Badania naukowe
na UKSW

Jednym z filarów rozwoju uniwersytetu jest nauka. Budując UKSW jako nowoczesny uniwersytet
przyszłości, oparty na wartościach, wiele uwagi poświęcamy badaniom naukowym, prowadzonym
zwłaszcza w ramach otrzymywanych grantów i projektów. Cieszy fakt, że w ostatnich latach
znacząco wzrosła ich liczba, co szczegółowo prezentuje niniejsza publikacja, zawierająca wykaz
aktualnie realizowanych projektów naukowych.
JM Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
Rektor Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w swoją misję
wpisane ma prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie. Za
fundamentalną przesłankę naszej działalności uznajemy otwarty, uniwersalny i globalny charakter badań naukowych, a także wysoki standard etyczny
i rzeczowy argumentacji, prowadzenia dyskusji i wzbogacania zasobu wiedzy.
Bazując na tysiącletniej i ogólnoświatowej tradycji Uniwersytetów Katolickich,
nasza Uczelnia odnosi coraz większe sukcesy w przyczynianiu się do rozwoju
nauki. Dziś do Państwa rąk trafia publikacja, która potwierdza to i ukazuje
szerokie spektrum badań naukowych prowadzonych na UKSW.
Celem każdego naukowca jest dążenie do zdobywania nowej wiedzy
i doskonałości naukowej. Uzyskanie grantu badawczego potwierdza, że
naukowiec pewnie kroczy po ścieżce naukowego rozwoju. Przy każdym
rozpoczynającym się projekcie, wyrażam podziw dla trudu, który naukowiec
włożył w prace nad przygotowaniem i planowaną realizacją swojego projektu.
Działanie to jest ważne na kilku poziomach – dla samego naukowca,
dla Wydziału, na którym pracuje, dla całej Uczelni, ale także dla rozwoju
społeczeństwa, nauki i ogólnoświatowego zasobu wiedzy.
Na naszej Uczelni pracuje i studiuje wiele wybitnie utalentowanych osób.
Potwierdzeniem ich talentów jest m.in. zróżnicowanie tematyczne badań,
które prowadzą. Mnogość dziedzin naukowych, w których podejmowany jest
trud prowadzenia badań – od teologii, przez archeologię, filologię klasyczną,
filozofię, historię, kulturoznawstwo, teatr i film, politologię, prawo, psychologię,
socjologię po biologię i chemię – potwierdza, że UKSW to ważny punkt na
mapie polskiej i światowej nauki.
Z dumą oddaję do Państwa rąk niniejszą publikację i zachęcam do
podróży przez fascynujący świat badań naukowych prowadzonych na UKSW.
Jako Prorektor odpowiedzialny za naukę na naszej Uczelni zapewniam zaś, że
badania naukowe zawsze mogą liczyć u nas na wsparcie.
Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
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Nauki humanistyczne i sztuka – Archeologia
Korelacja faz osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego w Polsce północnowschodniej z przemianami środowiska przyrodniczego, w świetle badań osadów jeziornych
– Narodowe Centrum Nauki, Opus
Kierownik projektu
prof. dr hab. Jerzy Antoni Nitychoruk, Państwowa Szkoła Wyższa
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Ze strony UKSW w projekt zaangażowany jest Pan dr Fabian Welc,
WNHiS UKSW, adiunkt w Instytucie Archeologii, Katedra Zarządzania
Dziedzictwem Kulturowym, Archeologii Krajobrazu i Archeologii
Niedestrukcyjnej

Skład zespołu badawczego
Projekt realizowany w ramach konsorcjum.
Lider - Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej
Partner – UKSW WNHiS

Opis projektu
Celem projektu jest korelacja poszczególnych faz osadnictwa
pradziejowego
(neolit,
epoka
brązu
i
żelaza)
oraz
wczesnośredniowiecznego z przemianami środowiska przyrodniczego
obszaru Warmii i Mazur na bazie wszechstronnych analiz osadów
jeziornych, które jak wykazały już wstępne badania, stanowią unikalne
archiwum zmian środowiskowych wraz z zapisem antropopresji.
Badanie i tym samym wyszczególnienie faz osadniczych opiera
się głównie na analizie materiału archeologicznego pozyskanego
w trakcie wykopalisk. W przypadku regionu Warmii i Mazur
odtworzenie poszczególnych etapów dawnego osadnictwa utrudnia
nie tylko brak źródeł pisanych ale również fragmentaryczność danych

archeologicznych. Wyniki przeprowadzonych dotychczas badań
wykopaliskowych, pozwalają jedynie w wielkim przybliżeniu określić
momenty intensywnego osadnictwa na omawianym terenie. Aby
uchwycić z jednej strony aktywność dawnego człowieka, poznać
wpływ jaki wywierał na środowisko (antropopresja) oraz uzyskać
wgląd w kwestie jak zmiany środowiskowe i klimatyczne stymulowały
lub hamowały procesy osadnicze, planuje się odczytać bogate,
a dotychczas mało wykorzystane archiwum jakim są osady jeziorne
Warmii i Mazur. Ostatecznym celem projektu jest odtworzenie
precyzyjnego scenariusza zmian środowiskowych w regionie Warmii
i Mazur oraz jego korelacja z fazami osadniczymi.
Użycie metody analizy osadów jeziornych dla miejsc gdzie obiektom
archeologicznym towarzyszą jeziora, pozwala na odtworzenie nie tylko
momentów (faz) osadnictwa, ale również jego intensywności i długości
oraz pozwoli stworzyć dokładną chronologię zasiedlenia obszaru
Warmii i Mazur. Aby uchwycić wzajemną relację między zmianami
środowiskowymi a przemianami osadniczymi, i następnie wykonać
zbiorczą korelację chronostratygraficzną dla całego regionu, zespół
badawczy pobierze rdzenie z pięciu odpowiednio wyselekcjonowanych
zbiorników jeziornych, w pobliżu których znajdują się duże obiekty
osadnicze (grodziska, refugia, itd.), charakteryzujące się co najmniej
dwoma fazami zasiedlania (średniowiecze oraz epoka żelaza lub
brązu).
W ramach projektu stosuje się szereg metod badawczych,
w tym geochemicznych, geofizycznych, paleontologicznych,
sedymentologicznych, które pozwalają ten zapis w pełni odczytać
i odtworzyć sekwencję kolejnych faz osadniczych w oparciu o ramy
chronologii radiowęglowej.
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Nauki humanistyczne i sztuka – Archeologia
Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej
– Narodowe Centrum Nauki, Symfonia
Kierownik projektu

Opis projektu

Prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk,
WNHiS UKSW, Instytut Archeologii.
Profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Instytutu
Archeologii oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN; mediewista
archeolog, członek Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN.
Opublikował ponad 400 publikacji (w tym 12 książek) z zakresu historii
i archeologii wczesnego średniowiecza Polski, Europy ŚrodkowoWschodniej, Skandynawii i wysp północnego Atlantyku.

Skład zespołu badawczego
Dr Joanna Wawrzeniuk,
Stepaniuk, dr Grzegorz
Magdalena Rutyna, mgr
Kamil Niedziółka, dr hab.
na wrzesień 2017)

mgr Dariusz Krasnodębski, dr Mirosław
Ryżewski, mgr Michał Jakubczak, mgr
Roman Szlązak, mgr Michał Szubski, dr
Fabian Welc, dr hab. Jacek Tomczyk (stan

Najważniejsze publikacje naukowe powstałe
w ramach projektu
Projekt w początkowej fazie realizacji, więc nie ma jeszcze
stosownych publikacji, ale pierwsze wyniki badań zaprezentowano
już na konferencjach naukowych w Polsce i na kongresie European
Association of Archaeologists w Maastricht.
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Celem projektu pt. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy
Białowieskiej jest przedstawienie w formie zwartego zbioru informacji
o zasobach kulturowych i przyrodniczych związanych z działalnością
człowieka w przeszłości na terenie całego polskiego kompleksu
Puszczy Białowieskiej. Badania terenów leśnych w przeszłości nie
cieszyły się popularnością z powodu zwartej roślinności i braku
możliwości pozyskiwania znalezisk z powierzchni. Obecnie jednak
nowe, nieinwazyjne narzędzie jakim jest lotnicze skanowanie
laserowe ALS (Airbone Laser Scanning) pozwala na odrzucenie
teorii o „pustce osadniczej” terenów leśnych. Potwierdzają to wyniki
dotychczasowych badań wykopaliskowych, sondażowych czy
obserwacje miejsc, gdzie naruszeniu uległa ściółka leśna, a także
piaskowych kąpielisk, tzw. „paprzysk” żubrów, nory lisów i borsuków,
kretowiny oraz buchtowiska dzików. Podobnie wykorzystuje się
licznie występujące w naturalnym lesie wykroty, w których pomiędzy
korzeniami drzew wywróconych na stanowiskach archeologicznych,
znaleźć można ceramikę lub krzemienie, wskazujące na obecność
w tym miejscu osad lub cmentarzysk. Nie bez znaczenia jest również
obserwacja miejsc odsłoniętych podczas prac porządkowych w lesie
oraz na drogach gruntowych. Zebrane dotychczas materiały
wskazują, że działalność człowieka w Puszczy sięga środkowej epoki
kamienia. W projekcie wykorzystane będą również inne nieinwazyjne
metody badania stanowisk archeologicznych zidentyfikowanych
na mapach NMT (Numeryczny Model Terenu). Dane te zostaną
uzupełnione o opracowania przyrodniczych map GIS (Geographic
Information System), archiwalnych i współczesnych, geomorfologię
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terenu, kwerendę archiwalną i źródłową związaną z historią badań
archeologicznych i historią Puszczy Białowieskiej. Uzupełnieniem
będą badania inwazyjne: wiercenia wybranych obiektów, badania
sondażowe oraz niewielkie wykopy wybranych stanowisk w celu
ustalenia ich chronologii i przynależności kulturowej. Pobrane próbki
poddane zostaną wieloaspektowym badaniom laboratoryjnych,
ze szczególnym uwzględnieniem analiz środowiskowych i wraz
z opracowanym materiałem zabytkowym będą stanowiły podstawę do
dalszej interpretacji.
Badanie dziejów człowieka na terenach leśnych ściśle związane jest
z odkrywaniem i rekonstrukcją środowiska przyrodniczego oraz jego
zmianami pod wpływem ingerencji „kultury”. Dlatego niezbędna jest
współpraca archeologii z naukami przyrodniczymi, co pozwoli na pełne
udokumentowanie i zrozumienie dziejów Puszczy.
Rezultatem tego projektu będzie prezentacja zmian antropogenicznych
i przyrodniczych Puszczy Białowieskiej od epoki kamienia do czasów
nowożytnych (koniec XVIII wieku), tj. wpływu człowieka na środowisko
w przeszłości w specyficznym terenie puszczańskim. Uzyskane
staną się podstawą do opracowania planu ochrony dziedzictwa
archeologicznego Puszczy.
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Nauki humanistyczne i sztuka – Filologia klasyczna
Dionizos w polityce religijnej cesarzy od Oktawiana Augusta do końca dynastii Sewerów.
Perspektywa interdycyplinarna – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Kierownik projektu
Dr Filip Doroszewski, adiunkt w Instytucie Filologii Klasycznej
i Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.
Filolog klasyczny, grecysta, badacz religijności świata antycznego,
w szczególności dialogu między kulturą wczesnochrześcijańską
i tradycją antyczną. Jego książka „Orgie słów. Terminologia misteriów
w Parafrazie Ewangelii wg św. Jana Nonnosa z Panopolis” ukazała się
niedawno w serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Skład zespołu badawczego
F. Doroszewski (UKSW) kierownik, Dariusz Karłowicz (Teologia
Polityczna) główny wykonawca, Małgorzata Krawczyk (de domo
Sołek) (UW) wykonawca, Sławomir Poloczek (UW) wykonawca, Marek
Job (UŚ) wykonawca

Najważniejsze publikacje naukowe powstałe w ramach projektu
Wynikiem prac zespołu (przewidzianych do końca maja 2019r.) będzie
monografia poświęcona Dionizosowi w rzymskim życiu politycznym
począwszy od końca republiki aż po kres dynastii Sewerów. Publikacją
towarzyszącą będzie angielskojęzyczny tom pokonferencyjny
stanowiący pokłosie międzynarodowej sesji naukowej poświęconej
związkom Dionizosa i polityki w świecie antycznym. Sesja przewidziana
jest na wrzesień 2018r.
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Opis projektu
Interdyscyplinarny zespół złożony jest z badaczy o uzupełniających
się specjalnościach starożytniczych: archeologa, filologa, filozofa,
historyka i religioznawcy. Badania zespołu mają charakter nowatorski
i wypełniają dotkliwą lukę we współczesnej wiedzy o związkach polityki
i religii w czasach antycznych, tworząc nowe narzędzie badawcze do
ich poznawania i opisywania. Jak dotąd nikt nie podjął próby pełnej
analizy roli Dionizosa w polityce religijnej rzymskich cesarzy, nie istnieje
na ten temat żadna monografia. Musi jawić się to jako paradoks,
zważywszy na fakt, że od dawna dyskutuje się ważną rolę symboliki
dionizyjskiej (i szerzej, religijnej) w wizerunku władców hellenistycznych
oraz w propagandzie triumwiralnej i augustowskiej, a także, że bierze
się pod uwagę jakąś formę „rehabilitacji” Dionizosa i jego kultu
w ideologii władzy za rządów Oktawiana Augusta. Podobnie jest
w przypadku związków kultu Dionizosa z władzą cesarską za dynastii
Antoninów i Sewerów. Choć na poziomie zestawienia źródeł związki
te są dobrze stwierdzone, to wciąż brak ich dogłębnej i wielostronnej
interpretacji.
Badania zespołu włączają polską humanistykę w niezwykle ożywiony
dziś i ważny w nauce światowej nurt badań nad miejscem i rolą
Dionizosa w świecie antycznym i we współczesnej kulturze. Ożywienie
to przenika również do Polski, choć przede wszystkim w odniesieniu
do kultury greckiej. Ważnym wyjątkiem w zakresie kultury rzymskiej
jest opracowanie Dionizos w Rzymie autorstwa Danuty Musiał (2009),
które jednak nie wykracza poza przełom republiki i pryncypatu.
Badania są więc jego uzupełnieniem i kontynuacją.
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Niezwykle istotny związek Dionizosa i dionizyjskości z życiem publicznym
greckich poleis został już dobitnie udowodniony. W realiach cesarstwa
rzymskiego związek ten wciąż czeka na gruntowne opracowanie.
Badania zespołu mają więc charakter pionierski i pozwolą na pełniejsze
określenie tożsamości politycznej człowieka rzymskiego antyku,
pokazując jak i dlaczego tożsamość ta kształtowana była także przez
element dionizyjski. To z kolei przygotuje grunt do lepszego zrozumienia
dzisiejszego pluralizmu postaw wobec przenikania się religii i polityki
– zagadnienia marginalnie tylko poruszonego w odwołujących się do
antycznych korzeni analiz współczesnej myśli politycznej (np. Hannah
Arendt, Leo Strauss, Eric Voegelin), którego wagę potwierdza jednak
dokonujący się obecnie tzw. zwrot post-sekularny (Jürgen Habermas)
w studiach nad współczesnym społeczeństwem.
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Nauki humanistyczne i sztuka – Filologia klasyczna
Konstruowanie wizerunku uchodźców w polskim dyskursie publicznym
– Narodowe Centrum Nauki, Opus
Kierownik projektu
dr Piotr Jakubowski, adiunkt WNH UKSW, Instytut Filologii Klasycznej
i Kulturoznawstwa

Skład zespołu badawczego
Prof. dr hab. Waldemar Kuligowski – Instytut Etnologii i Antropologii
Kulturowej UAM,
Dr Rafał Cekiera – Instytut Socjologii UŚ,
Dr Margaret Ohia-Nowak

Najważniejsze publikacje naukowe powstałe w ramach
projektu
Projekt rozpoczął się w lipcu 2017 r.
1. P. Jakubowski, Uchodźcy jako kozioł ofiarny ver. 2.0. Figury i schematy
internetowej mowy nienawiści wokół tzw. kryzysu migracyjnego,
„Kultura – Media – Teologia” 2017, nr 8 (w druku).

Opis projektu
„Zderzenie starych i nowych mediów”, o którym pisał Henry
Jenkins, stanowi dziś podłoże, na którym rozwijają się narracje
o „zderzeniu cywilizacji”, zaczerpnięte z geopolitycznej diagnozy
Samuela Huntingtona. Problemy tożsamości i odmienności
kulturowych, międzykulturowych strategii i relacji względem Innego,
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od dziesięcioleci dyskutowane na gruncie nauk o kulturze, znalazły
się obecnie w samym centrum społecznego zainteresowania
i zaczęły funkcjonować na masową skalę w przekazach politycznych,
publicystycznych, informacjach medialnych, a także prywatnych
dyskusjach, toczonych coraz częściej za pośrednictwem Sieci. Opinie
o uchodźcach, rozdzielone na dwa przeciwstawne dyskursy – etycznej
odpowiedzialności i bezpieczeństwa, napędzające odpowiednio
dyskurs pro- i antyuchodźczy – wyraźnie podzieliły społeczeństwo.
Temat uchodźców uwydatnia głęboką dysproporcję między skalą
wyobrażeń oraz stopniem emocji, jakie one wywołują, a stanem
wyłaniającym się z badań, statystyk i prognoz. Polska jest krajem
względnie monokulturowym i monoetnicznym. Wizerunki uchodźców
obecne w polskim dyskursie publicznym w niewielkim stopniu
mogą bazować na bezpośrednich obserwacjach oraz ulec realnej
weryfikacji. Społeczeństwo pozostaje uzależnione od różnych form
reprezentacji i mediatyzacji. Dlatego też niezwykle istotna jest rzetelna
naukowa analiza i krytyczna refleksja nad kanałami komunikacji
w konwergentnym modelu medialnym oraz charakterem treści
cyrkulujących w jego obrębie. Taki też cel stawiamy sobie przed
naszym badaniem, w którym korzystając z metod jakościowych (analizy
dyskursu, krytycznej analizy materiałów wizualnych, metod etnografii
wirtualnej), poddamy analizie obecne w dyskursie publicznym przekazy
dotyczące uchodźców.
Mechanizm reprezentacji/kreowania wizerunku jest wielopoziomowy
i obejmuje, w omawianym przypadku, m.in.: stosowane słownictwo
(uchodźca, imigrant, imigrant ekonomiczny, „tak zwany uchodźca”)
z sugestią określonych konotacji (mamy tu do czynienia z kulturową walką
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o znaczenie znaku); formułowane dystynkcje między tymi kategoriami;
tworzenie wizualnych modeli tego, jak „powinien wyglądać” uchodźca,
odwołujące się przede wszystkim do wyznaczników ekonomicznych,
genderowych i wiekowych; wykorzystanie określonych figur i etykiet,
częstokroć wspierających retorykę demaskacji; artykulacje różnic
kulturowych (schematy „my” – „oni”) i wizje międzykulturowych strategii
(izolacjonizm, majorytaryzm, asymilacja, integracja, wielokulturowość).
Każdy z wymienionych aspektów funkcjonuje w obrębie różnorodnych
jakościowo przekazów (podstawowy podział rozróżnia przekazy oddolne
i odgórne, które w konwergentnym modelu medialnym wykazują
zdolność do przeplatania się i obopólnych wpływów). Ponadto, cały
mechanizm traktować należy jako proces, który ma swoją historię
i toczy się również „tu i teraz”. Nasze badanie nie odwołuje się zatem
wyłącznie do deskrypcji dyskursu z przeszłości, lecz stawia sobie za
cel przedstawienia diagnoz mających konkretne aplikacyjne aspekty,
sprzyjające prowadzeniu rzetelnego i odpowiedzialnego dialogu na
tematy antagonizujące społeczność w epoce wielkich migracji ludności.

społecznych. Innymi słowy, są zarazem pochodną oraz źródłem opinii
i nastrojów publicznych. Narastająca niechęć i wzrost uprzedzeń
wobec cudzoziemców – objawiające się nie tylko w deklaracjach, ale
i poprzez rosnącą liczbę aktów przemocy na tle etnicznym i rasowym
– są konsekwencją określonego formułowania przekazów, strategii
retorycznych i przedstawieniowych obecnych w dyskursie publicznym.
W obliczu takiego stanu rzeczy badawcza analiza jego mechanizmów,
włącznie z możliwością krytycznej interwencji w aktualny jego kształt,
staje się przedmiotem odpowiedzialności humanistyki, która winna
być wyczulona na wszelkie przejawy napiętnowania, wykluczenia
i niesprawiedliwości obecne w sferze publicznej.

