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Rada Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Teologii 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14, XI piętro „Północ” 
tel. +48 81 445 39 94, e-mail: rwsswt@kul.pl 

 
        Lublin, dn. 18 listopada 2015 r. 

RWSSWT-P-001/11/2015 

	  

Protokół z posiedzenia RWSSWT KUL	  

w dniu 18 listopada 2015 r.	  
	  

W dniu 18 listopada 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 1800 odbyło się III posiedzenie Rady 

Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Samorządu Studentów Wydziału Teologii KUL 

na XI piętrze “Północ”. Na zebranie przybyło 15 osób, w tym kurator RWSSWT KUL - p. dr Adam 

Zadroga.	  

	  

1. Modlitwa na rozpoczęcie 	  

	  

2. Przedstawienie planu posiedzenia	  

	  

3. Sporządzenie listy obecności (załącznik nr 1)	  

	  

4. Omówienie Spotkania Opłatkowego Wydziału Teologii 

Spotkanie Opłatkowe WT będzie miało miejsce 17 grudnia br. o 18.15 w C-1031, po Opłatku 

Uniwersyteckim. 

- Za kwestie organizacyjne Spotkania odpowiada III rok teologii, który już podjął szereg 

przygotowań do przedstawienia. Marta Hejduk, starosta III roku teologii, nadzoruje te prace.  

- Poruszono kwestię konieczności wcześniejszego przygotowania  zaproszeń plakatu, reklamujących 

Spotkanie oraz  kiermasz, a także wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook.  
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- Sporządzono listę spraw organizacyjnych do przygotowania bezpośrednio przed Opłatkiem: 

kawiarenka, scenariusz i konferansjerka, opłatki, kropidło, oraz omówiono po krótce jego przebieg. 

Jako konferansjerów zaproponowano przedstawicieli doktorantów, z którymi mają skontaktować się 

Martyna Wąsik i Magdalena Kożuch. 

- Sekretarz RWSSWT, Martyna Wąsik, ma przesłać ubiegłoroczne materiały Marcie Hejduk, 

głównej organizatorce Spotkania Opłatkowego WT; 

- Termin zgłaszania kandydatów z poszczególnych roczników i Kół Naukowych do Nagrody 

Rektora za szczególne zaangażowanie w działalności społeczną został ustalony na 24 listopada br. 

Imiona i nazwiska, numery albumów oraz jednozdaniowe uzasadnienia mają wpłynąć do 

Przewodniczącej RWSSWT drogą mailową. Osoby nominowane należy uprzedzić o terminie 

wręczania nagród; 

- Kiermasz kartek i ozdób świątecznych przygotuje Komisja Budżetowa SSWT przy pomocy 

Skarbnika, Ilony Koniecznej oraz chętnych, uzdolnionych plastycznie osób. Odbędzie się 

on w trzecim tygodniu grudnia (przed i w dniu Opłatka), a uzyskane fundusze zostaną przeznaczone 

na sfinansowanie bieżącej działalności RWSSWT. Poszczególni starostowie mają poprosić o pomoc 

w przygotowaniu kiermaszu osoby ze swoich roczników. 

- Na spotkanie dotarła Izabela Durma, wicestarosta IV roku teologii. 

 

5. Sprawy personalne 

Przewodnicząca RWSSWT KUL w skrócie przedstawiła zadania poszczególnych Komisji 

Wewnętrznych SSWT oraz zachęciła do angażowania się w ich działanie i propagowania go także 

wśród osób spoza RWSSWT. 

