
Głos Głos 
AkademickiAkademicki

kwiecień 2007
P i s m o  ś r o d o w i s k o w e  A k a d e m i i  Św i ę t o k r z y s k i e j  i m i e n i a  J a n a  K o c h a n o w s k i e g o  w  K i e l c a c h

rok XIV, nr 1/50

Sukces chóru akademickiegoSukces chóru akademickiego
Diamentową płytę za wykonanie oratorium „Psałterz wrześniowy” otrzymał Chór Akademicki Instytutu Edukacji Muzycznej

ISSN 1732-4564



„Głos Akademicki” – pismo środowiskowe Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
Redaguje Kolegium

Redaktor naczelny: Ryszard Biskup
Autorzy zdjęć: Ryszard Biskup, Małgorzata Szymoniak, Tomasz Błaszkiewicz i archiwum
Adres redakcji: ul. Żeromskiego 5, Kielce, tel. 344-20-11, 604 252 676, 509 711 498

www.pu.kielce.pl, e-mail: rzecznik@pu.kielce.pl 

Wydarzyło się... 1

Dotyk pustki 2

Epitafi um Mistrzowi

(inspirowane poezją J. Tuwima) 5

Żegnając dr Idę Sadowską 6

Budynek „G” 

Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 8

Zimowa akcja Bukowina 2007 10

XVI sesja Studenckich Kół Naukowych

„Człowiek i srodowisko” 12

Wystawy w Instytucie Sztuk Pięknych 13

Jubilat z Piotrkowa Trybunalskiego 14

Diament dla chóru  15

Projekt badawczy: 

Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej 16

Projekty realizowane 

w Akademii Świętokrzyskiej 

fi nansowane ze środków unijnych 18

Aula prof. Andrzeja Wiercińskiego 19

Sprawozdanie z pobytu 

w State University of New York at Oswego 20

Akademia Świętokrzyska w Teatrze La Scala! 20

Jubileusz profesora Kazimierza Kika III okładka

Nowości Wydawnictwa Uczelnianego IV okładka

O procesie bolońskim dyskutują pro-
dziekani Wydziału Humanistycznego

Spis treściSpis treści

Wystawy w Galerii Akademickiej 
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W Instytucie Edukacji Muzycznej 
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Wydarzyło się...Wydarzyło się...
W sali posiedzeń Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim zebrali się przyjaciele byłego prorektora do spraw 
fi lii prof. dr. hab. Jerzego Kukulskiego. Spotkanie zostało zwołane 
z okazji pięknego jubileuszu: siedemdziesiątej rocznicy urodzin 
i czterdziestolecia pracy dydaktycznej znanego i cenionego Uczo-
nego.
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W galerii Biblioteki Głównej otwarto niezwykłą wystawę dokumen-
tującą przeszłość Grodna. Ekspozycja cieszyła się wyjątkowym za-
interesowaniem nie tylko Kresowiaków, ale także młodzieży szkol-
nej.

JM Rektor Akademii Świętokrzyskiej prof. dr hab. Reginę Renz 
odwiedziła cała trzecia klasa kieleckiej podstawówki nr 1. 
Uczniowie nie tylko przeprowadzili wywiad, ale zwiedzili również 
Rektorat. Największe zainteresowanie młodych kielczan wzbudziły 
insygnia władzy rektorskiej.

Studenci z redakcji magazynu „PRESIK” zorganizowali w klubie 
WSPAK wielki mikołajkowy koncert charytatywny. Wystąpiło kil-
ka interesujących rockowych kapel, była aukcja fotografi i i gra-
fi k, a także aukcja płyt CD. Cały dochód z imprezy przeznaczono 
na zakup zabawek i prezentów dla dzieciaków z Dziennego Mło-
dzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Rafael” oraz Pogotowia Opie-
kuńczego w Kielcach.

Prorektor do spraw dydaktycznych i studenckich prof. dr hab. 
Jacek Semaniak spotkał się w nowo wybranymi członkami Uczel-
nianej Rady Samorządu Studenckiego. Nowy przewodniczący 
URSS Michał Skowroński mówił o planach pracy samorządu, były 
przewodniczący Paweł Czupryński otrzymał nagrodę książkową. 
Upominkami pożegnano też „starą” Radę Uczelnianą.
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„Pustka pustce nierówna. Ta zauważo-
na obecnie ma jednak wielką wymowę. 
Ta pustka świadczy, że odszedł ktoś, 
kto idąc przez życie, zostawiał na swo-
jej drodze ślady dobra, przyjaźni, wie-
dzy, serdeczności. Ta pustka może bo-
leć, przerażać. Stawiamy sobie py-
tanie; czy znajdzie się drugi taki czło-
wiek? Czy jest ktoś, kto będzie mógł go 
zastąpić? Taki, który nie będzie żył tyl-
ko dla siebie. A żyjąc dla innych, będzie 
zostawiał trwałe ślady w życiu uczelni 
– wśród współpracowników i studen-
tów…” – mówił ks. bp Marian Florczyk 
w homilii wygłoszonej podczas mszy 
św. w intencji pożegnania prof. zw. dr. 
hab. Waldemara Dutkiewicza.
W dniu 19 lutego 2007 roku zmarł 
w Kielcach wybitny naukowiec prof. 
zw. dr hab. Waldemar Dutkiewicz, 
dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Aka-
demii Świętokrzyskiej im. Jan Kocha-
nowskiego.
Był niezwykłą osobowością. Promienio-
wał dobrocią, czego doświadczyli wszy-
scy, którym dane było z nim się spo-
tykać. Otwarty na problemy młodzieży, 
utalentowany dydaktyk, realizował ide-

ał nauczyciela akademickiego, który 
traktował jako powołanie, obowiązek 
wobec młodych pokoleń, uczelni, nau-
ki, a nawet samego Boga. Miał du-
cha franciszkańskiego i wrażliwość ar-
tysty. Był człowiekiem niezwykłej pra-
wości moralnej, życzliwym słowem za-
wsze przemawiał do każdego czło-
wieka. Pan Profesor W. Dutkiewicz 
zajmował się auksologią, a w niej po-
pulacyjnymi zmianami somatycznymi 
i motorycznymi polskiej młodzieży, zja-
wiskami akceleracji dojrzewania i tren-
dów sekularnych wysokorosłości, uwa-
runkowaniami środowiskowymi roz-
woju fi zycznego i umysłowego oraz od-
niesieniem uzyskanych rezultatów ba-
dawczych do pedagogiki, jako wiedzy 
aplikacyjnej.
Urodził się 2 czerwca 1939 w Równem 
na Wołyniu, syn Jana i Janiny z domu 
Gogol; żonaty: Kazimiera Rogala (na-
uczyciel akademicki); dzieci: Robert 
(nauczyciel aka demicki), Joanna (na-
uczycielka). W latach 1957-1963 stu-
diował w Wyższej Szkole Wychowania 
Fizycznego w Krakowie i uzyskał ty-
tuł magistra wychowania fi zycznego ze 

specjalizacją nauczycielską oraz gim-
nastyką leczniczą. 
Będąc stypendystą Wydziału Oświaty 
został skierowany do pracy w charak-
terze nauczyciela szkoły podstawowej 
w Kazimierzy Wielkiej. Po roku pracy 
władze oświatowe powierzyły Mu kolej-
no funkcje zastępcy kierownika szkoły, 
podinspektora do spraw wychowania fi -
zycznego, a następnie dyrektora szkoły. 
W tym czasie równocześnie był kierow-
nikiem zespołów samokształceniowych 
dla nauczycieli wychowania fi zycznego 
i dyrektorów szkół w Ośrodku Meto-
dycznym oraz przewodniczącym kon-
ferencji rejonowych Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku Nauczycielstwa 
Polskiego.
Zdając sobie sprawę z konieczności 
dalszego doskonalenia się, pan profesor 
W. Dutkiewicz w roku 1965 rozpoczął 
studia zaoczne w Wyższej Szkole Peda-
gogicznej w Krakowie na kierunku „pe-
dagogika” ze specjalizacją w zakresie 
pedagogiki eksperymentalnej. Studia te 
ukończył w 1970 roku, uzyskując tytuł 
magistra nauk pedagogicznych.
W roku 1973 uzyskał stopień naukowy 