Naukowa analiza mechanizmu kształtowania wizerunku uchodźców
stanowi nie tylko badawcze wyzwanie, ale także przedmiot najwyższej
społecznej wagi. Badanie dyskursów, jakie toczą się wokół problemu
uchodźców, pozwoli zidentyfikować źródła wiedzy o problemie,
wzajemne interakcje między światem polityki i mediów a świadomością
społeczną, najlepiej przyswajalne formy komunikatów, płaszczyzny
i sposoby artykulacji własnych przekonań, schematy prowadzenia
dyskusji, wyznawane wartości i ich interpretacje. Publiczne wypowiedzi
na temat uchodźców, traktowane jako teksty kultury, jednocześnie
reprezentują, jak i mają moc kreowania szerszych schematów
myślenia, postrzegania i oceny określonych zjawisk czy grup
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Nauki humanistyczne i sztuka – Filologia klasyczna
Dialog poklasyczny. Przemiany gatunku w starożytności
– Narodowe Centrum Nauki, Sonata
Kierownik projektu
Dr Katarzyna Jażdżewska, Adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych
UKSW.
Filolog klasyczny, tłumaczka starożytnej literatury greckiej.

Opis projektu
Celem projektu jest analiza przemian gatunku dialogu
w starożytności w okresie pomiędzy Platonem i Ksenofontem
a końcem III wieku n.e. poprzez (1) zebranie i przeanalizowanie
świadectw dotyczących użycia dialogu począwszy od połowy IV w.
p.n.e. po I w. n.e. oraz (2) analizę dialogów - ich form, konwencji,
treści - pierwszych trzech wieków okresu cesarstwa rzymskiego.
Z powodu zaginięcia większości tekstów literackich i filozoficznych
okresu hellenistycznego trudno określić, jak popularny był dialog
w tym okresie. O ile w pierwszej połowie IV w. p.n.e. dialog
stanowił główny format tekstu filozoficznego (Platon, Ksenofont,
pozostali sokratycy), w późniejszych dekadach i wiekach powstają
nowe filozoficzne i popularno-filozoficzne formy (traktat, diatryba,
konsolacja, komentarz, itd.). Jednakże, wbrew rozpowszechnionej
opinii, dialog nie wychodzi zupełnie z użycia, by następnie zostać
wskrzeszonym przez Cycerona w języku łacińskim i Plutarcha
w języku greckim. Dialogi tworzył Arystoteles i perypatetycy (Klearch,
Heraklejdes z Pontu, zapewne Teofrast), a także przedstawiciele
innych szkół filozoficznych, np. Stilpo z Megary, Epikur (Symposium)
i pierwsi Stoicy. Zbiór dialogów pseudo-platońskich, które w większości
powstawały pomiędzy połową IV w. p.n.e. i I w. p.n.e. również stanowią
świadectwo zainteresowania dialogiem w okresie hellenistycznym.
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Punktem wyjścia projektu jest hipoteza, że dialog w okresie pomiędzy
Platonem a Plutarchem odgrywał ważniejszą rolę, niż się powszechnie
przyjmuje, i że model, zgodnie z którym po zarzuceniu dialogu w okresie
hellenistycznym nastąpiło odrodzenie tego gatunku w literaturze
greckiej w I w. n.e. (lub w I w. p.n.e. w literaturze rzymskiej) jest niesłuszny.
Ogromna różnorodność dialogów okresu wczesnego cesarstwa - myślę
tu o autorach takich jak Filon z Aleksandrii, Dion Chryzostom, Plutarch
- oraz różnice pomiędzy ich dialogami a dialogami platońskimi
i ksenofontowymi wskazują na to, że w okresie hellenistycznym
nastąpiła transformacja i zróżnicowanie dialogu, które wywarły wpływ
na kształt i formy gatunku, które znajdujemy u późniejszych autorów.
Potwierdzenie tej tezy wymagać będzie zebrania i przeegzaminowania
świadectw dotyczących użycia gatunku dialogu w okresie pomiędzy
połową IV w. p.n.e. a I w. n.e. oraz analiza i typologia zachowanych
dialogów okresu cesarstwa (I-III w. n.e.).

Nauki humanistyczne i sztuka – Filologia klasyczna
Koncepcja duszy w pismach greckich komentatorów Arystotelesowego do de anima
(Aleksander, Temistiusz, Symplicjusz, Filoponus) – Narodowe Centrum Nauki, Opus
Kierownik projektu
Dr hab. Joanna Komorowska, prof. UKSW, WNH UKSW, Kierownik
Katedry Literatury Greckiej i Bizantyjskiej
Członkostwo organizacji i gremiów naukowych:
hh Członek - współpracownik Komisji Filologii Klasycznej Polskiej
Akademii Umiejętności;
hh Członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego;
hh Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Łacińskiego
i Kultury Antycznej.
Zainteresowania badawcze:
hh filozofia okresu Cesarstwa, kultura okresu Cesarstwa
hh literatura II-III wieku n.e.
hh tragedia okresu klasycznego

Najważniejsze publikacje naukowe powstałe w ramach
projektu
1. J. Komorowska, Dar dla Muz: rzecz o Plutarchowych Quaestiones
convivales księdze dziewiątej, w: Studia analityczne i mediewistyczne,
tom 12, s. 37-49, 2014.
2. J. Komorowska, Egzegeta i jego nauka: Filiponosa wstęp do traktatu
o duszy, w: Studia Philosophica Wtarislaviensia, tom IX, 3, s. 125-128,
2014
3. J. Komorowska, Jana z Aleksandrii wskazówki co do lektury
Arystotelesowego O duszy, oparte na wykładach Ammoniosa,
syna hermeiasa i spostrzeżeń własnych, w: Studia Philosophica
Wtarislaviensia, tom IX, 3, s. 129-150, 2014
4. J. Komorowska, Temistiusza Parafraza traktatu O duszy, wykład
szósty (wprowadzenie, przekład, komentarz), w: Studia antyczne
i mediewistyczne, tom 13 [48], s. 55-76, 2015

5. J. Komorowska, Defining Philosophy (I): An inquiry into the internal
dynamics of Ammonius’ prooimion to his commentary on the Isagoge
of Porphyry (in Isag. 1. 1-17 Busse), w: EOS: commentarii Societatis
Philologae Polonorum , Tom: 103, Zeszyt: 1, Strony: 75-87
6. J. Komorowska, Quod Animi Mores i psychologia Klaudiusza Galena,
w: Studia Philosophica Wratislaviensia, Tom: 11, Strony: 85-90
7. J. Komorowska, Galena traktat o tym, że zdolności duszy są
następstwem zmieszania jakości w ciele [przekład, przypisy], w: Studia
Philosophica Wratislaviensia, Tom: 11, Strony: 91-112
8. J. Komorowska, Temistiusza parafraza O duszy, wykład trzeci, w:
Aleksander z Afrodyzji O duszy, BPLS 19, s. 163-186, 2016

Opis projektu
Cel projektu - Identyfikacja i analiza trudności związanych
z interpretacją kluczowych dla sformułowania definicji duszy rozdziałów
Arystotelesowego traktatu de anima w pismach komentatorów
(traktacie de anima Aleksandra z Afrodyzji, Parafrazie Temistiusza,
komentarzach do de anima autorstwa Symplicjusza i Filiponusa).
Rozpoznanie i określenie indywidualnych preferencji interpretacyjnych
komentatorów, a także rozpoznanie kierujących nimi przesłanek
metodycznych i merytorycznych. Zbadanie wzajemnych relacji
między komentatorami na przykładzie dyskusji Arystotelesowskiej
definicji duszy, rozważań o umyśle, definicji phantasia. Zbadanie
języka używanego przez komentatorów w opisie duszy, prześledzenie
modyfikacji semantycznych i ideowych zachodzących w poszczególnych
komentarzach Wstępne rozpoznanie wpływu wybranej formy wkładu
na argumentację. Przekład relewantnych fragmentów komentarzy,
stworzenie analitycznego słownika terminów filozoficznej
psychologii.
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Nauki humanistyczne i sztuka – Filozofia
Niepoznawalność Boga jako element polemiki antyariańskiej – problematyka ontologiczna
i epistemologiczna – Narodowe Centrum Nauki, Opus
Kierownik projektu
ks. dr hab. prof. UKSW Tomasz Stępień
ks. Tomasz Stępień – ur. w 1969 r. w Warszawie; kapłan Archidiecezji
Warszawskiej (wyświęcony w 1994r.), doktor habilitowany filozofii,
profesor UKSW w Warszawie. Historyk filozofii, kierownik katedry
Filozofii Religii umiejscowionej w Instytucie Dialogu Kultury i Religii na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, wykładowca Wyższego Metropolitalnego Seminarium
Duchownego w Warszawie. Zajmuje się badaniami dotyczącymi
filozofią późnej starożytności chrześcijańskiej i pogańskiej, filozofią
Boga i antropologią filozoficzną.

Skład zespołu badawczego
dr. Karolina Kochańczyk-Bonińska (Akademia Sztuki Wojennej
w Warszawie), dr. Marta Przyszychowska (Uniwersytet Warszawski),
dr. Anna Kazimierczak-Kucharska, dr. Stanisław Kalinkowski, mgr.
Elżbieta Puławska

Najważniejsze publikacje naukowe powstałe w ramach
projektu
Jeszcze nie ukazały się żadne publikacje tekstów powstałych w ramach
projektu. Jednak przygotowujemy trzy tomy tłumaczeń z języka
greckiego tekstów polemiki Eunomiusza, św. Bazylego Wielkiego
i św. Grzegorza z Nyssy (planowany czas opublikowania 2018).
Przygotowujemy także monografię w języku angielskim podejmującą
proble-
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matykę niepoznawalności
wymienionym sporze.

Boga,

która

pojawiła

się

w

wyżej

Zostało także złożone do druku 7 artykułów naukowych, które
w najbliższym czasie ukarzą się w polskich i zagranicznych czasopismach
naukowych i publikacjach pokonferencyjnych.

Opis projektu
Polemika Ojców Kapadockich z Eunomiuszem dotycząca rozumienia
pochodzenia w Bogu jest jedną z najciekawszych dyskusji, jakie
możemy obserwować w okresie wczesnego chrześcijaństwa. Jej
dokładne przedstawienie jest samo w sobie ambitnym celem
badawczym. Aby jednak mógł on być zrealizowany, konieczne jest
dokładne zrozumienie tekstów źródłowych i ich przekład. Dlatego
właśnie pierwszym celem badawczym jest dokonanie przekładów
ocalałych dzieł Eunomiusza oraz jego adwersarzy Bazylego Wielkiego
i Grzegorza z Nyssy. Główny cel badawczy zakłada jednak nie tylko
prezentację poglądów zawartych w wyżej wymienionych tekstach,
ale także ukazanie ich znaczenia dla rozwijającej się teologii oraz
chrześcijańskiej ontologii i epistemologii. Wyniki prowadzonych badań
mają zaprezentować jedną z najważniejszych prób sformułowania na
gruncie chrześcijańskim teologii naturalnej, która korzystając z ujęć
greckich filozofów, jednocześnie znacząco się od nich różni. Pozwoli
to na ukazanie w jaki sposób rodziła się na gruncie chrześcijańskim,
doktryna o niepoznawalności Boga i w ogóle możliwości orzekania
o Nim.

Nauki humanistyczne i sztuka – Filozofia

Niezmiernie dziwny jest fakt, że ten przełomowy moment w rozwoju
teologii i filozofii do tej pory nie doczekał się w literaturze współczesnej
nie tylko solidnej monografii, ale nawet przyczynkowego artykułu.
A był to faktycznie moment przełomowy, ponieważ Eunomiusz,
w stopniu nie spotykanym u innych arian, zaczął do uzasadnienia
swoich tez posługiwać się filozofią. Spór przestał więc dotyczyć
tylko rozumienia tekstów Pisma Świętego mówiących o wzajemnych
relacjach Ojca i Syna, ale sięgnął także podstawowych zagadnień
filozoficznych. Ponieważ Eunomiusz posługiwał się przede wszystkim
pismami logicznymi Arystotelesa (Organon), aby po mistrzowsku
dowodzić swoich tez, zmusiło to także polemizujących z nim autorów,
do wykazania się świetną znajomością dialektyki. Dialektyka zaś nie
cieszyła się wcześniej dobrą sławą u chrześcijańskich autorów i dlatego
nazywano ją „dialektyką heretyków”, czy też „podłą sztuką Arystotelesa”
(Grzegorz z Nazjanzu). Wielowymiarowość owego sporu nie dotyczyła
jednak tylko tego, czy i w jakim stopniu można zastosować sztukę
sylogistycznego rozumowania do subtelnych rozważań teologicznych.
Podstawowym pytaniem był bowiem problem, jak w ogóle należy
rozumieć Pierwszą Przyczynę na gruncie filozoficznym, co wolno
o niej mówić oraz jaki stopień adekwatności posiada owo orzekanie.
Wszystkie te zagadnienia zyskały na gruncie chrześcijańskim zupełnie
nowy wymiar, ponieważ nauka Pisma Świętego przyniosła nieznaną
wcześniej Grekom koncepcję Boga, który jest Stwórcą kosmosu,
jednocześnie nie będącym jego częścią.
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Nauki humanistyczne i sztuka – Historia
Inwentaryzacja malarstwa ściennego średniowiecznego i nowożytnego na Mazowszu
– Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Kierownik projektu
Prof. dr hab. inż. Jakub Aleksander Lewicki, WNHiS UKSW,
Kierownik Zakładu Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu
Historyk i konserwator architektury i urbanistyki, specjalizacja historia
architektury nowożytnej i nowoczesnej, konserwacja zabytków.
Twórca unikalnego kierunku Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska
i autor pierwotnego programu studiów. Jest to jedna z niewielu prób
połączenia kształcenia z dwóch dziedzin nauki - ochrony zabytków
i ochrony przyrody.

Skład zespołu badawczego
dr Michał Wardzyński, dr Małgorzata Krystyna Korpała, dr Bartłomiej
Jan Gutowski, mgr Ewa Bazyl, mgr Katarzyna Chmielewska

Najważniejsze publikacje naukowe powstałe w ramach
projektu
1. J. Lewicki, Wystrój nowożytnych kościołów drewnianych na
Mazowszu. Problematyka inwentaryzatorska i badawcza [w:] Drewno
w architekturze, red. J. Kurek, t.1. Kraków 2016, s. 265-281
2. M. Korpała, Malarstwo a architektura. Przegląd nowożytnych wystrojów
malarskich w drewnianych kościołach na Mazowszu, [w:] red. J. Kurek,
t.1. Kraków 2016, s. 219-231
3. M. Korpała, O potrzebie nowego katalogu malowideł gotyckich
w Polsce. Kilka uwag na marginesie wybranych odkryć ostatnich lat [w:]
Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych
badań, Gniezno 2014, s. 413-423.
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Opis projektu
Celem projektu jest wykonanie inwentaryzacji malarstwa ściennego na
terenie Mazowsza z okresu średniowiecza i nowożytności. Inwentaryzacja
obejmuje malarstwo ścienne znajdujące się w budowlach sakralnych,
jak i w budynkach świeckich od czasów najdawniejszych do końca XVIII
wieku. Wszystkie malowidła zostaną udokumentowane fotograficznie,
zostaną opisanie jak i weryfikacji będzie poddane ich datowanie. Projekt
obejmuje obszar obecnego Województwa Mazowieckiego, co ułatwi
dostęp do dokumentacji znajdującej się w urzędach konserwatorskich.
Efektem projektu będzie inwentaryzacja malowideł ściennych na
terenie Mazowsza wraz z datowaniem, rozpoznaniem techniki oraz
z analizą stylistyczną z punktu widzenia historii sztuki. Opracowany
katalog będzie mógł być w przyszłości wydany, a także udostępniony
w formie elektronicznej.
Na terenie Mazowsza zachowało się około 800 malowideł ściennych,
z których większość znajduje się w budowlach sakralnych, a nieliczne
w budowlach świeckich. Zachowane zabytki malarstwa ściennego to
dzieła sztuki, wykonane zarówno przez twórców przeciętnych, jak i przez
wybitnych artystów (szczególnie w XVII i XVIII wieku). Dotychczas
brak jest aktualnego, jednolitego opracowania tego zespołu. Szerszych
badań i analiz doczekały się tylko poszczególne malowidła lub ich
zespoły, które wymieniano w literaturze przedmiotu ze względu na
budowle w których się znajdują lub osoby wybitnych twórców.
Badania obejmują różne zespoły zabytkowych malowideł. Najpierw
inwentaryzowane są zabytki znajdujące się w dużych miastach
(Warszawa, Radom). Kolejną badaną grupą są zabytki znajdujące się
w historycznych ośrodkach, gdzie zachowała się duża liczba malowideł
ściennych (Szydłowiec, Pułtusk, itp). które będą kolejno opracowywane
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w poszczególnych częściach Mazowsza. Ostatni etap inwentaryzacji
dotyczy pozostałych miejscowości.
Badania obejmą wszystkie malowidła ścienne z tego terenu - od
najstarszych z XIII i XIV wieku do końca wieku XVIII. Wiele malowideł
ściennych na terenie Mazowsza ma dużą wartość artystyczną i została
wykonana przez wybitnych twórców, stąd bardzo ważna będzie ich
analiza z punktu widzenia historii sztuki.

Niniejsze opracowanie ma zapoczątkować serię podobnych opracowań
(katalogów) dotyczących architektury, malarstwa i rzeźby, które będą
jednolicie opracowane i obejmą wszystkie okresy chronologiczne od
czasów najdawniejszych do najnowszych.

Praca obejmuje inwentaryzację wszystkich zachowanych malowideł
ściennych powstałych do końca XVIII wieku na terenie Mazowsza wraz
z ich analizą i dokumentacją fotograficzną. Ważną częścią pracy jest
opracowanie uporządkowanego alfabetycznie katalogu zachowanych
malowideł. W przyszłości będzie mógł on służyć do dalszych badań
nad sztuką i historią Mazowsza i innych badań dotyczących regionu.
Temat ten nigdy nie był wcześniej kompleksowo analizowany, wiele
malowideł było fotografowanych i badanych wiele lat temu, dlatego
ważne jest jego opracowanie. Wiele polichromii jest zagrożonych
zniszczeniem, jak i liczne nie znane wcześniej malowidła zostały ujawnione
dzięki pracom konserwatorskim. Opracowania inwentaryzacyjne
są zagrożone utratą ciągłości pokoleniowej, gdyż niewielu badaczy
opracowuje katalogi zabytków, co jest związane z brakiem środków
finansowych. Ze względu na kompleksową inwentaryzację zabytków
zagrożonych zniszczeniem i całościowe opracowanie wielu malowideł,
podejmowany projekt inwentaryzacyjny ma fundamentalne znaczenie
dla dziedzictwa i kultury narodowej.
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Nauki humanistyczne i sztuka – Historia
Między Centrum a Prowincją. Opracowanie dzieł Lwowskiej Szkoły Architektonicznej
– Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Kierownik projektu
Prof. dr hab. inż. Jakub Aleksander Lewicki, WNHiS UKSW.
Kierownik Zakładu Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu.
Historyk i konserwator architektury i urbanistyki, specjalizacja historia
architektury nowożytnej i nowoczesnej, konserwacja zabytków.
Autor wielu opracowań i pu8blikacji poświęconych sztuce Kresów.
Twórca unikalnego kierunku Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska
i autor pierwotnego programu studiów. Jest to jedna z niewielu prób
połączenia kształcenia z dwóch dziedzin nauki - ochrony zabytków
i ochrony przyrody.

Skład zespołu badawczego
dr Marta Wiraszka, dr Bartłomiej Jan Gutowski, dr hab. Sylwia Czyż, doc.
dr Tatiana Klimeniuk, dr Aneta Borowik, mgr Katarzyna Chmielewska

Najważniejsze publikacje naukowe powstałe w ramach
projektu
1. Jakub Lewicki, Lwowska szkoła architektoniczna w XIX i XX wieku.
Pojęcie, granice, charakterystyka [w:] Galicja – mozaika nie tylko
narodowa, ISBN 978-83-7798-196-5, T. III, Warszawa 2016, s. 58-73.
2. Jakub Lewicki, Architektura mieszkaniowa [w:] Lwów - miasto,
architektura, modernizm, red. Bohdan Cherkes i Andrzej Szczerski,
Wrocław 2016, ISBN 978-83-89262-96-7, wyd. Muzeum Architektury
we Wrocławiu, s. 89-131.
3. Jakub Lewicki, Regeneracja. Lwowskie środowisko architektoniczne
– charakterystyka działalności w okresie międzywojennym [w:] Lwów
- miasto, architektura, modernizm, red. Bohdan Cherkes i Andrzej
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Szczerski, Wrocław 2016, ISBN 978-83-89262-96-7, wyd. Muzeum
Architektury we Wrocławiu, s. 59-87.
4. Jakub Lewicki, Residential architecture [w:] Lviv - city, architecture,
modernism, ed. by Bohdan Cherkes and Andrzej Szczerski, Wrocław
2016, ISBN 978-83-89262-96-7, ed. Museum Architecture in Wrocław,
s. 89-131.
5. Jakub Lewicki, Regeneration. The Lviv architectural environment and
the characteristicts its acitvity in the interwar period [w:] Lviv - city,
architecture, modernism, ed. by Bohdan Cherkes and Andrzej Szczerski,
Wrocław 2016, ISBN 978-83-89262-98-1, ed. Museum Architecture in
Wrocław, s. 59-87.
6. Jakub Lewicki, Regulacja i odbudowa miast Galicji jako źródło
nowoczesnej teorii urbanistycznej w Europie Środkowej [w:] Odbudowy
i modernizacje miast historycznych w pierwszej połowie dwudziestego
wieku w Europie: naród, polityka, społeczeństwo, ISBN 978-83-6268948-4, Kalisz 2016, s. 107-142. Materiały z sesji: (Od)Budowa miasta
historycznego: naród, polityka, społeczeństwo a rekonstrukcje ośrodków
zniszczonych w czasie i wojny światowej, 16-17 IV 1915, Kalisz.
7. Jakub Lewicki, Reconstruction Projects for Galician Towns as a Source
of the Modern Urbanism Theory in Central Europe [in:] Reconstructions
and modernizations of historic towns in Europe in the first half of the
twentieth century. Nation, Politics, Society, Edited by Iwona Barańska
and Makary Górzyński, ISBN 978-83-62689-49-1, Kalisz 2016. Kaliskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk [Kalisz Society Of Friends Of Sciences],
s. 106-142. Materials from international conference „(Re)creating
Historical Towns and Cities. Nation, Politics, Society in Post-1914 Urban
Restorations”, Kalisz 16-17 IV 1915.
8. Jakub Lewicki, Modernizm na Wołyniu czyli jak zmieniały się Kresy [w:]
Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczpospolitej,
red. naukowa Wojciech Walczak, Karol Łopatecki, T. IV, Białystok 2013,
ISBN 978-83-934920-7-7, wydawnictwo pokonferencyjne, s. 417-457.
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9. Jakub Lewicki, Konflikt o zabytki i miejsca pamięci czyli o nowo-starym
postrzeganiu przeszłości w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989
roku,”, „Porównania-Comparisons-Srawnienija-Porovnání-Vergleiche”,
T. XIII, Poznań 2013, ISSN 1733-165X, Materiały z konferencji „Kultura
sytuacji postkolonialnej. Europa Środkowa i Wschodnia po roku, s. 203223.

