
STUDENT
3 października  

2019

Od dołu: Falten Samir Abed ma 
amerykańskie i szwedzkie obywatelstwo, 
Yuhan Dai trafiła do Kielc z Chin, Karla jest 
Chorwatką, Vladyslav przyjechał z Ukrainy, 
a Giacomo jest Włochem. To tylko pięcioro 
z 650 studentów zagranicznych, którzy 
rozpoczęli rok akademicki na Uniwersytecie 
Jana Kochanowskiego i będą z nami 
świętować 50 lecie uczelni.

Jubileuszowy rok
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Niech będzie dobrym uniwersytetem
Przemówienie prof. dr. hab. Jacka Semaniaka, rektora Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego na inaugurację roku akademickiego 2019/20 z dnia 3 października 2019

Pześwietny Senacie Drodzy Goście, 
Pracownicy, Studenci i Doktoranci!  

Tradycja w życiu człowieka, za-
równo w wymiarze indywidualnym 
jak i społecznym, stanowi jedną 
z podstawowych wartości. Również 
w życiu wspólnoty akademickiej od-
grywa istotną rolę. Dzisiaj w sposób 
wyjątkowo uroczysty odwołujemy się 
do tradycji naszej Uczelni, inauguru-
jąc pięćdziesiąty w jej historii rok aka-
demicki.  

W 1969 roku powołana została 
Wyższa Szkoła Nauczycielska, z zada-
niem kształcenia nauczycieli szkół 
podstawowych i zasadniczych zawo-
dowych. Na siedmiu kierunkach stu-
dia podjęło 351 osób. Cztery lata póź-
niej została przekształcona w Wyższą 
Szkołę Pedagogiczną z rozszerzonymi 
uprawnieniami do kształcenia nau-
czycieli również na potrzeby szkół 
ogólnokształcących w ramach stu-
diów magisterskich. W dziesiątą rocz-
nicę powstania Uczelni nadano jej 
imię Jana Kochanowskiego, a 7 
czerwca 2000 roku uzyskała status 
i nazwę Akademii Świętokrzyskiej. 
Systematyczny rozwój oferty kształ-
cenia na kierunkach studiów nie zwią-
zanych z kształceniem nauczycieli, 
a nade wszystko rozwój naukowy 
Uczelni, potwierdzony uzyskiwaniem 
kolejnych uprawnień do nadawania 
stopnia doktora doprowadziły 
do uzyskania w 2008 roku statusu 
Uniwersytetu opatrzonego przymiot-
nikami – Humanistyczno-Przyrodni-
czy. Trzy lata później na mocy Ustawy 
z dnia 19 lipca 20011 Uczelnia dołą-
czyła do grona polskich uniwersyte-
tów klasycznych pod nazwą Uniwer-
sytet Jana Kochanowskiego.   

Tak w skrócie można zaprezento-
wać historię naszej Uczelni. Od chwili 
jej powstania Uczelnią kierowali rek-
torzy: doc. dr Tadeusz Malinowski, 
doc. dr Edmund Staszyński, prof. 
Henryk Jurkiewicz, prof. Zdzisław 
Czarny, prof. Mirosław Niziurski, prof. 
Adam Kołątaj, prof. Stanisław 
Cieśliński, prof.. Adam Massalski, 
prof. Regina Renz oraz wypowiada-
jący te słowa. Należałoby w tym miej-
scu przywołać imiona i nazwiska in-
nych osób, nauczycieli akademickich 
i innych pracowników Uczelni, którzy 
niezależnie od piastowanych funkcji 
i zajmowanych stanowisk, przez lata 
wnosili do Uczelni zaangażowanie 
i wartości, które zaowocowały jej roz-
wojem i doprowadziły do uczynienia 
Kielc miastem uniwersyteckim. Swój 
ważny wkład to dzieło wnieśli stu-
denci i doktoranci, z których ponad 
150 tysięcy stanowi wspólnotę absol-
wentów naszej Uczelni. Podkreślę 

również wsparcie osób i instytucji 
spoza uczelni, które dzieliły troskę 
o jej rozwój, wspomagały ją w chwi-
lach trudnych i wspólnie  nią święto-
wały sukcesy. Tym wszystkim mówię 
dzisiaj dziękuję! Wszystkim dzięku-
jemy jako wspólnota uniwersytecka, 
życząc, aby waszym udziałem było 
nie tylko wspomnienie z lat studiów, 
pracy i współpracy, ale poczucie przy-
należności do tej wspólnoty i poczu-
cie dumy ze wspólnego dzieła! 

