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Wydarzyło się...Wydarzyło się...
W Galerii Młodych w antykwariacie Andrzeja Metzgera swoje pra-
ce zaprezentował student Instytutu Sztuk Pięknych Przemysław 
Suliga. Wystawa „Crazy Don Quichote” spotkała się z ogromnym 
zainteresowaniem publiczności.
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W Akademii Świętokrzyskiej zaprezentowany został pilotażowy 
Program Edukacji Patriotycznej dla dzieci i młodzieży szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych regionu świę-
tokrzyskiego. Do auli głównej uczelni zaproszeni zostali nauczycie-
le historii, języka polskiego i wychowania obywatelskiego. Celem 
konferencji zwołanej przy współpracy z Kuratorium Oświaty była 
szczegółowa prezentacja pakietu działań inspirujących edukację 
patriotryczną w różnych środowiskach.

Instytut Filologii Rosyjskiej zorganizował w ośrodku w Wólce Mi-
lanowskiej koło Nowej Słupi trzydniową międzynarodową kon-
ferencję „Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku – teoria 
i praktyka”. W spotkaniu uczestniczyli uczeni ze wszystkich ośrod-
ków akademickich w kraju oraz fi lolodzy z uniwersytetów z Rosji, 
Litwy, Białorusi, Łotwy i Ukrainy.

W auli głównej rozpoczęło się uroczyste posiedzenie Senatu Aka-
demii Świętokrzyskiej. W trakcie Dnia Patrona dokonano promocji 
nowych doktorów, a wybitnemu pisarzowi polskiemu Wiesławowi 
Myśliwskiemu JM Rektor AŚ prof dr hab. Regina Renz wręczyła 
dyplom doktora honoris causa.

Zainaurowane zostały bezpłatne kwalifi kacyjne studia podyplo-
mowe przygotowujące nauczycieli zatrudnionych w województwie 
świętokrzyskim do nauczania drugiego przedmiotu lub pełnienia 
roli doradcy zawodowego.



Dzień patrona Akademii Świętokrzyskiej 
Jana Kochanowskiego. Nasze uczelnia-
ne święto, uroczystość związana z po-
stacią renesansowego poety Jana Ko-
chanowskiego. Nie ma najmniejszej 
wątpliwości, że dla całej naszej spo-
łeczności to wydarzenie o szczególnym 
charakterze. Spotykamy się na uroczy-
stym posiedzeniu Senatu, by wspólnie 
świętować radosne chwile. 

Akademia Świętokrzyska jest nie tyl-
ko największą uczelnią humanistyczną 
w regionie, ale od lat należy do naj-
ważniejszych uczelni pedagogicznych 
w Polsce. Warto może przy okazji na-
szego święta przypomnieć, że mury 
uczelni opuściło wielu nieprzeciętnych 
absolwentów. Z Akademii Świętokrzy-
skiej wywodzi się młoda elita huma-
nistyczna. Ludzie z dyplomami naszej 
uczelni zajmują przecież dzisiaj nie tyl-
ko najważniejsze stanowiska w lokalnej 
administracji, ale pełnią odpowiedzialne 

funkcje na wszystkich szczeblach ży-
cia politycznego i gospodarczego, zostali 
uznanymi w kraju artystami, działacza-
mi społecznymi i gospodarczymi. Szczy-
cimy się pedagogami podejmującymi 
edukację najmłodszego pokolenia Po-
laków. Jesteśmy dumni z artystów, któ-
rzy swoją karierę zaczynali od żmud-
nych zajęć i ćwiczeń w instytutach edu-
kacji muzycznej i plastycznej. Aktualnie 
na wszystkich kierunkach i wszystkich 
formach studiów, na 23 kierunkach 
– z których 17 oraz specjalność fi lologia 
rosyjska na kierunku fi lologia posiada 
uprawnienia magisterskie – kształcimy 
ponad 27 tysięcy osób. Zajęcia dydak-
tyczne ze studentami prowadzi ponad 
tysiąc nauczycieli akademickich, prawie 
dwustu nauczycieli akademickich posia-
da tytuł naukowy profesora lub stopień 
doktora habilitowanego. O popularności 
największej w regionie świętokrzyskim 
uczelni świadczy fakt, że co roku o jed-
no miejsce na studiach ubiega się kilku 

kandydatów, a na najpopularniejszych 
kierunkach o jedno miejsce rywalizuje 
od ośmiu do dwunastu maturzystów.

W ostatnim okresie podjęto zdecydo-
wane działania zmierzające do pozy-
skania kadry gwarantującej uzyskanie 
kolejnych uprawnień do doktoryzowa-
nia. Uprawnienia takie posiadamy ak-
tualnie na czterech kierunkach: na ję-
zykoznawstwie, historii, fi zyce i bio-
logii. Trzy kolejne wnioski – z geografi i, 
pedagogiki i sztuk plastycznych zostały 
złożone w Centralnej Komisji do spraw 
Stopni i Tytułów, są procedurowane 
i mam nadzieję, że pozytywne decyzje 
w tej sprawie umożliwią wypełnienie 
formalnych podstaw do przekształcenia 
uczelni w Uniwersytet Jana Kochanow-
skiego.

Bez przesady można uznać, że pra-
cownicy i studenci Akademii Świę-
tokrzyskiej tworzą podwaliny nie tylko 
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Imieniny pana Jana
(wystąpienie JM Rektor prof. dr hab. Reginy Renz)
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kulturalnego i artystycznego, ale także 
społecznego życia Kielc.
Wysoko ocenić należy rozwijanie nau-
kowej współpracy z zagranicą. Utrzy-
mujemy stałe kontakty z liczącymi się 
w Europie i na świecie ośrodkami i in-
stytucjami naukowo-badawczymi z Ro-
sji, Niemiec, Łotwy, Litwy, Ukrainy, 
Francji, Szwecji, Włoch, Japonii, Sło-
wacji, Urugwaju. Organizujemy wspól-
ne konferencje i sympozja naukowe 
o międzynarodowym charakterze. Przy 
pomocy środków z Unii Europejskiej 
realizowane są ważne projekty badaw-
cze. Szczególnie imponujący był zakres 
realizacji projektu „Dziecko sześciolet-
nie  u progu nauki szkolnej”. Przez rok 
przebadanych zostało bowiem w ca-
łym kraju aż 70 tysięcy sześciolatków. 
Konieczność rozwoju umiejętności za-
wodowych i podwyższenia kwalifi kacji 
pielęgniarek i położnych do standardów 
obowiązujących w krajach Unii podyk-
towały potrzebę uruchomienia studiów 
pomostowych dla kilkuset osób. Inne 
programy fi nansowane ze środków Unii 
Europejskiej dotyczą budowania re-
gionalnego systemu innowacji i współ-
pracy na rzecz wzrostu konkurencyjno-
ści mikroprzedsiębiorstw województwa 
świętokrzyskiego.

Ostatnie lata były okresem nasilenia 
się działań inwestycyjnych, które zde-
cydowanie przyczyniły się do rozwoju 
infrastruktury naukowo-dydaktycznej. 
To, obok spraw kadrowych, jeden z de-

cydujących czynników nowej jakości 
uczelni. W lutym 2000 roku Senat pod-
jął uchwałę w sprawie rozbudowy kam-
pusu uczelnianego. Od tej chwili stra-
tegicznym celem jest zlokalizowanie 
wszystkich obiektów dydaktycznych 
uczelni w północnej dzielnicy Kielc.
Etapy tworzenia kampusu realizowane 
są w oparciu o fundusze struktural-
ne Unii Europejskiej. Przez rok urosły 
mury zlokalizowanego przy ul. Święto-
krzyskiej budynku G. W nowym obiek-
cie mieścić się będą trzy instytuty: che-
mii, ochrony środowiska, informatyki 
oraz Centrum Nowoczesnej Technologii. 
Ogłoszony konkurs na projekt segmen-
tu, w którym zlokalizowano Wydział 

Pedagogiczny i Artystyczny, Centrum 
Nauki Języków Obcych i Bibliotekę 
Główną przyniósł niezwykle interesują-
ce propozycje architektoniczne.
Nie będzie zatem większej przesady 
w stwierdzeniu, że – mimo obiektyw-
nych trudności, mimo skomplikowa-
nej sytuacji ekonomiczno-fi nansowej 
– uczelnia systematycznie rozwija się, 
podnosi na wyższy poziom proces dy-
daktyczny, rozszerza badania, a swo-
ją ofertę edukacyjną elastycznie do-
stosowuje do współczesnych wymagań 
i standardów. Przypomnę w tym miej-
scu, że większość kierunków kształce-
nia Akademii Świętokrzyskiej poddana 
została wnikliwym ocenom Państwowej 
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Komisji Akredytacyjnej i wszystkie te 
kierunki uzyskały – co napawa nas uza-
sadnioną  dumą – pozytywne oceny.