Opis projektu
Celem niniejszego projektu jest dokumentacja dzieł Lwowskiej
Szkoły Architektonicznej w celu ich szerszego udostępnienia
i opracowania. Ma ona ogromne znaczenie wobec coraz bardziej
utrudnionego dostępu do źródeł w archiwach ukraińskich.
Na podstawie zgromadzonej dokumentacji zostanie opracowana
nowoczesna monografia Lwowskiej Szkoły Architektonicznej,
która będzie uwzględniała wyniki najnowszych badań polskich
i ukraińskich oraz obszernie zaprezentuje nieznaną ikonografię.
Wspomniane opracowanie będzie przeznaczone nie tylko dla
historyków sztuki, ale dla kulturoznawców, historyków, architektów
i wszystkich zainteresowanych tą problematyką. Przygotowana do
druku monografia architektury Lwowskiej Szkoły Architektonicznej
obejmie kompletne i wyczerpujące opracowanie licznych źródeł
zgodne ze współczesnym stanem badań. W wyniku realizacji
projektu zostanie opracowany i zredagowany tekst pracy wraz
z aparatem naukowym. Uzupełnieniem tekstu będzie obszerny
materiał ilustracyjny. Dzięki omówieniu problematyki działalności
architektów polskich, ukraińskich i żydowskich wyniki pracy będą
mogły być cytowane nie tylko w Polsce, ale i na Ukrainie, a nawet
w opracowaniach innych krajów. Nowatorstwo projektu polega
nie tylko na dokumentacji dzieł, ale przeanalizowaniu źródeł

dotyczących ośrodków poza lwowskich – Stanisławowa, Tarnopola
i wielu średnich i mniejszych miast Galicji jak i innych ośrodków,
gdzie działali przedstawiciele Lwowskiej Szkoły Architektonicznej.
Dlatego też duży nacisk położono na dokumentację i opracowanie
źródeł dotyczących mniejszych ośrodków.
Przedstawiony projekt badawczy znacznie wykracza poza
problematykę ograniczoną do jednego ośrodka i jednej szkoły
architektonicznej. Ma też bardzo duże znaczenie dla wyjaśnienia
kształtowania się architektury w Europie Środkowej i jej związków
z ówczesną twórczością architektoniczną w innych krajach. Wyniki
realizacji projektu będą mogły być też wykorzystane w licznych
pracach humanistycznych i z innych dziedzin polskiej – w licznych
opracowaniach teoretycznych i popularyzatorskich. Zgromadzona
ikonografia dostarczy też materiałów porównawczych do analizy
rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w Polsce i Europie
Środkowej i będzie materiałem dla historyków sztuki, kulturoznawców,
historyków i przedstawicieli innych dyscyplin. I najważniejszym
osiągnięciem projektu będzie dokumentacja źródeł zagrożonych
zniszczeniem.
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Przekład na język angielski książki: J. Naumowicz, „Prawdziwe początki Bożego Narodzenia”
oraz jej rewizja i aktualizacja autorska – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Kierownik projektu
Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz
Historyk wczesnego chrześcijaństwa, patrolog, bizantynolog, kierownik
Katedry Historii Starożytnej w Instytucie Nauk Historycznych Wydziału
Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

Opis projektu
Grant został uzyskany w konkursie w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki - „Umiędzynarodowienie» 3.a, który obejmuje
realizację „projektów służących wprowadzeniu najwybitniejszych
osiągnięć polskiej humanistyki do międzynarodowego obiegu
naukowego”. Zgodnie z warunkami konkursu, projekt obejmuje
przekład monografii na język angielski, publikację w wydawnictwie
o wysokiej randze międzynarodowej i charakteryzuje się „użytecznością
dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych poprzez zasięg
oddziaływania”.
Książka Prawdziwe początki Bożego Narodzenia została wydana
w Wydawnictwie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie w 2014 roku, uzyskała wyróżnienie Stowarzyszenia
Wydawców Katolickich FENIKS 2015 w kategorii książki
naukowej. Jej wersja angielska jest przygotowywana do publikacji
w międzynarodowym wydawnictwie Peter Lang Publishing. International
Academic Publishers, w serii: European Studies in Theology, Philosophy
and History of Religions.

20

Praca ta omawia genezę chrześcijańskiego święta Bożego Narodzenia
z punktu widzenia historii późnego antyku, ale także historii religii,
Kościoła czy liturgii. Ma charakter opracowania monograficznego jak
też badawczego. Z jednej strony bowiem przedstawia wyczerpujący
obraz stanu wiedzy, dyskusji, analizy źródeł w badaniach nad
genezą święta, z drugiej jest to praca badawcza. Przedstawia nowe,
oryginalne i odkrywcze ujęcie podjętych zagadnień, zarówno jeśli
chodzi o dokładną datę powstania święta narodzenia Jezusa, wyboru
daty obchodów, okoliczności zorganizowania tych obchodów, itd.
Książka po raz pierwszy ustala dokładną datę powstania święta
narodzenia Jezusa (Betlejem – 328 r., Rzym – 335 r.) i wyjaśnia
okoliczności zorganizowania tych obchodów. Odpowiada na pytanie,
dlaczego istniały początkowo dwie daty celebracji: 25 grudnia i 6
stycznia, a następnie jedna – przesilenia zimowego, mającego wielkie
znaczenie symboliczne. Po raz pierwszy podejmuje otwartą dyskusję
z bezpodstawnym, ale dominującym do dziś w pracach naukowych
i popularnych poglądem, że święto Bożego Narodzenia powstało, aby
zastąpić pogańskie obchody 25 grudnia.
Ukazując genezę chrześcijańskiego święta Bożego Narodzenia
książka podejmuje tematykę dyskutowaną od dawna (nawet od
wieków) w naukowych środowiskach - krajowych a jeszcze bardziej
międzynarodowych - zarówno historycznych, jak też teologicznych,
liturgicznych czy religioznawczych. Temat ten jest wciąż przedmiotem
zainteresowania i badań naukowych w wielu krajach, jak świadczą o tym
monografie na podobny temat wydane w ostatnich dziesiątkach lat
(nie licząc prac wcześniejszych, albo nowych licznych artykułów i prac
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przyczynkarskich): w języku niemieckim (H. Usener, 1909; H. Förster
- dwie rozprawy wydane w 2000 i 2007), francuskim (B. Botte, 1932;
O. Culmann), angielskim (Th. Talley, 1991; S. Roll, 1995). W tytułach
tych wszystkich monografii pojawia się termin „początek” / ”początki”
Bożego Narodzenia. Autorzy tych monografii, wciąż cytowanych jako
najważniejsze w literaturze światowej, tworzyli różne koncepcje, często
ścierające się ze sobą, ale też sami przyznawali, że trudno jest stworzyć
pełne wyjaśnienie początków tego święta i określić, kiedy, w jakich
warunkach i dlaczego ono powstało. Niniejszy projekt ma szansę
być bardzo poważnym głosem w międzynarodowej dyskusji na temat
rzeczywistych początków Bożego Narodzenia, ale też być pierwszym
całościowym i zarazem nowatorskim ujęciem, gdyż przedstawia nową
i kompleksową koncepcję czasu i miejsca powstania tego święta oraz
jego początkowego rozwoju.
Opublikowana monografia w języku polskim liczy 496 stron. W ramach
tego projektu została przepracowana, dostosowana jeszcze bardziej do
standardów międzynarodowych, oraz przełożona na język angielski.
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Ikonoklazm bizantyński - spór o koncepcję obrazu religijnego. Główne teksty źródłowe
– Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Kierownik projektu
ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz
Historyk wczesnego chrześcijaństwa, patrolog, bizantynolog, kierownik
Katedry Historii Starożytnej w Instytucie Nauk Historycznych Wydziału
Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

Skład zespołu badawczego
Do realizacji projektu włączeni są badacze, którzy mają duże
doświadczenie w zakresie tłumaczeń z języków klasycznych, w pracy
nad analizą historyczną i filologiczną tekstów źródłowych, wreszcie
obeznanych również z problematyką historyczną i teologiczną,
niezbędną w interpretacji dokumentów powstałych w kontekście
bizantyńskich sporów ikonoklastycznych.
Ks. prof. Józef Naumowicz, dr Marta Przyszychowska, dr Małgorzata
Jesiotr, dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, mgr Marcin Perłowski

Opis projektu
Grant został uzyskany w 2017 r. w konkursie w ramach NPRH
„Uniwersalia 2.2”, który „przekłady na język polski tekstów należących
do najważniejszych osiągnięć piśmiennictwa światowego”, gruntowne
naukowe opracowanie i publikację w krajowych wydawnictwach
o wysokiej randze naukowej. Ma także „charakteryzować się
użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych”.
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Celem projektu jest przekład z języka greckiego i i łacińskiego
podstawowych tekstów źródłowych dotyczących bizantyńskiego sporu
ikonoklastycznego z VIII-IX w., a więc genezy sporu o ikony, jego
przebiegu, przedmiotu, głównych protagonistów (Jan Damasceński,
Teodor Studyta) oraz przełomowych wydarzeń tej długiej i słynnej
kontrowersji. Wypracowana w czasie tego sporu koncepcja obrazu
religijnego – nieco odmienna na Wschodzie i Zachodzie - przyjęła się
i funkcjonuje do dziś w tradycji chrześcijańskiej. Szczególnie ważne
dla poznania istoty zagadnienia są pisma Jana Damasceńskiego czy
Teodora Studyty, które stanowią klasyczny wykład na temat ikon.
W ramach projektu zostaną przygotowane następujące tomy:
1. Jan Damasceński, Mowy w obronie obrazów
W tomie znajdzie się tłumaczenie trzech mów Jana z Damaszku
polemizujących z tezami ikonoklastów. To klasyczne dzieło na temat
chrześcijańskiej koncepcji obrazu religijnego i teologii ikony.
2. Teodor Studyta, Przeciw ikonoklastom
Opracowanie i tłumaczenie traktatów Teodora Studyty, który, obok
Jana Damasceńskiego, jest najbardziej znanym autorem apologii
obrazów. Tom pokaże także rozwój teorii obrazów religijnych, jaki
dokonał się od czasów Jana Damasceńskiego.
3. Pierwsza faza ikonoklazmu (726-787)
Zebranie, tłumaczenie i opracowanie źródeł dotyczących tzw.
pierwszego ikonoklazmu bizantyńskiego, zarówno fragmenty
dzieł historycznych (Teofanesa, Nicefora), które pokażą przebieg
i okoliczności sporu, jak też akt ikonoklastycznego synodu z Hieria,

Nauki humanistyczne i sztuka – Historia

pism cesarza Konstantyna V i traktatów mu przypisywanych, itd.
Wymienione źródła ukazują również istotę sporu na temat możliwości
tworzenia obrazów religijnych i ich kultu.
4. Rola papiestwa i Zachodu w bizantyńskich sporach ikonoklastycznych
Zebranie, tłumaczenie i opracowanie źródeł mówiących o roli
Rzymu, a także teologów karolińskich w sporze o obrazy. Całościowa
prezentacja i opracowanie tej problematyki pokaże w nowym świetle
– niedoceniane w sposób wystarczający w dotychczasowych pracach
- zaangażowanie Rzymu w obronę obrazów, a także reakcję cesarza
bizantyńskiego na to zaangażowanie (kwestia odebrania jurysdykcji
kościelnej w Illirykum). Ukaże także, jak ukształtowała się odmienna
niż na Wschodzie zachodnia koncepcja obrazu religijnego.

teologów i filozofów. Teksty te i zagadnienia są ważne nie tylko dla
poznania historii cesarstwa bizantyńskiego w VIII-IX wieku, ale także
dla zrozumienia dalszego rozwoju sztuki religijnej chrześcijańskiego
Wschodu i Zachodu.
Poza publikacją 5 tomów w formie ksiązkowej oraz w formie elektronicznej
w ramach projektu zostanie zorganizowane ogólnopolskie sympozjum
na temat ikonoklazmu bizantyńskiego i bizantyńskiej koncepcji obrazu
religijnego.

5. Testimonia patrystyczne w sporach ikonoklastycznych
Zebranie, tłumaczenie i opracowanie tekstów źródłowych, greckich
i łacińskich mówiących o miejscu świętych wizerunków w kulcie
chrześcijańskim, poczynając od pierwszych świadectw pojawienia
się obrazów chrześcijańskich (II-III w.), poprzez pierwsze spory wokół
obrazów w IV w. i dalsze przejawy kontrowersji aż do licznych świadectw
ukazujących rozpowszechnienie obrazów w V-VII wieku. Te wszystkie
teksty patrystyczne były nieustannie cytowane i analizowane w czasie
bizantyńskich sporów ikonoklastycznych, w których zasadniczą rolę
odgrywał tzw. argument patrystyczny.
Opublikowany materiał będzie miał wartość interdyscyplinarną. Bedzie
interesujący zarówno dla badaczy dziejów Bizancjum czy średniowiecza
łacińskiego, ale również dla historyków sztuki, kultury czy wreszcie
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Źródła wczesnochrześcijańskie. Kontynuacja polskiej edycji w ramach serii wydawniczej „Pisma
Starochrześcijańskich Pisarzy” (PSP) – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Kierownik projektu
Ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski, prof. UKSW
Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk Historycznych
UKSW, profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Starożytnej. Praca
naukowo-badawcza dotyczy szczególnie historii Kościoła starożytnego
i historii literatury wczesnochrześcijańskiej.

Skład zespołu badawczego
Ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski, prof. UKSW – kierownik projektu,
Prof. dr hab. Jerzy Wojtczak Szyszkowski, Ks. dr hab. Leszek
Misiarczyk, prof. UKSW, Ks. prof. dr hab. Leon Nieścior (UKSW),
Prof. dr hab. Elwira Buszewicz (UJ), Dr Stanisław Kalinkowski,
Ks. dr Tomasz Skibiński, Dr Karolina Kochańczyk Bonińska, Ks. dr
Dariusz Sztuk, Ks. dr Mirosław Mejzner, Ks. dr Przemysław Szewczyk,
Dr Małgorzata Jesiotr, Dr Ewa Dżbik, Mgr Iwonna SalamonowiczGórska, Mgr Łukasz Karczewski, Mgr Katarzyna Dźwigała, Mgr Marcin
Janecki, Mgr Paulina Chojnacka

Opis projektu
Celem projektu jest kontynuacja i ożywienie prestiżowej serii Pisma
Starochrześcijańskich Pisarzy (PSP), zapoczątkowanej w roku 1969
z inicjatywy wybitnych badaczy starożytności chrześcijańskiej: ks.
prof. Emila Stanuli i ks. prof. Wincentego Myszora, której celem od
początku była polska edycja źródeł wczesnochrześcijańskich. Do
współpracy w realizacji niniejszego projektu zaproszono szerokie grono
naukowców (historyków, teologów, filozofów i filologów klasycznych),
a także doktorantów nie tylko z Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, ale i z innych ośrodków w Polsce. Łącznie
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18 osób. Dzieło obejmuje w sumie wydanie 24 tomów pism autorów
wczesnochrześcijańskich w przekładzie z języków oryginalnych
(grecki, łaciński, syryjski) na język polski. W ramach realizacji
niniejszego projektu zostaną wydane pisma następujących autorów
wczesnochrześcijańskich: Augustyna, Laktancjusza, Bedy Czcigodnego,
Nila z Ancyry, Maksyma z Turynu, Orygenesa, Eucheriusza z Lyonu,
Jana Chryzostoma, Metodego z Olimpu, Atanazego Aleksandryjskiego,
Teodoreta z Cyru, Romana Melodosa, Izaaka z Niniwy, Hilarego
z Poitiers. Wydane zostaną również donatystyczne acta martyrum
i passiones oraz źródła do historii paulicjan.
O wartości każdego tomu stanowi przede wszystkim naukowe
opracowanie każdego pisma. Aby zrozumieć dzieła pisarzy
starochrześcijańskich, nie wystarczy nawet znajomość języka
oryginału, ale trzeba być gruntownie obeznanym z kontekstem
kulturowym, historycznym, teologicznym i filozoficznym, w jakim
zakorzenione jest dane dzieło. Stąd przekład każdego pisma
starożytnego będzie poprzedzony naukowym wprowadzeniem
o charakterze historyczno-literackim, który wskaże i wyjaśni powyższe
konteksty. Inne ważne kwestie związane z danym tekstem będą
interpretowane czy dodatkowo wyjaśniane z reguły w przypisach lub
dodatkowym komentarzu. Filologowie klasyczni są od lat przekonani,
że przekład tekstu starożytnego stanowi specyficzną odmianę analizy
hermeneutycznej. Dlatego również same tłumaczenia stanowią
sensu stricto prace badawcze, dokonywane przy pomocy analizy
hermeneutycznej. Jej efektem jest odpowiedni dobór słów, znaczeń
i wyrażeń, odpowiadający kontekstowi kulturowemu, historycznemu,
teologicznemu i filozoficznemu badanego i przekładanego tekstu.
Każdy z tomów zostanie ponadto opatrzony indeksami: biblijnym,
nazw własnych i rzeczowym, które dodatkowo wzbogacą wartość
każdego tomu.
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Protokoły z paryskiego procesu przeciwko zakonowi templariuszy (1309-1311) – edycja krytyczna
– Narodowe Centrum Nauki, Sonata
Kierownik projektu
dr Magdalena Satora, adiunkt w Katedrze Historii Stosunków
Międzynarodowych na WPiA UKSW

Skład zespołu badawczego
dr Magdalena Satora, dr hab. Radosław Biskup (UMK)

Opis projektu
Projekt ma na celu sporządzenie krytycznej edycji protokołów
dochodzenia przeciwko zakonowi templariuszy, prowadzonego
przez papieską komisję w Paryżu w latach 1309-1311. Jest to jedno
z najważniejszych źródeł do badania dziejów zakonu templariuszy
w ostatnich lat jego istnienia, cieszących się niesłabnącym
zainteresowaniem badaczy oraz miłośników historii z całego świata.
Zawiera ono zeznania, które stały się podstawą decyzji papieża
Klemensa V o likwidacji wspólnoty, podjętej podczas soboru w Vienne,
w 1312 r. Wspomniane protokoły zostały wprawdzie opublikowane
w latach 1841-1851 przez Julesa Micheleta, jednak wydawnictwo to
nie spełnia współczesnych

standardów edytorskich (brak wstępu, przypisów rzeczowych
i tekstowych, skorowidzów, etc.; liczne błędy w transkrypcji) i nie
uwzględnia
drugiego zachowanego rękopisu protokołów przechowywanego
w Archivio Segreto Vaticano. W związku z tym kolejni badacze wskazują
na potrzebę opracowania nowej edycji tego źródła, zwracający przy
tym uwagę na fakt, że w ostatnich dziesięcioleciach opublikowano (po
raz pierwszy lub na nowo) protokoły z prawie wszystkich postępowań
prowadzonych przeciwko templariuszom w Europie Zachodniej.
Planowana publikacja, wykorzystująca dorobek dotychczasowej
historiografii, uzupełni więc istotny brak nowoczesnego opracowania
postępowania paryskiego i będzie stanowić m. in. narzędzie do badań
prozopograficznych nad zakonem templariuszy i świadomością jego
członków.
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Intertekstualizm pomiędzy Księgą Mądrości a Listem do Rzymian: analiza, ewaluacja oraz
interpretacja – Narodowe Centrum Nauki, Preludium
Kierownik projektu
mgr lic. Mateusz Krawczyk
Doktorant III roku biblistyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, praca doktorska pisana
pod kierunkiem ks. prof. UKSW dra hab. Bartosza Adamczewskiego.
Pola zainteresowania w pracy badawczej: eschatologia w listach
pawłowych, Księga Mądrości, List do Rzymian, hipertekstualizm.
W latach 2009-2014 studiował Edukację Medialną i Dziennikarstwo na
Wydziale Teologicznym UKSW (semestr zimowy roku akademickiego
2012/2013 w ramach programu Erasmus na Katholieke Universiteit
Leuven w Belgii). W czerwcu 2009 r. obronił pracę magisterską pt.
Paruzja Chrystusa w 1 Tes 4,13-5,11 oraz 2 Tes 1,3-2,12 pisaną pod
kierunkiem ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego. Od marca 2015 r.
członek Society of Biblical Literature (Student Member). Od września
2016 r. autor audycji Bractwa Słowa Bożego i Radia Warszawa pt.:
„Biblia pod Lupą”. Członek chóru UKSW, śpiewa w basach.