Dotyk pustki



i peda gogiki. Przykładem książka pt. 
„Znaczenie wybranych wskaźników 
rozwoju fi zycznego, ocen szkolnych 
i warunków socjalno-bytowych w przy-
stosowaniu szkolnym uczniów” oraz 
monografi a „Dziecko wiejskie” W swo-
ich badaniach wiele uwagi Pan Profe-
sor Dutkiewicz poświęcił zjawisku tren-
dów sekularnych i akceleracji rozwoju 
dzieci i mło dzieży na Kielecczyźnie. Ten 
dorobek Profesora jest oryginalny i ma 
dużą wartość bieżącą i przyszłościową. 
Jego książka pt. „Zjawisko trendów se-
kularnych i akceleracji rozwoju dzieci 
i młodzieży na Kielecczyźnie” ujmuje 
problem holistycznie. 
Wśród wielu wartościowych prac ba-
dawczych prof. Dutkiewicza podkreślić 
należy badania różnic dymorfi cznych na 
wsi i w mieście (badania ciągłe przez 8 
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doktora nauk wychowania fi zycznego 
w Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie, przedstawiając pracę, na-
pisaną pod kierunkiem prof. dra hab. 
Stanisława Panka, na temat: „Poziom 
rozwoju biologicznego i sprawności ru-
chowej dzieci w wieku 8-15 lat w na-
wiązaniu do warunków socjalno-byto-
wych rodzin i warunków pracy szkół”.
W roku 1982 uzyskał stopień naukowy 
w zakresie drugiej specjalności, pisząc 
pracę na temat: „Uwarunkowania po-
ziomu akceptacji społecznej uczniów 
w zespołach klasowych szkół pod-
stawowych w mieście i na wsi”. Pro-
motorem pracy była doc. dr hab. J. Ja-
niszowska. Stopień naukowy doktora 
nauk humanistycznych w zakresie pe-
dagogiki nadała Mu Rada Naukowa In-
stytutu Badań Pedagogicznych w War-
szawie. W badaniach i publikacjach 
prof. Dutkiewicza wyodrębniają się więc 
dwa nurty: auksologiczny i pedagogicz-
ny. Są one konsekwencją jego stu diów 
podstawowych i pracy dydaktycznej.
Od 1 stycznia 1974 roku rozpoczął 
pracę w Instytucie Kształcenia Nauczy-
cieli i Badań Oświatowych w Kielcach 
na stanowisku adiunkta naukowo-ba-
dawczego w Zakładzie Badań. Od 
roku 1975 do 1980 pełnił funkcję wi-
cedyrektora Instytutu ds. naukowo-ba-
dawczych i równocześnie funkcję kie-
rownika Zakładu Badań.
Od 1 października 1980 roku prze-
niósł się do pracy w Wyższej Szkole Pe-
dagogicznej w Kielcach na stanowisko 
adiunkta w Instytucie Pedagogiki. 
W roku 1986 uzyskał stopień naukowy 
doktora habilitowanego na podstawie 
złożonej pracy „Zmiany w procesach 
rozwoju biologicznego i sprawności fi -
zycznej młodzieży w świetle poprawy 
warunków bytowych” oraz złożonego  
kolokwium w AWF w Warszawie.
W 1995 roku uzyskał tytuł profesora 
w zakresie nauk o kulturze fi zycznej 
w Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie. Od 1997 roku profesor 
zwyczajny.
Problematyka jego aktywności badaw-
czej kon centruje się wokół współcze-
snych problemów rozwoju dzieci i mło-
dzieży i wynikających z tego zagadnień 
szczegółowych, jak związki i zależności 
między różnymi aspektami ontogenezy 
ludzkiej, jak środowiskowe moderatory 
ewolucji osobniczej, jak metodologia 
badań antropologicznych i pedago-
gicznych. Jego badania stanowią war-
tościowy wkład do polskiej auksologii

Niewątpliwą zasługą profesora Dutkie-
wicza jest przebadanie i bardzo dobre 
poznanie stanu rozwoju dzieci i mło-
dzieży Kielecczyzny. Rozprawy badaw-
cze profesora Dutkiewicza charaktery-
zują się kompleksowym naświetlaniem 
i syntezowym traktowaniem problema-
tyki rozwoju dzieci i młodzieży oraz uda-
nym łączeniem różnych aspektów ewo-
lucji osobniczej w jeden komplemen-
tarny proces ontogenezy. 
Na ten dorobek składają się publika-
cje zwarte – 6, ponad 100 artykułów, 
ponad 30 recenzji na stopnie doktora 
i tytuł profesora, recenzje wydawnicze 
i komunikaty naukowe oraz referaty 
konferencyjne. 
Rozprawy prof. Dutkiewicza są przy-
kładem udanego łączenia jego wiedzy 
i doświadczenia z dziedziny auksologii 
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lat); ocenę rozwoju psychomotoryczne-
go małych dzieci (od 4 do 6 roku życia) 
rzadko stosowanym w Polsce testem 
Denver; śledzenie rozwoju fi zycznego i 
sprawności ruchowej chłopców społecz-
nie niedo stosowanych; dojrzałe studium 
metodologiczne pt. „Normy jako biolo-
giczne układy odniesienia i moż liwości 
wykorzystania ich w ocenie rozwoju fi -
zycznego dzieci”. Konsekwencją pro-
wadzonych badań było podjęcie wraz z 
zespołem badawczym Zakładu Badań 
Wieku Rozwojowego (w osobach G. No-
wak-Starz i E. Cieśla) badań nad roz-
wojem fi zycznym i motorycznym dzie-
ci i młodzieży z Kielecczyzny od 0-18 
lat, czego konsekwencją było wydanie w 
2004 roku pozycji pt. „Normy i wskaź-
niki rozwoju somatycznego i motorycz-
nego dzieci i młodzieży z Kielecczyzny”. 
Ponadto w tym samym roku 2004 prof. 
Dutkiewicz opublikował cenną książkę 
„Diagnoza i ewaluacja o wychowaniu 

fi zycznym”. Prace pedagogiczne pro-
fesora Dutkiewicza charakteryzują dwa 
obszary. Jeden obejmuje studia nad za-
wodem nauczyciela, jego kształceniem i 
nad stanem kadr nauczycielskich w wo-
jewództwie kieleckim – co wiąże się z 
faktem długoletniej pracy profesora Dut-
kiewicza w szkole kształcącej nauczy-
cieli. Drugi obszar to metodologia badań 
pedagogicznych i antropologicznych. 
Tutaj szczególne miejsce zajmuje znako-
mity podręcznik pt. „Praca magisterska 
z pedagogiki. Przewodnik metodyczny”.
W aktywności naukowej prof. Waldema-
ra Dutkiewicza, obok prac badawczych 
i wydawniczych, bardzo ważne miej-
sce zajmowało jego zaangażowanie w 
promowaniu młodych pracowników na-
ukowych, dla których był wzorem wiel-
kiego uczonego, reprezentującego takie 
cechy jak mądrość, pracowitość, dys-
cyplina intelektualna. Profesor miał nie-
bywały dar zjednywania sobie każdego, 