Szanowni Państwo! Od czasu 
do czasu z nostalgią wspominamy 
sale wykładowe i pracownie, w któ-
rych przed laty przyszło nam studio-
wać i pracować, często w budynkach, 
których pierwotne przeznaczenie 
było odległe od tego, które cechuje 
obiekty uczelni.  Szybko przyzwyczai-
liśmy się do nowoczesnej infrastruk-
tury, której dynamiczny rozwój doko-
nał się zwłaszcza w ciągu ostatniej de-
kady. Był on możliwy dzięki aktyw-
nej, przemyślanej i efektywnie reali-
zowanej polityce inwestycyjnej. 
Dzięki zaangażowaniu środków 
o łącznej wartości prawie 500 mln zło-
tych w latach 2007 -2019 udało się 
zbudować nowoczesny campus obej-
mujący  obiekty Wydziału 

Matematyczno-Przyrodniczego, Bib-
lioteki Uniwersyteckiej, Centrum Ję-
zyków Obcych, Centrum Przedsię-
biorczości i Biznesu, Centrum Eduka-
cji Artystycznej, Wydziału 
Lekarskiegogo i Nauk o Zdrowiu, Cen-
trum Rehabilitacji i Sportu. Wypięk-
niało miasteczko studenckie, w któ-
rym przybył nowy dom studenta 
Łącznik, a pozostałe zostały przebu-
dowane, w sposób zapewniający wy-
soki standard mieszkańcom. Udo-
stępniliśmy ponad 90 nowych lub 
zmodernizowanych laboratoriów 
w obszarze nauk ścisłych, przyrodni-
czych, medycznych, humanistycz-
nych oraz wzornictwa. Rozbudowali-
śmy infrastrukturę teleinformatyczną 
i wdrożyliśmy zintegrowany system 
informatyczny zarządzania Uczelnią. 

W tym roku zakończyliśmy doce-
lową rozbudowę obiektu Wydziału 
Humanistycznego, który jesienią zo-
stanie udostępniony jego studentom 
i pracownikom.  Trwają prace zwią-
zane z rozbudową i wyposażeniem 
Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdro-
wiu, w tym z lokowanym w nim wie-
loprofilowym  centrum symulacji me-
dycznych dla pielęgniarek i położnych 
oraz centrum symulacji medycznych 

dla studentów kierunku lekarskiego. 
Zakończyliśmy termomodernizację 
i kompleksowe remonty budynków 
rektoratu i Wydziału Pedagogicznego 
i Artystycznego. Łączna powierzchnia 
nowo wybudowanych bądź zmoder-
nizowanych obiektów to ponad 50 
tys. m. kw. co oznacza ponad 50 pro-
cent zasobów lokalowych Uniwersy-
tetu w Kielcach. 

Szanowni Państwo! Rozbudowa 
i nowoczesne wyposażenie Uniwersy-
tetu nie jest celem samym w sobie. 
Umożliwiła rozszerzenie oferty 
kształcenia o nowe kierunki studiów, 
które wraz z powiązanymi z nimi ba-
daniami naukowymi tworzą wielo-
profilowy wizerunek naszej Uczelni.  
Aktualnie oferujemy 49 kierunków 
studiów w tym 28 na poziomie magi-
sterskim. W tym roku otwieramy 
nowe pięcioletnie studia magisterskie 
w zakresie edukacji wczesnoszkolnej 
i przedszkolnej, studia drugiego stop-
nia w zakresie wychowania fizycz-
nego, studia pierwszego stopnia w za-
kresie logopedii  oraz rachunkowości 
i finansów i administracji w filiach 
w Piotrkowie Trybunalskim i Sando-
mierzu. Zmodyfikowaliśmy programy 
wszystkich studiów prowadzonych 
w Uniwersytecie dostosowując je 
do nowych wymogów Ustawy 
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. 
Z nie mniejszą pieczołowitością roz-
wijamy te  kierunki studiów i szkoły 
naukowe, które od lat są wizytówką 
Uniwersytetu, i które zadecydowały 
o jego rozwoju.  

Urozmaicona oferta edukacyjna 
cieszy się dużym zainteresowaniem 
absolwentów szkół średnich. W ostat-
nich latach nasz Uniwersytet syste-
matycznie lokował się w pierwszej 
dziesiątce uczelni o największej licz-
bie kandydatów na jedno miejsce. 
W tym roku spośród ponad 13,5 ty-
siąca osób, które przystąpiły do rekru-
tacji  studia podejmie 4210. W tym 183 
studentów spoza granic naszego 
kraju. Łącznie w naszym Uniwersyte-
cie studiować będzie prawie 12 200 
studentów i słuchaczy studiów pody-
plomowych oraz 250 doktorantów. 
W gronie studentów znajdzie się 626 
studentów pochodzących z 28 krajów 
z Europy, Azji, Ameryki Północnej 
i Afryki. Wśród nich gościć będziemy 
prawie stu studentów z uczelni, z któ-
rymi łączą nas umowy o współpracy, 
między innymi w ramach programu 
Erasmus. 

