele różnych zawodów fizycznych i umysłowych. Robiąc te bardzo różne rzeczy – nauką zajmowałem się jako
hobby. A potem zorientowałem się, że są instytucje, które chcą płacić mi za to, żebym to swoje hobby uprawiał. Zrezygnowałem
zatem z innych prac zawodowych i na dobre zająłem się swoim hobby. Na początku drogi – perspektywa zawodowego
zajmowania się swoim hobby była zupełnie niesamowita, a warto dodać, że tamte możliwości w porównaniu do dzisiejszych były
bardzo skromniutkie.
Jacek Tomczyk: Już od szkoły podstawowej fascynowały mnie nauki biologicznochemiczne. Wśród wielu pomysłów były i te związane z pracą naukową. Podczas studiów
miałem okazję poznać, a później związać się naukowo z niezwykle mądrą i nietuzinkową
osobą – prof. Bernardem Hałaczkiem. Myślę, że w dużej mierze to Jego zasługa, że
pozostałem w obszarze nauki.
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▪ Co jest najbardziej fascynujące w prowadzeniu badań naukowych?
Grzegorz Bugajak: Znaczna dowolność w ich prowadzeniu: praktycznie sam wybierasz sobie zakres
tych badań. Innymi słowy – robisz to, co cię interesuje.
Jan Cieciuch: Doświadczenie poznawczo-emocjonalne, kiedy po wielu różnych podejściach jakaś
gromadka obserwacji czy faktów nagle zaczyna układać się w elegancką strukturę, która coś znaczy
i jest po prostu piękna!
Jacek Tomczyk: Każde badanie naukowe to odkrywanie czegoś nowego. Nawet jeżeli moje wyniki
badań korelują i innymi pracami, to oznacza, że uczestniczę w procesie poznawania
prawidłowości związanych z funkcjonowaniem naszego gatunku. Jest to niesamowite dla mnie
doświadczenie. Mogę poznawać mechanizmy naszego funkcjonowania zarówno w kontekście
populacji dzisiejszych, jak i minionych. Tym samym mogę wnioskować na temat przyszłości.
▪ Czy działalność naukowa może być sposobem na życie?
Grzegorz Bugajak: Moim zdaniem działalność naukowa jest takim samym zawodem jak każdy inny. Choć, być może, w tym
akurat zawodzie dość łatwo (łatwiej niż w wielu innych) można się "zatracić", to znaczy tkwić w nim 24 godziny na dobę,
zapominając o realnym świecie i prawdziwym życiu. Żaden wykonywany zawód nie powinien być "sposobem na życie"; wtedy
staje się ucieczką. Życie jest dużo ciekawsze, barwniejsze i głębsze niż cokolwiek, co w nim robimy uprawiając dany zawód.
Uprawiamy go głównie z prostego powodu – trzeba się jakoś utrzymać. Gdyby nie ta konieczność, lub gdybyśmy byli w stanie
mentalnie zgodzić się na życie "z dnia na dzień", wtedy dziś robilibyśmy coś, a jutro - coś zupełnie innego. Każdy uprawiany
zawód stanowi w dużej mierze ograniczenie. Jest tym gorzej, jeśli staje się "sposobem na życie".
Jan Cieciuch: Oczywiście że tak i to w różnych znaczeniach. Może być sposobem na życie w sensie
zawodowym, o czym wspomniałem wcześniej. Może też być sposobem na Życie w sensie
egzystencjalnym. Nauka to posługiwanie się rozumem, jako narzędziem najlepszym z dostępnych, ale
zarazem – czego dowodzi zarówno rzetelne prowadzenie badań naukowych, jak i po prostu staranie
o dobre życie – dość ograniczonym. Dobra nauka i dobre życie spotykają się w tym samym punkcie –
można by go nazwać pokorą.
Jacek Tomczyk: Działalność naukowa może być sposobem na życie. Lecz trzeba uważać, aby za bardzo nie stracić "realiów
życia" sprzed oczu. Naukowiec jest niczym nieskrępowany w swoim myśleniu. I wielokrotnie tym przywilejem można się
wytłumaczyć. Ale ważne, aby wciąż widzieć realia świata, w którym nam przyszło żyć.