kto miał szczęście z Nim pracować, da-
wał poczucie bezpieczeństwa, był jak 
ojciec. Wielu widziało w Nim kogoś ob-
darzonego niezwykłą energią, niezmor-
dowanego chęcią tworzenia czegoś no-
wego. Chętnie dzielił się swoją wie-
dzą i doświadczeniami naukowo-dy-
daktycznymi, był wychowawcą i opie-
kunem, konsekwencją czego było wy-
promowanie pięciu doktorów. Dok-
torantami Jego byli w kolejności pro-
mowania: Grażyna Nowak-Starz, Al-
dona Kopik, Sławomir Koziej, Monika 
Springer i Stanisław Hojda. Miał także 
liczący się wkład w kształcenie kadr na-
ukowych, jako recenzent w przewodach 
doktorskich oraz jako kierownik semi-
narium doktoranckiego, cieszącego się 
powodzeniem wśród młodych adeptów 
nauki i uznaniem wśród naukowców. 
Pod Jego kierunkiem przygotowanych 
zostało około 500 prac magisterskich, 
w których większość dotyczyła pro-
blematyki funkcjonowania dzieci i mło-
dzieży na Kielecczyźnie.
Równolegle z działalnością badawczą 
i dydaktyczną przez całe życie pro-
wadził niezwykłe aktywną działalność 
organiza cyjną i sportową w uczel-
niach, z którymi był szczególnie zwią-
zany: Akademii Świętokrzyskiej oraz 
we Wszechnicy Świętokrzyskiej. 
Należy podkreślić, że dzięki inicjaty-
wie, zaangażowaniu, wytrwałości Pro-
fesora Waldemara Dutkiewicza w dą-
żeniu do celu, powstał w 2001 roku In-
stytut Kształcenia Medycznego, gdzie 
zainicjowano zgodnie z wymogami Unii 
Europejskiej wprowadzenie nowych 
kierunków kształcenia, takich jak fi zjo-
terapia, pielęgniarstwo i położnictwo. 
Przeprowadził zmiany strukturalne na 
Wydziale Pedagogicznym i opracował 
koncepcję powstania Wydziału Peda-
gogicznego i Nauk o Zdrowiu. Był twór-
cą powstania w 2005 roku nowego wy-
działu w Akademii Świętokrzyskiej im. 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wy-
działu Nauk o Zdrowiu, który dzięki po-
zytywnym akredytacjom Ministerstwa 
Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa 
Zdrowia uzyskał prawa kształcenia na 
kierunkach fi zjoterapia i pielęgniarstwo 
na poziomie studiów zawodowych 
i magisterskich, a także na położnic-
twie na studiach zawodowych. Nie 
dane będzie uczestniczyć Profesorowi 
w otwarciu nowego kierunku „zdrowie 
publiczne”, w przygotowanie wniosku 
poświęcił ostatnie chwile swojego tak 
pracowitego życia.
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Z wielkim bólem i niewysłowionym smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o niespodziewanej śmierci

prof. zw. dr hab. 

Waldemara Dutkiewicza
(1939-2007)

dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej 
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Odszedł od nas na zawsze wybitny uczony, organizator życia akademickiego 
w Kielcach, niezwykły człowiek o wielkich walorach etycznych, Przyjaciel, który 

zawsze znalazł czas dla innego człowieka. Społeczność akademicka poniosła
niepowetowaną stratę. Została pustka, która nigdy nie zostanie wypełniona.

Rektor, Senat, Współpracownicy, Studenci i cała społeczność 
Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Epitafi um Mistrzowi 
(inspirowane poezją J. Tuwima)

Modlę się, Boże,
żarliwie
modlę się Boże,
serdecznie
tak cierpiąc – 
ku pewnej śmierci
tak spiesząc
te niepokoje
te smutki,
tęsknoty i zmartwienia
zasępią czy ukoją?
I myślę, i wspominam,
I przypominam sobie,
I jestem najsmutniejsza
I modlę się i płaczę,
I nie wiem sama co
robię
A śmierć śmieje się
chichoce.

W dniu 19 lutego 2007 roku odszedł od nas Pan Profesor zw. dr hab. Waldemar Dutkiewicz, twórca 
i dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
wspaniały i wyjątkowy Człowiek, wybitny naukowiec, Mistrz i Nauczyciel

Taka straszna
taka blada.
Zachwiało Go
w otchłań, w mogiłę
miękko usłaną
wiechciami laurów
więdnących
Smutno jest sercu
mojemu
Smutno jest moim snom
A jeźli nic?
A jeżeli coś
No to – Boże!
Jakże było Twojemu 
życiu na imię?
Tak szybko
Tak prędko
zawieźli Go do ziemi
I do Pana Jezusa

Ach tak bardzo
płakali
I tak rozpaczali.
A w dali
Jak gdyby nigdy nic,
Kiedyś tam rano
Dostali telegramy
I postawili woskowe 
świeczki
W zżółkłych matowych
świecznikach
I będą zbierali
Po szufl adach,
kącikach

Najświętsze pamiątki
Ach serce biedne
ach oczy śmiesznie
płaczące 
o łkania, o łzy gorące
I ta niezmierna 
tęsknota
I żale stare, banalne
I uśmiech bardzo
daleki
osoby tak kochanej
I słowa, słowa
żegnalne

Przepełnieni smutkiem wychowankowie, pracownicy 
i społeczność akademicka Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.



chciała myśleć „bliski”. Sprawiająca wrażenie zdystansowa-
nej, wyciszonej, nawet chłodnej i zasadniczej, w istocie była 
osobą żywiołową, a zarazem pełną refl eksji. O literaturze, 
kulturze, sztuce zawsze mówiła z emocją. 
Właściwy człowiek na właściwym miejscu – BYŁA W TYM, 
w tej pracy historycznoliterackiej, w doborze lektury, w sty-
lu prowadzenia zajęć, ceniona przez studentów za szerokość 
horyzontów, kompetencję, wymagającą postawę, sprawie-
dliwość ocen. Spokojny ton, niekiedy zasadniczy sposób by-
cia skrywały wyjątkowe połączenie ciepła, otwartości i in-
telektu. 
Odpowiednia osoba na swej własnej drodze – BYŁA 
W TYM... w wędrówkach górskich, zapatrzeniu w pejzaż, 
wyprawach samochodowych, smakowaniu życia. W pogo-
dzie ducha, otwartości. W uśmiechu, codziennej radości, za-
bawie z psem. Pamiętamy niezwykłe lazurowe oczy, które 

patrzyły na wszystko bardzo wnikliwie. 
Pamiętamy spojrzenie, w którym mie-
ściły się łagodność, zrozumienie, błysk 
pasji. Po trudnych doświadczeniach i 
długotrwałych kłopotach ze zdrowiem 
zwykła mawiać z przekonaniem: W ży-
ciu najważniejsze jest ŻYCIE...
Autentyczny człowiek w wartościach 
– BYŁA W TYM. W sposobie pojmo-
wania świata, siebie, innych. W po-
szukiwaniu transcendencji, bliskości, 
prawdy. Wartościowy człowiek wykuty 
w doświadczaniu radości i trudu ist-
nienia. Nieliczni obdarowani zostają 
taką wrażliwością i intelektem. Chwy-
tają niezwykłość życia i odchodzą – za-
wsze nazbyt wcześnie. Ich śmierć jest 
bolesną sprawą tych, którzy zostają.
Iniu... tak wyraźnie czujemy brak.