Jan Kochanowski z Czarnolasu zna-
komite wszechstronne wykształcenie 
i ogromną erudycję zdobywał poprzez 
długoletnie studia w ośrodkach aka-
demickich szesnastowiecznej Europy. 
Podjętą na wydziale sztuk Akademii 
Krakowskiej naukę kontynuował krót-
ko na północy Starego Kontynentu – w 
Królewcu, później natomiast kształcił 
się na południu Europy w słonecznej 
Italii, w samym centrum renesansowej 
nauki w Padwie. Rozwijał swój nie-
przeciętny talent, pogłębiał wiedzę. Do-
głębne studia pozwoliły mu na zdoby-
cie nie tylko gruntowej wiedzy, ale za-
razem ukształtowały spojrzenie na ota-
czający go świat, umożliwiły ogromne 
poszerzenie zarówno intelektualnych 
jak przede wszystkim emocjonalnych 
i estetycznych walorów przybysza z da-
lekiej Polski.
Uczelnia włoska była przecież wów-
czas – w złotym XVI wieku – bez wąt-
pienia jednym z najważniejszych ośrod-
ków myśli renesansowej. To w Padwie 
Kochanowski poznał znakomicie grekę i 
doszlifował łacinę. Studia w Padwie to 
możliwość obcowania nie tylko z nie-
śmiertelnymi strofami Dantego i Petrar-
ki, kontemplowania malowideł Giotta w 
kaplicy della Arena. Wiadomo, że poeta 
z dalekiego kraju długie godziny spędzał 
nie tylko w audytoriach, na wykładach 
najznamienitszych uczonych, ale też w 
bibliotekach, w padewskim, istniejącym 
zresztą do dzisiaj tuż za murami bazyliki 
Świętego Antoniego, ogrodzie botanicz-
nym. Czynnie uczestniczył także w ży-
ciu studenckim. Zdobył szybko ogromne 
uznanie całej społeczności akademickiej, 
bowiem nie bez przyczyny powierzono 
mu zaszczyt sprawowania obowiązków 
konsyliarza nacji polskiej. Studia i licz-
ne podróże – w trakcie studiów i wkrót-
ce po zakończeniu edukacji w Italii Jan 
Kochanowski odwiedził przecież Niem-
cy, Włochy i Francję – bliskie kontakty 
z uczonymi i humanistami dały w kon-
sekwencji olbrzymią wiedzę fi lologiczną, 
humanistyczną, a także, co szczególnie 
warto podkreślać, ogładę i wprawę li-
teracką. To zaś z kolei pozwoliło poecie 
w pełni zapoznać się ze światopoglą-
dem epoki i rozwinąć swój twórczy ta-
lent. Pod wpływem poznanego we Fran-
cji Pierre’a Ronsarda poeta zdecydował 
się pisać w języku ojczystym, chociaż 



Za chwilę będziemy wszyscy świad-
kami jeszcze innych niezwykle waż-
nych dla naszej społeczności wydarzeń. 
Zgodnie z tradycją i wielowiekowym ry-
tuałem akademickim będziemy świad-
kami uroczystego wręczenia nie tyl-
ko pięciu kolejnych dyplomów młodym 
doktorom, którzy rozpoczynają wła-
śnie swoją naukową karierę. Sensem 
akademickiego nauczania jest rozwój 
naukowy własnej kadry. W tym szcze-
gólnym dniu – w trakcie święta uczel-
ni – wspólnie radujemy się z awansu 
młodych uczonych. Podkreślę, że tę ra-
dość dzielimy z gronem przyjaciół, któ-
rzy przyjęli nasze zaproszenie i przybyli 
dzisiaj do auli Akademii Świętokrzyskiej 
imienia Jana Kochanowskiego.
Radujmy się zatem i wspólnie ciesz-
my. Dzisiaj przecież Święto Patrona 
Uczelni. Szczególna, radosna i zarazem 
szczęśliwa chwila dla nas wszystkich.

przez całe życie tworzył także po łaci-
nie. Jan Kochanowski ukazuje nam za-
tem postawy i wzorce, które chcemy nie 
tylko naśladować, ale przede wszystkim 
popularyzować. Dlatego z całym prze-
konaniem zacytuję wersy, które z po-
wodzeniem mogą być mottem także dzi-
siejszego spotkania: „Nauka skarbem 
drogim, tak bogatym jak ubogim. I bo-
gactwa często giną. Lecz nauki nie prze-
miną!”.

Poezja Jana Kochanowskiego uczyniła 
język polski, rubaszny i twardy, chwi-
lami jeszcze nawet u Reja, giętkim na-
rzędziem wyrazu najsubtelniejszych 
uczuć. Napisane w 1580 roku „Tre-
ny”, w których opłakuje śmierć uko-
chanej Urszulki, jak i wydrukowana 
piętnaście lat wcześniej, w 1565 roku, 
„Odprawa posłów greckich” związana 
z walką o reformę państwa, którą po-
eta śledził pilnie – świadczą o ogromnej 
wrażliwości intelektualnej, ale również 
o rozległych horyzontach politycznych 
i światopoglądowych wszechstronnie 
wykształconego Polaka epoki renesan-
su. Jako twórca „Pieśni o Sobótce” Jan 
Kochanowski, chwaląc uroki wsi pol-
skiej, otwiera wraz z Mikołajem Re-
jem nurt literatury idealizującej szla-
checki dwór i reprezentowane prze-
zeń wartości kulturowe. Nurt ten miał 
wkrótce zdominować silnie całą pol-
ską twórczość literacką, a jego trwa-
łość sięgnęła aż po wiek XIX i w po-
czątki wieku XX. W taki nurt i takie 
wartości artystyczne i literackie wpi-
suje się cała twórczość Wiesława My-
śliwskiego, jednego z największych  pi-
sarzy polskich, autora wybitnych zda-
niem krytyków i entuzjastycznie przyj-
mowanych przez czytelników powieści, 
poematów i dramatów. Każda książka 
pisarza jest bez wątpienia wydarzeniem 
na rynku wydawniczym, o każdej dys-
kutuje się w środowisku i w polskich 
domach. Z ogromną satysfakcją i du-
mą pragnę poinformować, że w tym 
uroczystym dla całej społeczności aka-
demickiej dniu – w dniu Święta Patrona 
Uczelni – dyplom doktora honoris cau-
sa Akademii Świętokrzyskiej odbierze 
wybitny polski literat, ceniony autor po-
wieści, dramatów i esejów literackich, 
nasz rodak z ziemi sandomierskiej Wie-
sław Myśliwski. Gorąco witam wśród 
nas autora „Nagiego sadu”, „Kamienia 
na kamieniu”, „Traktatu o łuskaniu fa-
soli”. W nadesłanej do Rady Wydzia-
łu Humanistycznego Akademii Świę-

tokrzyskiej opinii pani profesor dok-
tor habilitowany Seweryna Wysłouch 
zawarła między innymi takie stwier-
dzenia: „Każdy utwór Wiesława My-
śliwskiego był literackim wydarzeniem. 
Każdy poszerza czytelnicze horyzonty 
i wrażliwość estetyczną. Jestem głę-
boko przekonana, że oryginalność li-
terackich kreacji, znakomite malowidła 
epickie, ukazujące historię Polski po-
wojennej, oraz refl eksja humanistyczna 
nad kondycją współczesnego człowieka 
– w pełni uzasadniają nadanie Wiesła-
wowi Myśliwskiemu tytułu doktora ho-
noris causa Akademii Świętokrzyskiej”. 
Wyrażam głęboką radość płynącą z fak-
tu, że za chwilę stanie się Pan człon-
kiem naszej akademickiej społeczności.  
Przyjęcie przez Wiesława Myśliwskiego 
tytułu doktora honoris causa Akademii 
Świętokrzyskiej to wydarzenie o wiel-
kim, historycznym znaczeniu. 
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suje się w tę lub inną tradycję literac-
ką. I nawet jego sprzeciw wobec wszel-
kich tradycji jest przecież odniesieniem 
się do tradycji. Każda twórczość prócz 
tego, że stanowi akt indywidualny i nie-
powtarzalny, jest ogniwem w łańcuchu 
dorobku poprzedników. Tym bardziej 
twórczość literacka, która niejako z na-
tury rzeczy jest nanizana na jedną nić – 

dychać. Tradycja renesansowa na-
tomiast jest dla mnie tradycją wolnego 
państwa, wolnego ducha, wolnego ję-
zyka, bijącego ze wszystkich źródeł. 
Tradycją nieograniczoną żadnymi nad-
zwyczajnymi powinnościami, które wy-
nikają z istoty sztuki. 
Każdy pisarz, a tym bardziej polski, 
czy ma tego świadomość czy nie, wpi-

Jej Magnifi cencjo Pani Rektor, Sza-
nowny Panie Dziekanie Wydziału Hu-
manistycznego, Szanowne Panie i Pa-
nowie Profesorowie.