- Wybór członków Komisji Wyborczej (Przeprowadzanie wyborów na WT, w tym wyborów na 

posiedzeniach RWSSWT oraz Plebiscytu „Pedagog Roku”): 

Kandydat Głosy za Głosy przeciw 
Głosy 

wstrzymujące 
Głosy nieważne 

Urszula Tomasiak 

15 - - - Weronika Frączek 

Karolina Trela 

Powyższe osoby weszły w skład Komisji Wyborczej SSWT. W czasie wewnętrznych wyborów 
w komisji przewodniczącą została Urszula Tomasiak, studentka II roku teologii. 
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- Wybór członów Komisji Budżetowej (Współpraca ze Skarbnikiem RWSSWT w finansowaniu 

działalności SSWT, w tym planowanie budżetu oraz zdobywanie środków finansowych): 

Kandydat Głosy za Głosy przeciw 
Głosy 

wstrzymujące 
Głosy nieważne 

Marta Hejduk 

15 - - - Agata Pawłowska 

Ks. Radosław Wileński 

Powyższe osoby weszły w skład Komisji Budżetowej SSWT. W czasie wewnętrznych wyborów 
w komisji przewodniczącym został ks. Radosław Wileński, student I roku I stopnia muzykologii. 

- Wybór członków Komisji Promocji i Animacji Życia Akademickiego : 

Kandydat Głosy za Głosy przeciw 
Głosy 

wstrzymujące 
Głosy nieważne 

Łukasz Hmielewski 

15 - - - 

Olga Radecka 

Anna Lewandowska 

Patrycja Suwara 

Izabela Durma 

Powyższe osoby weszły do Komisji Budżetowej SSWT. W czasie wewnętrznych wyborów 
w komisji przewodniczącą została Patrycja Suwara, studentka I roku II stopnia muzykologii. 
 

6. Podsumowanie Oficjalnych Otrzęsin Wydziału Teologii 

Oficjalne Otrzęsiny Wydziału Teologii odbyły się 9 listopada br. Zgodnie z tradycją przygotowali 

jest studenci II i I roku przy pomocy Zarządu RWSSWT. Na fanpage i podstronie Samorządu 

ukazała się fotorelacja przygotowana przez Patrycję Suwarę, studentkę I roku II stopnia 

muzykologii. 

- Przedstawiciele pierwszych roczników wyrazili swoje zadowolenie z przebiegu imprezy; 

- Zarząd pochwalił I rok teologii za przygotowanie pięknych zaproszeń; 

- Przewodnicząca RWSSWT, Aya Al Azab zwróciła uwagę na zbyt późne roznoszenie zaproszeń 

i lepsze efekty w docieraniu do wykładowców przez studentów II roku niż pierwszych roczników; 

- Wspólnie podkreślono konieczność bardziej rygorystycznego trzymania się czasu prezentacji; 

- Budżet Otrzęsin nie jest jeszcze do końca rozliczony, zajmuje się tym skarbnik. 
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7. Omówienia kalendarium RWSSWT (załącznik nr 2)	  

Przewodnicząca RWSSWT przedstawiła plany na bieżący rok akademicki zgodnie z załączonym 

kalendarium. Zostały one wspólnie przedyskutowane.  

W szczególny sposób podkreślono, że: 

- w dniu 26 stycznia (wtorek) następuje zmiana w planie zajęć – przeprowadzone będą zgodnie 

z planem obowiązującym w środę i mamy wtedy dwie środy pod rząd; 

- trzeba wcześniej zaplanować przebiegu Plebiscytu „Pedagog Roku”, ze względu na konieczność 

zatwierdzenia w grudniu budżetu finansowania imprez cyklicznych, co ma się dokonać przy 

współpracy: skarbnika i Komisji Budżetowej (rozpisanie grantu), Komisji Promocji i Animacji Życia 

Akademickiego (przeprowadzeni ewentualnej ankiety wśród studentów i ustalenie przebiegu Gali 

Finałowej; zadbanie o patronaty medialne oraz zaprezentowanie nominacji i uzasadnień nie tylko 

zwycięzców) oraz Komisji Wyborczej (zaplanowanie przebiegu wyborów na poszczególne kategorie 

plebiscytu „Pedagog Roku”) 

 

8. Zakończenie posiedzenia modlitwą	  
	  

	  

W załączniku lista obecności oraz kalendarium RWSSWT.	  

	  

	  

Protokół sporządziła:	  
Martyna Wąsik	  

	  

Posiedzeniu przewodniczyła:	  
Aya Al Azab, 
Przewodnicząca RWSSWT KUL	  

	  

	  