Przyjaciele z Instytutu
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Doktor Ida Sadowska, ceniony literaturoznawca, dydaktyk o 
bardzo wysokim stopniu profesjonalizmu, kierownik Zakła-
du Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej, 
życzliwy człowiek o wyważonych i mądrych opiniach. Tak Ją 
pamiętamy. Pracowała w naszym Instytucie od 19 lat. Zna-
liśmy Ją jednak dłużej, Ida była bowiem naszą absolwentką. 
Ukończyła studia w 1988 roku. Pracę magisterską poświę-
ciła twórczości Witkacego. Jej zainteresowania badawcze 
koncentrowały się wokół literatury młodopolskiej i między-
wojennej. W 1998 roku uzyskała stopień doktora nauk hu-
manistycznych na podstawie rozprawy „Egzotyzm i swojsz-
czyzna w prozie Ferdynanda Goetla z lat 1911-1939” (Ka-
tolicki Uniwersytet Lubelski; promotor: prof. Krzysztof Dyb-
ciak). Była autorką dwóch monografi i i kilkudziesięciu ar-
tykułów naukowych. Zajmowała się także pracami edy-
torskimi, współredagowała (z K. Polechońskim i M. Urba-
nowskim) wydanie „Dzieł wybranych” Ferdynanda Goetla 
(Kraków 2005). 
Ostatnie lata Idy były wypełnione intensywnymi badaniami 
nad dorobkiem Wacława Sieroszewskiego i przyniosły wie-
le Jej prac poświęconych różnorodnym aspektom twórczości 
tego pisarza, polityka, podróżnika i naukowca. Szybko po-
stępująca choroba nie pozwoliła Jej dokończyć książki trak-
tującej o podróżopisarstwie Wacława Sieroszewskiego.
Ida pisała do ostatnich chwil, nawet w szpitalu. Praca po-
zwalała Jej zapomnieć o lęku, bólu, powolnym odchodzeniu 
nadziei. 
Wkrótce ukaże się ostatnia książka Idy, napisana wspólnie z 
Grażyną Legutko: „Bojownicy polskiej sprawy. Wacław Sie-
roszewski i Gustaw Daniłowski wobec myśli i działalności 
Józefa Piłsudskiego” (wybór materiałów z lat 1898-1943). 
Była między nami Doktor Ida Sadowska, była też Idka, Inia. 
Żyła blisko, a jednak niewielu dała się poznać. O nielicznych 

Non omnis moriar

Żegnając dr Idę Sadowską
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Z głębokim żalem pożegnaliśmy

śp.
dr Idę Sadowską

z Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
Instytutu Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej.

Przedwcześnie odeszła od nas wspaniała koleżanka, dobry i życzliwy człowiek, 
przyjaciółka i powiernica studentów, znakomity pracownik naukowy.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy serdecznego współczucia 

Rektor, Senat, Dziekan Wydziału Humanistycznego, Studenci i przyjaciele 
z Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach

Ze smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr Mariana Kucy
emerytowanego pracownika Akademii Świętokrzyskiej, organizatora 

i długoletniego kierownika uczelnianego Zakładu Wychowania Technicznego.
Odszedł niespodzianie wspaniały człowiek, wychowawca całych pokoleń 

kieleckich studentów, życzliwy kolega, wypróbowany przyjaciel wszystkich 
ludzi potrzebujących jakiejkolwiek pomocy i wsparcia.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Rektor, Senat i cała społeczność 
Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
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Budynek „G” Wydziału Matematycz-
no-Przyrodniczego – zadanie nr 1 kam-
pusu uczelnianego Akademii Świę-
tokrzyskiej. 
Uczelnia jest w fazie intensywnego roz-
woju, rozbudowując swoje zaplecze 
naukowe, dydaktyczne i lokalowe. Pla-
nowane jest zintegrowanie wszystkich 
obiektów uczelni w jednej części mia-
sta, w postaci kampusu uczelnianego. 
Jako pierwsze zadanie budowy kam-

pusu zrealizowany zostanie zespół no-
woczesnych budynków dydaktycznych, 
tzw budynek „G” Wydziału Matematycz-
no-Przyrodniczego. Jest to kompleks 
budynków, zlokalizowany na wspa-
niałym terenie przy ul. Świętokrzyskiej. 
Mieścić się w nim będą: Instytut Che-
mii, Ochrony Środowiska, Instytut In-
formatyki oraz Centrum Nowoczesnej 
Technologii i ogólnoinstytutowy Zakład 
Naukowo-Badawczy. Stanowić one będą 

kontynuację istniejącego budynku Wy-
działu Matematyczno-Przyrodniczego. 
Inwestycja współfi nansowana jest 
ze środków EUROPEJSKIEGO FUN-
DUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 
w ramach ZINTEGROWANEGO PRO-
GRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU 
REGIONALNEGO, PRIORYTET: nr 1 
– Rozbudowa i modernizacja infra-
struktury służącej wzmacnianiu konku-
rencyjności regionów, DZIAŁANIE: 1.3 
– Regionalna infrastruktura społeczna, 
PODDZIAŁANIE: 1.3.1 – Regionalna 
infrastruktura edukacyjna. Kwota do-
fi nansowania wynosi 20,8 mln PLN.
W ramach inwestycji przystępujemy do 
budowy obiektu objętego dokumentacją 
projektową jako sekcja A, B, C o łącz-
nej powierzchni 10.400 m2. Powsta-
ną w nim aule, sale dydaktyczne i la-
boratoria dla Instytutu Informatyki, In-
stytutu Ochrony Środowiska, Instytutu 
Chemii oraz Stacji Monitoringu. 
Budynek dydaktyczny składa się 
z dwóch skrzydeł o wysokości V kon-
dygnacji (nawiązanie do istnieją-
cego budynku Wydziału Ma-
tematyczno-Przyrodniczego) 
spiętych w strefi e środkowej 
bryłą II- i III-kondygnacyjną. 
Dzięki takiemu obniżeniu 
uzyskano możliwość wglą-

Budynek „G” Wydziału Budynek „G” Wydziału 
Matematyczno-PrzyrodniczegoMatematyczno-Przyrodniczego

Nowa inwestycja Akademii ŚwiętokrzyskiejNowa inwestycja Akademii Świętokrzyskiej
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du w krajobraz (widok na wzniesienia). 
Wnętrze utworzone między wyższy-
mi budynkami otwiera się w kierunku 
południowym na centrum Kielc, sta-
nowiąc przestrzeń społeczną uczelni, 
przeznaczoną do rekreacji.
W środkowym skrzydle, na poziomie III 
zlokalizowane będą pomieszczenia ad-
ministracyjne, dyrekcje instytutów, sale 
posiedzeń Rady Instytutu. Z tego pozio-
mu zapewniony jest z antresoli widok 
do holu głównego, który jest central-
nym elementem budynku dydaktycz-
nego. Jest to miejsce koncentracji ży-
cia społecznego uczelni. Przyjęto jeden 
wspólny hol dla wszystkich instytutów, 
dzięki czemu możliwa jest integracja 
studentów, przemienność życia nauko-
wego i dydaktycznego.
Z holu dostępne są wszystkie audytoria, 
możliwa jest wymiana sal między po-
szczególnymi instytutami. Z części cen-
tralnej dostępne są także główne piony 
komunikacyjne w poszczególnych seg-
mentach budynku. Dzięki szklanemu 
dachowi wnętrze jest jasne, oświetlone 
światłem naturalnym.
Lokalizację budynku „G” zaproponowa-
no we wschodniej części terenu w są-
siedztwie istniejącego Wydziału Mat.-
Przyrod. Tak zlokalizowane obiekty 
umożliwiają zorganizowanie przestrzeni 
rekreacyjnych oraz forum studenckiego 
pomiędzy obiektami dydaktyczno-na-
ukowymi. Układ komunikacyjny pętlo-
wy będzie obsługiwać wszystkie obiek-
ty i stanowić zarazem drogę prze-
ciwpożarową.
Sekcja D to część budynku dy-
daktycznego przeznaczo-
nego na Centrum No-
woczesnych Tech-
nologii. Realizacja 
jej przewidzia-
na jest w 
k o l e j -
nym 

etapie budowy wraz z budową sekcji B 
(zespół auli) i C (Instytut Chemii).
Modularność architektury pozwoli na 
etapową realizację inwestycji. Wspól-
nie z istniejącymi i planowanymi w dal-
szych etapach budynkami stworzony 
zostanie nowoczesny zespół kampusu 
Akademii Świętokrzyskiej odpowiada-
jący potrzebom miasta, regionu i aspi-
racjom uczelni na najwyższym pozio-
mie europejskim.
Wszystkie sekcje obiektu dostosowane 
są w całości dla osób niepełnospraw-

nych ruchowo. Każda sekcja 
budynku dydaktycznego 

ma dźwig z drzwia-
mi rozsuwany-

mi, dostęp 
do nich 
u ła tw i a ją 
rampy we-
wnętrzne i 
brak scho-
dów ze-
w n ę t r z -
nych. W po-

ziomie każ-
dej kondygnacji 

zlokalizowano to-
aletę dla osób nie-

pełnosprawnych ru-
chowo.