Drodzy studenci! U progu no-
wego roku akademickiego życzę 
Wam, niezależnie skąd jesteście, i jaki 
język jest Waszym ojczystym, wyt-
rwałości i sukcesów w studiach, 
a także wielu chwil, które czynią je 
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Prof. Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
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Piotr Burda 

W
 historii Kielc nie 
było tylu studiują-
cych obcokrajow-
ców. 650 osób zagra-
nicznych wybrało 
Polskę, Kielce i Uni-

wersytet Jana Kochanowskiego. 
Część z nich przyjechała uzyskać 

dyplom, między innymi na kierunku 
lekarskim w języku angielskim, część 
przyjechała na jeden lub dwa semestry 
w ramach programów wymiany mię-
dzynarodowej, głównie Erasmusa. 
Przyjechali do nas z 28 państw, w tym 
tak egzotycznych jak Nigeria, Katar czy 
Arabia Saudyjska. Najliczniejszą grupę 
stanowią studenci z Ukrainy. W ukra-

ińskiej Winnicy, czy w milionowym 
Dnipro Uniwersytet Jana Kochanow-
skiego należy do najpopularniejszych 
polskich uczelni.  

30 września w sali wykładowej 
Wydziału Matematyczno – Przyrodni-
czego powitaliśmy zagranicznych stu-
dentów. – Kiedy zaczynałem rektorską 
kadencję chciałem aby na jej zakoń-
czenie było u nas ponad 500 studen-
tów z zagranicy. Dziś, w ostatnim roku 
mojej kadencji, mamy ponad 600 za-
granicznych studentów. Bardzo się 
cieszę i witam was wszystkich – mówił 
prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.  

Rektor z uznaniem mówił o wy-
borze studiów w Kielcach. - Wiem jak 

wiele wysiłku i odwagi trzeba żeby 
opuścić swoje strony rodzinne, swoje 
miasta i zdecydować się na przekro-
czenie granicy nieznanego kraju 
w środku Europy i w tym kraju wybrać 
nasz uniwersytet – mówił prof. Jacek 
Semaniak.  

W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele organizacji polonij-
nych z Ukrainy. – Dokonaliście bardzo 
dobrego wyboru. Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego to coś więcej niż 
uczelnia, które daje solidne wykształ-
cenie. Traktujcie to miejsce jak dom, 
bo tu traktują was jak  domowników – 
mówiła Maria Kozyrska z Centrum 
Rozwoju i Partnerstwa Polonia w Win-
nicy.

Witamy na UJK, witamy w domu

Piotr Burda 
Świetna informacja dla studentów. 
W nowym roku akademickim wzroś-
nie wysokość stypendiów. I to znacz-
nie.  

W wrześniu ustalono nowe 
stawki stypendiów i zapomóg, które 
będą obowiązywać w roku akademi-
ckim 2019/20.  

W przypadku stypendiów socjal-
nych, które w ubiegłym roku pobie-
rało na naszej uczelni 1 850 osób, 
będą obowiązywać cztery stawki, 
w zależności od dochodu na członka 
rodziny. O stypendium socjalne 
może się ubiegać osoba w której do-
chód na osobę nie przekracza 1 051, 
7 zł.  

Najwyższe stypendium socjalne 
(dla osób o dochodach nie przekracza-
jących 528 zł na osobę) wyniesie 900 
zł i jest to 200 zł więcej od najwyż-
szego stypendium socjalnego w ubie-
głym roku. Najniższe stypendium so-
cjalne wyniesie 500 zł i będzie o 300 zł 
wyższe od najniższego stypendium 
ubiegłorocznego.  

Komisje stypendialne na posz-
czególnych wydziałach już przyjmują 
wnioski. Termin końcowy składania 
wniosków nie jest jeszcze określony.  

Zwiększa się także wysokość sty-
pendiów rektora dla najlepszych stu-
dentów. W ubiegłym roku było 1 047 
takich stypendiów. W roku akademi-
ckim 2019/20 obowiązywać będą trzy 
stawki stypendiów rektora: 1 tys. zł (III 
stopień), 1,2 tys. zł (II stopień) i 1,4 tys. 
zł (stypendium I stopnia). W ubie-
głym roku wysokość stypendia rek-
tora wynosiła od 600 do 1 450 zł.  
W tym przypadku o przyznaniu sty-
pendium decydują wyniki w nauce, 
osiągnięcia artystyczne i sportowe.  