Sprawia mi szczególną radość, że otrzy-
muję ten zaszczytny tytuł doktora ho-
noris causa akademii, której patronuje 
Jan Kochanowski. Nikt z polskiej li-
teratury nie jest mi tak bliski, jak ów, 
śmiem twierdzić, nasz największy po-
eta nie tylko doby renesansu i jeden 
z największych poetów europejskich. 
Wydobywając z cienia polszczyznę 
w całym jej wielostanowym bogactwie, 
z mowy żywej wszystkich warstw spo-
łecznych, nadał Kochanowski literatu-
rze polskiej już u jej zarania europej-
skie znamię, wiążąc ją z klasyczną tra-
dycją i kulturą Śródziemnomorza, jed-
nocześnie podnosząc rodzimość do uni-
wersalnych rozmiarów. Toteż od ponad 
czterech wieków promieniuje na polską 
literaturę – na każdą kolejną jej epokę 
– i jako słowiarz, i jako mędrzec, któ-
remu nic, co ludzkie, nie było obojętne, 
i który nas dzisiaj, późniejszych o te po-
nad cztery wieki, wciąż uczy, jak żyć, 
poskramiając nasze cywilizacyjne za-
dufanie.
Na własny użytek intelektualny wy-
różniam dwie zasadnicze tradycje w li-
teraturze polskiej – renesansową i ro-
mantyczną. U początków tych tradycji 
stoją dwaj wielcy: Jan Kochanowski 
i Adam Mickiewicz. Przypisuję się do 
tej pierwszej – renesansowej. Tradycję 
romantyczną bowiem uważam za trady-
cję stanu wyjątkowego. Żywotności tej 
tradycji przez blisko dwieście lat sprzy-
jała tragiczna historia Polski. Prócz 
dwudziestolecia międzywojennego per-
manentny stan wyjątkowy, w jakim żyli 
Polacy. Literatura musiała spełniać co 
prawda chwalebne niekiedy obowiązki, 
ale jakże ograniczające jej możliwości 
jako sztuki, jej pole poznawcze czysto 
ludzkiej egzystencji. Bogaty i odkryw-
czy język, jaki stworzyli romantycy, 
w warunkach zniewolonego państwa 
przeistoczył się z czasem i to na dłu-
gie dziesięciolecia w obowiązujący ka-
non, odcinający wszelkie społeczne do-
pływy, bez których język przestaje od-

Granice mojego języka 
oznaczają granice mojego świata
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języka. Język niezależnie od takich czy 
innych epok, tendencji, prądów, kie-
runków, różnic światopoglądowych czy 
estetycznych jest wspólną ojczyzną ca-
łej literatury. I czy nawiązuje ona do tej 
lub innej tradycji, sytuuje się w tej sa-
mej nadrzędnej przestrzeni – języka na-
rodu. Z tego punktu widzenia patrząc, 
każda tradycja niejako samoczynnie 
determinuje. Ale też tradycja jest klu-
czem, którym każdy pisarz otwiera 
swój własny świat. 
Ja tym kluczem tradycji, sądzę, otwo-
rzyłem dla swojej twórczości świat 
chłopów polskich. Oczywiście, nie ten 
świat zaklęty w stereotypach, w uprze-
dzeniach stanowych, zmitologizowany 
lub zafałszowany według takich lub in-
nych potrzeb, według takich lub innych 
ideologii, czy nawet takich lub innych 
estetyk. W wymiarze kultury ograniczo-
ny do folkloru, a w wymiarze społecz-
nym zdegradowany do podglebia. Nie, 
nie ten świat. Taki świat kłócił się z mo-
imi doznaniami i przeżyciami, które 
mnie uformowały w najwcześniejszych 
latach życia. I także kłócił się z pamię-
cią mojego chłopskiego rodu ze strony 
matki. Więc nie ten świat. Lecz świat, 
który stworzył w pełnym tego słowa 
znaczeniu własną kulturę, wypracował 
własne sposoby życia i zachowań, wła-
sne relacje ze wszystkimi strefami rze-
czywistości – tej empirycznej, i tej me-
tafi zycznej. Świat nieskończonej skali 
ludzkiego doświadczenia, jednostkowe-
go i zbiorowego, który przekuł to do-
świadczenie w mądrość istnienia i który 
stworzył nieomal system obrony swojej 
bezbronności, tak społecznej jak i eg-
zystencjalnej. Świat afi rmacji ludzkiego 
losu, jakikolwiek ten los był. Słowem, 
świat uniwersalnej człowieczej pełni. 
Bramą do tego świata stał się twór-
czy duch mowy żywej. Mowy żywej, 
a więc prawdziwie wolnego języka. 
W przeciwieństwie bowiem do mowy 
żywej język pisany jest rezultatem nie-
jako społecznego porozumienia ludzi 
mówiących tym samym językiem. To-
też znamieniem mowy jest indywidual-
ność, znamieniem pisma – konwencja. 
Powiedziałem kiedyś, przy innej okazji, 
że chłop przez wieki we wszystkim nie-
wolny, w jednym był wolny – w języku. 
Każde zjawisko, rzecz, zdarzenie, które 
pojawiały się w obszarze jego doświad-
czenia musiał nazwać, nie dla samego 
nazwania, lecz żeby ustanowić relację 
z tym, czego doświadczał. Język słu-
żył mu nie tylko do wyrażania myśli lub 

emocji, służył także do obłaskawienia 
świata, zaklinania świata, wpisywania 
siebie w ten świat i ów świat w siebie. 
Toteż chłopska mowa żywa okazała się 
być rzeczywistością, w której najpełniej 
objawił się cały system wartości chłop-
skiej kultury, cała skala czysto ludz-
kiego doświadczenia. A przede wszyst-
kim objawiła mi się przebogata wie-
lowymiarowość polskiego języka. 
Niezależnie od towarzyszącego mi od 
początku mojej twórczości przeświad-
czenia, że nie fabuły, zdarzenia, akcje, 
intrygi itp. tworzą opisywany świat, lecz 
język – tak się szczęśliwie zdarzyło, że 
przez 25 lat miałem możność systema-
tycznie utwierdzać się w tym przekona-
niu. Przez 25 lat bowiem redagowałem 
kwartalnik „Regiony” poświęcony m.in. 
chłopskim zapisom, od kiedy chłopi za-
częli z wolna i nieśmiało wchodzić w 
fazę pisma. Charakterystyczną cechą 
tych zapisów było przenoszenie na pa-
pier struktur jeszcze mowy żywej. 
Śmiem twierdzić, że udało się „Re-
gionom” odkryć i uratować wiele bez-
cennych zabytków tego procesu, któ-
ry oznaczał stopniowy zmierzch kultury 
chłopskiej. Dla przykładu wymienię 
kilka: „Zapiśniki chłopów śląskich” 
z przełomu XVIII i XIX wieku, „Listy 
braci Gawlików”, uczestników zbioro-
wego wychodźstwa w połowie XIX wie-
ku ze wsi Płużnica Wielka do Teksasu 
i współzałożycieli osady Panna Maria, 
dziś zabytku kultury amerykańskiej, 
Karola Omyły, górala, samouka, epic-
ką opowieść pt. „Życiorys pewnego żoł-
nierza z wojny europejskiej”, rzecz nie-
podobną do żadnego ze znanych świa-
towych wzorów poświęconych pierw-
szej wojnie światowej, zadziwiającą in-
wentarsko-gospodarską konkretnością 
frontowego życia; „Wspomnienia że-
larzy” – ostatnich chłopów pańszczyź-
nianych na polskim Spiszu, których 
uwłaszczył specjalną ustawą dopiero 
Sejm II Rzeczypospolitej w 1931 roku. 
Tak, w 1931 roku, nie przesłyszeliście 
się państwo; „Zbiór testamentów chłop-
skich”, notarialnych, własnoręcznych, 
stanowiących najkrótszą sumę świata 
odchodzących z tego świata testamen-
torów. I na koniec tej przykładowej li-
sty wymienię „Supliki chłopskie z cza-
sów kolektywizacji”, przejmujący, a za-
razem pełen mimowolnego humoru 
zbiorowy przekaz z pierwszej połowy 
lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, 
ostatni już chyba akt mowy żywej wtło-
czonej w ramy pisma. 

Cóż za światy objawiają się w tych 
wszystkich zapisach pogranicza kultury 
przedpiśmiennej i piśmiennej. A cho-
ciaż najczęściej nieporadne, żmudne, 
świadczące o wielkim trudzie, żeby 
przelać bogactwo myśli na konwencję 
pisma, a jednocześnie żeby zachować 
mowę żywą, tę mowę, której się ufa. 
Spotyka się w tych zapisach wręcz wy-
nalazcze struktury zdań i wszelkie moż-
liwe struktury narracji, godne literac-
kiej awangardy. Niekiedy przeniesione 
wprost z zachowań, z emocji, ze snów 
i skarg, z rozmów rodzinnych, sąsiedz-
kich czy z samym sobą.
Mógłbym powiedzieć, że dzięki tym 
zapisom wziąłem wielką lekcję języka 
u polskich chłopów. Nie języka sta-
nowego, środowiskowego, regionalne-
go, nie takiej czy innej gwary, lecz lek-
cję wolności języka i możliwości ję-
zyka. Języka jako kreatora świata i ję-
zyka jako wewnętrznej przestrzeni czło-
wieka. A więc tego języka, który sta-
nowi niezbędny i podstawowy warunek 
twórczości pisarskiej. Tylko wolny język 
jest gwarantem wolności poznawczej 
i gwarantem samodzielnej wizji świata. 
A to da najważniejsze elementy, które 
określają, co jest literaturą. To w czło-
wieku, w jednostce, w jego wewnętrz-
nej przestrzeni bije źródło wolnego ję-
zyka, nie w żadnej konwencji. A tym 
bardziej w pseudojęzykach medialnych 
stanowiących coraz bardziej odczuwal-
ne zagrożenie naszej indywidualności 
i osobowości. Bo niezależnie od tego, 
że mówimy wspólnym językiem, każ-
dy człowiek ma swój język. W czło-
wieku niczym w tyglu wytapiają się sło-
wa, zdania, opowieści, w tyglu jego do-
świadczeń, cierpień i radości. I tylko 
ten własny język człowieka jest w sta-
nie go opowiedzieć. 
Do takiego właśnie języka próbuję do-
trzeć w swoim pisaniu, poszukując, 
gdzie tylko mogę mieć dostęp, jego źró-
deł. Od chłopskiej mowy żywej po tych 
wielkich myślicieli, dla których język 
był istotnym problemem poznawczym. 
W tych moich poszukiwaniach odpo-
wiedzi na pytanie, czym jest język nie 
tylko jako system porozumiewania się, 
ale przede wszystkim jako nasze czło-
wieczeństwo, najtrafniejszej, w moim 
przekonaniu, odpowiedzi udzielił wielki 
austriacki fi lozof Ludwig Wittgenstein
formułując m.in. znane twierdzenie: 
„Granice mojego języka oznaczają gra-
nice mojego świata”.
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Jubileusz autora 
„Traktatu o łuskaniu fasoli”