Proponując rozwiązania 
materiałowe wskazano na 

elementy chroniące przed 
nadmiernym nasłonecznie-

niem, o dobrej izolacyjności 
akustycznej. Planowane roz-

wiązania techniczne zapewniają: 

energooszczędność, minimalizację na-
kładów na eksploatację, minimaliza-
cję zużycia energii elektrycznej, mini-
malizację uciążliwości dla środowiska 
oraz możliwość etapowej realizacji in-
westycji.
Nowe obiekty umożliwią znaczne po-
lepszenie aktualnych warunków pra-
cy dydaktycznej oraz naukowo-ba-
dawczej. Lokalizacja budynku „G” zo-
stała pomyślana tak, aby skupić cały 
wydział w jednym miejscu, co umoż-
liwi korzystanie z laboratoriów i specja-
listycznego sprzętu dla studentów po-
krewnych kierunków bez konieczności 
przemieszczania się po całym mieście, 
tak jak to miało miejsce dotychczas. 
Ponadto daje to możliwości zorganizo-
wania przestrzeni rekreacyjnych oraz 
forum studenckiego pomiędzy obiek-
tami dydaktyczno-naukowymi. 
Jest to zarazem kolejny etap w realizacji 
jednego z priorytetowych celów uczel-
ni jakim jest lokalizacja całej bazy dy-
daktycznej na jednym obszarze. W ko-
lejnym okresie programowania funduszy 
strukturalnych planujemy zrealizowanie 
kolejnych zadań budowy. Projekt zo-
stał zgłoszony i zakwalifi kowany na in-
dykatywną listę Programu Operacyjnego 
„Rozwój Polski Wschodniej”. Powstanie 
kampusu uczelnianego jest niezbędne 
dla stworzenia stosownej infrastruktury 
edukacyjnej i badawczej, dalszego roz-
woju uczelni poprzez tworzenie nowych 
kierunków i poszerzanie oferty kształce-
nia, a przede wszystkim do utworzenia 
Uniwersytetu Świętokrzyskiego.
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Zimowa akcja    
Było tak, jak co roku – wspaniałe szusy, 
nadzwyczajne kręcioły, mnóstwo upad-
ków. Mimo to za każdym razem ama-
torzy białego szaleństwa zaliczyli tyle 
samo zjazdów, co wyjazdów na stok.
Akcja „Bukowina” – jedna z najdłużej 
w Polsce organizowanych imprez pro-
pagujących rekreacyjne i wyczynowe 
narciarstwo zakończyła się pełnym suk-
cesem.
Wszyscy wrócili do domów z mocnym 
postanowieniem, że za rok znów wrócą 
na Podhale. Najbardziej zasmuceni byli 
górale z Bukowiny Tatrzańskiej, którzy 
szczerze żałowali, że kieleccy studenci 
przyjeżdżają do ich wioski tylko na dwa 
zimowe miesiące. Pozornie śniegu było 
w tym sezonie mniej niż w latach po-
przednich, ale przecież sztucznie na-
śnieżane stoki gwarantowały mocne 
wrażenia. Odbyły się więc wszystkie 
zaplanowane przez Międzywydziałowe 
Studium Wychowania Fizycznego tur-
nusy. 
Jak było w Bukowinie? Fotoreportaż tyl-
ko w części oddaje specyfi czny i niepo-
wtarzalny klimat tego kultowego miej-
sca.
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Bukowina 2007
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Kolejny raz swój dorobek naukowy za-
prezentowali studenci Akademii Świę-
tokrzyskiej. XVI Sesja Studenckich Kół 
Naukowych obradowała w dwóch sek-
cjach: matematyczno-przyrodniczej i 
humanistyczno-społecznej. Opiekuna-
mi i zarazem organizatorami pierwszej 
sekcji byli: dr Marek Stachurski z SKN 
Przyrodników, dr Anna Chruszcz z SKN 
Paleontologów, dr Artur Kasprzyk z 
SKN Geografów oraz dr Janusz Krywult 
z SKN Astronomów „Kwazar”. Pracami 
sekcji humanistyczno-społecznej kiero-
wali natomiast: prof. dr hab. Oleg Lesz-
czak z SKN „Tekst”, mgr Renata Misz-
czuk z SKN „Gryps ”, mgr Joanna Kar-
czewska z SKN „Cogito” i mgr Andrzej 
Koziej z SKN Przyjaciół Teatru i Filmu. 
W tym roku studenci wygłosili 73 re-
feraty, w sesji porterowej oceniano 34 
prezentacje. Ze statystyki przygotowa-
nej w dziale spraw studenckich wynika, 
że XVI Sesja Studenckich Kół Nauko-
wych zgromadziła aż 176 uczestników. 
Poza studentami Akademii Świętokrzy-
skiej z 46 kół naukowych na spotkanie 
w Kielcach przybyli młodzi naukowcy 
także z Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i 
Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej 
z Łodzi, Politechniki Świętokrzyskiej, 
Wyższej Szkoły Ekonomii i Administra-

cji, Wyższej Szkoły Umiejętności. Nie 
zabrakło też uczniów z systematycznie 
biorącej udział w wiosennych spotka-
niach naukowych szkoły średniej – Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza z Szydłowca w wojewódz-
twie mazowieckim. 
Obrady zostały podsumowane w go-
ścinnych pomieszczeniach studenckie-
go klubu kultury „WSPAK”.

XVI sesja Studenckich Kół Naukowych 
„Człowiek i środowisko”



13
Głos Akademicki, kwiecień 2007

Wystawy
w Instytucie
Sztuk
Pięknych



Do ostatniego miejsca zapełniła 
się sala posiedzeń w fi lii 
Akademii Świętokrzyskiej 
w Piotrkowie Trybunalskim. 
Znamienici goście przybyli 
do Domu Studenta „Olimp” 
na niezwykłe spotkanie. 
Jubileusz siedemdziesięciolecia 
urodzin a zarazem czterdziestą 
rocznicę pracy naukowo-dy-
daktycznej świętował były pro-
rektor fi lii, wybitny historyk 
prof. dr hab. Jerzy Kukulski.
Laudację wygłosił senator RP, 
długoletni przyjaciel Jubilata 
prof. dr hab. Adam Massalski.
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Jubilat 
z Piotrkowa Trybunalskiego
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Największy – jak dotychczas – suk-
ces artystyczny chór notuje 20 sierp-
nia 2005. To znakomity występ na Fe-
stiwalu Jedynki „Sopot 2005”, razem 
z Olgą Szomańską i Przemysławem 
Brannym. Piosenka „Niech mówią, że 
to nie jest miłość” (utwór z oratorium 
„Tu es Petrus”) zdobyła Pierwszą Na-
grodę w plebiscycie telewidzów TVP1 
na Przebój Lata Jedynki 2005.

