
Słowo podziękowania za pracę nad projektem 

Akademickiego Centrum Medialnego 

 

 3 marca 2016 roku Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz otwo-

rzył i poświęcił Akademickie Centrum Medialne w obecności władz 

Uczelni, władz Województwa Małopolskiego, przedstawicieli róż-

nych instytucji i organizacji, profesorów i wykładowców, pracowni-

ków różnych jednostek Uczelni, przedstawicieli wielu mediów oraz 

studentów i członków redakcji Radia Bonus i Telewizji JP2TV. 

 Akademickie Centrum Medialne powstało dzięki wielomie-

sięcznej ofiarnej pracy wielu osób, którym chcemy wyrazić wdzięcz-

ność i uznanie dla ich zaangażowania w powstanie tego dzieła.  

 Projekt Akademickiego Centrum Medialnego został zrealizowa-

ny dzięki życzliwości i zaangażowaniu władz Uniwersytetu: ks. prof. 

dra hab. Wojciecha Zyzaka, rektora Uniwersytetu; ks. prof. dra hab. 

Wojciecha Misztala, prorektora ds. rozwoju i polityki kadrowej; ks. 

dra hab. Antoniego Świerczka, dziekana Wydziału Nauk Społecz-

nych; Księdza Kanclerza Andrzeja Lichosyta – pełnomocnika rektora 

ds. realizacji projektu. 

 Dziękujemy za twórczą i ofiarną pracę członkom zespołu pro-

jektowego: mgr Dawidowi Kaczmarczykowi, red. Pawłowi Sołtysi-

kowi, dr Krzysztofowi Gurbie, dr Paulinie Guzik. Wasze zaangażo-

wanie, fachowa wiedza, wielomiesięczna praca i poświęcony czas są 

godne uznania i serdecznego podziękowania. 
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 Projekt został zrealizowany dzięki fachowej pracy zespołu in-

formatycznego, Panów: Piotra Gruszczyńskiego, Piotra Karskiego, 

Wojciecha Łepkowskiego, którym dziękujemy za dotychczasowe 

zaangażowanie na rzecz projektu i jego przyszłą obsługę techniczną. 

 Dziękujemy za pracę zespołu osób, zaangażowanych w obsługę 

formalnej strony projektu, Paniom: Łucji Kucmin-Węglarczyk, ko-

ordynatorowi projektu, Agnieszce Szczepańskiej, Urszuli Gizie, Ber-

nardzie Sukcie, Halinie Palewicz, Małgorzacie Olszówce.  

 Dziękujemy autorom aranżacji pomieszczeń projektu, Pani ar-

chitekt Magdalenie Krause i Panu arch. dr inż. Dominikowi Woje-

wódce, Panu dr inż. arch. Janowi Janczykowskiemu, Dyrektorowi 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, oraz 

wszystkim Paniom i Panom wykonawcom, przedstawicielom róż-

nych firm i instytucji zaangażowanych w realizację projektu. 

 Dziękujemy serdecznie Księdzu Kanclerzowi Andrzejowi Li-

chosytowi, za jego poświęcenie, pracę i nadzorowanie całości reali-

zacji projektu, za wspaniałą współpracę nad trudnymi rozwiązaniami 

projektowymi. Dziękujemy pracownikom Biura Promocji, kierowni-

kowi Biura, Panu Krzysztofowi Mleczce, Pani Monice Wiertek i 

wszystkim pracownikom Biura wspierającym projekt i organizują-

cym jego otwarcie i poświęcenie. 

 W projekt zaangażowani są także nasi wspaniali studenci dzien-

nikarstwa i komunikacji społecznej. Dziękujemy za pracę, pełne ser-

ca zaangażowanie wolontariackie, członkom Redakcji Radia Bonus i 
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Telewizji JP2TV, szczególnie Pani Dominice Baraniec, szefowej 

newsroomu Radia Bonus, Paniom Redaktorkom Radia Bonus: Alek-

sandrze Wojdyle, Kindze Wojnickiej, Ewelinie Laxy, Marcie Gor-

czowskiej. Z całego serca dziękuję Wam i wszystkim studentkom i 

studentom, którzy włożyli w realizację projektu swoje serce i po-

święcili swój czas. 

 Wszystkim dziękuję za wspólne nasze dzieło: Akademickie 

Centrum Medialne Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Kra-

kowie działające w strukturach Instytutu Dziennikarstwa i Komuni-

kacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych. 

 

Ks. Michał Drożdż, kierownik projektu 