Referaty o twórczości i percepcji auto-
ra „Kamienia na kamieniu”, „Nagiego 
sadu”, „Widnokręgu” i nominowane-
go do literackiej nagrody „Nike” ostat-
nio wydanego „Traktatu o łuskaniu fa-
soli” wygłosili: prof. dr hab. S. Wysłouch 
„Twórczość Wiesława Myśliwskiego wy-
zwaniem dla badaczy literatury”, prof. dr 
hab. S. Żak „Archetypy, symbole, mity 
w prozie Wiesława Myśliwskiego”, dr 
I. Gralak „Traktat o potrzebie rozmowy”, 
prof. dr hab. E. Wiegant „Powieściowe 
traktaty Wiesława Myśliwskiego”, prof. 
dr hab. J. Pacławski „Czas i przestrzeń 
w prozie Wiesława Myśliwskiego”, dr 
Z. Śliwka „Model rodziny chłopskiej w 
»Widnokręgu«”, prof. dr  hab. B. Ka-
niewska „»Bo słowa śmierci nie znają« 
– doświadczanie słowa w prozie Wie-
sława Myśliwskiego”, dr I. Mityk „Mo-
tyw wojny w powieściach »Kamień na 
kamieniu« i »Widnokrąg«”.
Sesji naukowej w Akademii Świętokrzy-
skiej towarzyszyła wystawa w Bibliote-
ce Głównej, a Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna bardzo starannie wydała 
z okazji jubileuszu pisarza „Bibliografi ę 
podmiotową i przedmiotową”.

W siedemdziesiątą piątą rocz-
nicę urodzin Wiesława Myśliw-
skiego – przy wydatnym wspar-
ciu fi nansowym Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz Rady Gminy i wójta Dwiko-
zów z powiatu sandomierskiego 
– w auli im. Czesława Miłosza 
Wydziału Humanistycznego 
Akademii Świętokrzyskiej od-
była się sesja naukowa. Spo-
tkanie swoim patronatem ob-
jęli marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Ja-
rubas i wojewoda Grzegorz Ba-
naś, a współorganizatorami se-
sji była nie tylko Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna i Kieleckie 
Towarzystwo Naukowe, lecz tak-
że Dom Środowisk Twórczych.



9
Głos Akademicki, czerwiec/lipiec 2007

Kołami opiekuje się 44 pracowników 
uczelni (6 profesorów, 28 doktorów, 10 
magistrów). Pięć kieleckich wydziałów 
skupia 32 koła naukowe, zaś w Filii 
Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie 
Tryb. zarejestrowanych jest 10 kół.
Działalność studenckich kół nauko-
wych, mimo trudności fi nansowych, 
jest bogata i różnorodna.
Najczęściej wykorzystywaną formą gro-
madzenia materiału naukowego są obo-
zy, objazdy, wyprawy naukowe oraz ba-
dania naukowe w terenie. I tak m.in:
• SKN Przyrodników (opiekun dr M. 

Stachurski) w roku akademickim 
2005/2006 kontynuowało współ-
pracę ze Słowińskim Parkiem Naro-
dowym, zorganizowało kolejny obóz, 
w ramach którego na rzecz parku 
kontynuowano opracowywanie wa-
runków ekologicznych i zmienności 
wybranych gatunków roślin oraz  
prace nad sukcesją wtórną na wy-
branych stałych powierzchniach

• SKN Ochrony Przyrody wykonało 
opracowanie grzybów Macromy-
cytes w Paśmie  Jeleniowskim i w 
Okręgu Chęcińskim. Rozpoznano za-
soby i problemy ochrony fl ory kse-
rotermicznej w wybranych rezer-
watach na Wyżynie Kielecko-San-
domierskiej

• SKN Paleontologów (opiekun dr  
Anna Chruszcz) uczestniczyło w pra-
cach badawczych mikrofauny Regio-
nu Świętokrzyskiego, Przedgórza Kar-
pat i Zapadliska Przedkarpackiego

• SKN Malakologów (opiekun dr Ja-
dwiga Barga-Więcławska) przepro-
wadziło badania malakofauny (wy-
stępowanie, zagrożenia i warunki 
ochrony ślimaków) Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego oraz siedlisk pro-
ponowanych i włączonych do Sieci 
Ekologicznej Europy „Natura 2000”

• SKN „Grot” (opiekun dr Mariusz No-

wak) zorganizowało dwa objazdy  
naukowe: na Ukrainę do Lwowa 
oraz na południe Polski i do Czech.

Rezultaty działalności naukowej człon-
kowie kół prezentują na licznych se-
sjach, sympozjach i konferencjach nau-
kowych.
Członkowie prawie wszystkich kół nau-
kowych biorą udział w Sesji Studenc-
kich Kół Naukowych, która od 15 lat 
odbywa się na naszej uczelni, pod ha-
słem „Człowiek i jego środowisko”. Se-
sja ma charakter środowiskowy.
Uczestnicy sesji prezentują w formie re-
feratów i posterów wyniki własnych ba-
dań naukowych.
Obrady odbywają się w dwóch sek-
cjach: przyrodniczej i społeczno-pe-
dagogicznej. W tegorocznej sesji rezul-
taty badań naukowych  zaprezentowało 
105  studentów zrzeszonych w kołach 
naukowych Akademii Świętokrzyskiej, 
Wyższej Szkoły Umiejętności, Politech-

niki Świętokrzyskiej, Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego, Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Szydłowcu, XI 
LO im. K. I Gałczyńskiego w Kielcach 
oraz Filii Akademii Świętokrzyskiej 
w Piotrkowie Trybunalskim.
Organizatorami sesji byli: SKN Przy-
rodników, SKN Paleontologów, SKN 
Geografów, SKN „Grot”, SKN „Gryps” 
im. H. Quaya, SKN „Cogito” oraz Dział 
Spraw Studenckich.
Studenckie Koło Naukowe Geografów 
było również organizatorem jubileuszo-
wego XX Ogólnopolskiego Zjazdu Stu-
denckich Kół Naukowych Geografów 
w Świętej Katarzynie, uczestniczyło 
w pracach przygotowawczych do wy-
dania materiałów sesyjnych.
Członkowie kół biorą aktywny udział 
w sesjach i konferencjach organizowa-
nych przez inne uczelnie, np.: 
• Studenci należący do kół paleontolo-

gów (opiekun dr Anna Chruszcz), hi-
storyków „Klio”, rusycystów „Tekst” 
(opiekun prof. dr hab. Oleg Lesz-
czak) brali udział w V Międzynaro-
dowej Konferencji Studenckich Kół 
Naukowych Akademii Podlaskiej w 
Siedlcach

• SKN Botaników oraz SKN „Cogi-
to” wystąpiły z referatami na XXXV 

Studenci 
Akademii Świętokrzyskiej
Działalność studenckiego ruchu naukowego reprezentowana 
jest głównie przez studenckie koła naukowe. Obecnie aktywnie 
działają 42 studenckie koła naukowe (zarejestrowane są 52, 
z czego 42 złożyły sprawozdania z rocznej działalności. Na dzień 
10 stycznia 2007 r. trzy studenckie koła naukowe złożyły wnioski
do Rektora o zgodę na wpis do rejestru kół).



23 000 zł. Uczelnia przyznała z fun-
duszu na działalność kulturalną stu-
dentów kwotę 35 000 zł, którą prze-
znaczono na organizację i uczestnictwo 
w sesjach i sympozjach naukowych, 
organizację obozów i objazdów nauko-
wych, doposażenie klubu WSPAK i ra-
diowęzła studenckiego DECYBEL II.