Szlufi k-Pańtak Kieleckim Teatrem Tań-
ca. Efektem tej współpracy był między 
innymi spektakl baletowy „Dla Ciebie, 
Panie”, do którego FERMATA wykonała 
złożoną z dziesięciu pieśni gospel opra-
wę muzyczną.
W kwietniu 2004 roku FERMATA 
uczestniczyła wraz z Chórem Instytutu 
Edukacji Muzycznej AŚ w Kielcach i Or-
kiestrą Symfoniczną Filharmonii Świę-
tokrzyskiej w prawykonaniu oratorium 
„Świętokrzyska Golgota” Piotra Ru-
bika do tekstu Zbigniewa Książka. Suk-
ces podczas premiery zaowocował kon-
certami w różnych miastach Polski. Je-
sienią 2004 r. nakładem wydawnictwa 
Jedność ukazała się płyta CD, na której 
znajdują się obszerne fragmenty z kie-
leckiego prawykonania tego działa.
Rok 2005 przyniósł kontynuację współ-
pracy z duetem autorskim Rubik – Ksią-
żek. W maju, wraz z Chórem IEM AŚ w 
Kielcach i Orkiestrą Symfoniczną Fil-
harmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, 
FERMATA uczestniczy w premierze ko-
lejnego oratorium – „Tu es Petrus”.

W sali Kongresowej warszawskiego Pa-
łacu Kultury i Nauki przygotowywa-
ny pod kierunkiem adiunkt Ewy Ro-
bak chór Instytu Edukacji Muzycznej 
otrzymał dwa prestiżowe wyróżnienia: 
Diamentową Płytę za prawykonanie 
i sprzedaż płyty „Oratorium »Psałterz 
wrześniowy«” oraz Platynową Płytę za 
prawykonanie i sprzedaż płyty „Orato-
rium »Świętokrzyska Golgota«”.
Chór kameralny FERMATA powstał sie-
dem lat temu z inicjatywy pani Ewy Ro-
bak. W skład zespołu wchodzą głównie 
absolwenci i studenci Wydziału Eduka-
cji Muzycznej Akademii Świętokrzyskiej 
w Kielcach. Działalność koncertową roz-
począł w połowie stycznia 1998 roku 
wieczorem kolęd różnych narodów.
W swoim różnorodnym repertuarze 
FERMATA posiada wiele utworów: od 
kolęd i utworów sakralnych, poprzez 
polskie pieśni patriotyczne, do pereł 
świeckiej muzyki wokalnej wszystkich 
epok, a także pieśni negro spirituals i go-
spel. Od samego początku chór współ-
pracuje z prowadzonym przez Elżbietę 

Diament dla chóru Diament dla chóru 
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Od ponad roku zespół pracowników naukowo-badawczych 
Akademii Świętokrzyskiej realizuje na zlecenie Minister-
stwa Edukacji Narodowej ogólnopolski projekt badawczy 
„Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej”.
Przedsięwzięcie to jest współfi nansowane ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektoro-
wego Programu Operacyjnego. W opinii ekspertów Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej była to najciekawsza a za-
razem najlepsza (spośród pięciu złożonych) propozycja 
realizacji przedsięwzięcia naukowego. Złożony przez ze-
spół Akademii Świętokrzyskiej projekt uzyskał więc prio-
rytet wykonawczy, a wraz z nim ponad 8 milionów złotych 
na realizację grantu.
Osobą zarządzającą jest dr Aldona Kopik z Wydziału 
Nauk o Zdrowiu, która jednocześnie pełni funkcję ogól-
nopolskiego koordynatora do spraw rozwoju umysłowego. 
Skład zespołu tworzą również: dr Elżbieta Cieśla i dr Mał-
gorzata Markowska  z Wydziału Nauk o Zdrowiu, spra-
wujące rolę koordynatorów ogólnopolskich  do spraw roz-
woju fi zycznego i motorycznego. Dwie kolejne osoby to: dr 
Ewa Małgorzata Szumilas – koordynator ogólnopolski do 
spraw zdrowia i dr Barbara Walasek – koordynator ogól-
nopolski do spraw rodziny i nauczyciela. Obydwie pra-
cują w Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Akademii 
Świętokrzyskiej. Koordynatorem badań związanych ze sfe-
rą rozwoju społeczno-emocjonalnego jest współpracująca 
z Akademią Świętokrzyską mgr Jadwiga Klimaszewska.
W rozpisanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
konkursie kielecki projekt uzyskał najwyższą ocenę m.in. 

Projekt badawczy:Projekt badawczy:
Dziecko sześcioletnie Dziecko sześcioletnie 
u progu nauki szkolneju progu nauki szkolnej



uczestniczyć w tak ważnym i koniecznym przedsięwzię-
ciu.
Niezależnie od tego w projekcie biorą udział zaproszeni do 
współpracy konsultanci naukowi z całego kraju, reprezen-
tujący przedmiotowe dyscypliny naukowe i różne ośrodki 
naukowo-badawcze.
Należy zaznaczyć, iż realizacja projektu jest ważnym ele-
mentem promocji Akademii Świętokrzyskiej w całym kra-
ju, co zostało odnotowane w licznych artykułach praso-
wych oraz audycjach radiowych i TV.
Końcowym efektem realizacji projektu będzie określenie 
różnic w poziomie przygotowania do nauki szkolnej. Re-
zultaty badań i wynikające z nich rekomendacje zostaną 
ujęte w raporcie ogólnopolskim dla Ministerstwa Edukacji 
Narodowej oraz 16 raportach wojewódzkich.
Po zrealizowaniu badań zorganizowana zostanie Ogólno-
polska Konferencja Naukowa, na której przedstawione zo-
staną uzyskane wyniki.
Realizacja projektu jest bardzo istotna dla polityki edu-
kacyjnej państwa, a raporty badawcze pozwolą na pod-
jęcie działań mających na celu wyrównywanie szans 
edukacyjnych i eliminowanie czynników utrudniających 
naukę. Sprzyjać to będzie optymalizacji osiągnięć szkol-
nych uczniów na dalszych etapach kształcenia.
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dzięki zaangażowaniu i profesjonalnemu przygotowaniu 
wniosku przez Europejską Agencję Rozwoju, fi rmę kon-
sultingową zarządzaną przez Mirosława Kopika. 
Celem projektu jest określenie stopnia przygotowania dzie-
ci sześcioletnich do podjęcia nauki szkolnej oraz wskaza-
nie różnic w poziomie ich przygotowania w zależności od 
środowiska zamieszkania i statusu społecznego rodzin.
Projekt jest realizowany na terenie całego kraju, a ba-
dania objęły 70 000 sześciolatków uczęszczających do 
oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach. 
Kompleksowy, wielozakresowy charakter diagnozy za-
kłada również ankietyzację 70 000 rodziców oraz 6000 
nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania zin-
tegrowanego. Badania obejmujące wszystkie sfery rozwo-
ju dziecka (umysłową, emocjonalną, społeczną, fi zyczną, 
motoryczną, zdrowotną) oraz warunki środowiskowe i wy-
chowawcze  przeprowadzone zostały przez zespoły skła-
dające się ze specjalistów, którzy uzyskali wymagane kom-
petencje w trakcie sesji szkoleniowych. Zespoły badawcze 
tworzą: jedna pielęgniarka, dwaj nauczyciele wychowania 
fi zycznego, trzej psychologowie, pięciu pedagogów. Ca-
łością prac w poszczególnych województwach kierują ko-
ordynatorzy i managerowie.
Akces udziału w badaniach w charakterze ankieterów 
złożyło kilka osób ze świata nauki, podkreślając, iż chcą 
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Kierownik projektu dr Aldona Kopik, 
Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakres projektu jest imponujący. Prze-
badanych ma być 70 tys. sześciolat-
ków w całym kraju, tj. 18 proc. ca-
łej populacji w tym wieku. Weźmie w 
nim udział 800 osób (nauczycieli, psy-
chologów, pielęgniarek) specjalnie za-
trudnionych w tym celu. Koordynatorzy 
projektu stworzyli 66 grup badawczych 
w każdym województwie. Każde bada-
nie składało się z trzech części. Ano-
nimowe ankiety wypełniali rodzice i na-
uczyciele. Najważniejsze jednak były 
badania dzieci. Testy dostosowane zo-
stały do ich wieku. Dzieci m.in. układa-
ły puzzle, tworzyły historyjki zabawko-
we, a nawet stały na jednej nodze. Każ-
de dziecko dostało za udział w badaniu 
upominki: piórnik, kolorowankę, ołó-
wek. Badanie podzielono na dwa eta-
py: pierwszy zrealizowano w kwietniu i 
maju, drugi we wrześniu i październiku 
2006 roku. W 2007 roku powstanie 
raport dla Ministerstwa Edukacji, któ-
ry odpowie na pytanie, jak polskie sze-
ściolatki są przygotowane do nauki w 
szkole. Na przeprowadzenie badań 
Akademia Świętokrzyska otrzymała re-
kordowy w swej historii grant – aż 8,5 
mln zł. 
Projekt jest współfi nansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Organizacja wieloletniego cyklu kon-
ferencji naukowych na temat innowa-
cyjności i konkurencyjności gospodarki 
– kierownik projektu prof. dr hab. Ja-