Na większe wsparcie finansowe 
mogą liczyć osoby niepełnosprawne. 
W ubiegłym roku stypendia wynosiły 
pomiędzy 300 a 500 zł. W nadchodzą-
cym roku akademickim wahać się 
będą pomiędzy 500 zł (osoby 
z niepełnosprawnością w stopniu lek-
kim), 600 zł (umiarkowanym) i 700 zł 
(znacznym). Wnioski o stypendium 
przyjmuje Uniwersyteckie Centrum 
Wsparcia i Rehabilitacji.  

Zwiększa się także wysokość za-
pomogi przyznawanej w trudnych sy-
tuacjach życiowych. Wynosić będzie 
od 700 do 1 tys. złotych. W ubiegłym 
roku było to 500 -800 zł.  

- Mogliśmy zwiększyć środki 
na stypendia, gdyż z początkiem 
2019 roku z funduszu pomocy mate-
rialnej nie są już finansowane akade-
miki, które przeszły  do zasobów 
uczelni – mówi Lucyna Dygas, kie-
rownik Działu Spraw Studenckich 
UJK. – Tegoroczne środki, które  
otrzymujemy z ministerstwa nauki 
i szkolnictwa wyższego pozwoliły 
nam na ustalenie nowych stawek – 
dodaje.  

Rosnące koszty utrzymania spra-
wiły, że wzrosną opłaty za akademiki. 
W pokojach dwu i trzyosobowych bę-
dzie to 40 złotych podwyżki. Od paź-
dziernika 410 złotych zapłacimy 
za miesiąc w „dwójce”, 370 złotych 
w „trójce”. Bardziej wzrosły opłaty 
za pokoje jednoosobowe. W Domu 
Studenckim Asystent „jedynka” kosz-
tować będzie 650 zł, w pozostałych 
akademikach 550 zł.

Stypendia mocno w górę 

Zagraniczni studenci z władzami uczelni w budynku Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego UJK.
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jednym z najpiękniejszych etapów ży-
cia. Powodzenia! 

Szczególne życzenia kieruję 
do studentów, którzy w tym roku roz-
poczną swoją przygodę ze studiami, 
którzy ślubować będą „wytrwale zdo-
bywać wiedzę i umiejętności oraz roz-
wijać własną osobowość…”. Niech 
studia w naszym Uniwersytecie 
sprzyjają rozwijaniu waszych talen-
tów, aktywności, nawiązywaniu przy-
jaźni i staną się przepustką do sukce-
sów w dorosłym życiu! 

Szanowni Państwo! W Uniwersy-
tecie zatrudnionych jest  1431 pracow-
ników, w tym 887 nauczycieli akade-
mickich z których 412 posiada stopień 
naukowy doktora, a 311 tytuł profe-
sora lub stopień doktora habilitowa-
nego. Prowadzimy badania w 21 dy-
scyplinach naukowych. W 13 spośród 
nich posiadamy uprawnienia do na-
dawania stopnia doktora, a w 4 dok-
tora habilitowanego. Z dniem dzisiej-
szym w naszym Uniwersytecie rozpo-
czyna działalność szkoła doktorska, 
w której prowadzić będziemy kształ-
cenie doktorantów w ramach 11 dy-
scyplin naukowych. Z tym nowym 
rozwiązaniem w zakresie kształcenia 
doktorantów wiążmy duże nadzieje, 
równie w zakresie rozwoju nauko-
wego Uniwersytetu. Przed chwilą 
wspominałem o efektach naszej dzia-
łalności inwestycyjnej, której efekty 
są widoczne dla każdego, kto odwie-
dzi nasz kampus. Pragnę jednak pod-
kreślić postęp jaki dokonał się w ciągu 
ostatniej dekady w zakresie upow-
szechniania efektów naszej działal-
ności naukowej. W roku 2008, kiedy 
uzyskaliśmy status uniwersytetu 
przymiotnikowego, liczba naszych 
publikacji, indeksowanych w bazie 
Scopus wyniosła 150. Dzisiaj to ponad 
360! To dobry prognostyk na przysz-
łość w sytuacji, w której pozycja nau-
kowa Uniwersytetu determinować 
będzie jego finansowanie, możliwości 
promocji kadry naukowej i prowadze-
nia studiów. 