DZIAŁALNOŚĆ 
KULTURALNA STUDENTÓW
W uczelni działa Studencki Klub WSPAK 
i Studenckie Studio Radiowe DECYBEL 
II. Obie jednostki, wspólnie z Uczelnia-
ną Radą Samorządu Studenckiego, pro-
wadzą działalność kulturalną na rzecz 
środowiska akademickiego Kielc.
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W roku akademickim 2005/06 w SK 
WSPAK odbyło się około 80 imprez 
kulturalnych, takich jak: koncerty, 
otrzęsiny lat pierwszych, spotkania in-
tegracyjne, dyskoteki, rockoteki, kursy 
tańca, wystawy, happeningi, wieczory 
poetyckie, spotkania kół naukowych 
i organizacji studenckich oraz imprezy 
okolicznościowe. 
Radiowęzeł studencki swoim zasięgiem 
obejmuje trzy domy studenta przy ul. 
Śląskiej. W radiowęźle działa społecz-
nie 21 studentów naszej uczelni. Dzia-
łalność studentów w DECYBELU nie 
ogranicza się jedynie do prowadzenia 
(codziennie, z wyjątkiem sobót) audycji 
w radiowęźle. Pracownicy radiowęzła 
biorą również udział w organizowaniu 
przez URSS i SK WSPAK ważniejszych 
imprez kulturalnych.

DZIAŁALNOŚĆ 
SPORTOWA STUDENTÓW
Klub Uczelniany Akademickiego Związ-
ku Sportowego Akademii Świętokrzy-
skiej w Kielcach istnieje od 1969 r. i li-
czy 242 członków.
Działalność studentów skupiona jest w 
22 sekcjach sportowych kobiet i męż-
czyzn. Są to m.in. sekcje: koszykówki, 
siatkówki, lekkiej atletyki, narciarska, 
pływania, żeglarska, piłki nożnej, teni-
sa stołowego, piłki ręcznej, wyciskania 
sztangi, judo.
Zawodnicy sekcji brali udział w roz-
grywkach o akademickie mistrzostwo 
Kielc, województwa świętokrzyskiego, 
w mistrzostwach Polski typów uczelni, 
Akademickich Mistrzostwach Polski.
Studenci zrzeszeni w KU AZS, wspól-
nie z pracownikami Studium WFiS, or-

Międzynarodowym Seminarium Kół 
Naukowych w Olsztynie

• Członkowie SKN „Morbit” uczestni-
czyli w Międzynarodowej Konferen-
cji Studenckich Kół Naukowych, or-
ganizowanej przez Wyższą Szkołę 
Ekonomii i Administracji w Kielcach

• Studenci zrzeszeni w SKN Języko-
znawców brali udział w konferen-
cjach językoznawczych w Szklar-
skiej Porębie oraz Opolu.

Do ciekawszych inicjatyw podejmowa-
nych w roku 2005/06 przez koła nau-
kowe należy zaliczyć:
• Organizacja przez SKN „Kwazar” 

i SKN „Kwant” Fizykalii – programu 
popularyzującego wiedzę o wszech-
świecie wśród uczniów szkół pod-
stawowych i średnich

• II Festiwal Podróżniczy „Na Rozdro-
żach” (SKN Turystyki „Bez Nazwy”), 
podczas którego zaprezentowano 11 
wystąpień

• „Studenckie Premiery Teatralne i Fil-
mowe”, plebiscyt „Dzikiej Róży” 
na najpopularniejszego aktora oraz 
Nocne Czytanie Poezji Miłosnej – 
SKN Przyjaciół Teatru i Filmu (opie-
kun mgr Andrzej Kozieja)

• Świętokrzyski Festiwal Teatrów Lal-
kowych „Brzechwa i inni”, w ramach 
którego zagrano 24 spektakle – SKN 
Młodych Pedagogów (opiekun prof. 
Wanda Dróżka).

W roku akademickim 2005/06 MEN 
dofi nansowało studencką działal-
ność kulturalną i naukową w kwocie 



dentów RP organizowanych na terenie 
całego kraju.
Nowo otwartą siedzibę Klubu Studenc-
kiego WSPAK wyposażono głównie dzięki 
środkom fi nansowym URSS. Przyczyniło 
się to do uatrakcyjnienia życia studenc-
kiego w mieście, bowiem w KS WSPAK 
zaczęły odbywać się cykliczne imprezy 
dyskotekowe oraz liczne koncerty.
Samorząd wspierał wszystkie inicjaty-
wy studenckie, zarówno te naukowe jak 
i kulturalno-rozrywkowe. Dofi nansowy-
wał wszelkiego rodzaju wyjazdy nauko-
we studentów jak i organizowanie kon-
ferencji na terenie uczelni, a ponadto 
stale współpracował z Akademickim 
Związkiem Sportowym.
W uczelni działają następujące organi-
zacje studenckie: 
1. Akademicki Związek Sportowy 

(AZS)
2. Zrzeszenie Studentów Polskich 

(ZSP) 
3. Niezależne Zrzeszenie Studentów 

(NZS) 
4. Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Studentów Nauk Ekonomicznych i 
Handlowych AIESEC Polska (Komi-
tet Lokalny w Kielcach).

Działalność organizacji studenckich 
skupia się głównie na organizowaniu cy-
klicznych imprez, jak obozy adaptacyj-
ne i imprezy integracyjne dla studentów 
roku „0”, konferencje szkoleniowe i se-
minaria naukowe, wymiany studenckie 
(NZS), organizacja pracy dla studentów 
oraz projekty np.: Nasze Kielce, „Grasz 
o staż”, Millennium Gate, Case Study 
Workshop, Pracodawca Roku Regionu 
Świętokrzyskiego (AIESEC).
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ganizują wiele imprez sportowo-rekre-
acyjnych, które na stałe wpisały się do 
kalendarza imprez sportowych na te-
renie Kielc. W roku ak. 2005/06 zor-
ganizowali między innymi: mistrzostwa 
Akademii Świętokrzyskiej w piłce noż-
nej halowej, akademickie mistrzostwa 
województwa świętokrzyskiego w „stre-
et basket”, mistrzostwa Akademii Świę-
tokrzyskiej w wyciskaniu, w piłce siat-
kowej, koszykówce, piłce nożnej oraz 
pływaniu.
Studenci, członkowie AZS, brali udział 
w zawodach sportowych organizowa-
nych przez inne uczelnie, m.in. w Aka-
demickich Mistrzostwach Polski w bie-
gach przełajowych w Łodzi (I miejsce 
w kategorii szkół pedagogicznych i za-
wodowych dla Justyny Zielonki).
Sekcja judo może poszczycić się zna-
czącymi osiągnięciami studentki Kin-
gi Kubickiej: V miejscem na Młodzie-
żowych Mistrzostwach Europy w Mo-
skwie, złotym medalem na Otwartych 
Mistrzostwach Szwecji i srebrnym me-
dalem w turnieju kwalifi kacyjnym Pu-
charu Świata w Warszawie.
Agnieszka Kopacz, studentka V roku fi -
lologii polskiej, zdobyła „Zielone Pióro” 
– nagrodę Zarządu Głównego Akade-
mickiego Związku Sportowego dla naj-
lepszej korespondentki sportowej.
W roku 2005/06 Nagrodę Rektora za 
wybitne osiągnięcia sportowe otrzy-
mali: Justyna Zielonka, III r. ekonomii, 
Dagmara Boksińska-Fiuk, I r. II st. ZE-
WiP, Anna Prokop, III r. chemii, Monika 
Zielińska, V r. ZiM, Damian Opala, II r. 
II st ekonomii, Agnieszka Kopacz, V r. 
fi l. polskiej, Damian Ziółkowski, I r. II 
stopnia ZiM, Marta Bylina, III r. fi zjote-

rapii, Mateusz Macek, I r. II st. fi zjotera-
pii, Barbara Karalus, IV r. pedagogiki.

SAMORZĄD 
I ORGANIZACJE STUDENCKIE
Uczelniana Rada Samorządu Studenc-
kiego Akademii Świętokrzyskiej w Kiel-
cach liczy 15 członków, którzy pracują 
w następujących sekcjach: ds. kultury, 
ds. socjalnych, ds. pomocy materialnej 
studentom, i komisjach: dyscyplinarnej 
i odwoławczej.
Samorząd Studencki był organizato-
rem wielu imprez studenckich, z któ-
rych największe to: Juwenalia 2005, 
obóz adaptacyjny dla studentów roku 
„zerowego” w Łebie, Jesień Żakow-
ska. Członkowie URSS wielokrotnie re-
prezentowali Akademię Świętokrzyską 
podczas konferencji Parlamentu Stu-
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W auli im. Czesława Miłosza odbył się 
też uroczysty benefi s. Na spotkanie 
z Jubilatem przybyli nie tylko studenci 
i pracownicy Instytutu Filologii Polskiej, 
ale także przyjaciele Profesora z roz-
maitych kręgów, grup, środowisk. Byli 
więc kieleccy literaci, samorządowcy, 
politycy, działacze społeczni. Wśród 
wygłaszających oracje nie zabrakło by-
łych studentów, którzy dzisiaj – po la-
tach – z rozrzewnieniem, ale zawsze 
z ogromnym szacunkiem wspominali 
lata spędzone pod opieką swojego Mi-
strza. Studentów, którzy dzisiaj legity-
mują się doktoratami i habilitacjami.