nusz Kot, Instytut Ekonomii, Wydział 
Zarządzania i Administracji.

Analiza strukturalna gospodarki regio-
nu świętokrzyskiego i jej wykorzystanie 
pod kątem podnoszenia konkurencyj-
ności i innowacyjności regionu – kie-
rownik projektu prof. dr hab. Janusz 
Kot, Instytut Ekonomii, Wydział Za-
rządzania i Administracji

Kierownik projektu prof. dr hab. Zbi-
gniew Olesiński, Instytut Zarządzania, 
Wydział Zarządzania i Administracji
Zasadniczym celem projektu jest prze-
prowadzenie specjalistycznych badań 
w świętokrzyskich mikrofi rmach i in-
stytucjach wpływających na poprawę 
ich konkurencyjności (jednostki samo-
rządu terytorialnego, instytucje nauko-
we i wspierające innowacyjny rozwój 
regionu). Efektem badań będzie kom-
pleksowa diagnoza stanu regionalnego 
sektora mikrofi rm i ich bezpośredniego 
otoczenia.

Kierownik projektu dr Leszek Nowak, 
Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii 
Świętokrzyskiej.
Studia pomostowe są zgodne z założe-

niami priorytetu nr 2 ZPORR: „Wzmoc-
nienia rozwoju zasobów ludzkich w re-
gionach”. Działanie ma na celu rozwój 
umiejętności pielęgniarek i położnych 
powiązany z potrzebami regionalnego 
rynku pracy.
Celem projektu jest udzielenie wsparcia 
fi nansowego pielęgniarkom i położnym 
z terenu województwa świętokrzyskie-
go w postaci sfi nansowania uzupełnia-
jących studiów zawodowych (tzw. po-
mostowych). Studia te podwyższają 
kwalifi kacje zawodowe pielęgniarek 
i położnych do poziomu umożliwiające-
go podjęcie pracy na terenie wszystkich 
krajów Unii Europejskiej. 
Polska po przystąpieniu do Unii Eu-
ropejskiej musi dostosować wiele ak-
tów prawnych dotyczących warunków 
wykonywania różnych zawodów. Tak 
też jest z zawodem pielęgniarki i po-
łożnej. Realizacja tego projektu pozwoli 
na utrzymanie zatrudnienia przez oso-
by wykonujące zawód pielęgniarki i po-
łożnej, posiadające wykształcenie śred-
nie zawodowe, a zagrożone jej utratą ze 
względu na dostosowywanie zapisów 
prawa polskiego do prawa wspólnoto-
wego, które od osób pracujących jako 
„biały personel” wymaga wykształce-
nia co najmniej wyższego zawodowe-
go. Projekt zakłada realizację czterech 
segmentów dla 526 osób. Okres re-
alizacji projektu – od 1.07.2006 do 
31.03.2008 roku. 
Studia zawodowe uzupełniające dla 
pielęgniarek dodatkowo zostaną wypo-
sażone w moduł nauki języka obcego.
Projekt „Studia podwyższające kwalifi -
kacje pielęgniarek i położnych” współ-
fi nansowany jest ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Projekt organi-
zowany jest w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego oraz realizowany jest na 
podstawie umowy w Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Kielcach.

Projekty realizowane 
w Akademii Świętokrzyskiej 
fi nansowane ze środków unijnych

1. 
Dziecko sześcioletnie 
u progu nauki szkolnej

2. 
Budowanie regionalnego 
systemu innowacji

3. 
Budowanie regionalnego
systemu innowacji

4. 
Współpraca na rzecz
wzrostu konkurencyjności
mikroprzedsiębiorstw 
województwa 
świętokrzyskiego

5. 
Studia podwyższające 
kwalifi kacje pielęgniarek 
i położnych
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Aula prof. Andrzeja Wiercińskiego

Konferencję naukową „Jedność i różnorod-
ność – wyzwanie globalizacji” zorganizo-
wała Pracownia Antropologii Polityki i Na-
uki o Cywilizacji Zakładu Myśli Politycznej 
Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Za-
rządzania i Administracji Akademii Świę-
tokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w 
Kielcach. Przez kilka dni w Kielcach i Sta-
szowie obradowali politolodzy. 
Najważniejszym akcentem spotkania 
był bez wątpienia uroczysty akt nadania 
imienia Profesora Andrzeja Wiercińskie-
go auli Instytutu Nauk Politycznych WZiA 
AŚ oraz odsłonięcie Jego popiersia.
Pamiątkową tablicę odsłonił dziekan 
Wydziału Zarządzania i Administracji 
prof. dr hab. Zbigniew Gazda. Sylwetkę 
Profesora przypomniała Jego żona prof. 
dr hab. Anna Wiercińska. Natomiast o 
naukowych dokonaniach swojego Mi-
strza mówili: dr Ryszard Stefański i dr 
Adam Zamojski.
Z ciekawszych referatów wygłoszonych w 
czasie sesji w Kielcach wymienić warto: 
– prof. K. Piasecki (Uniwersytet Szcze-

ciński), „Biokulturowa różnorodność 
jako strategia adaptacyjna homo sa-
piens”

– prof. J. Bańka (Uniwersytet Śląski), 
„Obieg wartości a obieg informacji w 
społeczeństwie globalnym”

– prof. Z. Gazda (Akademia Święto-
krzyska), „Globalizacja czy ekspan-
sjonizm”

– prof. J. Jaskiernia (Akademia Świę-
tokrzyska), „Jedność i różnorodność 
– czy proces globalizacji obejmuje 
sferę ustrojowo-polityczną?”

– prof. W. Sztumski (Uniwersytet Ślą-
ski), „Globalization: Fear of the Unk-
nows, a Risk of Hope (Growing Stu-
pidity as a Global Treat)”

– prof. E. Górski (PAN, Akademia 
Świętokrzyska), „Globalizacja, uni-
wersalizm i przemiany systemu 
światowego”

W drugim dniu obrad referaty wygłosili 
m.in.:
– prof. O. Leszczak (Akademia Świę-

tokrzyska), „Nowa potoczność glo-
balnej wioski: powrót do synkrety-
zmu czy nowa synteza (szkice funk-
cjonalne i semiotyczne)”

– prof. M. Łabaszczuk (Uniwersytet 
Łódzki), „Jedność i różnorodność w 
socjolekcie i idiolekcie”

– dr M. Preyzner (Akademia Święto-
krzyska), „Jedność i różnorodność 
– wyzwanie globalizacji”

– dr R. Piotrowski (Uniwersytet Zie-
lonogórski), „Uniwersalizm a glo-
balizacja”

–  dr W. Sokała (Akademia Świętokrzy-
ska), „Wolność, demokracja i prawa 
człowieka w epoce globalnej – towar 
eksportowy Zachodu czy polityczny 
anachronizm?”