Skład zespołu badawczego
Kierownik projektu: mgr lic. Mateusz Krawczyk
Opiekun naukowy: ks. prof. UKSW dr hab. Bartosz Adamczewski

Opis projektu
Podstawowym celem projektu jest analiza relacji intertekstualnej
między Księgą Mądrości a Listem do Rzymian. Posłuży to weryfikacji
postawionej hipotezy o hipertekstualizmie między tekstami
wspomnianych ksiąg – relacji polegającej na świadomym przepracowaniu
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jednego tekstu w drugim. Drugim istotnym celem projektu jest bowiem
próba spojrzenia z perspektywy tych tekstów na judaizm diaspory,
a także nowe odczytanie Listu do Rzymian.
W ramach projektu realizowane będą najpierw badania mające na
celu opisanie i ewaluację dotychczasowej dyskusji na poruszany temat.
Następnie uwaga zostanie poświęcona badaniom porównawczym
obydwu pism starożytnych prowadzonych na wydaniach krytycznych
tekstów. Uwzględnione zostaną m.in. podobieństwa na poziomie słów,
wyrażeń, struktur oraz myśli i tematów poruszanych w pismach, jak
również różnice i suponowane przepracowania tematów i motywów.
Projekt jest w istotnym stopniu pionierski ze względu na to, że
w polskojęzycznej literaturze naukowej z zakresu biblistyki nie pojawiały
się jak dotąd prace porównawcze dwóch ksiąg, które zdradzając
istotne podobieństwa, pozostają odrębne i łączą się w sposób
nieoczywisty. Opracowanie go i wyciągnięcie wniosków dotyczących
wzajemnych zależności jest w stanie nie tylko rzucić nowe światło
na badane teksty, ale również wskazać drogę dla podobnych prac –
porównawczych i wskazujących na zależności teksów – w przyszłości.
Obronienie hipotezy mogłoby stanowić silną podstawę do dalszych
badań intertekstualnych nad księgami biblijnymi.
Jednym z powodów podjęcia tego tematu jest fakt, że opracowanie
go miałoby znaczący wkład w badania nad judaizmem diaspory
aleksandryjskiej, miejscem spisania Księgi Mądrości. Badania nad
tekstem Księgi Mądrości oraz jej suponowaną recepcją w Liście do
Rzymian są w stanie ukazać obraz judaizmu z perspektywy Pawła –
Żyda, który przyjął chrześcijaństwo, a jednocześnie pozostał głęboko
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zakorzeniony judaizmie. Może to przyczynić się do reinterpretacji
i ukazania nieznanego dotąd oblicza judaizmu diaspory, który stanowił
wszak ważny nurt wczesnego judaizmu.
Istotna jest również paralela judaizmu diaspory z Księgi Mądrości,
otwartego na pogan i pisanego piórem hellenistycznego erudyty,
oraz chrześcijaństwa z Listu do Rzymian – otwartego na judaizm,
spisanego piórem Żyda. Ukazanie tych relacji otwartości i wzajemnego
przenikania się wpisuje się swoim tematem w problemy dzisiejszego,
pluralistycznego świata, w którym żyjemy. Ukazanie podobnych
trudności i sytuacji sprzed dwóch tysięcy lat może stanowić paralelę
i most łączący badania nad starożytnymi tekstami ze współczesnością
oraz wskazać konkretne pytania i ich rozwiązania z perspektywy
judaistycznej (Mdr) i chrześcijańskiej (Rz) – dwóch religii żyjących ze
sobą w nieustannym „intertekście”.
Wreszcie należy wspomnieć, że List do Rzymian stanowi dla teologii
protestanckiej jeden z najważniejszych tekstów nowotestamentowych.
Jest to nie bez znaczenia wobec rozpoczętych w tym roku obchodów
500-lecia urodzin Marcina Lutra. Przedstawiony projekt stanowi
podjęcie dyskusji protestancko-katolickiej o zależności Mdr i Rz
rozpoczętej w XIX w. Praca badawcza oraz jej planowana prezentacja
na międzynarodowej konferencji naukowej w Helsinkach (Society of
Biblical Literature International Meeting, Helsinki 2018) może stanowić
element międzyreligijnego i międzywyznaniowego porozumienia
naukowego.
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Targum Jonatana. Edycja tekstu aramejskiego, przekład na język polski z wprowadzeniem
i notami – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Kierownik projektu
Dr hab. Anna Kuśmirek, prof. UKSW
Absolwentka: studiów teologicznych (Akademia Teologii Katolickiej,
Warszawa, 1982-1989) i hebraistyki, Uniwersytet Warszawski, Wydział
Neofilologii - Instytut Orientalistyki (Magisterium z filologii hebrajskej,
1997). Doktorat teologii w zakresie biblistyki (UKSW, 2001); habilitacja
(UKSW, 2012). Kierownik Katedry Filologii Biblijnej UKSW w Instytucie
Nauk Biblijnych UKSW (od 2014), wykładowca biblijnego języka
hebrajskiego i aramejskiego, główne zainteresowania naukowe
to literatura targumiczna, translatoryka, egzegeza żydowska Biblii
Hebrajskiej.
Autorka dwóch monografii z zakresu biblistyki, ponad 40 artykułów
naukowych oraz licznych publikacji popularyzatorskich. Tłumaczka
ksiąg biblijnych Starego Testamentu z języka hebrajskiego:
Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Powtórzonego Prawa, w:
Hebrajsko-polski Stary Testament. Pięcioksiąg wydanie interlinearne
z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem rdzeni (oprac.
Anna Kuśmirek), Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2003.
Księga Rut, Księga Estery, Księga lamentacji, w: Hebrajsko-polski Stary
Testament. Pisma wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi,
transliteracją oraz indeksem rdzeni hebrajskich i aramejskich (oprac.
Anna Kuśmirek), Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2010.
Księga Zachariasza i Księga Malachiasza, w: Stary Testament. Biblia
Paulistów 2008.
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Tłumacz
ksiąg apokryficznych w: Pisma apokaliptyczne
i testamenty, red. M. Parchem, AST 2, Kraków 2010:
Apokalipsa Sofoniasza, Tłumaczenie i Noty, s.151-168;
Apokalipsa Adama, Tłumaczenie i Noty, s. 215-228.
Apokalipsa Eliasza, Tłumaczenie i Noty, s. 251-280.
Testament Izaaka, Tłumaczenie i Noty, s. 465-481.
Testament Jakuba, Tłumaczenie i Noty, s. 492-502.

Skład zespołu badawczego
Dr hab. Anna Kuśmirek, prof. UKSW - kierownik, Ks. Prof. dr hab.
Marek Parchem

Najważniejsze publikacje naukowe powstałe w ramach
projektu
Tłumaczenie aramejskiego tekstu Targumu Jonatana na język polski,
zostanie wydany w dwóch tomach::
tom I - Prorocy wcześniejsi: Jozue, Sędziowie, 1 i 2 Samuela, 1 i 2
Królewska;
tom
II
Prorocy
późniejsi:
Izajasz,
Jeremiasz,Ezechiel,
Dwunastu Proroków (Ozeasz, Joel, Amos, Abdiasz, Jonasz,
Micheasz, Nahum, Habakuk, Sofoniasz, Aggeusz, Zachariasz,
Malachiasz).
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Opis projektu
Targum Jonatana to przekład na język aramejski biblijnego tekstu
hebrajskiego, który w kanonie żydowskim stanowi drugą część Biblii
Hebrajskiej, czyli „Proroków” (Nebi’im). W tradycji żydowskiej Targum
Jonatana został uznany za oficjalny targum babiloński do ksiąg
prorockich, stąd też jego ranga i prestiż odpowiada Targumowi Onkelosa
do Pięcioksięgu. Targum Jonatana dzieli się na proroków wcześniejszych
(Joz, Sdz, 1-2 Sm, 1-2 Krl) i proroków późniejszych (Iz, Jr, Ez i dwunastu
proroków, którzy są uznani jako jedna księga). W porównaniu
z tekstem hebrajskim Targum Jonatana wykazuje duże podobieństwo
w zakresie języka i charakteru przekładu, jednakże znajduje się w nim
wiele materiału dodatkowego. Jako całość Targum Jonatana jest
uznawany za dzieło o spójnym i konsekwentnym charakterze, które nie
tylko jest tłumaczeniem biblijnego tekstu hebrajskiego, ale znacznie
go ubogacającym dzięki różnego rodzaju dodatkom, które pochodzą
z późniejszej żydowskiej tradycji egzegetycznej.

3. możliwości zapoznania się z charakterem aramejskich tłumaczeń,
szczególnie parafraz hebrajskiego tekstu biblijnego,
4. świadectwa tekstu, które może służyć jako pomoc do zrozumienia
trudnych fragmentów hebrajskiego tekstu ksiąg prorockich,
5. pomocy do poznania żydowskiej egzegezy ksiąg prorockich w czasach
starożytnych,
6. pomocy do poznania roli i miejsca Targumu Jonatana wśród
aramejskich tłumaczeń oraz jego roli w judaizmie.
Projekt obejmuje tłumaczenie wszystkich ksiąg Targumu Jonatana. Ze
względu na objętość będzie on opublikowany w dwóch tomach według
wspomnianego wyżej podziału: Tom I - Prorocy wcześniejsi, Tom II Prorocy późniejsi.

Celem projektu jest przekład Targumu Jonatana na język polski
z wprowadzeniem oraz notami objaśniającymi, które będą pełniły
rolę krótkiego komentarza dotyczącego zagadnień filologicznych
i egzegetycznych do tekstu aramejskiego, dostarcza polskiemu
odbiorcy:
1. pierwszego przekładu na język polski aramejskiej wersji ksiąg
prorockich, tj. drugiej części żydowskiego kanonu Biblii, dzieła które
należy do podstawowych źródeł poznania judaizmu,
2. możliwości zapoznania się z osiągnięciami starożytnej kultury
tłumaczenia, które może służyć do porównania z innymi przekładami
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Artysta jako tekst. Konstrukt tożsamościowy reżysera jako komentarz do działań teatralnych
– Narodowe Centrum Nauki, Sonata
Kierownik projektu
dr Paweł Stangret, adiunkt w Katedrze Badań nad Teatrem i Filmem
UKSW. Zajmuje się twórczością literacką Tadeusza Kantora, autor
książki Tadeusz Kantor pisarz. Swoje badania koncentruje na sztuce
awangardowej – zwłaszcza na pograniczu sztuk wizualnych i literatury.
Obecnie realizuje w NCN projekt badawczy Artysta jako tekst
poświęcony dyskursom tożsamościowym artystów teatru (Kantora,
Lupy, Strzępki/Demirskiego).

Najważniejsze publikacje naukowe powstałe w ramach
projektu
1. P. Stangret, Partytura „Umarłej klasy” jako strategia komunikacyjna,
„Konteksty”, 2015 LXIX, nr 1-2 (308-309).
2. P. Stangret, Autor i kulisy – przypadek Pawła Demirskiego, „Teksty
Drugie” (w druku)
3. P. Stangret, „Starcy i pensjonarki”. Wzruszenie jako Kantorowska wersja
awangardy, [w:] Uczucia i emocje w tekstach kultury, pod red. J. Kuć,
Kraków 2017.
4. P. Stangret, Medycyna jako autentyk, [w:] Medycyna w teatrze, red. M.
Ganczar, K. Rutkowski, Kraków 2017.
5. Przygotowywana jest publikacja książkowa.

Opis projektu
Celem projektu jest analiza zjawiska tworzenia wobec publiczności
własnego dyskursu tożsamościowego, który objawia się w spektaklach
i przede wszystkim w towarzyszących im komentarzach. Na przykładzie
Tadeusza Kantora, Krystiana Lupy oraz duetu Paweł Demirski i Monika
Strzępka. przeanalizować, jak twórcy teatralni budują „siebie jako
tekst”. Arbitralność i zatarta chronologia charakterystyczne dla ich
twórczości powodują, że akcent badawczy położony został na zjawisko
współcześnie symptomatyczne, którego korzenie sięgają przełomu
XIX i XX wieku. W projekcie analizowane są sposoby kreacji własnej
tradycji przez artystów, a głównym materiałem badawczym – teksty
pisane przez tych twórców.
Kreowanie własnej tożsamości to kategoria, która przekracza granice
kreacji wizerunku publicznego. W interesujących mnie kontekstach
odbywa się w relacji teatru i autokomentarza i przebiega dwutorowo.
Z jednej strony reżyserzy tworzą dla siebie tożsamość twórczą,
pokazują własne dzieło i próbują dać narzędzia do jego interpretacji.
Z drugiej zaś, wpisują siebie w dzieło sztuki, odwołują się do wydarzeń
autobiograficznych, wśród których umieszczają nie tylko fakty z życia
osobistego (wspomnienia Kantora, status materialny czy pochodzenie
w przypadku Demirskiego i Strzępki), lecz także świadectwa lekturowe
i przemyślenia oraz doświadczenia duchowe (najjaskrawiej widoczne
jest to w tekstach Krystiana Lupy, jednak wyraźne także w przypadku
pozostałych twórców).
Powyższe tendencje pojawiają się wtedy, gdy artyści osiągnęli już
sukces i z tej perspektywy ujawniają siebie i poszukiwania swojej

30

Nauki humanistyczne i sztuka – Kulturoznawstwo – Teatr i film

tożsamości. Przy pomocy tekstów łączą teraz sztukę ze sobą, scalają
ze swoją biografią. Celem ich strategii (z perspektywy odbiorcy) jest
stworzenie konstruktu, który przekracza podział na sztukę i komentarz.
W ten sposób rozumiana jest tytułowa kategoria artysty jako tekstu.
Mieści się w niej nie tylko pełnia ekspresji artystycznej, lecz jest ona
połączona z osobą autora, który komunikuje odbiorcy również swoją
biografię.
Przedstawienia Kantora, Lupy i Demirskiego/Strzępki odwołują się do
kompetencji odbiorcy i jego wiedzy o artyście (o tegoż artysty innych
tekstach, lekturach, postawie filozoficznej, czy poglądach społecznych).
Jednocześnie oryginalność języków teatralnych prowokuje do szukania
kluczy interpretacyjnych poza spektaklem. Stąd posługiwanie
się autokomentarzem (artyści ci są w tym podobni do twórców
awangardowych, dla których istniała potrzeba zwerbalizowania
projektowanego odbioru spektaklu). Oryginalność rozwiązań
scenicznych Kantora, Lupy i Demirskiego/Strzępki, przekraczanie
i łączenie zjawisk, dziedzin sztuki, nurtów, metod tworzy specyficzną
formę otwartą, w której istnieje wielość możliwych interpretacji. Pojawia
się więc paradoks, polegający na tym, że w takim ujęciu, jak powyższe,
komentarz jest osobny od spektaklu. Jednocześnie teksty reżyserów
byłyby nie tylko kluczem, sposobem objaśniania teatru, lecz przede
wszystkim kreowaniem języka mówienia o twórczości teatralnej.

ten język jest stwarzany i autodefiniowany w komentarzu. Co więcej,
sytuacja komunikacyjna powoduje, że przedmiotem kreacji jest tu
przede wszystkim połączenie biografii twórcy z dziełem.
Badania skoncentrowane są na środkach perswazji, którymi twórcy
oddziałują na odbiorcę. Budowanie wizerunku, tworzenie tradycji,
werbalizacja i kreacja własnego dyskursu poddana jest wielokołowym
kanałom perswazji. Ważnym elementem jest także próba świadectw
odbioru. Krytycy i badacze teatru często przejmują język narzucony
przez reżysera, wchodzą w jego dyskurs. To, z jednej strony podstawowy
warunek komunikacji. Z drugiej zaś posługujący się tym językiem
akceptują kreację, tytułowy konstrukt „artystę jako tekst”.

Analizowani twórcy posługiwali się heterogenicznymi formami
przekraczającymi dzieło sztuki w tym sensie, że wymagającymi od
odbiorcy znajomości języka, w którym artysta komunikuje. Jednocześnie
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Jak mnisi i zakonnicy szukają Boga dziś? Badania nad przemianami wspólnot zakonnych jako
sposób analizowania relacji religii i społeczeństwa – Narodowe Centrum Nauki, Opus
Kierownik projektu
Dr Marcin Jewdokimow, WNH UKSW, Kulturoznawstwo, Katedra
Kultury XX i XXI wieku, Pełniący obowiązki kierownika katedry, adiunkt
Obecnie jego zainteresowania badawcze związane są z problematyką
pamięci społecznej, przestrzeni, kapitału kulturowego i społecznego,
edukacji, instytucji kultury, badań wizualnych oraz problematyką
klasztorów.

Skład zespołu badawczego
Prof. Isabelle Jonveaux, Prof. Stefania Palimisano,
Prof. Dominika Budzanowska-Weglenda

Opis projektu
Zdaniem kluczowych socjologów takich jak Max Weber, Talcott
Parsons czy filozofa Michela Foucaulta klasztory mogą być rozumiane
jako źródło nowoczesnej organizacji społecznej i ekonomicznej. Jeśli
nowoczesność została stworzona w klasztorach, jaka nowa epoka jest
tam dziś wypracowywana? Badania pokazują, że zmniejszającej się roli
religii towarzyszy wzrost społecznego zainteresowania klasztorami i ich
„produktami”(kursamigotowania,wycieczkamiczyofertami„duchowego
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spa” (Jonveaux, Pace, Palmisano 2014). Dodatkowo, wzrost przyjęć do
klasztorów związany jest z – jak nazywają to Jonveaux, Pace i Palmisano
– „okres innowacji i eksperymentów, którym towarzyszy nieoczekiwana
popularność, na co wskazuje wiele filmów i publikacji […] i turystyka
monastyczna” (ibidem). W związku z tym, w zsekularyzowanych
społeczeństwach klasztory nie tyle znikają, ile przekształcają się.
Projekt dotyka kluczowego współczesnego problemu, jakim jest
zmieniające się miejsce religii w społeczeństwie i wpływ społeczeństwa
na religię. Nowatorstwo zaproponowanego podejścia polega na
skupieniu uwagi badawczej na procesach, które mają miejsce wewnątrz
klasztorów (społeczne, kulturowe i ekonomiczne), które rozumiem
jako symptomy szerszych zmian religii w społeczeństwie. W związku
z tym, w odróżnieniu od rozpowszechnionych badań nad religią w tym
projekcie nie badam religijności, ale wewnętrzne przemiany tych
kluczowych religijnych instytucji i ich mieszkańców.
Bazując na podejściu jakościowym projekt dostarcza nowych,
niedostępnych danych na temat wewnętrznej organizacji klasztorów,
i ich zmian i wpływu na nie procesów kulturowych i społecznych, jak
również na temat ekonomicznego wymiaru funkcjonowania klasztorów
oraz powołań zakonnych. Z perspektywy teoretycznej, realizacja
projektu pozwala dokonać interpretacji przekształceń religii dziś, biorąc
jako punkt odniesienia klasztory.

Nauki
przyrodnicze

Nauki przyrodnicze – Biologia
„Stary materiał nowymi metodami” – Wykorzystanie najnowszych analiz biologiczno-chemicznych
w badaniach mezolitycznych szczątków ludzkich z terenów Polski
– Narodowe Centrum Nauki, Opus
Kierownik projektu
dr hab. Jacek Tomczyk – biolog człowieka o specjalizacji osteologia
i odontologia. Badania odontologiczne prowadzone nad populacjami
z Żernik Górnych, Radomia. Nagrodzony kilkukrotnie przez Rektora
Uniwersytetu medycznego za prace badawcze z zakresu aparatu żucia.
Od 2003 roku członek międzynarodowej ekspedycji wykopaliskowej
(Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne University, Paris),
prowadzonej najpierw w dolinie środkowego Eufratu (Syria), a obecnie
w Qasr Shemamok (Irak). W latach 2007–2012 członek Komitetu
Antropologii PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
(od 2015 członek Zarządu Głównego i Przewodniczący oddziału
warszawskiego), European Anthropological Association (EAA) oraz
International Association for Paleodontology.