Długie życie 
jak jedna chwila
Z okazji jubileuszu 75-lecia 
urodzin przyjaciele profesora 
Stanisława Żaka przygotowali 
poświęconą Mu książkę „Dia-
log z rzeczywistością. Literatura 
– język – kultura”.



kowo lubi... To oczywiście przypisane 
do atmosfery benefi su marginalia, bo 
przede wszystkim – poza serdecznymi 
życzeniami długich lat w zdrowiu – Pro-
fesorowi życzono dalszej pasji w prze-
kazywaniu wiedzy, ostrego pióra w po-
lemicznych felietonach pomieszczanych 
na łamach lokalnej prasy i wytrwałości 
w zwalczaniu przejawów obskuranty-
zmu, zła, niewiedzy. Zjawisk, których 
tak wiele w codziennym życiu. 

Ad multos annos!

– Życie zawodowe nigdy profesora nie 
rozpieszczało. Nigdy nie upominał się 
o żadne nagrody. Wszystko, co dobre i 
złe, znosił z godnością. I za tę lekcję 
godności i nonkonformizmu dziś bardzo 
dziękuję – powiedziała podczas uroczy-
stości doktor Małgorzata Mochoń.
Z rozrzewnieniem, ale zarazem z cał-
kowicie zrozumiałą w tym dniu nutą 
wspomnieniowej nostalgii przypomi-
nano legendarną surowość profesora 
Stanisława Żaka wobec studentów po-
lonistyki. Pamiętano, że studentki na 
kolokwia i egzaminy przychodziły całe 
w błękitach i koniecznie z dużym de-
koltem, gdy wśród kolejnych roczników 
młodych polonistów krążyła żywotna 
plotka, że Profesor takie barwy wyjąt-
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• Współczesnej literatury rosyjskiej 
• Historii literatury rosyjskiej 
Wygłoszonych zostało wiele referatów, 
w kuluarach toczyły się dyskusje i nau-
kowe spory w zakresie aktualnych pro-
blemów rozwoju języków słowiańskich 
w świetle zachodzących przemian, glo-
balizacji, unifi kacji oraz przełamywa-
nia barier kulturowych. Wiele uwa-
gi poświęcono również wymianie do-
świadczeń w doskonaleniu kształcenia 
młodzieży akademickicj w Polsce, na 
Litwie, Ukrainie, Białorusi. W tegorocz-
nej VI Międzynarodowej Konferencji 
Nau-kowej „Język, literatura i kultura 
Rosji w XXI wieku” stanowili naukowcy 
z zagranicy, w tym z najodleglejszych 
zakątków Rosji, m.in. z Tomska, Ulja-
nowska, Kurska. Dyskusje panelowe 
toczyły się wokół wyzwań, jakie stawia 
współczesny świat wobec języków, lite-
ratury i kultury narodów słowiańskich. 
W Wydawnictwie Akademii Święto-
krzyskiej przygotowywany jest obszerny 
zbiór materiałów pokonferencyjnych. 

VI Międzynarodową Konferencję Nau-
kową rusycystów z krajowych i zagra-
nicznych ośrodków akademickich zor-
ganizował Instytut Filologii Rosyjskiej. 
Posiedzenie plenarne rozpoczęły referaty 
języko- i literaturoznawców oraz glotto-
dydaktyków z uniwersytetów: warszaw-
skiego, wileńskiego, mińskiego i pe-
tersburgiego. Problematykę wystąpień 
stanowiła percepcja Rosjan i języka ro-
syjskiego we współczesnym świecie 
(prof. dr hab. W. Figarski), język władzy 
we współczesnych środkach masowego 
przekazu (prof. dr hab. E. Lassan), ję-
zykowy obraz świata i sposoby jego re-
konstrukcji (prof. dr hab. I. Uchwanowa) 
oraz percepcyjna dynamika obrazu Onie-
gina (prof. dr hab. O. Grinbaum). 
Obrady konferencji toczyły się w sied-
miu autonomicznych sekcjach: 
• Lingwokultorologii 
• Lingwostylistyki
• Semantyki i teorii nominacji 
• Glottodydaktyki 
• Translatologii

Język, literatura 
i kultura Rosji w XXI wieku
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przeznacza się 460 godzin zajęć. Wy-
brane zajęcia edukacyjne będą realizo-
wane w trybie edukacji na odległość z 
wykorzystaniem dedykowanego portalu 
studiów podyplomowych.

Przy kwalifi kowaniu na wszystkie kie-
runki z wyjątkiem „szkolnego doradcy 
zawodowego” była brana pod uwagę 
kolejność zgłoszeń!

Akademia Świętokrzyska zorganizowa-
ła bezpłatne kwalifi kacyjne studia po-
dyplomowe dla nauczycieli na kierun-
kach:
• Doradztwo zawodowe 
• Wiedza o społeczeństwie 
• Wiedza o kulturze 
• Przygotowanie pedagogiczne do na-

uczania języka angielskiego  
• Przygotowanie pedagogiczne do na-

uczania języka niemieckiego 
• Matematyka 
• Informatyka 
• Przyroda 
• Fizyka 
• Chemia 
• Przygotowanie do nauczania języ-

ka angielskiego na poziomie wcze-
snoszkolnym 

• Edukacja plastyczna 
• Wychowanie do życia w rodzinie 
• Wychowanie fi zyczne 
W studiach mogą wziąć udział na-
uczyciele (wyłącznie osoby zatrudnione 
na stanowisku nauczyciela) – absol-
wenci studiów wyższych zawodowych 
lub magisterskich posiadający przy-
gotowanie pedagogiczne, zatrudnieni 
w szkołach lub placówkach, o których 
mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2004 r. nr 25 poz. 2572 z póź-
niejszymi zmianami).
Studia mogli podjąć w pierwszej kolej-
ności nauczyciele zatrudnieni w szko-
łach lub placówkach mających sie-
dzibę na terenie województwa świę-
tokrzyskiego (kryterium nie jest miejsce 
zamieszkania, zameldowania etc.).
Aby zostać przyjętym na studia, na-
leżało przejść procedurę rejestracji po-
przez Internet oraz dostarczyć pocztą 

tradycyjną lub osobiście wszystkie wy-
magane dla danego kierunku dokumen-
ty w formie tradycyjnej (papierowej). 
Studia rozpoczęły się w drugim seme-
strze roku akademickiego 2006/2007 
i będą zakończone nie później niż 15 
marca 2008 r. Część zajęć będzie zrea-
lizowana w okresie ferii zimowych lub 
letnich. Na realizację programu trzyse-
mestralnych studiów podyplomowych 

Bezpłatne kwalifi kacyjne 
studia podyplomowe

Studia podyplomowe Szkolny Doradca 
Zawodowy przeznaczone są dla czynnych 
nauczycieli oraz innych pracowników sys-
temu oświaty województwa świętokrzy-
skiego – absolwentów studiów wyższych 
zawodowych lub magisterskich posiadają-
cych przygotowanie pedagogiczne.
Warunkiem uczestnictwa w studiach 
jest zatrudnienie na umowę o pracę 
w oparciu o Kartę Nauczyciela w szko-
łach podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych oraz innych pla-
cówkach oświatowych (nauczyciele 
systemu edukacji, np. nauczyciele szkół 
niepublicznych).
Studia podyplomowe Szkolny Doradca 
Zawodowy realizowane są w ramach 
projektu:

„Przygotowanie nauczycieli do roli do-
radcy zawodowego” i fi nansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach priorytetu 2: „Roz-
wój społeczeństwa opartego na wie-
dzy”.

Działanie 2.2. 
„Podniesienie jakości edukacji w od-
niesieniu do potrzeb rynku pracy” 
realizowane przez Biuro Wdrażania Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w 
Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Schemat C:
„Doskonalenie nauczycieli, osób prowa-
dzących szkolenia i pracowników ad-
ministracji oświatowej oraz rozwój in-
nowacyjnych programów nauczania”.

Studia podyplomowe 
– „Szkolny doradca zawodowy”
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motor – prof. dr hab. Kazimierz Lu-
ciński

• Judyta Perczak z Rzeczniowa Kolo-
nii – promotor prof. dr hab. Tomasz 
Mielczarek

• Igor Baron z Podkowy Leśnej – pro-
motor – prof. dr hab. Bernard Koziróg

• Anna Marcinkiewicz-Gołaś z War-
szawy – promotor prof. dr hab. Jó-
zef Smoliński z Filii Akademii Święto-
krzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim

• Anna Wileczek z Kielc – promotor  
– prof. dr hab. Marek Ruszkowski

• Marek Weber z Białegostoku – pro-

W trakcie Dnia Patrona Jana Kocha-
nowskiego – Święta Uczelni promocje 
doktorskie otrzymało sześć osób:
• Jan Sarnak ze Szczecina – promotor 

– prof. dr hab. Józef Smoliński z Fi-
lii Akademii Świętokrzyskiej w Piotr-
kowie Trybunalskim 

