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Podczas Święta Akademii Ignatianum w Krakowie, które odbyło się w piątek, 11 marca 2022 r., 

uhonorowane zostały osoby zasłużone dla Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego oraz 

dla Akademii Ignatianum w Krakowie.  

 

Państwo Katarzyna i Jan Maderowie 

Pan Józef Rostworowski 

 

 

Medalem „Za zasługi dla Ignatianum” uhonorowani zostali: 

Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski 

ks. prof. dr hab. Henryk Pietras SJ, Rektor AIK kadencji 2010-2014 

dr Jolanta Koszteyn 

mec. Michał Cyran 

P. Zdzisław Kucharski 

 

Nasze Święto, to także okazją do podziękowania za pracę i zaangażowanie pracowników zarówno 

akademickich jak i administracyjnych, oraz studentów, którzy przyczyniają się do wzrostu i rozwoju 

naszej Alma Mater. 

 

Za osiągnięcia naukowe nagrody II stopnia otrzymali 

 prof. dr hab. Piotr Mazur -  za uzyskanie tytułu naukowego profesora zwyczajnego nauk 

humanistycznych 

 prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska - za osiągnięcia naukowe, prowadzone 

międzynarodowe badania naukowe oraz serię wysokopuntowanych publikacji 

 prof. dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur – za uzyskanie tytułu naukowego profesora 

 dr hab. Krystyna Zabawa, prof. AIK - za osiągniecia naukowe 

 

Za osiągnięcia organizacyjne nagrody II stopnia otrzymali 

 dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK - za szczególne osiągnięcia w zakresie realizacji misji 

Ignatianum oraz budowy prestiżu i wizerunku Uczelni 

 dr Marek Liszka - za osiągnięcia organizacyjne 

 dr Radosław Zyzik - za ponadprzeciętne i bardzo cenne zaangażowanie w kwestie organizacyjne 

dotyczące ewaluacji dyscyplin naukowych AIK oraz w prace rozwojowe i koncepcyjne uczelni 

 

Spośród pracowników administracyjnych, nagrodę II stopnia otrzymali 

 p. Agata Kałuża, pracownik Sekretariatu Instytutu Nauk o Polityce i Administracji - za wybitne 

zaangażowanie oraz profesjonalne i skuteczne podejście w zakresie organizacji i koordynowania 

pracy Sekretariatu Instytutu Nauk o Polityce i Administracji w dobie szczególnych wyzwań 

organizacyjnych i kadrowych 

 dr Grzegorz Kocot, pracownik Biura Projektów - za bardzo dobrą koordynację projektu 

"Zintegrowany system informatyczny", sumienne pilnowanie harmonogramu, dbałość  

o prawidłowe i czasowe dostarczanie dokumentacji i znajdowanie rozwiązań w sprawach 

problematycznych. 
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Dyplomy uznania Rektora AIK, za wkład włożony w rozwój czasopisma oraz uzyskaną ocenę  

w aktualnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych prowadzonych przez Ministra Edukacji i Nauki otrzymali na ręce redaktorów 

naczelnych, redakcje czasopism: 

 „Edukacja elementarna w teorii i praktyce” w składzie: 

Redaktor naczelna dr hab. Barbara Surma, prof. AIK  
dr Katarzyna Szewczuk 

mgr Weronika Pudełko 

dr Irena Pulak 

 

 „Horyzonty Polityki” w składzie: 

Redaktor naczelny ks. dr Wit Pasierbek SJ 

dr hab. Piotr Świercz 

mgr Monika Grodecka 

 

 „Horyzonty Wychowania” w składzie: 

Redaktor naczelna dr hab. Anna Błasiak, prof. AIK  
dr Irmina Rostek 

dr Agnieszka Kaczor 

 

 „Multidisciplinary Journal of School Education” w składzie: 

Redaktor naczelny dr hab. Paweł Kaźmierczak, prof. AIK 

dr Ewa Dybowska 

dr Dominika Ruszkiewicz 

 