Skład zespołu badawczego
Prof. dr hab. Henryk Witas, prof. dr hab. Krzysztof Szostek, prof. dr hab.
Zofia Sulgostowska, dr Tomasz Płoszaj, dr Krystyna JędrychowskaDańska, dr Beata Cieńkosz-Stepańczak, dr Jacek Pawlyta, dr Łukasz
M. Stanaszek.

Opis projektu
Biologiczne analizy dotyczące mezolitycznych szczątków osobników
ludzkich odnajdywanych na terenach ziem polskich z racji ich ograniczonej
liczebności i stanu zachowania stanowią bardzo rzadki temat prac
naukowych. Tymczasem unikatowość szczątków mezolitycznych
znajdowanych zarówno w kontekście rytuałów grzebalnych, jak i znalezisk
przypadkowych stanowi niezastąpione źródło do poznania wielu
zagadnień dotyczących biologii oraz życia społecznego najstarszych
populacji holoceńskich na ziemiach Polski. Nic więc dziwnego, że

w Europie i w świecie znaleziska tego rodzaju ostatnio poddawane
są ponownym szczegółowym, multi-dyscyplinarnym, analizom
specjalistycznym. Nowoczesna technologia badań zapewnia znikomą
inwazyjność i nie pozbawia materiałów ich wartości ekspozycyjnej.
Stąd celem prezentowanego projektu jest przebadanie najnowszymi
metodami biologiczno-chemicznymi mezolitycznego materiału z pięciu
stanowisk: Giżycko-Perkunowo, Warszawa-Grochów, Woźna Wieś,
Janisławice i Wieliszew, o odmiennym charakterze osadnictwa. Dwa
z nich to obozowiska, w których zdeponowano szczątki ludzkie w jamach:
Woźna Wieś i Wieliszew; kolejne dwa to odosobnione pochówki
ulokowane na „surowym korzeniu” vergin territory: Giżycko-Perkunowo
i Janisławice oraz jedno znalezisko przypadkowe znalezione w dawnym
korycie Wisły: Warszawa-Grochów (rejon ulicy Nowokinowej).
Do projektu zostali zaproszenie nie tylko antropolodzy, ale i genetycy,
fizycy jak również specjaliści w zakresie prehistorii i archeologii.
Ciekawym rezultatem mogą być wyniki związane z badaniami
odontologicznymi – wykorzystaniem lasera i kamery fluorescencyjnej
w diagnozie zmian próchnicowych, czy obecnością zębiniaków
w populacjach prehistorycznych. Badania tego typu prowadzone były
jedynie na populacjach czasowo młodszych (brąz, XVIII w.). Ważnym
elementem projektu będą również analizy izotopowe, nie podejmowane
jeszcze na omawianych osobnikach mezolitycznych z naszego kraju.
Badania te mogą dostarczyć wiadomości na temat ewentualnych
migracji czy okresu odstawienia od piersi. Bez wątpienia ważnym
efektem naszych prac będą analizy genetyczne, w tym określenie
haplogrup, które pozwolą poznać obszary pochodzenia mezolitycznych
łowców i zbieraczy. Ważną częścią projektu jest wykonanie, po
raz pierwszy, dokładnego datowania materiału metodą AMS.
Metoda przy dużej precyzji nie wymaga dużych próbek (ok. 2g).
Wykonanie datowania pozwoli dokładnie umiejscowić szczątki
w kontekście pradziejowym.
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Nauki przyrodnicze – Biologia
Bio-archeologiczna charakterystyka populacji Radomia od wczesnego średniowiecza (XII w.)
do współczesności (XIX w.) – Narodowe Centrum Nauki, Opus
Kierownik projektu
dr hab. Jacek Tomczyk
Biolog człowieka o specjalizacji osteologia i odontologia. Od 2003 roku
członek międzynarodowej ekspedycji wykopaliskowej (Ecole Pratique
des Hautes Etudes, Sorbonne University, Paris), prowadzonej najpierw
w dolinie środkowego Eufratu (Syria), a obecnie w Qasr Shemamok
(Irak). 2011-2013 prace wykopaliskowe prowadzone w Radomiu.
W latach 2007–2012 członkiem Komitetu Antropologii PAN. Członek
Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (od 2015 członek Zarządu
Głównego i Przewodniczący oddziału warszawskiego), European
Anthropological Association (EAA) oraz International Association for
Paleodontology.

Skład zespołu badawczego
Prof. dr hab. Henryk Witas, prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk, dr
Tomasz Płoszaj, dr Krystyna Jędrychowska-Dańska, dr Beata CieńkoszStepańczak, dr Jacek Pawlyta, dr Maciej Trzeciecki, dr Anna Gręzak.

Najważniejsze publikacje naukowe powstałe w ramach
projektu
1. Tomczyk J., Mańkowska-Pliszka H., Palczewski P., Olczak-Kowalczyk D.,
2015 Congenital syphilis in the skeleton of a child from Poland (Radom,
18th–19th century AD). Anthropological Review 78 (1), 79–90
2. Tomczyk J., Turska-Szybka A., Zalewska M., Olczak-Kowalczyk D.,
2016. Reliability of the assessment of periodontal disease in historical
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populations. International Journal of Osteoarchaeology DOI: 10.1002/
oa.2530.
3. Tomczyk J., Turska-Szybka A., Zalewska M., Olczak-Kowalczyk D.,
2016. Pulp stones prevalence in a historical sample from Radom,
Poland (AD 1791–1811). International Journal of Osteoarchaeology
DOI: 10.1002/oa.2579.
4. Tomczyk J., Nieczuja-Dwojacka J., Zalewska M., Niemiro W., Olczyk W.,
2017. Sex determination of upper long bones by selected measurements
in a Radom (Poland) population from the 18th and 19th centuries AD.
Anthropological Review (w druku).

Opis projektu
Historia Radomia rozpoczyna się pod koniec IX wieku. Dysponujemy
materiałem szkieletowym z Radomia reprezentującym trzy okresy
chronologiczne: XI-XII, XIV-XVII oraz XVIII/XIX wiek. Seria
szkieletowa z Radomia daje zatem unikatową możliwość prześledzenia
zmian biologicznych, z jednego stanowiska, na przestrzeni blisko
800 lat. Warto zaznaczyć, że nie dysponujemy wieloma podobnymi
stanowiskami, z tak rozległego okresu, z terenu naszego kraju.
Najważniejsze pytania badawcze dotyczą:
a) czy zmiany osadnicze (zagęszczenie ludności, zmiany gospodarki,
zmiany statusu ekonomiczno-społecznego) w Radomiu znajdują
potwierdzenie w biologicznych wyznacznikach stresu (np. hipoplazji
szkliwa, próchnicy, chorobach przyzębia) czy chorobach (np. gruźlicy,
krzywicy)?
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b) czy na przestrzeni wieków można dostrzec zmiany diety? Jeżeli zostaną
one uchwycone w badaniach (np. odontologicznych, izotopowych)
to, kolejnym pytaniem jest: czym mogły być one spowodowane?
– migracjami czy raczej dynamicznym rozwojem społecznoekonomicznym i wzrostem dobrostanu populacji.
c) jaki był czas odstawienia dziecka od pokarmu naturalnego (weaning
stress) w poszczególnych okresach historycznych? Wiele prac dowodzi,
że istnieje związek pomiędzy czasem odstawienia od pokarmu
naturalnego a statusem ekonomiczno-społecznym populacji.
d) jakimi haplogrupami charakteryzowały się czasowo najstarsze grupy
ludzkie z Radomia? Czy haplogrupy te zachowały się przez cały okres
historii Radomia, czy raczej w najmłodszych historycznie grupach
można zaobserwować jakieś inne komponenty haplogrup? Informacja
ta rzuciłaby światło w szczególności na temat ludności okresu
wczesnopiastowskiego.
e) czy migracje opisywane w źródłach historycznych (np. w odniesieniu do
XVIII/XIX wieku) znajdują swoje potwierdzenie w zapisie genetycznym?
Radom, jak i inne miasta tego okresu, przeobrażały się społeczne
z racji wzmożonego napływu ludności. Informacje te jednak nie były
do tej pory weryfikowane o zapis genetyczny.
Prowadzony projekt jest interdyscyplinarny. W skład zespołu badawczego
wchodzą antropolodzy, stomatolodzy, genetycy, radiolodzy oraz
archeolodzy.
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Nauki przyrodnicze – Chemia
Katalityczne wodoroodchlorowanie freonu R22 i izomeryzacja alkanów. Cykliczne sprzężenie
katalizy środowiskowej z katalizą dla energetyki – Narodowe Centrum Nauki, Opus
Kierownik projektu
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Karpiński, UKSW Wydział MatmatycznoPrzyrodniczy, Instytut Chemii,

Skład zespołu badawczego
dr inż. Monika Radlik,
mgr inz. Michał Wojnarowicz

Opis projektu
Celem badań jest poszukiwanie skutecznych katalizatorów dla dwóch
procesów katalitycznych ważnych z punktu widzenia ochrony środowiska
i energetyki: wodorodehalogenacji chlorodifluorometanu (freonu R22)
oraz izomeryzacji n alkanów. Ponadto, proponuje się przeprowadzenie
badań obu procesów katalitycznych sprzężonych ze sobą:
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Badania łączy wykorzystanie jednego typu katalizatora, opartego
na palladium i/lub platynie, osadzonego na tlenku glinu, którego
aktywacja osiąga się w wyniku jego działania w uprzednio prowadzonej
reakcji. Zatem, prowadzenie reakcji wodorodehalogenacji freonu R22
ma prowadzić nie tylko do znalezienia optymalnych katalizatorów
tej reakcji, ale również ma jednocześnie służyć do wprowadzenia do
katalizatora centrów kwasowych i, tym samym, aktywować katalizator
w kierunku następnej reakcji - izomeryzacji alkanów. Natomiast ubytek
tych centrów w trakcie długo prowadzonego procesu izomeryzacji,
a zwłaszcza w wyniku regeneracji katalizatora, powinien pozytywnie
wpływać jego aktywność w cyklicznie prowadzonym procesie
wodorodehalogenacji.

Nauki przyrodnicze – Chemia
Badania nad zastosowaniem polimerów wdrukowanych molekularnie do analizy substancji
farmaceutycznych w układach biologicznych – Narodowe Centrum Nauki, Opus
Kierownik projektu
dr inż. Krzysztof Robert Noworyta – Instytut Chemii Fizycznej Polskiej
Akademii Nauk (kierownik projektu).
Ze strony UKSW w projekt zaangażowana dr Renata Rybakiewicz,
WMP UKSW, adiunkt w Instytucie Chemii

Skład zespołu badawczego
Projekt realizowany w ramach konsorcjum.
Lider - Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Partnerzy - Instytut Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział
Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

Opis projektu
Zasada „jeden rozmiar dla wszystkich” nie powinna być, wg prof.
Aarona Ciechanovera, laureata Nagrody Nobla z chemii z roku 2004
stosowana do leków. Dziś pacjent chce wiedzieć „czy dawkowanie leku
i terapia jest dla mnie odpowiednia?”. Dostosowanie dawkowania dla
konkretnego pacjenta jest szczególnie istotne w leczeniu dzie-

ci i osób starszych. Realizowane badania mają na celu opracowanie
niezawodnych i szybkich metod badania stężenia wybranych leków
w płynach ustrojowych. Rozwój współczesnych metod przygotowania
próbek do bioanalizy nie dorównuje postępom nauki w dziedzinie
instrumentów stosowanych do pomiaru stężeń leków (ultrasprawna
chromatografia cieczowa, spektrometria mas). Ponadto wadą
stosowanych przyrządów pomiarowych jest ich koszt i wielkość. Dlatego
nasze badania mają na celu opracowanie selektywnych polimerów
wdrukowanych molekularnie. Chcemy uzyskać potwierdzenie, że
wdrukowane polimery staną się trwałym, wiarygodnym i wydajnym
narzędziem do szybkiego i bezpośredniego oznaczania stężenia
leków w płynach ustrojowych. Dotychczasowe badania w tym
zakresie nie uwzględniały obecności substancji przeszkadzających,
a w szczególności metabolitów substancji czynnych leków.
Pomyślne wyniki projektu umożliwią opracowanie nowych narzędzi
bioanalitycznych w postaci materiałów do ekstrakcji i chemoczujników
na bazie polimerów wdrukowanych. Materiały te i procedury obniżą
czasochłonność, zapewnią warunki oznaczeń bardziej przyjazne
dla środowiska i poprawią efektywność badań pomiaru stężeń
leków u pacjentów. Wyniki naszych badań mogą przyczynić się do
wprowadzenia zindywidualizowanej farmakoterapii do codziennej
praktyki klinicznej oraz opracowania wygodnych metod analitycznych,
które w przyszłości mogą być stosowane u pacjenta w domu.
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Nauki przyrodnicze – Chemia
IHB@HP – Wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe pod wysokimi ciśnieniami
– Narodowe Centrum Nauki, Opus
Kierownik projektu
Dr Dominik Kurzydłowski od 2014 roku jest adiunktem na Wydziale
Matematyczno-Przyrodniczym UKSW. Doktorat ukończył na Wydziale
Chemii Uniwersytetu Warszawskiego pracując pod kierownictwem
prof. dr. hab. Wojciecha Grochali. W trakcie studiów, jak również po ich
zakończeniu odbył staże w zagranicznych ośrodkach w USA (Cornell
University, Carnegie Institution of Washington) oraz Niemczech (MaxPlanck-Institut für Chemie).
Dr Kurzydłowski jest laureatem programu „Mobilność Plus”
finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
jak również kierownikiem dwóch grantów (Sonata oraz Opus)
przyznawanych przez Narodowe Centrum Nauki.
Zainteresowania badawcze dr. Kurzydłowskiego obejmują chemię
i fizykę wysokich ciśnień (przekraczających 10 000 atmosfer), jak
również właściwości magnetyczne i elektronowe związków bogatych
w fluor.

Skład zespołu badawczego
Dr Dominik Kurzydłowski oraz dwójka współwykonawców (jeszcze nie
wyłonieni) jak również dwójka magistrantów.

Opis projektu
Celem projektu jest zbadanie wpływu wysokiego ciśnienia
zewnętrznego (przewyższającego 10 000 atmosfer) na geometrię
i siłę wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego w izolowanych
molekułach. Zracjonalizowana zostanie zależność między tymi dwiema
wielkościami oraz ich wpływ na strukturę elektronową molekuły,
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w
szczególności
na
przejścia
elektronowe
indukujące
wewnątrzcząsteczkowe przeniesienie protonu. Otrzymane wyniki
będą otwierały możliwość kontrolowanego przestrajania za pomocą
ciśnienia właściwości pojedynczych cząsteczek.
Projekt opiera się na dwóch hipotezach badawczych. W pierwszej
z nich zakładamy, iż zastosowanie wysokiego ciśnienia będzie
prowadziło do modyfikacji wewnątrzcząsteczkowego wiązania
wodorowego. Zmiana ta może polegać na jego wzmocnieniu lub
osłabieniu, jak również na modyfikacji powierzchni energii potencjalnej
reakcji wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia protonu badanych
układów. W ten sposób zastosowanie wysokiego ciśnienia będzie
prowadziło do zmian w strukturze elektronowej cząsteczki, zarówno
stanu podstawowego jak i wzbudzonych. Proponowane eksperymenty
będą pozwalały na stosowanie ciśnienia jako ciągłego i sterowalnego
zaburzenia układu.
W drugiej hipotezie zakładamy, iż możliwe będzie śledzenie wyżej
wspomnianych zmian dla grup izolowanych cząsteczek (tj. nie
tworzących z otoczeniem międzycząsteczkowych wiązań wodorowych).
Cel ten zostanie osiągnięty przez umieszczenie badanych molekuł
w matrycy złożonej z cząstek nie tworzących wiązań wodorowych, dzięki
czemu obserwowane zmiany będzie można łatwiej połączyć z ewolucją
wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego. Dodatkowo dzięki
proponowanemu podejściu wpływ ciśnienia będzie skumulowany
w obrębie jednej cząsteczki – układ nie będzie posiadał dodatkowych
stopni swobody, takich jak możliwość zmiany upakowania molekuł.
Przedstawiony projekt ma na celu zbadanie wpływu wysokiego ciśnienia
na wiązanie wodorowe, jednak w odróżnieniu od dotychczasowych badań
eksperymenty będą skoncentrowane nie na międzycząsteczkowym,
a wewnątrzcząsteczkowym wiązaniu wodorowym. Wedle naszej
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wiedzy dotychczasowe badania nad wysokociśnieniową ewolucją
tych oddziaływań ograniczały się do eksperymentów prowadzonych
z wykorzystaniem kryształów molekularnych. W związku z tym trudnym
lub niemożliwym było oddzielenie efektów związanych ze zmianą
geometrii oddziaływań między- i wewnątrzcząsteczkowych.
W proponowanym projekcie badane będą izolowane molekuły
posiadające wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe. Cząsteczki
te będą znajdowały się w matrycy nie tworzącej wiązań wodorowych,
dzięki czemu możliwe będzie prześledzenie zmian geometrii
wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego pod wysokimi

ciśnieniami oraz wyznaczenie wpływu tych zmian na właściwości
cząsteczki. W szczególności, wysiłek badawczy będzie skierowany na
zbadanie wpływu ciśnienia na wewnątrzcząsteczkowe przeniesienie
protonu indukowane wzbudzeniem elektronowym (ang. excited state
intramolecular proton transfer, ESIPT), czyli przeniesienie protonu
z donora na akceptor wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego
po wzbudzeniu elektronowym molekuły. Sposób 2 zachodzenia ESIPT
w dużym stopniu zależy od geometrii cząsteczki, tę zaś będziemy
modyfikować w sposób ciągły poprzez zastosowanie wysokich ciśnień.
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Nauki przyrodnicze – Chemia
Symulacje numeryczne morfologii warstw pasywnych na powierzchniach elektrod metalicznych
– Narodowe Centrum Nauki, Opus
Kierownik projektu
Dr hab. Janusz Wojciech Stafiej, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział MatematycznoPrzyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych; Instytut Chemii ;

Skład zespołu badawczego
Mgr Jan Stępień

Najważniejsze publikacje naukowe powstałe w ramach
projektu
1. J. Stępień, J. Salach, J. Stafiej „Simulation data analysis for cellular
automata 2D model of corrosion of a planar metal-solution interface”,
Proceedings of the 2017 International Conference on Scientific
Computing (CSC’17) ISBN: 1-60132-452-9

Opis projektu
Warstwy pasywne tworzą się na powierzchni metali takich jak żelazo,
aluminium, chrom i inne. Chronią metal przed korozją zapobiegając
dostępowi tlenu i wody środowiska do “nagiej” powierzchni metalu pod
nimi. Spełniają tę funkcję niekiedy niezwykle skutecznie i paradoksalnie
tym lepiej im bardziej agresywne środowisko. Ta właściwość łączy się
z ich właściwościami elektrycznymi w ogniwach, w których powierzchnia
elektrody styka się z roztworem elektrolitu. Stopień pokrycia elektrody
warstwą pasywną i jej morfologia zależą od warun-
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ków elektrycznych narzuconych na ogniwo. W zakresie potencjałów,
w których zachodzi powstawanie warstwy pasywnej elektroda może stać
się układem o formalnie ujemnej oporności. Układy takie zachowują
się, jak wzmacniacze. Potrafią być niestabilne i przerzucać swój stan
pomiędzy dwoma stanami stabilnymi. Podobnie jak wzmacniacze
w salach koncertowych, układy takie mogą się wzbudzać wywołując
obserwowane oscylacje potencjału w warunkach galwanostatycznych.
Zjawisko to jest podobne do powstawania nieprzyjemnych, ostrych
pisków w salach koncertowych wskutek oddziaływania mikrofonu
z głośnikiem poprzez wzmacniacz. W niniejszym projekcie chcemy
zrozumieć, jak zjawisko oscylacji potencjału łączy się z morfologią
powierzchni t. j. z wielkością obszarów pokrytych warstwą i gołych
obszarów i ich kształtem. Czy mogą one stworzyć regularne wzory
charakterystyczne dla fal stojących. W przypadku fal akustycznych taka
fala powstaje między głośnikiem a mikrofonem. Przypuszczamy, że
narzucając oscylacje potencjału na układ możemy uzyskiwać warstwy
o różnych charakterystykach użyteczne do otrzymywania nanostruktur.
Hipotezę tę jest niezwykle trudno sprawdzić w rzeczywistych
doświadczeniach i takie sprawdzenie byłoby bardzo kosztowne przy
nieznajomości charakteru i warunków zachodzenia zjawiska. Dlatego
w tym projekcie uciekamy się do doświadczeń komputerowych, które
mogą wyjaśnić czy i w jakich warunkach takie struktury mogą powstać.
Opracowanie modeli i programów komputerowych w wypadku
pozytywnego wyniku może zaowocować możliwością ukierunkowania
prac doświadczalnych nad wykorzystaniem obserwowanych struktur
w nanotechnologii i niekonwencjonalnych metodach przetwarzania
informacji zawartej w stymulacji elektrycznej na informację chemiczną
zawartą w strukturach warstw pasywnych.