– dr A. Waldon (Akademia Święto-
krzyska), „Liberałowie wobec glo-
balizacji”

– dr T. Melnik (Uniwersytet w Sewa-
stopolu – Ukraina), „Miejsce Ukra-
iny w dialogu »kultura – globaliza-
cja«” 

– dr D. Baraszewa (Uniwersytet w Se-
wastopolu – Ukraina), „Jedność w 
różnorodności. Uzasadnienie wza-
jemnego uzupełniania się lingwokul-
turowego relatywizmu i uniwersali-
zmu”

– dr R. Stefański (Akademia Święto-
krzyska), „Globalizacja jako realiza-
cja zasady ekspansji”



Kraków, dnia 20.11.2006 r.

J.M. prof. zw. dr hab. Regina Renz
Rektor Akademii Świętokrzyskiej 
im. J. Kochanowskiego w Kielcach

Z przyjemnością informujemy, że na posiedzeniu Zarządu i Rady Fundacji 
w dniu 15 listopada 2006 r., na podstawie złożonych wniosków zaopinio-
wanych pozytywnie przez Dziekanat (Instytut) przyznano roczne stypendia 
naukowe na rok akademicki 2006/2007 dla następujących  studentów 
Waszej uczelni: 
1. Nina Bąkowska – IV r. Wydział Nauk Społecznych, Filia w Piotrkowie 

Trybunalskim 
2. Małgorzata Marzec – IV r. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
3. Monika Nowak – II r. Wydział Zarządzania i Administracji 
Decyzje związane z przyznaniem stypendium zostaną wręczone indywidu-
alnie w Sali Kameralnej im. prof. M. Stachowskiego Akademii Muzycznej w 
Krakowie, ul. Św. Tomasza 43. 

Z poważaniem
Stefan Rachwalski

Prezes Zarządu
Fundacja im. Zofi i i Władysława Pokusów 
Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej

30-698 Kraków, ul. Emiliana Czyrniańskiego 8
tel. (012) 659 80 62
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W dniach od 5 do 14 marca 2007 r. w 
State University of New York at Oswego 
przebywała delegacja Akademii Święto-
krzyskiej w Kielcach w składzie: dr hab. 
Jerzy Szczepański i dr Włodzimierz Ba-
tóg. Celem było podpisanie umowy o 
wymianie i uzgodnienie dalszych form 
współpracy i wymiany. Delegacja w cza-
sie pobytu odbyła ok. 20 spotkań i roz-
mów z przedstawicielami władz i na-
uczycielami akademickimi State Uni-
versity of New York at Oswego (plan po-
bytu i wykaz spotkań w załączeniu).
Gospodarzem i organizatorem pobytu 
był dyrektor biura programów między-
narodowych  (Associate Provost) Sta-
te University of New York at Oswego 
dr Walter Opello. Jemu też należy za-
wdzięczać w największym stopniu po-
myślny przebieg rozmów i pobytu w 
Oswego. Odbyło się też spotkanie z dr 
Johnem Ryderem – dyrektorem Progra-
mów Międzynarodowych SUNY, repre-
zentującym system szkolnictwa wyż-
szego stanu New York.

Umowa o wymianie została podpisana 
przez rektora i prorektora (Associate 
Provost) ds. programów międzynaro-
dowych State University of New York 
at Oswego, oraz prorektora (Associate 
Provost) ds. akademickich stanu Nowy 
Jork. Warto podkreślić, że umowa okre-
śla zasady wymiany głównie studentów, 
a w następnej kolejności kadry nauko-
wej i dotyczy nie tylko Uniwersytetu w 
Oswego, ale także całego systemu uni-
wersyteckiego stanu Nowy Jork (ponad 
60 uniwersytetów i college’ów). 
Poza podpisaniem umowy i określeniem 
zasad wymiany studentów, przeprowa-
dzono rozmowy w sprawie organizacji 
wspólnego kierunku studiów „Ame-
rican Studies” i „European/Polish Stu-
dies”. Zakłada się, że zajęcia będą pro-
wadzone od semestru letniego 2008 r. 
w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach 
w języku angielskim dla studentów 
akademii i studentów z Oswego. Za-
jęcia mogą być też prowadzone przez 
nauczycieli amerykańskich. Zaliczenie 

zajęć będzie uznane przez Uniwersytet 
w Oswego. Studenci z akademii mogą 
również uczestniczyć i zaliczać zajęcia 
na Uniwersytecie w Oswego. Porozu-
mienie również zakłada, że polscy na-
uczyciele akademiccy będą prowadzić 
zajęcia w USA.
Byliśmy też dwukrotnie obecni na za-
jęciach akademickich na Wydziale Hi-
storii.
Szczególnym akcentem pobytu było spo-
tkanie z Polonią amerykańską i prelekcja 
w Polish Heritage Club w Syracuse. Mia-
ło ono miejsce w serdecznej atmosferze 
i spotkało się z dużym zainteresowaniem 
głównie ze strony obywateli amerykań-
skich pochodzenia polskiego.
Strona amerykańska wyraziła ponadto 
zainteresowanie współpracą z Wydzia-
łem Zarządzenia i Marketingu (School 
of Business) i Wydziałem Pedagogicz-
no-Artystycznym.

Włodzimierz Batóg
Jerzy Szczepański

Sprawozdanie z pobytu
w State University of New York at Oswego

Studentka Marta Sayed z fi lii Akademii 
Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunal-
skim wygrała międzynarodowy casting 
i razem ze studentem Uniwersytetu ze 
Stambułu (Turcja) Amirem Atagurlem po-
prowadzi trzecią część uroczystej gali z  
okazji obchodów Dnia Europy, która od-
będzie się 9 maja 2007 r. w legendarnym 
i najstarszym teatrze operowym świata w 
mediolańskiej La Scali. U boku opiekuna 
Studenckiego Koła Naukowego „Nowa 
Europa” dr. Cezarego Szyjko studenci z 
Akademii Świętokrzyskiej przemówią w 
21 językach UE i pozdrowią 2 miliony te-
lewidzów włoskiej stacji RAI Uno.
Telewizja RAI 1 w Piotrkowie! 
W porozumieniu z Urzędem Prezydenta 
Piotrkowa delegatura Telewizji Włoskiej 
w Polsce poinformowała, że w związku 
z aktywnym udziałem młodzieży AŚPT 
w obchodach Dnia Europy w Mediola-
nie zostanie nakręcony fi lm dokumen-
talny o ziemi piotrkowskiej z udziałem  
Krzysztofa Chojniaka i studentów dzia-
łających w SKN „Nowa Europa”.

Akademia
Świętokrzyska
w Teatrze La Scala!



Serce w piersi mocno pika 
Wiadomo – zasługa Kika 
Partyjna lub inna klika
Drży na samo imię Kika 
 Kobiety przy darciu pierza 
 Wspominają Kazimierza 
 Pociąg, jak przez Polskę zmierza,
 Gwiżdże na cześć Kazimierza! 
Bąk, gdy w polu tęsknie bzyka, 
Głosi chwałę Kazia Kika
Matrona, panna, podwika
Czyta na głos książki Kika

Jubileusz 
profesora 
Kazimierza 
Kika

 W lesie ryk grubego zwierza 
 Chwali czyny Kazimierza 
 Rzeka, gdy do morza zmierza,
 Niesie sławę Kazimierza!
Sześćdziesięciolecie chłopa 
Jubileusz! Już lat kopa 
Jasne przecież jest jak słońce
Jak żyć – to po sześćdziesiątce!!!