Nowi doktorzy Akademii Świętokrzyskiej
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W aulach Profesora Antoniego 
Malinowskiego i Profesora An-
drzeja Wiercińskiego Wydziału 
Zarządzania i Administracji ob-
radowała konferencja naukowa 
„Konkurencyjność regionu i przed-
siębiorstw. Klastry”. Uczeni pra-
cowali w czterech sesjach: 
1. Konkurencyjność regionów 
i przedsiębiorstw (przewodniczący 
– prof. dr hab. Zbigniew Gazda) 
2. Zarządzanie wiedzą (prze-
wodniczący – prof. dr hab. Andrzej 
Szplit) 
3. Zarządzanie zmianą (przewod-
niczący – prof. dr hab. Zbigniew 
Olesiński)
4. Rozwój regionalny (przewodni-
czący – dr Michał Leśniewski)  
W konferencji uczestniczyli uczeni 
z najważniejszych ośrodków aka-
demickich w Polsce. Z ciekaw-
szych referatów wymienić należy 
wygłoszone przez: prof. dr hab. 
Reginę Renz z Akademii Świę-
tokrzyskiej „Małe i średnie przed-
siębiorstwa w Staropolskim Okrę-
gu Przemysłowym w dobie ka-
pitalizmu”, prof. dr hab. Ewę Bo-
jarską z Politechniki Lubelskiej 
„Clusters, attraction of foreign di-
rect investment and reduction of 
unemployment in less developed 
regions”, prof. dr. hab. Zbigniewa 
Gazdę z Akademii Świętokrzyskiej 
„Konkurencyjność państw i re-
gionów w świetle doświadczeń ery
uprzemysłowienia”, prof. dr. hab. 
Zbigniewa Oleśnickiego z Aka-
demii Świętokrzyskiej „Kreowanie
sieci relacji międzyorganiza-
cyjnych jako instrument pod-
noszenia konkurencyjności mi-
kroprzedsiębiorstw”, prof. dr. hab. 
Teresę Pakulską ze Szkoły Głów-
nej Handlowej „Determinanty in-
nowacyjnego zachowania przed-
siębiorstwa”, prof. dr. hab. Mar-
ka Grzybowskiego z Uniwersytetu 
Gdańskiego „Klastery w świecie 
i Unii Europejskiej”.

Konkurencyjność
regionu i przedsiębiorstw
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Według danych na dzień 31 grudnia 2006 r. bilans fundu-
szu pomocy materialnej dla studentów przedstawia się na-
stępująco:

1. Stypendia
W roku akademickim 2006/2007 przyjęte zostały następu-
jące zasady naliczania i przyznawania stypendiów dla stu-
dentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:
• podstawa naliczania stypendium wynosi – 504zł
• najwyższe stypendium socjalne – 350 zł 
• najniższe stypendium socjalne – 100 zł
• maksymalne stypendium za wyniki w nauce lub sporcie 

– 400 zł
• najniższe stypendium za wyniki w nauce lub sporcie – 

100 zł
• stypendium mieszkaniowe (tylko dla studentów stacjo-

narnych) – od 50 do 150 zł
• stypendium specjalne – od 70 do 150 zł.
Z tej formy pomocy korzysta:
1153 studentów studiów stacjonarnych pobiera tylko sty-
pendia socjalne (w ub. roku – 1096), a 2011 studentów 
studiów stacjonarnych pobiera stypendium socjalne i ży-
wieniowe (w ub. roku – 1954), 601 studentów studiów nie-
stacjonarnych pobiera tylko stypendia socjalne (w ub. roku 

625), a 1015 studentów niestacjonarnych pobiera stypen-
dium socjalne i żywieniowe (w ub. roku 1230).
1133 studentów stacjonarnych otrzymuje tylko stypendia za 
wyniki w nauce (w ub. roku – 1145).
1285 studentów studiów niestacjonarnych pobiera tylko sty-
pendia za wyniki w nauce (w ub. roku 1293).
203 studentów studiów stacjonarnych pobiera jednocze-
śnie stypendium socjalne i za wyniki w nauce (w ub. roku 
– 373).
183 studentów studiów niestacjonarnych pobiera jednocze-
śnie stypendium socjalne i za wyniki w nauce (w ub. roku 
180).
Stypendium mieszkaniowe pobiera 1053 studentów studiów 
stacjonarnych (w ub. roku 1273 studentów).
Stypendium specjalne pobiera 250 studentów stacjonarnych 
i 137 studentów niestacjonarnych (w ub. roku dodatek z ty-
tułu ponoszenia kosztów z tytułu niepełnosprawności pobie-
rało 225 studentów studiów stacjonarnych, a 83 studentów 
studiów niestacjonarnych).
Jednorazowa zapomoga była wypłacana w kwocie do 500 zł 
i z tej formy pomocy materialnej skorzystało 245 studentów 
studiów stacjonarnych (w ubiegłym roku – 191), a 94 stu-
dentów studiów niestacjonarnych (w ub. roku 61).
Łącznie 6107 studentów studiów stacjonarnych (w ub. roku 
– 6334 studentów) korzystało z różnej pomocy materialnej, 
a studentów niestacjonarnych – 3322 (w ub. roku 3498).

Tabela nr 1
Stypendia i zapomogi przyznane w latach 2005/2006 – 
2006/2007 studentom
(kolorem niebieskim oznaczony spadek świadczeń w stosun-
ku do poprzedniego roku)

Kielce Piotrków Tryb.
Bilans otwarcia 2006 r. 4 617 672,77 3 086 664,07
Dotacje MEN 18 716 471,00 7 950 329,00
Inne wpływy 2 310 317,19 962 280,00
Wydatkowano 23 083 944,48 9 218 912,58
Pozostało na 2007 r. 2 560 516,48 3 399 440,96

Warunki socjalno-bytowe studentów

studenci otrzymujący:

2005/2006 2006/2007
studenci 

stacjonarni
studenci 

niestacjonarni
studenci 

stacjonarni
studenci 

niestacjonarni
ogółem % ogółem % ogółem % ogółem %

tylko stypendia naukowe 1 145 8,3 1 293 10,3 1 133 8,3 1 285 11,3
stypendia za wyniki w sporcie 18 0,13 2 0,02 19 0,14 1 0,009
tylko stypendia socjalne 1 096 8,0 625 5,0 1153 8,5 601 5,3
stypendium socjalne i na wyżywienie 1 954 14,2 1 230 9,8 2 011 14,8 1 015 8,9
stypendium socjalne i mieszkaniowe 231 1,7 - 192 1,4 - -
styp. socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie 767 5,6 - 705 5,2 - -
równocześnie stypendium socjalne i naukowe 373 2,7 180 1,4 203 1,5 183 1,6
za wyniki w nauce, socjalne i na wyżywienie 383 2,8 140 1,1 364 2,7 174 1,5
za wyniki w nauce, socjalne i mieszkaniowe 97 0,7 - 45 0,3 - -
za wyniki w nauce, socjalne, mieszkaniowe i na 
wyżywienie 178 1,3 - 156 1,2 - -

ogółem stypendyści 6 334 46,0 3 498 31,5 6 107 44,9 3 322 29,2
zapomogi 191 61 245 94

ogólna liczba studentów 13 771 12 539 13 593 11 361
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Tabela nr 2
Stypendia i zapomogi przyznane w roku akademickim 
2006/2007 doktorantom

2. Domy Studenta
Uczelnia dysponuje trzema domami studenta w Kielcach 
i czterema domami studenta w Piotrkowie Trybunalskim. 
Łącznie dysponujemy 1344 miejscami. 
Odpłatność studentów za miejsce w domu studenta wynosi 
obecnie w Kielcach: 268 zł do 312 zł (w tym telefony cy-
frowe), w Piotrkowie Trybunalskim 210 zł do 290 zł). Cena 
uzależniona jest od standardu pokoju.

Tabela nr 3
Liczba studentów zakwaterowanych w domach studenta w 
latach 2004-2006

3. Stołówka
Uczelnia posiada dwie stołówki w Kielcach i Piotrkowie Try-
bunalskim. W Kielcach odpłatność dla studentów wynosi:
obiad w abonamencie – 7,00 zł
obiad bez abonamentu – 8,00 – 12,00 zł,
a w Piotrkowie Trybunalskim 6 zł dla studentów stacjonar-
nych i 7 zł dla pozostałych chętnych.
Z obiadów miesięcznie korzysta około 160 studentów (w ub. 
roku 334 studentów) miesięcznie.