Nauki
społeczne

Nauki społeczne – Prawo
Prawa człowieka w europejskim paradygmacie ochrony cudzoziemców
– Narodowe Centrum Nauki, Opus
Kierownik projektu
Dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW, WPiA UKSW, kierownik Katedry
Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego

Skład zespołu badawczego
Dr Elżbieta Morawska, mgr Katarzyna Gałka

Opis projektu
Prawa cudzoziemców i prawa człowieka to systemy, które wzajemnie się
uzupełniają, chronią podobne wartości i tym samym wspólna analiza
tych dziedzin wydaje się czymś naturalnym. Zarówno w Europie jak
i na świecie mamy do czynienia z wieloma zdarzeniami, takimi jak
choćby konflikty zbrojne, które powodują przemieszczanie się ludności
uciekającej przed niebezpieczeństwem utraty życia. Społeczność
międzynarodowa nie zawsze jest w stanie poradzić sobie w praktyce
z licznymi problemami wynikającymi z tego faktu. Badania naukowe
w tym względzie wydają się konieczne. Celem ich jest dogłębna analiza
zjawisk, które zachodzą współcześnie w międzynarodowym prawie
ochrony praw człowieka oraz w europejskim regionalnym systemie ich
ochrony. Wręcz niezbędne wydaje się prawne zbadanie zjawisk, które
pokaże jak radzić sobie z napływającymi do Europy cudzoziemcami,
w jakim zakresie mogą liczyć na zastosowanie wobec nich ochrony i jakie
są prawne mechanizmy tej ochrony. Wobec wydarzeń i jednocześnie
problemów przed jakimi staje Europa, państwa członkowskie

mieć zastosowanie do zaistniałej sytuacji. Przedstawione badania są
więc aktualne i stanowią wyzwanie dla nauk prawnych, szczególnie
w dziedzinie praw człowieka, prawa międzynarodowego oraz prawa
europejskiego. Ten zakres badań będzie wymagał połączenia wysiłków
i wiedzy z zakresu wszystkich w/w szczegółowych specjalności, gdyż
znajda przełożenie na praktykę, która według stanu wiedzy na dziś nie
jest w stanie wypracować kompromisowych mechanizmów współpracy
międzynarodowej, które pozwoliłyby sprawnie rozwiązać problem.
W związku z tym proponowane badania podejmą próbę dookreślenia
możliwości w tym zakresie.
Chcemy w tych badaniach przyjrzeć się także instytucjom i spróbować
ocenić skuteczność ich działania oraz zaproponować mechanizm
współpracy, który pozwoli skutecznie odnieść się do współczesnych
zjawisk, a także potrzeby zmian w tym zakresie. Analiza będzie
dotyczyła badanych postaw i mechanizmów prawnych ochrony, zaś
wnioski skupione będą wokół postaw humanitarnych w odniesieniu
do potrzeb, jakie zrodziły nowe zjawiska zachodzące na kontynencie
europejskim. Wydaje się, że projekt w tym względzie jest niezbędny,
gdyż jego celem będzie też przypomnienie postaw europejskich
i wskazanie na standard europejskiej ochrony, który powinien być
szanowany, a nawet rozwijany w znaczeniu cywilizacyjnym. Analiza
prawa obejmować będzie nie tylko prawo materialne, ale także
procesowe, zakres ochrony, instytucje ochrony, podstawy prawne
ich działania, zakres kompetencji i współpracę podmiotów, których
kompetencje pozwalają na podejmowanie czynności mających na celu
realizację pełnej ochrony cudzoziemców.

Unii Europejskiej oraz instytucje Unii Europejskiej niezbędnym wydaje
się analiza i wskazanie mechanizmów prawnych, które mogłyby

45

Nauki społeczne – Prawo
Pozycja prawna kościoła narodowego. Kościół anglikański w sferze relacji państwo-kościół i na
arenie międzynarodowej – Narodowe Centrum Nauki, Preludium
Kierownik projektu
Mgr lic. Igor Michał Kilanowski – doktorant Wydziału Prawa
Kanonicznego UKSW, magister prawa kanonicznego spec. kanonicznocywilna, student prawa na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym
SWPK, członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, zainteresowania
naukowe: prawo wyznaniowe, prawo o szkolnictwie wyższym

Skład zespołu badawczego
Opiekun naukowy projektu – ks. prof. UKSW dr. hab. Jan Krajczyński
– kapłan diecezji płockiej, specjalista w zakresie prawa kanonicznego
i prawa wyznaniowego
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Opis projektu
Przedmiotem prowadzonych w ramach projektu badań jest wspólnota
chrześcijańska, odłączona od pełnej jedności z Kościołem katolickim
w XVI wieku – Church of England, który istnieje w porządku prawnym
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jako
kościół państwowy. Celem badań jest ustalenie pozycji prawnej Kościoła
Anglii w płaszczyźnie prawa kanonicznego, prawa wyznaniowego oraz
prawa międzynarodowego. Ponadto, badania skupiają się na polskiej
wspólnocie Church of England, która obecnie prężnie się rozwija.

Nauki społeczne – Prawo
Zmiana paradygmatu w międzynarodowym prawie inwestycyjnym w kierunku zrównoważonego
podejścia – Narodowe Centrum Nauki, Sonata
Kierownik projektu
Dr Łukasz Kazimierz Kułaga, UKSW WPiA, adiunkt

Najważniejsze publikacje naukowe powstałe w ramach
projektu
1. W kierunku zmiany paradygmatu międzynarodowych porozumień
inwestycyjnych 5(37)/2016; , s. 31-48;
2. Unia Europejska a zmiana paradygmatu w międzynarodowym prawie
inwestycyjnym, Europejski Przegląd Sądowy 2017, nr 4, s. 4-8;
Przedmiotem aktualnych prac są trzy artykuły naukowe w języku
angielskim dotyczące przedmiotu projektu badawczego.

Opis projektu
Celem badań jest wykazanie, że następuje zmiana paradygmatu
w międzynarodowym prawie inwestycyjnym (MPI). Przynajmniej do
końca XX wieku podstawowym założeniem tego działu prawa
międzynarodowego było przyciąganie inwestycji zagranicznych przez
państwa przy wykorzystywaniu przede wszystkich dwustronnych
traktatów o popieraniu i ochronie inwestycji (dalej BITy – od ang.
bilateral investment treaty), z których pierwszy został zawarty w 1959
r. (obecnie ich liczbę szacuje się na ponad 3000). BITy obejmowały
materialną ochronę inwestora zagranicznego - w postaci standardów
traktowania oraz proceduralną w postaci możliwości zaskarżenia
przez inwestora zagranicznego państwa przyjmującego inwestycję do
organu międzynarodowego (trybunał arbitrażowy). BITy były zatem
ukierunkowane przede wszystkim na ochronę inwestora zagranicznego
i tak też były interpretowane przez trybunały arbitrażowe, które

z uwagi na niezwykle szybki wzrost ilości skarg inwestorów zagranicznych
przeciwko państwom przyczyniły się do powstania znaczącego działu
inwestycyjnego prawa orzeczniczego.
Projekt naukowy jest uzasadniony z następujących względów:
Po pierwsze, znaczące zmiany (zmiana paradygmatu), które zachodzą
w międzynarodowym prawie inwestycyjnym nie były przedmiotem
całościowej oceny w prawie międzynarodowym.
Po drugie, międzynarodowe prawo inwestycyjne stanowi podstawowe
ramy prawne w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
które w sposób znaczący przyczyniają się do globalnego wzrostu.
Po trzecie, ocena zmiany paradygmatu międzynarodowego prawa
inwestycyjnego jest szczególnie istotna mając na względzie toczące się
aktualnie negocjacje tzw. „megaregionalnych porozumień”, z których
najbardziej znanymi są Transatlantyckiego partnerstwo w dziedzinie
handlu i inwestycji oraz Partnerstwo transpacyficzne.
Po czwarte, podmiotem aktywnie zaangażowanym w reformę
międzynarodowego prawa inwestycyjnego jest Unia Europejska, która
obecnie negocjuje pierwsze unijne dwustronne traktaty inwestycyjne
z Chinami i Mjanmą.
Po piąte, aktualnie międzynarodowy arbitraż inwestycyjny powoduje
szereg kontrowersji polityczno-społecznych.
Mając na względzie powyższe zasadne jest wyjaśnienie istotny
zmiany paradygmatu w międzynarodowym prawie inwestycyjnym
w szczególności w zakresie prawa do regulacji, zmian w uprawnieniach
materialnych inwestorów oraz zmian w uprawnieniach
proceduralnych inwestorów.
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Legitymizacja demokratyczna i autonomia instytucjonalna agencji Unii Europejskiej
– Narodowe Centrum Nauki, Sonata
Kierownik projektu
Dr Natalia Kohtamäki – adiunkt w Instytucie Prawa Międzynarodowego,
Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Doktor nauk prawnych (2011). Studia doktoranckie
w kolegium „Global Financial Markets” na Wydziale Prawa
Uniwersytetu w Jenie (2009-2011). Rozprawa doktorska pt. „Die Reform
der Bankenaufsicht in der Europäischen Union” („Reforma nadzoru
bankowego w Unii Europejskiej”), przygotowana pod kierunkiem
prof. dr. hab. Matthiasa Rufferta, wydana w Tybindze w 2012 roku,
w Wydawnictwie Mohr Siebeck (ISBN 978-3-16-151791-4). Absolwentka
prawa i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
a także podyplomowych studiów prawno-porównawczych na Wydziale
Prawa Uniwersytetu w Bonn (LL.M.).

Najważniejsze publikacje naukowe powstałe w ramach
projektu
W opracowaniu monografia naukowa na temat agencji regulacyjnych
UE.
Poniżej wybrane artykuły opracowane w ramach realizacji projektu:
1. Państwa nordyckie wobec procesów europeizacji w agencjach
regulacyjnych Unii Europejskiej [Nordic Countries within the
Europeanisation’ Processes in the EU-Regulatory Agencies], „Kultura
i Polityka” 2017, no. 20, forthcoming.
2. Rola ekspertów w procesie legitymizacji działań Europejskiego Urzędu
ds. Bezpieczeństwa Żywności [The Role of Experts in the Legitimizing
the Activity of the European Ford Safety Authority], „Problemy
Rolnictwa Światowego. Problems of World Agriculture” 2017, vol. 17,
nr 1, s. 84-94.
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3. Realizacja interesu narodowego w strukturach Unii Europejskiej na
przykładzie autonomicznych agencji regulacyjnych [The Realisation of
the National Interests in the EU: The Case of the Autonomic Regulatory
Agencies], „Studia Politologica. Annales Universitatis Paedagogicae
Cracoviensis” 2017, vol. 17, nr 214, s. 127-142.
4. Rola agencji regulacyjnych w tworzeniu europejskiej kultury
administracyjnej na przykładzie unijnej agencji nowego typu –
Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
[Regulatory Institutions’ Role in the Development of the European
Administrative Culture Exemplified by the EU Authority of a New Type:
The European Securities and Markets Authority], „Ius Novum” 2016,
nr 3, s. 329-346.
5. Autonomia instytucjonalna urzędów regulacyjnych Unii Europejskiej:
przykład Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego [The
Institutional Autonomy of the EU Regulatory Agencies: The Case
of the European Aviation Safety Agency], „Internetowy Kwartalnik
Antymonopolowy i Regulacyjny” 2016, vol. 5, nr 2, s. 56-69.

Opis projektu
Główny cel projektu to odpowiedź na pytanie o status prawny i miejsce
agencji zdecentralizowanych w strukturze instytucjonalnej Unii
Europejskiej. Istotna jest przede wszystkim autonomia instytucjonalna
tych podmiotów w kontekście ich słabej, czy nawet niewystarczającej
legitymizacji demokratycznej.
Przedmiotem badań są podmioty europejskiego prawa publicznego
określane w języku polskim mianem agencji zdecentralizowanych lub
regulacyjnych, tak by odróżnić je od tzw. agencji wykonawczych, które
nie dysponują porównywalną autonomią instytucjonalną, podlegają
ścisłej i bezpośredniej kontroli Komisji Europejskiej i powstają jedynie
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na czas określony, potrzebny do realizacji konkretnego programu.
Agencje wykonawcze usytuowane są w siedzibie Komisji Europejskiej
w Brukseli. Natomiast agencje zdecentralizowane rozsiane są na
terytorium całej Unii Europejskiej. Ze względu na prestiż związany
z tymi instytucjami, będącymi elementem europejskiej administracji,
każde państwo członkowskie aspiruje do „goszczenia” przynajmniej
jednej agencji regulacyjnej UE na swoim terytorium.
Zdecentralizowane agencje Unii Europejskiej to niezależne instytucje
administracji europejskiej. Posiadają własną osobowość prawną,
określony zakres kompetencji i formalnie zagwarantowaną niezależność
instytucjonalną. Powoływane są przez Komisję Europejską w różnych
wyspecjalizowanych dziedzinach, w których ona sama ze względu na
złożoność regulowanej materii nie jest w stanie skutecznie działać.
Agencje są gremiami eksperckimi, które tworzą rodzaj specjalistycznego
zaplecza administracyjnego dla unijnych organów. Obecnie istnieje
ponad 30 zdecentralizowanych agencji unijnych, posiadających daleko
idącą autonomię – wyrażającą się przede wszystkim w niezależności
od organów UE.

jak powinny wyglądać relacje pomiędzy poszczególnymi podmiotami
w ramach europejskiej struktury administracyjnej. Kwestią sporną jest
przede wszystkim zakres nadzoru Komisji Europejskiej, który wynika
bezpośrednio z art. 17 ust. 1 zdanie 2 Traktatu o Unii Europejskiej
(TUE) nad teoretycznie niezależnymi agencjami UE.
Agencje regulacyjne Unii Europejskiej są grupą niejednorodnych
instytucji. Różnią się jeśli chodzi o strukturę organizacyjną, wybraną
podstawę prawną, na której budowana jest ich egzystencja,
i w konsekwencji różnią się także znacznie jeśli chodzi o zakres
kompetencji. Są takie, którym formalnie zagwarantowano uprawnienia
prawotwórcze i decyzyjne, a także takie, które dostarczają organom
unijnym jedynie eksperckiego wsparcia.

Problem ich słabej legitymizacji demokratycznej jest związany
z powoływaniem takich urzędów do życia na podstawie
rozporządzeń, czyli aktów prawa wtórnego. Agencje UE nie mają
zatem bezpośredniego zakotwiczenia w prawie pierwotnym, które
przysługuje organom unijnym. Ogólną podstawą traktatową dla ich
istnienia jest po zmianach wprowadzonych Traktatem z Lizbony art.
298 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE) stanowiący, że
instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii, wykonując swoje
zadania korzystają ze wsparcia otwartej, efektywnej i niezależnej
administracji europejskiej. Przepis ten wprost gwarantuje europejskim
instytucjom administracyjnym niezależność, nie precyzuje jednak,
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Teoria i praktyka w procesie globalizacji prawa – Narodowe Centrum Nauki, Harmonia
Kierownik projektu
Prof. dr hab. Cezary Mik, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego
i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 20022008 pełnił funkcję dziekana Wydziału. W latach 2012 - 2016 był
Prorektorem UKSW ds. nauki i rozwoju. W 2006 roku wszedł w skład
Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Wykonuje również
zadania z zakresu ekspertyz Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
RP. Członek Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego,
Komisji Prawa Morskiego PAN oraz prezes bydgoskiego oddziału
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Uczestnik licznych kolegiów
redakcyjnych: m.in. redaktor naczelny Kwartalnika Prawa Publicznego.
Członek Collegium Invisibile.

Skład zespołu badawczego
Prof. Rafael García Pérez, Prof. Rafael Domingo Oslé, Prof. Francisco
de Borja López- Jurado, Prof. Fernando Simón Yarza, Prof. Juan Carlos
Hernández Peña, Joseba Fernández Gaztea, Dr Karol Dobrzeniecki,
Dr Maciej Dybowski, Dr Aneta Jakubiak-Mirończuk, Radosław Kołatek,
Dr Marcin Romanowski, Dr Piotr Szwedo

Najważniejsze publikacje naukowe powstałe w ramach
projektu
1. Maciej Dybowski, Marcin Romanowski, O trudnych przypadkach
w filozofii prawa. Studia z antropologii filozoficznej, Warszawa 2015.
2. Piotr Szwedo, Transgraniczny handel wodą w świetle prawa
międzynarodowego, Warszawa 2017.
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3. Aneta Jakubiak-Mirończuk, Lobbying in a Democratic State of Law –
between Meaning and Judgment, Persona y Derecho 2015 (72), s.
149-168.
4. Aneta Jakubiak-Mirończuk, The European model of lawmaking –
assumptions and policies, The Polish Review of International and
European Law 2014 (3), s. 29-48.
5. Maciej Dybowski, Marcin Romanowski, Próba interpretacji koncepcji
prawa globalnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014
(4), s. 41-54.
6. Karol
Dobrzeniecki,
Antropoarchiczna
krytyka
prywatyzacji
konfliktów zbrojnych - aspekty prawne, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny 2016 (1), s. 113 – 126.

Opis projektu
Celem polsko-hiszpańskiego projektu badawczego „Teoria i praktyka
w procesie globalizacji prawa” jest zbudowanie teorii naukowej
wyjaśniającej i interpretującej wpływ na procesy prawotwórcze
wybranych czynników związanych z kształtowaniem się nowego
paradygmatu prawa, zaproponowanego przez prof. Rafaela Domingo
z Uniwersytetu Nawarry w pracy „The New Global Law”. Paradygmat
ten powstaje w związku ze zmianami w prawie międzynarodowym
i w krajowych porządkach prawnych i wiąże się z fundamentalną
redefinicją roli i funkcji państwa w procesach prawotwórczych. Teoria
tworzona w ramach projektu rozwija „antroparchiczne” ujęcie prawa
i stosuje je do badań czynników wpływających na prawotwórstwo.
Owo ujęcie odwołuje się do prymatu osoby w procesach decyzyjnych,
również na poziomie prawa globalnego. W punkcie wyjścia zakłada,
że postulaty przyjmowane dotychczas do oceny legitymacji faktów
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prawotwórczych oraz ich rezultatów w przestrzeni prawa globalnego
są głównie proceduralne lub wybiórczo materialnoprawne i jako takie
są nie wystarczające.
Objęta projektem problematyka badawcza podzielona została
na
płaszczyzny
filozoficznoprawną,
teoretycznoprawną
oraz
dogmatycznoprawną, W ramach każdej z płaszczyzn badawczych
autorzy
wyróżniają
wymiar
deskryptywny
i
dyrektywalny.
Metodologiczne novum projektu polega na integrowaniu płaszczyzny
filozoficzno-, teoretyczno- i dogmatycznoprawnej przy zachowaniu ich
odrębności. Podstawowy charakter poruszanych problemów sytuuje
rozwijany projekt w ramach teorii prawa międzynarodowego i prawa
europejskiego (zmiana roli państwa w procesach prawotwórczych,
opracowania problematyki źródeł prawa) oraz teorii i filozofii prawa
(rozwijanie niepozytywistycznych koncepcji prawa w zakresie budowania
koncepcji źródeł prawa oraz funkcjonalnej wykładni prawa). Projekt
ma na celu również realizację postulatu integracji nauk prawnych.
Opracowywana teoria ma za zadanie służyć wyjaśnieniu prawotwórczego
wymiaru globalizacji, będąc teorią działań podmiotów funkcjonujących
względnie autonomicznie w stosunku do wewnątrzpaństwowych
procesów politycznych i współpracy międzypaństwowej.
Projekt jest realizowany przez międzynarodowy zespół z Uniwersytetu
Navarry w Hiszpanii, UKSW w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
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Prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych i ochrony jego danych osobowych
w kontekście wdrażania nowoczesnych rozwiązań e-Zdrowia i elektronicznej dokumentacji
medycznej – Narodowe Centrum Nauki, Preludium
Kierownik projektu
mgr inż. Krzysztof Świtała – asystent w Katedrze Prawa
Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W swoich badaniach
zajmuje się problematyką prawa do prywatności, ochroną danych
osobowych i administracyjnoprawnymi regulacjami procesów
informatyzacji administracji publicznej i ochrony zdrowia.