▪ Jakie są ciemne strony prowadzenia badań naukowych i bycia naukowcem?
Grzegorz Bugajak: W zasadzie to, o czym już wspomniałem: przypuszczalnie łatwiej, niż w innych zawodach, można się
"zatracić". Pewna koleżanka, również naukowiec, upomniała mnie kiedyś, że przez dwa dni nie odpowiedziałem na jej służbowy
(dotyczący spraw naszego zawodu) e-mail. Na moją uwagę: "Nie przesadzaj, trzeba mieć jeszcze życie prywatne" odpowiedziała:
"Jasne. Ja mam je zwykle między trzynastą a czternastą".
Jan Cieciuch: Ciemną stroną są zagrożenia, które mogą zgasić radość odkrywania. Dzisiaj jednym z najbardziej powszechnych
zagrożeń jest zamiana środka z celem w zakresie istoty pracy naukowej, czyli publikowania. Jeśli się coś lubi i fajnego wymyśli,
to w oczywisty sposób chce się to zakomunikować innym, zatem publikowanie to tak naprawdę okrzyk do koleżanek i kolegów:
„hej, patrzcie, jakie to fajne!” Oczywiście trzeba to ubrać w pewien język, kod, ale chodzi właśnie o to, żeby z tej radości
krzyknąć, żeby oni to usłyszeli, no i żeby ich przekonać, że to fajne. Może jednak zdarzyć się tak, że z różnych powodów
naukowiec zaczyna patrzeć na swoją pracę przez pryzmat "konieczności publikacji". To jest prosta droga do nieszczęścia.
W takiej sytuacji należy albo zmienić nastawienie albo zawód.
Jacek Tomczyk: Ciemną stroną nauki, przynajmniej w polskiej rzeczywistości, jest utopienia
naszego czasu w sprawy administracyjno-organizacyjne. Jak wiele czasu wyparowało przez
kolejne wizyty w biurach i przekonywaniu, że to: "jest niezbędne". Chcemy "wyhodować"
Noblistów, lecz zamiast importować modele z uczelni, gdzie oni pracują, powielamy wciąż te
same nasze błędy.
Adam Świeżyński: Dziękuję za rozmowę.
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CZY STUDENCI
LUBIĄ STUDIOWAĆ?
Studia są czasem wyjątkowym podczas całej życiowej ścieżki
edukacyjnej. W zdecydowanie większym stopniu niż wcześniej
człowiek decyduje zarówno o edukacji, jak i o ludziach, jakimi
się otacza. To właśnie jest ważne, o ile nie najważniejsze,
w trakcie studiów – zarówno wykładowcy jak i inni studenci.
Nawet najbardziej trafny wybór kierunku – w szczególności
humanistycznego – bez możliwości rozwoju i życia tym, czego
się człowiek nauczył, będzie wyborem jałowym. Zarazem
pewien stopień rozminięcia się w wyborze między
zainteresowaniami, a kierunkiem – wybór psychologii zamiast
socjologii; filozofii zamiast teologii bądź historii – jeśli trafimy
na inspirujących wykładowców, koleżanki i kolegów otwartych
na dyskusję, może być rozwijającym. Ja trafiłam na
prowadzących, którzy dzielą się nie tylko wiedzą, lecz również
fascynacją danym tematem, otwartych na studiujących
i chętnych do pomocy oraz ukierunkowania studiujących.
Również kontakt z innymi studentami, nie tylko z mojego
kierunku, którzy są otwarci na liczne dyskusje, potwierdza, że
trafiłam dobrze. Jest to czas rozwijający mnie, zarówno jeśli
chodzi o wiedzę i zainteresowania, jak i towarzysko. Dlatego
właśnie mogę powiedzieć, że studiowanie lubię i życzyłabym,
aby każdy mógł stwierdzić to samo.
(MPU)
Studiowanie jest niebezpieczne, ponieważ wywraca do góry
nogami życie wielu ludzi. Dlatego studenci potrzebują
uczelni, która tworzy przestrzeń dla zbudowania wspólnoty
nauczających i nauczanych; dopiero w niej może
konstytuować się nauka. Warto studiować, aby rozwijać
w sobie dyspozycję do świadomego uczestnictwa w wiedzy.