 „Studia Paedagogica Ignatiana” w składzie: 

Redaktor naczelny ks. dr hab. Andrzej Paweł Bieś SJ, prof. AIK 

ks. dr Krzysztof Biel SJ 

dr Marzena Chrost 

 

 „Rocznik Filozoficzny Ignatianum” w składzie: 

Redaktor naczelny dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK 

prof. dr hab. Piotr Mazur 

dr Andrzej Wadas 

 

 „Perspektywy Kultury” w składzie: 

Redaktor naczelny dr Łukasz Burkiewicz 

dr hab. Leszek Zinkow 

dr Paweł Nowakowski 

mgr Magdalena Jankosz 

 

 „Forum Philosophicum” w składzie: 

Redaktor naczelny dr hab. Jacek Surzyn – dziś nieobecny 
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dr Jakub Pruś – który w imieniu redaktora naczelnego odbierze dyplom 

 

 

 

Dyplomy uznania otrzymali także: 

 dr Jarosław Kucharski - za szczególne osiągnięcia w zakresie realizacji misji Ignatianum oraz 

budowy prestiżu i wizerunku Uczelni 

 dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK - za szczególne i udokumentowane osiągnięcia w zakresie 

organizacji procesu naukowo-dydaktycznego oraz nowych programów i form nauczania 

 dr hab. Piotr Sikora, prof. AIK - za szczególne osiągnięcia w zakresie realizacji misji Ignatianum 

oraz budowy prestiżu i wizerunku Uczelni  

 dr Jakub Pruś - za szczególne osiągnięcia w zakresie realizacji misji Ignatianum oraz budowy 

prestiżu i wizerunku Uczelni 

 mgr Magdalena Kukuła, Kierownik Działu Nauczania – za prace w przygotowanie dyscyplin do 

ewaluacji i zaangażowanie przekraczające zakres obowiązków służbowych 

 

Z grona studentów i absolwentów AIK wyróżnieni zostali: 

 

 Rafał Łakomy, student III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, filozofia - za 

budowanie świadomości ekologicznej i aktywizację ekologiczną wspólnoty akademickiej 

poprzez zaangażowanie w Kole Naukowym VIRIDIS działającym przy Instytucie Filozofii AIK 

 Oliwia Róża Serwa, studentka  III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, 

dziennikarstwo - za budowanie świadomości ekologicznej i aktywizację ekologiczną wspólnoty 

akademickiej poprzez zaangażowanie w Kole Naukowym VIRIDIS działającym przy Instytucie 

Filozofii AIK 

 Magdalena Stępień – absolwentka studiów 2022, za pracę dyplomową (licencjacką) na temat 

„Podwójne wyobrażenie Katedry Najświętszej Maryi Panny w Paryżu w powieści Victora 

Hugo”, napisaną pod kierunkiem promotora p. dr. Krzysztofa Dudy w Instytucie 

Kulturoznawstwa AIK 

 

 

Fundacja im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie ogłosiła w Roku Ignacjańskim konkurs na Książkę 

Roku. Przyznano dwie nagrody: 

za pracę Pani Moniki Sawki - Krótka podróż Anioła z Ignacym; oraz 

za pracę O. Henryka Dziadosza SJ – Skosztujcie i zobaczcie - Ćwiczenia Duchowe św. Ignacego 

Loyoli  jako droga chrześcijańskiego wtajemniczenia.  

 

Fundacja im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie podziękowała za wieloletnią pracę i zaangażowanie w 

Fundację Pani Kanclerz Akademii Ignatianum w Krakowie Pani Sylwii Momot Luzarze.  

 

 

Nagrody Pro Studente otrzymali: 

 

 dr Paulina Winiarska, Zastępca Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa 

 ks. dr Krzysztof Biel SJ, Dziekan Wydziału Pedagogicznego AIK 
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 dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, Prorektor ds. Studenckich 

 p. mgr Natalia Karpierz, Kierownik Centrum Obsługi Studentów 

 

 

 

 

 