Najważniejsze publikacje naukowe powstałe w ramach
projektu
1. Obowiązki prawne podmiotów przetwarzających dane medyczne
w kontekście wdrażania rozwiązań e-Zdrowia w Polsce, Roczniki
Kolegium Analiz Ekonomicznych, nr 42, 2016 r.;
2. Stosowanie norm z zakresu bezpieczeństwa informacji w ochronie
zdrowia a skuteczność procesu dostosowywania się do wymogów
wynikających z propozycji nowych ram prawnych ochrony danych
osobowych w Unii Europejskiej [w:] P. Górny (red.), Problemy
efektywności zarządzania. Efektywność zarządzania w świetle
prakseologii i normalizacji, Warszawa 2016;
3. Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej
dokumentacji medycznej (monografia, w przygotowaniu, planowane
wydanie na koniec 2017 r.).
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Opis projektu
Od dnia 1 stycznia 2020 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą
będą zobowiązane prowadzić dokumentację medyczną wyłącznie
w postaci elektronicznej. W najbliższych latach planowane jest również
wdrożenie kluczowych funkcjonalności pierwszej generacji rozwiązań
e-Zdrowia w Polsce (m.in. Internetowe Konto Pacjenta i e-Recepty).
Biorąc pod uwagę znaczenie tych wydarzeń dla rozwoju społeczeństwa
informacyjnego i ich prawną relewantność, podstawowym celem projektu
stanowi sformułowanie wniosków de lege lata i postulatów de lege
ferenda w zakresie kształtu instrumentów prawnych ochrony prywatności
pacjenta w sektorze ochrony zdrowia, powszechnie wykorzystującym
nowoczesne technologie informacyjne. Wśród analizowanych regulacji
szczególna uwaga została poświęcona środkom publicznoprawnym
- w tym administracyjnoprawnym, które wydaje się, że są w stanie
najpełniej zrealizować wymagania związane z kontrolą i nadzorem nad
prawidłowym funkcjonowaniem procesów informacyjnych w ochronie
zdrowia. W ramach prowadzonych badań weryfikacji podlega hipoteza,
że konieczna jest modyfikacja instrumentów ochrony prywatności
pacjentów w ochronie zdrowia, w celu zapewnienia ich większej
skuteczności wobec wyzwań związanych z występowaniem nowych
istotnych zagrożeń, wynikających z powszechnego wykorzystywania
technologii elektronicznego przetwarzania zasobów informacyjnych
w tym sektorze. Niezbędna staje się poprawa spójności przepisów
chroniących dane osobowe i statuujących tajemnice zawodów
medycznych, jak również innych uregulowań dotyczących problematyki
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bezpieczeństwa informacji w systemie opieki zdrowotnej w Polsce i Unii
Europejskiej – zarówno prawnych (m.in. związanych z prowadzeniem
dokumentacji medycznej i systemu informacji w ochronie zdrowia)
jak i pozaprawnych (m.in. kodeksów etycznych i norm technicznych).
Prawo w tym zakresie będzie można uznać za skuteczne, jeżeli jego
normy, w sposób bezpośredni lub pośredni, poprzez akty stosowania
prawa i wykonywanie tych aktów, wywoływać będą skutki zgodne
w dostatecznie wysokim stopniu z założonymi przez prawodawcę
celami, których wyraźne wyodrębnienie i sprecyzowanie jest konieczne
dla określenia poziomu efektywności norm prawnych. W zakresie prac
projektowych dokonano analizy podstawowych środków prawnej ochrony
prywatności pacjentów według kryterium skuteczności przyjętego
w tym obszarze modelu regulacji, z uwzględnieniem nowych wyzwań
dla bezpieczeństwa informacyjnego, związanych z powszechnym
wykorzystywaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych
w opiece zdrowotnej. Bez spełnienia tak sformułowanych warunków
niemożliwe wydaje się zbudowanie satysfakcjonującego poziomu
zaufania pacjentów i personelu medycznego do nowych rozwiązań
w zakresie informatyzacji ochrony zdrowia, co może doprowadzić do
niepełnego zrealizowania do roku 2020 celów zawartych w kluczowych
krajowych i unijnych dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju
usług elektronicznych i rozwiązań e-Zdrowia.
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System wartości w działaniu. Poszukiwanie dynamicznego modelu relacji między wartościami
i zachowaniem w kontekście społecznym – Narodowe Centrum Nauki, Harmonia
Kierownik projektu
Dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW, WFCh UKSW,
Zainteresowania badawcze: Aktualnie podejmowane badania dotyczą
szeroko pojętej struktury osobowości – od zaburzeń osobowości
i ciemnej triady po wartości, mocne strony i dobrostan, a z innego
punktu widzenia: od biologicznych uwarunkowań, przez rozwój
psychospołeczny po rozwój tożsamości. Badania motywowane są
poszukiwaniem teoretycznych syntez w psychologii osobowości
i rozwoju, opartych na precyzji myślenia i wrażliwości na empirię,
wyrastających z Kartezjańskiego more geometrico i Popperowskiej
sympatii do dedukcji.
Aktualnie pełnione funkcje: Dyrektor Instytutu Psychologii UKSW,
Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej,
Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Rozwojem
i Osobowością Personalitas

Skład zespołu badawczego
prof. Eldad Davidov, prof. Shalom H. Schwartz, mgr Dominika Karaś,
mgr Maria Kłym-Guba, mgr Radosław Rogoza, mgr Ewa Skimina, mgr
Ewa Topolewska

Najważniejsze publikacje naukowe powstałe w ramach
projektu
1. Cieciuch, J. (2017). Exploring the complicated relationship between
values and behaviour. In S. Roccas and L. Sagiv (red.), Values and
Behavior, Springer.
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2. Cieciuch, J., Davidov, E., Algesheimer, R. (2016). The stability and
change of value structure and priorities in childhood: A longitudinal
study. Social Development, 25(3), 503-527.
3. Cieciuch, J., Davidov, E., Algesheimer, R., Schmidt, P. (2017). Testing
for approximate measurement invariance of human values in the
European Social Survey. Sociological Methods & Research.
4. Cieciuch, J., Schwartz, S. H. (2017). Values and human beeing. In
Martijin van Zomeren & John F. Dovidio (Eds.) The Oxford handbook
of human essence. Oxford: Oxford University Press.
5. Cieciuch, J., Strus, W. (2017). The Two-Factor Model of personality.
In Virgil Zeigler-Hill & Todd Shackelford (Eds.), Encyclopedia of
Personality and Individual Differences
6. Makos, D., Jóźwik, J., Cieciuch, J. (2016). Zastosowanie Animowanego
Kwestionariusza Najbardziej – Najmniej Ważne do badania wartości
w okresie późnego dzieciństwa. Psychologia Rozwojowa, 21(4), 73-89.
7. Sagiv, L., Roccass, S., Cieciuch, J., Schwartz, S. (2017). Personal values
in human life. Nature Human Behaviour.
8. Schwartz, H. S., Cieciuch, J., Vecchione, M., Torres, C., Dirilem-Gumus,
O., Butenko, T. (2017). Value tradeoffs propel and inhibit behavior:
Validating the 19 refined values in four countries. European Journal of
Social Psychology,
9. Schwartz, S. H., Cieciuch, J. (2016). Values. In F. T. L. Leong, D. Bartram,
F. Cheung, K. F. Geisinger, D. Iliescu (eds.). The ITC International
Handbook of testing and assessment (pp. 106-119). Oxford: Oxford
University Press
10. Schwartz, S. H., Cieciuch, J. (2017). Values. In Virgil Zeigler-Hill &
Todd Shackelford (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual
Differences
11. Strus, W., Cieciuch, J. (2017). Towards a synthesis of personality,
temperament, motivation, emotion and mental health models within
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the Circumplex of Personality Metatraits. Journal of Research in
Personality, 66, 70-95. DOI: 10.1016/j.jrp.2016.12.002
12. Topolewska, E., Cieciuch, J. (2017). Empirical verification of the Circumplex
of Identity Formation Modes and its potential to integrate different
models of identity development in the Erikson–Marcia tradition. Self
and Identity, 16(2), 123-142. DOI: 10.1080/15298868.2016.1229690
13. Trempała, J., Cieciuch, J. (2016). The analysis of change in behawior
and development: on some errors and possibilities to correct them.
Current Issues in Personality Psychology, 4(2), 65-74. doi: 10.5114/
cipp.2016.60168

Opis projektu
Głównym celem badań jest pogłębienie wiedzy na temat wartości
preferowanych przez ludzi oraz ich związków z zachowaniem. Planowane
badania oparte są na zrewidowanej teorii wartości Schwartza. Zostały
one zaplanowane w taki sposób, aby poszerzyć dotychczas raczej
statyczny model wartości o aspekty dynamiczne, dzięki czemu możliwe
będzie wyjaśnienie zjawisk dotychczas pomijanych. W szczególności
analizie poddane zostaną: (1) związek wartości z rzeczywistym
zachowaniem w codziennym życiu; (2) proces kształtowania systemu
wartości w kontekście sieci społecznych oraz (3) osobowościowe,
behawioralne i społeczne uwarunkowania zmiany systemu wartości.

zmiana pracy, przejście na emeryturę). Oba rodzaje badań zostaną
przeprowadzone w planie longitudinalnym (z sześcioma pomiarami
w badaniach szkolnych oraz trzema pomiarami w badaniach osób
dorosłych).
Oprócz badań kwestionariuszowych (różnych aspektów wartości,
osobowości oraz relacji w sieciach społecznych) zostaną zastosowane
Experience Sampling Methods, przeprowadzone przy pomocy aplikacji
smartphonowej. Dzięki tej metodzie zostaną zebrane dane dotyczące
zachowanie w codziennym życiu w realnym czasie.
Wyniki uzyskane w ramach projektu mają szansę na poszerzenie
istniejącej teorii wartości o aspekty dynamiczne, które lepiej opisują
warunki i przebieg zmiany preferencji wartości oraz związek wartości
z rzeczywistym codziennym zachowaniem. Taka modyfikacja otworzy
nowe możliwości badania kształtowania i zmiany preferencji wartości
oraz wykorzystania wartości do wyjaśniania zachowania. Współczesny
świat w coraz większym stopniu charakteryzuje się wszechobecną
zmiennością, zatem zjawiska te domagają się naukowego opisu
i wyjaśnień.
Projekt realizowany we współpracy z University of Zurich oraz The
Hebrew University of Jerusalem.

Przeprowadzone zostaną dwa rodzaje badań: Longitudinalne badania
w paradygmacie sieci społecznych w klasach szkolnych (gimnazjalnych
i licealnych) oraz longitudinalne badania w grupach dorosłych,
znajdujących się w przełomowych okresach w życiu - zarówno
prywatnym (małżeństwo, ciąża), jak i zawodowym (pierwsza praca,
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Mocne strony charakteru dzieci i adolescentów w podejściu skoncentrowanym na zmiennych oraz
w podejściu skoncentrowanym na osobach – Narodowe Centrum Nauki, Preludium
Kierownik projektu
Mgr Małgorzata Najderska, doktorantka w Instytucie Psychologii
UKSW. Zajmuje się głównie zagadnieniami z zakresu psychologii
pozytywnej oraz osobowości, szczególnie tematyką mocnych stron
charakteru – ich pomiarem i strukturą u dorosłych, a także u dzieci
i adolescentów. W kręgu jej zainteresowań są również wartości i relacje
rodzinne (zwłaszcza zagadnienie transmisji międzypokoleniowej).

Skład zespołu badawczego
Dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW

Opis projektu
Rozwijająca się od 2000 r. nowa gałąź psychologii nazywana
psychologią pozytywną skupia się na tym, co prowadzi człowieka
do osiągania dobrostanu, co sprzyja jego rozwojowi, co pozwala
mu wzrastać. Jedną z koncepcji odpowiadającą na tak postawione
pytania jest koncepcja mocnych stron charakteru sformułowana przez
Petersona i Seligmana (2004). Autorzy ci skonstruowali katalog 24
pozytywnych charakterystyk człowieka, które są pożądane w wielu
(a może nawet wszystkich?) kulturach, a których realizowanie prowadzi
do osiągnięcia szczęścia.
Sama koncepcja mocnych stron charakteru jest względnie nowa.
W kraju, w którym powstała (USA), poświęca się jej wiele uwagi –
prowadzone są liczne badania nad tym, jak poszczególne mocne strony
łączą się z innymi zmiennymi (takimi jak np. dobrostan, satysfakcja
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z życia czy satysfakcja z pracy). Jednak stosunkowo niewiele wiadomo
na temat struktury tych mocnych stron (czyli tego, które mocne strony
współwystępują ze sobą, tworzą ogólniejsze czynniki) zwłaszcza
w okresie dzieciństwa i adolescencji. Niniejsze badania mają na celu
wypełnienie tej luki – skupiają się na wątku strukturalnym w grupie osób
w okresie późnego dzieciństwa i adolescencji (10–18 lat), wykorzystując
dwa podejścia – skoncentrowane na zmiennych (variable-centered
approach) i skoncentrowane na osobach (person-centered approach).
Istotne jest w nim również porównanie mocnych stron charakteru
z dobrze już poznanymi charakterystykami, jakimi są cechy osobowości
i wartości.
Podejście skoncentrowane na zmiennych to podejście najczęściej
używane w psychologii. Bazuje ono na średnich, zakładając, że
badana grupa jest jednorodna, składa się z podobnych osób (co
jest założeniem dość ryzykownym). Taka analiza pozwala nam na
poznanie pewnych tendencji – sprawdzenie, jak dana zmienna na
bardzo ogólnym, średnim poziomie łączy się z innymi zmiennymi.
Przykładowo może okazać się, że w grupie osób we wczesnej
adolescencji mocne strony grupują się w cztery czynniki, a czynnik
1 wiąże się z ekstrawersją. Podejście skoncentrowane na osobach
jest dużo bardziej skomplikowane na poziomie statystycznym
i metodologicznym. Stanowi uzupełnienie ogólnego opisu bazującego
na średnich. W tym paradygmacie wyróżnia się pewne profile – grupy
w zakresie badanej populacji, które charakteryzują się podobnym
zestawem zmiennych (w tym przypadku – mocnych stron). Następnie
analizuje się, jak w tych grupach wygląda np. struktura tych zmiennych
(struktura w każdej z nich może być różna), a także jak w ich zakresie
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mocne strony łączą się z innymi zmiennymi (i te związki również mogą
mieć inny charakter niż w przypadku podejścia skoncentrowanego
na zmiennych). Przykładowo może okazać się, że w grupie osób we
wczesnej adolescencji możemy wyróżnić dwa profile mocnych stron
– pierwszy profil posiadają osoby, u których wysoki poziom osiągają
mocne strony związane z byciem towarzyskim, a drugi – osoby, które
mają wysokie wyniki w skalach odpowiadających za bycie kreatywnym
i skupionym na samorozwoju. Co więcej – każdy z tych profili może
(i prawdopodobnie będzie!) wiązać się z posiadaniem różnych cech
osobowości i wartości.
Tak dogłębna analiza mocnych stron nie była dotychczas prowadzona.
Jest to novum w badaniach nad mocnymi stronami i realizacja nowego
metodologicznie podejścia. Stanowi ważny krok w rozumieniu samych
mocnych stron, znalezieniu dla nich odpowiedniego „miejsca” w opisie
osoby. Jest to również realizacja pewnego metodologicznego postulatu
o badaniu konstruktów z perspektywy dwóch uzupełniających się
paradygmatów (podejścia skoncentrowanego na zmiennych i na
osobach). Wydaje się to zwłaszcza wartościowe w kontekście znaczenia
samych mocnych stron w opisie osoby. Możliwość dokładniejszego
przyjrzenia się cechom, których realizowanie w swoim życiu (poprzez
np. wybór ścieżki zawodowej) prowadzić nas będzie do odczuwania
dobrostanu, wydaje się szczególnie ważna w okresie dynamicznego
rozwoju, jakim jest wiek 10–18 lat (późne dzieciństwo oraz wczesna
i późna adolescencja). Badania takie znacznie poszerzą i pogłębią
dotychczasową wiedzę z zakresu mocnych stron charakteru i stworzą
solidny fundament do dalszych badań i do aplikacji w praktyce
psychologicznej.
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Dynamika relacji koleżeńskich wśród osób o różnym natężeniu cech ciemnej triady osobowości
– Narodowe Centrum Nauki, Preludium
Kierownik projektu
Mgr Radosław Rogoza, WFCH UKSW, Asystent w Zakładzie
Psychologii Międzykulturowej. Obecnie przede wszystkim zajmuję się
problematyką różnych form narcyzmu (wielkościowego, podatnego
na zranienie, komunalnego oraz kolektywnego) zarówno w kontekście
indywidualnym jak również międzykulturowym. Ponadto, specjalizuję
się w zaawansowanej analizach strukturalnych, dzięki którym wskazuję
zalety i słabości różnorodnych narzędzi psychologicznych jak również
wskazuję nowe propozycje ujmowania dotychczas ugruntowanych
koncepcji.

Skład zespołu badawczego
Dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW

Najważniejsze publikacje naukowe powstałe w ramach
projektu (dane bibliograficzne)
1. Rogoza, R., Cieciuch, J. (2017). Structural investigation of the Short
Dark Triad questionnaire in Polish population. Current Psychology. doi:
10.1007/s12144-017-9653-1
2. Kwiatkowska, M.M., Rogoza, R. (2017). A measurement invariance
investigation of the differences in shyness between adolescents and
adults. Personality and Individual Differences, 116, 331–335. doi:
10.1016/j.paid.2017.05.012
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3. Kwiatkowska, M.M., Rogoza, R., Kwiatkowska, K. (2017). Analysis of
the psychometric properties of the Revised UCLA Loneliness Scale in
a Polish adolescent sample. Current Issues in Personality Psychology.
doi:10.5114/CIPP/2017.69681
4. Rogoza, R., Rogoza, M., Wyszyńska, P. (2016). Polska adaptacja
kwestionariusza NARQ do pomiaru dwóch obliczy narcyzmu. Polskie
Forum Psychologiczne, 21, 410–431. doi: 10.14656/PFP20160306

Opis projektu
Czy można lubić kogoś, kto nie lubi ludzi albo od tych ludzi stroni?
Okazuje się, że tak!
Nawet jeżeli na pierwszy rzut oka takie pytanie wydaje się przynajmniej
z gatunku tych „dziwnych”, w rzeczywistości większość ludzi
(przynajmniej przez jakiś czas) darzy takie osoby swą sympatią. Badania
wykazują, że na pierwszy rzut oka potrafimy rozpoznać, że w drugim
człowieku coś jest nie tak, jednak niezachwiana pewność siebie, czy też
odwaga w trudnej sytuacji potrafią zamglić nasze przypuszczenia, by
dać się uwikłać w społeczną pułapkę.
W moim projekcie analizuję jak różne cechy osobowości (a zwłaszcza
te ciemne) wpływają na proces zawierania i utrzymywania relacji wśród
nastolatków. Wszystkie osoby z tzw. „ciemną osobowością”, opisywane
są jako toksyczne, dążące do realizacji celów bez względu na koszty
oraz manipulujące innymi, zaś do ich wspólnych mianowników można
zaliczyć bardzo niską ugodowość, wykorzystywanie społeczne innych
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oraz niską empatię. Takie osoby powinny nas automatycznie odpychać,
a jednak – mają w sobie coś magnetycznego, co skutecznie przyciąga
nowe ofiary.
Początkowo możemy akceptować wykorzystujące zachowania ze
strony czarującej osoby, jednak wraz z upływem czasu zaczynamy
dostrzegać, ile utrzymywanie takiej relacji kosztuje w rzeczywistości.
Niniejszy projekt ma na celu z jednej strony poznanie jak wygląda
proces zawierania znajomości i jej utrzymywania przez dłuższy okres
czasu z osobami charakteryzującymi się szkodliwymi społecznie
cechami, zaś z drugiej strony – pragniemy poznać jaka jest ich pozycja
i rola w mniejszych grupach społecznych.
W moim projekcie szukam odpowiedzi na pytanie jak to jest, że osoby
nielubiące lub stroniące od ludzi wzbudzają fascynację oraz sympatię
innych członków grupy. Dzięki kilkukrotnemu badaniu tych samych
osób, możliwe stanie się również przeanalizowanie dynamiki tego
procesu oraz zbadanie, czy taka fascynacja przeradza się w obsesję,
czy też czas eksponuje ciemną stronę charakteru i cała sympatia
zanika.
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Przywiązanie a zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne w okresie adolescencji: mediacyjna
rola regulacji emocji – Narodowe Centrum Nauki, Etiuda
Kierownik projektu
mgr Ilona Skoczeń, doktorantka w Instytucie Psychologii UKSW.
W badaniach zajmuje się problematyką przywiązania, relacji
wewnątrzrodzinnych i ich wpływu na psychospołeczne funkcjonowanie
człowieka.