Tabela nr 4
Liczba studentów korzystających ze stołówki w latach  
2002/2003 – 2004/2005 (według stanu z listopada)

4. Ubezpieczenie zdrowotne
W związku z wejściem w życie ustawy o powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym uczelnia zgłasza do ZUS i opłaca 
składkę za studentów, którzy:
• nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegają-

cej ubezpieczeniu
• nie podlegają obowiązkowi  tego ubezpieczenia z innego ty-

tułu, m.in. usamodzielnieni wychowankowie Domu Dziecka.
Studenci po ukończeniu 26. roku życia, którzy nie pracują, 
zgłaszają się dobrowolnie do Działu Spraw Studenckich i skła-
dają oświadczenie, że nie są ubezpieczeni. Szkoła jest wówczas 
zobowiązana opłacić za nich składkę. Składki są refundowane 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na dzień 
30 listopada 2006 r. uczelnia odprowadza składkę za 14 stu-
dentów w Kielcach i 8 studentów w Piotrkowie Trybunalskim.

doktoranci otrzymujący: ogółem %
stypendia socjalne 2 25
stypendia naukowe 7 87,5
ogółem liczba doktorantów 8
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liczba uprawnionych do ko-
rzystania z domów studenta 10 195 10 763 9712

liczba zakwaterowanych w do-
mach studenta i w innych do-
mach studenta (Politechnika 
Świętokrzyska)

1794 1731 1596

liczba domów studenta 8 7 6

liczba miejsc w domach stu-
denta 1794 1597 1344
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1 2 3 4
liczba stołówek 2 2 2
liczba miejsc w stołówkach 215 215 220

Fundusz socjalny na 2006 rok stanowi 
6,5% odpisu środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe pracowni-
ków oraz 5% odpisu od emerytur i rent 
pobieranych przez byłych pracowni-
ków uczelni. Wysokość przyznawanych 
świadczeń socjalnych, zgodnie z obo-
wiązującym Regulaminem FSS, uza-
leżniona jest od sytuacji życiowej, ro-
dzinnej i materialnej osoby ubiegającej 
się o świadczenie, jednocześnie upra-
wionej do korzystania z tego funduszu. 
Odpisy na FŚS w roku wynosiły 
3 320 975,00 i powiększone były do-
datkowo wpływami z tytułu:
– odpłatność pracowników za kolonie, 

obozy, wczasy: 58 149,14 zł

– odsetek od udzielonych pożyczek na 
cele mieszkaniowe 82 637,50 zł

– odsetek bankowych 12 084,79 zł
– odpis dla emerytów 173 444,00 zł.
Tak więc do dyspozycji w roku 2006 było 
ogółem 3 647 29,43 środków FŚS.
Z FŚS sfi nansowano :
– wczasy pracownicze, kolonie, obozy 

1 595 950
– dofi nansowanie do wczasów eme-

rytów, Dzień Seniora 245 000
– zapomogi losowe dla pracowników 

oraz emerytów 522 600
– inne wydatki (choinka dla dzieci, ba-

sen, bilety na imprezy 394 149).
Z dofi nansowania do wczasów skorzy-
stało 1635 pracowników i 721 dzieci. 

Na wypoczynek wydano kwotę zgodną z 
planowaną. Odpis FŚS dla emerytów sta-
nowiła kwota 215 354, z dofi nansowa-
nia do wczasów skorzystały 352 osoby. 
W 2006 roku zapomogi losowe otrzymało 
62 pracowników uczelni, 159 emerytów 
AŚ. W dalszym ciągu pomocy tej udzie-
la się w związku z kłopotami zdrowotnymi 
pracowników (kosztowne badanie lekar-
skie, zakup leków, leczenie szpitalne).
Pożyczki mieszkaniowe fi nansowe były 
ze spłat i oprocentowania już udzielo-
nych pożyczek.
W 2006 roku pożyczki na cele miesz-
kaniowe otrzymało 29 pracowników i 
41 byłych pracowników na łączną kwo-
tę 2 314 337,50 zł.

Sprawy socjalne 
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podróżach. Poznanie krajoznawcze róż-
norodnych państw świata; dostrzeże-
nie cząstki nieba tam, gdzie dzieje się 
piekło; zmagania z żywiołami w gó-
rach wysokich – sens podjęcia wysiłku 
i smak zwycięstwa – to, zdaniem or-
ganizatorów spotkania, główne tematy 
Festiwalu „Na Rozdrożach”. 
Widownia i publiczność III Ogólnopol-
skich Akademickich Spotkań Podróżni-
czych „Na Rozdrożach” mogła uczest-
niczyć w wirtualnej podróży do Islandii, 
Mongolii i Maroka, Ziemi Świętej, Indii, a 

Studenckie Koło Naukowe Turysty-
ki „Bez Nazwy”, działające przy In-
stytucie Geografi i było organizatorem 
festiwalu podróżniczego – III Ogól-
nopolskich Akademickich Spotkań Po-
dróżniczych „Na Rozdrożach”. FestiwaI 
w Kielcach odbył się pod honorowym 
patronatem Dziekana Wydziału Mate-
matyczno-Przyrodniczego prof. dr. hab. 
Bartłomieja Jaśkowskiego.
Kielce gościły podróżników, trampów, 
obieżyświatów z całej Polski, opowia-
dających o swoich niezapomnianych 

III Ogólnopolskie
Akademickie Spotkania Podróżnicze

także poznać codzienność mieszkańców 
zapomnianej już nieco Czeczenii. Wysłu-
chano też opowieści alpinistycznych i hi-
malaistycznych o wspinaczkach na naj-
wyższe szczyty kontynentów: Aconcagua 
i Mont Blanc. Kielecki festiwal uświetnił 
himalaista Piotr Morawski i jego Tryptyk 
Himalajski. Tegoroczny pokaz slajdów 
ilustrowanych muzyką, bezpośrednie re-
lacje podróżników i ich cenne doświad-
czenie niech staną się zaczynem do ko-
lejnych wypraw, odkryć, jak również dro-
gą do realizacji własnych marzeń.

Nasze reprezentantki w XXXII Między-
narodowm Turnieju Tenisa Stołowego 
spisały się bowiem znakomicie. W wie-
lu rozegranych na zielonych stołach po-
jedynkach nie dały szans rywalkom. Po 
męczących konfrontacjach kilkakrotnie 
stawały na najwyższym podium. Szcze-
gólnie znaczący sukces odnotowały stu-
dentki z pierwszej reprezentacji Aka-
demii Świętokrzyskiej.
Anna Prokop z V roku chemii i Agata Ko-
cela z V roku pedagogiki zajęły bowiem 
bezapelacyjnie pierwsze miejsce! Tak-
że reprezentacja w klategorii mężczyzn 
– Wojciech Wierzbicki z II roku ekono-
mii i Daniel Paszkowski z I roku ochrony 
środowiska – spisała się rewelacyjnie, 
plasując się w czubie tabeli turniejowej. 
Mężczyźni zostali ostatecznie sklasyfi ko-
wani na miejscach od 16. do 32. wśród 
startujących aż stu pięćdziesięciu aka-
demickich ekip z całego świata.
Indywidualnie Agnieszka Wójcicka zdo-
była tytuł wicemistrzowski, a Daniel 
Paszkowski uplasował się na IX miej-
scu.

Sukces 
w Eindhoven
Tenisistki stołowe przygotowane 
przez Jadwigę Kamińską roz-
sławiły imię Akademii Świę-
tokrzyskiej i Kielc podczas za-
wodów rozgrywanych w dalekim 
Eindhoven.



Pierwszy – w dodatku srebrny – medal przywieźli z roz-
grywanych we Wrocławiu Akademickich Mistrzostw Polski 
koszykarze Akademii Świętokrzyskiej. Przygotowany przez 
coacha dr. Roberta Dutkiewicza z Międzywydziałowego Stu-
dium Wychowania Fizycznego i Sportu team był tym razem 
klasą dla siebie. Basket prezentowany przez kieleckich stu-
dentów (tym razem zasilonych, zgodnie z regulaminem roz-
grywek, przez jednego z pracowników uczelni) był z jednej 
strony radosny, z drugiej skuteczny. Kielczanie, którym w 
turnieju przyszło się zmierzyć z wyżej notowanymi i bardziej 
doświadczonymi rywalami, imponowali konsekwentną, zde-
cydowaną i co najważniejsze skuteczną grą, zaciekłą wal-
ką pod tablicą we własnej strefi e i celnymi rzutami za trzy 
punkty. Zwłaszcza ten ostatni element koszykarskiej sztuki 
był skutecznym kluczem do zwycięstw.
Do Wrocławia przyjechało szesnaście reprezentacji, w pierw-
szej fazie mistrzostw ekipy rywalizowały w czterozespoło-
wych grupach. Akademicy z Kielc wygrali swoje wszystkie 
spotkania: 86 do 42 z Akademią Morską z Gdyni, 78 do 
67 z Akademią Ekonomiczną z Krakowa i 58 do 53 z Aka-
demią Ekonomiczną z Wrocławia. W kolejnych spotkaniach 
– ćwierćfi nałowych i półfi nałowych – rywale naszej reprezen-
tacji poznali także gorzki smak porażek. 
Akademia Świętokrzyska pokonała Uniwersytet Techniczno-
Przyrodniczy z Zielonej Góry 72 do 57 i Akademię Ekono-
miczną z Poznania 71 do 54.
W fi nale kielczanie zmierzyli się z broniącą tytułu mistrzowskiego 
silną ekipą Akademii Rolniczej z Lublina. Tym razem, nie wygry-
wając ani jednej kwarty, zeszli z parkietu pokonani 50 do 65.

We Wrocławiu reprezentacja Akademii Świętokrzyskiej wy-
stąpiła w składzie: Łukasz Fąfara z II roku zarządzania i mar-
ketingu, Piotr Szewczyk z II roku zarządzania i marketingu, 
Grzegorz Kij z III roku politologii, Kamil Wasik z IV roku po-
litologii, Rafał Gil z V roku politologii, Leszek Czarnecki z IV 
roku historii, Jakub Strzałka z II roku fi zjoterapii, Adrian Si-
dor z III semestru studiów podyplomowych wychowania fi -
zycznego i Maciej Łagan, pracownik Rektoratu Akademii 
Świętokrzyskiej.
W trakcie ostatniego w minionym roku akademickim po-
siedzenia Senatu Akademii Świętokrzyskiej wicemistrzowie 
Polski zostali wyróżnieni Nagrodami Rektora.

Wicemistrzowie z parkietu