(Michał Sołtysik, magistrant filozofii i kulturoznawstwa)

Jestem na IV roku Ochrony Środowiska i poznałem sporo osób
z innych kierunków. W większości, jeżeli student lubi studiować,
to korzysta z największego (według mnie) atutu UKSW, czyli
społeczności i możliwości, które daje nam uczelnia –
uczestnictwo w Kołach Naukowych, Samorządzie itd. Według
mnie, większość osób które się tam znajdują, są zadowolone ze
studiowania, ponieważ mają motywacje do spędzania czasu na
UKSW. Oczywiście jest wiele osób, które nie uczestniczą
w pozauczelnianym życiu, ale nadal znajdują dobrych
wykładowców, dzięki czemu poziom pozytywnej energii
i zadowolenia studenta jest wysoki. Najczęściej, jeżeli student
jest niezadowolony ze studiów na UKSW, to dlatego, że spotkał
się
z wykładowcą, z którymi ciężko się porozumieć, ale takie
sytuacje są nieuniknione, ponieważ każdy myśli inaczej.
Dodatkowym powodem może być wybranie złego kierunku, lub
za wczesne zaczęcie studiów.
(Paweł P.)

Na początku studia wzbudzają mieszane uczucia. Z jednej
strony budzą ekscytację i fascynację z powodu rozpoczęcia
nowego, policealnego, etapu życia młodego człowieka. Jednak
dla wielu jest to czas nie tylko nauki podczas studiów, ale także
ważna lekcja życia. Studiowanie stało się popularne. Natomiast
sztuką jest dobrze wybrać kierunek, który nie tylko
w przyszłości będzie wiązał się z pracą zawodową. Na pewność
związaną z dobrym wyborem kierunku wpływa również
atmosfera panująca na uczelni. Mimo różnych sytuacji, którym
musi sprostać student, właśnie umiejętność odnalezienia siebie
w obranej drodze oraz to, jaka panuje przy tym atmosfera
środowiska akademickiego, decydują, czy studiowanie jest
przez niego lubiane czy nie.

Studenci lubią studiować, gdy środowisko akademickie jest odbierane przez nich jako przyjazne oraz
pozwalające na dalszy rozwój. Na pozytywny odbiór tworzonej społeczności wpływa sposób podejścia
wykładowców do studentów oraz studentów do wykładowców. Wzajemny szacunek buduje wspólnotę,
którą tworzą ludzie przekazujący wiedzę oraz ci, którzy chcą ją pogłębić. Pozytywny odbiór studiów ma
swoje odzwierciedlenie w pilności studenta, która łączy ze sobą zarówno obecność na zajęciach, jak
również końcowy wynik jego starań, jakim są oceny z egzaminów. Gdy się coś lubi, chce się to poznawać
i doskonalić. Zatem lubienie studiów jest także zaangażowaniem w dodatkowe aktywności, które
pozwalają pogłębić wiedzę oraz kształtują charakter. Dobrym miejscem do dalszych dociekań są koła
naukowe związane z obranym kierunkiem studiów oraz działania społeczne. Student, „któremu się chce”
wykorzystuje dany mu czas studiów w jak największym stopniu. Czas studiów nie jest łatwy, ponieważ
jest to czas poznawania siebie, cementowania wartości życiowych, czas wielu prób, wyborów oraz
stanowi sprawdzian motywacji prowadzących nas do celu. Intensywny okres studiów nazywany jest przez
wielu najlepszym okresem w życiu. Docenia się go wtedy gdy minie. Sądzę, że każdy etap w życiu jest
wyjątkowy i nie należy ich ze sobą porównywać, jednak mimo wszelkich przygód związanych ze
studiowaniem cieszę się, że podążyłam tą drogą. Jako studentka ostatniego roku studiów magisterskich
uważam, że lubię studiować, bo studia zmieniają wiele w człowieku.
(Agnieszka Żelizkowicz, studentka ochrony środowiska)

(Julia)
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