Skład zespołu badawczego
kierownik projektu – mgr Ilona Skoczeń
zagraniczny opiekun naukowy – prof. Marinus van IJzendoorn,
Uniwersytet w Lejdzie (Holandia)

Opis projektu
Projekt badawczy „Przywiązanie a zaburzenia internalizacyjne
i eksternalizacyjne w okresie adolescencji: mediacyjna rola regulacji
emocji” realizowany jest w roku akademickim 2016/2017 w ramach
stypendium doktorskiego ETIUDA z Narodowego Centrum Nauki.
Przywiązanie w paradygmacie psychologicznym odnosi się do związku
społeczno-emocjonalnego z drugą osobą. Teoria przywiązania
opracowana przez brytyjskiego psychoanalityka i psychoterapeutę
Johna Bowlbiego zakłada, że na bazie wczesnych doświadczeń w relacji
z głównym opiekunem, dziecko tworzy określone reprezentacje siebie,
a także obraz relacji interpersonalnych. Przywiązanie klasyfikowane jest
jako ufne lub nieufne. Lęk i unikanie przywiązaniowe to dwa główne
wymiary przywiązania nieufnego. Lęk przywiązaniowy odnosi się do
nadmiernej potrzeby bliskości oraz obawy przed utratą osoby bliskiej,
zaś unikanie przywiązaniowe zakłada dystans emocjonalny oraz brak
zaangażowania w relacje interpersonalne.
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Celem projektu jest zbadanie związku przywiązania nieufnego
z zaburzeniami internalizacyjnymi i eksternalizacyjnymi w okresie
adolescencji. Model teoretyczny projektu zakłada, że lęk przywiązaniowy
powoduje częstszą dysregulację (rozhamowanie) emocji, zaś unikanie
przywiązaniowe częstszą supresję (tłumienie) emocji. Z kolei im wyższa
dysregulacja emocji, tym wyższe prawdopodobieństwo występowania
zaburzeń eksternalizacyjnych, natomiast im wyższa supresja emocji, tym
wyższe prawdopodobieństwo występowania zaburzeń internalizacyjnych.
W celu sprawdzenia założeń teoretycznych modelu przeprowadzono
badanie, w którym uczestniczyło 638 dzieci i młodzieży w wieku
12 – 20 lat, ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Badanie
zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami etyki prowadzenia
badań naukowych. Przywiązanie zostało zmierzone za pomocą
Skali Doświadczeń w Bliskich Związkach autorstwa Brenning i in.
(2011), strategie regulacji emocji za pomocą Inwentarza Regulacji
Emocji autorstwa Roth i in. (2009), a zaburzenia internalizacyjne
i eksternalizacyjne za pomocą Kwestionariusza Youth Self-Report (YSR)
autorstwa Achenbacha, Rescorla (2001) oraz Inwentarza Osobowości
dla DSM-5 autorstwa Krueger i in. (2012). Wyniki badań potwierdziły,
że przywiązanie jest wyznacznikiem jakości funkcjonowania
psychospołecznego człowieka. Wykazano istotny związek między
przywiązaniem, regulacją emocji, a zaburzeniami internalizacyjnymi
i eksternalizacyjnymi. Dzieci i adolescenci charakteryzujące się
przywiązaniem nieufnym częściej stosują nieadaptacyjne strategie
regulacji emocji, które z kolei wpływają na pojawianie się zaburzeń
internalizacyjnych i eksternalizacyjnych.
W ramach stypendium, Ilona Skoczeń odbyła także 3-miesięczny staż
naukowy na Uniwersytecie w Lejdzie (Universiteit Leiden) w Holandii
gdzie pracowała pod superwizją prof. Marinusa van IJzendoorna jednego z światowych ekspertów w zakresie badań nad przywiązaniem.
W dalszej perspektywie autorka planuje badania długofalowe, które
będą miały na celu ukazanie dynamiki kształtowania się przywiązania.

Nauki społeczne – Psychologia
Rozwój osobowości w okresie dzieciństwa – longitudinalne i międzykulturowe badania przy użyciu
autorskiej metody obrazkowej OPCO – Diamentowy Grant (MNiSW)
Kierownik projektu
Mgr Marta Rogoza, WFCh UKSW, Psychologia – studia doktoranckie.
Zajmuje się zagadnieniami związanymi z cechami osobowości w ujęciu
Wielkiej Piątki w okresie dzieciństwa – ich rozwojem oraz sposobem
pomiaru.

Skład zespołu badawczego
Dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW,

Najważniejsze publikacje naukowe powstałe w ramach
projektu (dane bibliograficzne)
1. Maćkiewicz M., Cieciuch J. (2016). Pictorial Personality Traits
Questionnaire for Children (PPTQ-C) – A New Measure of Children’s
Personality Traits. Frontiers in psychology, 7(498)1-11, 10.3389/
fpsyg.2016.00498
2. Skoczeń I., Rogoza R., Maćkiewicz M., Najderwska M., Cieciuch
J. (2016). Investigating the Structural Model of the Strengths and
Difficulties Questionnaire. European Journal of Psychological
Assessment, Advance online publication. https://doi.org/10.1027/10155759/a000344

Opis projektu
Projekt dotyczy kształtowania się cechowej struktury osobowości
w okresie dzieciństwa. Opary na jest na modelu Wielkiej Piątki Costy
i McCrea (1997), który został zinterpretowany rozwojowo (Shiner,
Caspi, 2003). W ramach projektu weryfikowane są hipotezy o rozwoju
struktury osobowości oraz jej funkcji regulacyjnej.
longitudinalnym
Badania
są
przeprowadzane
w
planie
i międzykulturowym. W ramach badań podłużnych prowadzone
są cztery pomiary w grupie 1500 dzieci. W ramach badań
międzykulturowych, pomiar przeprowadzany jest również w Niemczech
i we Włoszech. W badaniach wykorzystana jest nowa, autorska metoda
– Obrazkowy Pomiar Cech Osobowości, służąca do pomiaru pięciu
cech: Ekstrawersji, Neurotyczności, Otwartości na doświadczenie,
Ugodowości i Sumienności. OPCO zostało dostosowane do rozwoju
osób badanych, a w szczególności ich rozwoju poznawczego.
Dzięki uzyskaniu danych również od osób dorosłych (rodziców
i nauczycieli), a także dokonaniu pomiarów behawioralnych,
emocjonalnych oraz motywacyjnych korelatów cech osobowości
wykazana zostanie psychologiczna realność cech w kresie dzieciństwa
oraz ich rodząca funkcja regulacyjna. Dodatkowym sposobem
weryfikującym tę funkcję jest wprowadzony pomiar behawioralny czasu
reakcji w oprogramowaniu E-prime wg procedury zaproponowanej
przez Coldera i współpracowników (2011).
W wyniku projektu powstanie model teoretyczny opisujący rozwój
cechowej struktury osobowości oraz ostateczna wersja polskiego
pomiaru OPCO, zaadoptowanego również do warunków niemieckich
oraz włoskich.
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Nauki społeczne – Socjologia
Bezdzietność z wyboru? Analiza motywacji osób bezdzietnych – Narodowe Centrum Nauki, Sonata
Koszty i korzyści związane z rodzicielstwem z perspektywy cyklu życia – Narodowe Centrum
Nauki, Opus
Kierownik projektu
Dr Monika Mynarska, adiunkt w Instytucie Psychologii UKSW. Tytuł
magistra psychologii uzyskała na Wydziale Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego. W latach 2004-2009 była członkiem zespołu
badawczego w Instytucie Badań Demograficznych Maxa Plancka
w Rostocku (Niemcy), a w roku 2009 uzyskała tytuł doktora nauk
społecznych w zakresie demografii na Uniwersytecie w Rostocku. Od roku
2009 zatrudniona w Instytucie Psychologii UKSW. Jej zainteresowania
naukowe dotyczą przede wszystkim motywacji rodzicielskich –
szczególnie w kontekście bezdzietności z wyboru. Bada pragnienia
i intencje dotyczące planowania rodziny – małżeństwa i rodzicielstwa.

Skład zespołu badawczego
W obu projektach trzon zespołu stanowiła dr Jolanta Rytel oraz mgr
Sylwia Timoszuk. W pierwszym projekcie dodatkowego wsparcia
dostarczyła dwójka doktorantów SGH: mgr Bogna Korczak oraz
Michał Misior. W drugi projekt zaangażowani byli również studenci
studiów magisterskich Instytutu Psychologii UKSW.

Najważniejsze publikacje naukowe powstałe w ramach
projektu
Publikacje w czasopismach recenzowanych:
1. Mynarska, M. (2013). Bezdzietność – wybór, ograniczenia, czy splot
okoliczności? Jakościowa analiza procesu pozostawania bezdzietną.
Family Forum, 3, 55-77.
2. Mynarska, M., Rytel, J. (2014). Pomiar motywacji do posiadania dzieci
wśród osób bezdzietnych. Polska adaptacja Kwestionariusza Motywów
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Rodzicielskich. Polskie Forum Psychologiczne, 19(4), 522-543.
3. Mynarska, M., Rytel, J. (2017). From motives through desires to
intentions: investigating the reproductive choices of childless men and
women in Poland. Journal of Biosocial Science, 1-13. DOI: 10.1017/
S0021932017000190.
Wybrane prezentacje konferencyjne:
1. Mynarska, M., Rytel, J. (2013). Polska adaptacja Kwestionariusza
Motywów Rodzicielskich Warrena Millera. Referat wygłoszony na XXII
Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk, 27-29 maja 2013.
2. Mynarska, M., Rytel, J. (2014). Joys and fears of parenthood in the
eyes of childless individuals. Referat wygłoszony na 7. Kongresie Badań
nad Rodziną (7th ESFR Congress: Families in the Context of Economic
Crisis. Recent Trends in Multidisciplinary Perspective. Hiszpania,
Madryd, 3-6 września, 2014.
3. Mynarska, M. (2015). Sequences and Narrations. Childlessness in
Poland. Referat wygłoszony na konferencji „Beyond methodological
dualism − Combining qualitative and quantitative data”, Bielefeld, 9-10
lutego, 2015.
4. Mynarska, M. (2015). Values and Costs of Children and Fertility Intentions
in Poland. Referat wygłoszony na konferencji “3rd Generations and
Gender User Conference, Austria, Wiedeń, 30 listopada – 1 grudnia
2015.
5. Rytel, J., Mynarska, M. (2016). What Is So Scary About Having
Children? A Mixed-Methods Study on Voluntary Childlessness in
Poland. Referat wygłoszony na Europejskiej Konferencji Populacyjnej
(European Population Conference), Niemcy, Moguncja, 30 sierpnia –
3 września 2016.
6. Mynarska, M., Rytel, J. (2017). Costs and (negligible) benefits of
children. A mixed-methods study on voluntary childlessness in Poland.
Plakat zaprezentowany na konferencji Annual Meeting of Population
Association of America, USA, Chicago, 27 – 29 kwietnia 2017.
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Opis projektu
Pierwszy projekt, finansowany w ramach programu Sonata Narodowe
Centrum Nauki i zrealizowany w latach 2012-2015 jest obecnie
kontynuowany w ramach drugiego projektu, finansowanego w ramach
programu Opus Narodowe Centrum Nauki. Projekt zostanie zakończony
w roku 2019.
W Polsce od lat toczy się dyskusja na temat tego, że Polacy mają coraz
mniej dzieci i że kobiety decydują się na macierzyństwo coraz później,
a coraz więcej Polek w ogóle nie zostaje matkami. Mniejsza liczba dzieci
to zmiany w strukturze całego społeczeństwa, a co za tym idzie, zmiany
na rynku pracy, w systemie edukacji, czy też w systemie zabezpieczeń
społecznych. Kluczowe jest zatem zrozumienie przyczyn, dla których
Polacy coraz rzadziej zostają rodzicami.
Zarówno ekonomiści jak i psychologowie zauważają, że decyzja
o zostaniu (lub nie) rodzicem uwarunkowana jest tym, jak dana osoba
postrzega korzyści i koszty związane z rodzicielstwem. Czy posiadanie
dziecka stanowi atrakcyjny cel? Jakie pozytywne konsekwencje przyniesie
rodzicielstwo? A jakie koszty będą związane z wychowaniem potomstwa?
Sposób, w jaki postrzegane są blaski i cienie rodzicielstwa kształtuje
motywację rodzicielską – i to właśnie ta motywacja stanowi główny
przedmiot badań w projektach kierowanych przez dr Monikę Mynarską.

kwestionariuszowe a także pogłębione wywiady jakościowe aby lepiej
zrozumieć jakie konsekwencje posiadania dzieci są ważne dla badanych.
Koszty związane z rodzicielstwem i korzyści z niego płynące mogą
mieć charakter finansowy, emocjonalny czy społeczny. Pojawienie się
dziecka oznacza więcej wydatków i obowiązków, ale przynosi również
wiele radości. Może być źródłem satysfakcji i dawać rodzicom poczucie
bezpieczeństwa na dalszą drogę życia, ale może stanowić też przyczynę
ich zmartwień i trosk. Rodzicielstwo wymaga poświęcenia czasu, sił,
energii, ale przynosi nowe, fascynujące doświadczenia. Jakie jeszcze
pozytywne i negatywne konsekwencje płynące z posiadania dzieci widzą
kobiety i mężczyźni w Polsce? Czy myśląc o rodzicielstwie koncentrują się
na zmianach, które wniesie do ich życia małe dziecko? Czy rozważają,
jak będzie wyglądała ich starość jeżeli (nie) zdecydują się na zostanie
rodzicami? Czy ich opinie w tym zakresie są stałe, czy też zmieniają się
z wiekem?
Odpowiedzi na te właśnie pytania poszukiwane są w realizowanym
obecnie projekcie badawczym.

Jednym z głównych osiągnięć pierwszego projektu było przygotowanie
polskiej adaptacji Kwestionariusza Motywów Rodzicielskich Warrena
Millera. Kwestionariusz ten pozwala zmierzyć, jak osoby badane oceniają
korzyści i koszty związane z rodzicielstwem. Kwestionariusz Motywów
Rodzicielskich (CBQ-PL) wykorzystywany jest w drugim, realizowanym
obecnie projekcie do oceny motywacji do posiadania dzieci wśród
młodzieży polskiej. Pod koniec roku 2016 na pytania kwestionariusza
odpowiedziało ponad 2200 uczniów ostatnich klas szkół średnich w całej
Polsce. Wśród badanych dominowały postawy pro-rodzicielskie: młodzi
ludzie postrzegali dużo pozytywów i niewiele negatywów związanych
z posiadaniem dzieci. Jednak wśród znaczącej grupy badanych można
zauważyć postawy ambiwalentne: osoby te postrzegały zarówno wiele
plusów, jak i wiele minusów rodzicielstwa.
Ważnym elementem prowadzonych obecnie badań jest lepsze
zrozumienie powyższych postaw. W projekcie wykorzystywane są dane

Wykres: Rozkład opinii na temat korzyści i kosztów związanych
z rodzicielstwem w grupie młodzieży w wieku 18-19 lat.
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Nauki społeczne – Politologia
Rządy solidarnościowe w Polsce w latach 1989-1993 wobec podstawowych problemów
transformacji ustrojowej – Narodowe Centrum Nauki, Opus
Kierownik projektu
Antoni Dudek (ur. 1966 r.) – profesor zwyczajny na Wydziale Nauk
Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2011-2016 członek, a w kadencji
2015/16 przewodniczący Rady Instytutu Pamięci Narodowej. Autor
i współautor kilkunastu książek z zakresu historii Polski w XX wieku oraz
dziejów polskiej myśli politycznej. Najważniejsze prace w jego dorobku
dotyczą dziejów Polski pod rządami komunistycznymi (Państwo
i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995; PRL bez makijażu,
Kraków 2008), transformacji ustrojowej (Reglamentowana rewolucja.
Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2004,
II wyd. 2014) oraz przemian systemu politycznego współczesnej Polski
(Historia polityczna Polski 1989-2015, Kraków 2016; Instytut. Osobista
historia IPN, Warszawa 2011).

Najważniejsze publikacje naukowe powstałe w ramach
projektu
Najważniejszym rezultatem projektu będzie monografia poświęcona
działalności rządów T. Mazowieckiego, J.K.Bieleckiego, J.Olszewskiego
i H. Suchockiej. Do chwili obecnej w ramach realizacji projektu ukazały
się, bądź oczekują na druk następujące artykuły i rozdziały w pracach
zbiorowych:
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1. Ewolucja stanowiska rządu Tadeusza Mazowieckiego w sprawie
obecności Polski w Układzie Warszawskim oraz stacjonowania na jej
terytorium wojsk radzieckich [w:] „Dzieje Najnowsze”, nr 4 z 2015 r., s.
162-175.
2. L’héritage du passé et la politique de mémoire [w:] “Comprendre la
Pologne. Société, politique et institutions”, sous la direction de A.
Pacześniak et J-M. De Waele, Paris 2016.
3. Problem zachodniej granicy Polski oraz zjednoczenia Niemiec w polityce
zagranicznej rządu Tadeusza Mazowieckiego (1989-1990), „Prace
Historyczne. Zeszyty Naukowe UJ” (w druku)
4. Rola ludzi „Solidarności” w procesie tworzenia systemu partyjnego III
Rzeczpospolitej (1989-2001) [w:] „Od nadziei do niepodległości. NSZZ
Solidarność 1980-1989/90” (wydawnictwo IPN, w druku)
5. The Republic of Poland [w:] P. Wieczorkiewicz, J. Żaryn, Ł. Kamiński,
A. Dudek, H. Głębocki, G. Kostrzewa-Zorbas, “Poland. The road to
freedom”, Warsaw 2016.

Opis projektu
Celem projektu jest porównawcza analiza głównych kierunków
działania czterech rządów istniejących w Polsce od września 1989 r. do
września 1993 r., nazywanych z uwagi na swoją podstawę polityczną
rządami solidarnościowymi. Gabinety Tadeusza Mazowieckiego, Jana
Krzysztofa Bieleckiego, Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej mimo
dzielących ich różnic musiały stawić czoła podobnym wyzwaniom
wynikającym z:
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hh ostrego kryzysu gospodarczego;
hh załamania się systemu autorytarnego i związanego z tym kryzysu
aparatu państwowego;
hh gwałtownych zmian w otoczeniu międzynarodowym Polski;
hh istnienia silnego ośrodka władzy wykonawczej w postaci urzędu
prezydenta;
hh braku stabilnego zaplecza parlamentarnego (wyjątek stanowił
rząd T. Mazowieckiego).
Główna hipoteza badawcza zakłada, że w działaniach tych czterech
rządów mieliśmy do czynienia z kontynuacją na poziomie celu
ogólnego, którym była budowa demokratycznego państwa prawa
związanego z zachodnimi strukturami politycznymi i wojskowymi,
natomiast występowały istotne różnice na poziomie metod przy
pomocy których starano się je zrealizować. Rządy te różniły się też
pod względem stabilności zaplecza parlamentarnego oraz relacjami
z głową państwa.
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Nauki społeczne – Ekonomia
Determinanty wyników funduszy inwestycyjnych. Cechy menedżerskie oraz atrybuty funduszy
– Narodowe Centrum Nauki, Sonata
Kierownik projektu
dr Dariusz Filip, adiunkt w Katedrze Finansów Instytutu Socjologii
WNHiS. Zainteresowania naukowe kierownika projektu związane są z
rozwojem rynku finansowego oraz instytucji finansowych w krajach CEE,
powtarzalnością wyników instytucji zbiorowego inwestowania, analizą
pozycji konkurencyjnych funduszy inwestycyjnych, zarządzaniem
instytucjami finansowymi oraz badaniem popytu na produkty
alternatywnego inwestowania.

Najważniejsze publikacje naukowe powstałe w ramach
projektu
1. Filip, D. (2017) Mutual Funds: Does the Performance Erosion Effect
Exist? Evidence from the Czech Republic, Hungary and Poland,
“Finance a úvér – Czech Journal of Economics and Finance”, in print.
2. Filip, D. (2017) Czynniki organizacyjne funduszy wpływające na
poziom ryzyka inwestycyjnego, „Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska, sectio H – Oeconomia”, w druku.
3. Filip, D. (2017) Wartość aktywów zarządzanych przez polskie fundusze
inwestycyjne a efekty ich gospodarowania. [w:] „Granice finansów XXI
wieku. Finanse publiczne. Rynki finansowe. Finanse przedsiębiorstw”,
red. S. Wieteska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź , w
druku.
4. Filip, D. (2017) The Return Variability and Dispersion: Evidence from
Mutual Funds in Post-Transition Countries, “Financial Assets and
Investing”, Vol. 8, No. 1/2017, 19-39.
5. Filip, D. (2017) Market conditions of mutual funds functioning in
Poland, “Central European Review of Economics & Finance”, Vol. 17,
No. 1, 65-81.
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6. Filip, D. (2016) Pomiar wyników oraz ryzyka polskich funduszy
inwestycyjnych, „Zarządzanie Finansami i Rachunkowość”, nr 4 (2),
27-43.
7. Filip, D. (2015) A survey on important issues related to the organizational
factors affecting mutual fund performance. [in:] “Proceedings of IACMEM 2015 in Vienna”, Czech Institute of Academic Education, Prague,
84-89.
8. Filip, D. (2015) A review of research on the managerial factors
influencing mutual fund performance. [in;] „Knowledge – Economy
– Society. In the Development and Challenges of Modern Economies,
Finance and Information Technology”. Eds. A. Malina, R. Oczkowska,
J. Kaczmarek, Foundation of the Cracow University of Economics,
Kraków, 175-182.

Opis projektu
Cel projektu związany jest z ustaleniem czy osiągane stopy zwrotu są
wynikiem posiadania przez menedżerów zarządzających funduszami
lub same fundusze pewnych cech umożliwiających osiąganie
ponadprzeciętnych i stabilnych w czasie rezultatów. Na podstawie
ustaleń we wspomnianym zakresie możliwe będzie dokonanie
również wnioskowania dotyczącego umiejętnego wykorzystania przez
menedżerów atrybutów, którymi charakteryzują się poszczególne
fundusze do osiągania ponadprzeciętnych wyników ważonych
ryzykiem. Horyzont czasowy badania określono na okres od początku
2000 roku do końca 2015 roku.