Przed nami czas zmian wynikają-
cych z wdrożenia Konstytucji dla 
Nauki, która zapewniając szeroki za-
kres autonomii umożliwia szukanie 
rozwiązań optymalnych dla każdej 
z uczelni. Zawarliśmy je w obowiązu-
jącym od dzisiaj nowym Statucie oraz 
nowej organizacji naszego Uniwersy-
tetu. Dziękuję wszystkim, którzy za-
angażowali się w wypracowanie roz-
wiązań, które sprzyjać będą efektyw-
nej organizacji Uniwersytetu w ob-
szarze badań naukowych i kształce-
nia. Życzę wszystkim nam, abyśmy 
podjęli to wyzwanie i tworzyli Uni-
wersytet otwarty na potrzeby współ-
czesności, konkurencyjny i partner-
ski w odniesieniu do innych ośrod-
ków akademickich w kraju i na świe-
cie, stanowiący istotny element roz-
woju regionalnego. W tej auli 
przed laty wielokrotnie składano 
na przy okazji inauguracji życzenia, 
aby nasza Uczelnia stała się uniwer-
sytetem. Dzisiaj ponawiam je, jako 
rektor, który rozpoczyna ostatni rok 
w tej kadencji,  w nieco zmienionej 
formie: niech będzie dobrym uniwer-
sytetem!
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Piotr Burda 

U
niwersytet Jana Kochanow-
skiego jest przyjazną prze-
strzenią dla osób 
 z niepełnosprawnością. Dla-
tego nasza uczelnia otrzy-
mała statuetkę „Lodołama-

cza”.  
W ramach akcji nagradzane są firmy, 

instytucje i osoby podejmujące inicjatywy 
na rzecz osób  z niepełnosprawnością. 
Konkurs obejmował województwa mało-
polskie, podkarpackie, lubelskie i świętok-
rzyskie. 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
otrzymał „Lodołamacza” w kategorii 
„Przyjazna przestrzeń”. Statuetkę ode-
brała w Lublinie dr hab. Monika Szpringer, 
prof. UJK, prorektor do spraw studenckich 
i kształcenia UJK. 

Projekt „Lodołamacze” jest dofinan-
sowany ze środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych.  

Budynki i przestrzeń uczelni są przy-
stosowane do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością. Uniwersytet dy-
sponuje też odpowiednią kadrą. W struk-
turze uczelni działa Uniwersyteckie Cen-
trum Wsparcia i Rehabilitacji.  

O tym, że UJK sprzyja osobom 
z niepełnosprawnością świadczą poniższe 
zdjęcia. Całą galerię zdjęć pokazujących 
jak nasza uczelnia jest przystosowana 
do potrzeb osób z niepełnosprawnością 
można obejrzeć na ujk.edu.pl.

Jesteśmy Lodołamaczami 

Marzena Marczewska 
Jubileusz to dobra okazja do zastano-
wienia się i refleksji. Jakie mamy osiąg-
nięcia? Ile osób wykształciliśmy? Jak 
wpłynęliśmy na życie naszych absol-
wentów? Jak zmieniliśmy region i kraj? 
Jaką rolę odegraliśmy Kielcach, Piotrko-
wie Trybunalskim, Sandomierzu? Jak 
wpłynęliśmy na świat polskiej i świato-
wej nauki? 

To także odpowiednia chwila, by 
zastanowić się nad przyszłością, 
nad rolą uniwersytetu we współczes-
nym świecie. Nowoczesna edukacja 
powinna właściwie reagować na roz-
wój nowoczesnych technologii, dyna-
mikę rynku pracy, kulturową różno-
rodność i ciągłe przeobrażenia spo-
łeczne. Wiąże się to również z potrzebą  
kształtowania nowych umiejętności 
i kompetencji. Przed nami czas wiel-
kich wyzwań, przekształceń i zmian. 

Spojrzenie w przeszłość jest niez-
będne, by właściwie docenić nasz do-
robek, systematyczny rozwój i osiąg-
nięcia. 

Początki UJK sięgają roku 1969:  
w skład  Komitetu Założycielskiego, 
który miał zająć się organizacją kształ-

cenia pedagogów, wchodzili: doc. dr 
Tadeusz Malinowski, mgr Bogusław 
Adamczyka, mgr Zygmunt Małecki 
i mgr Stanisław Ornatowski. Działania 
podjęte przez grupę inicjatywną do-
prowadziły do powołania Wyższej 
Szkoły Nauczycielskiej, kształcącej 
nauczycieli szkół podstawowych i za-
sadniczych zawodowych (19 czerwca 
1969 r.). Na sześciu kierunkach, prowa-
dzonych w ramach Wydziału Humani-
stycznego, Pedagogicznego 
i Matematyczno – Przyrodniczego, stu-
dia podjęło 351 osób. Cztery lata póź-
niej WSN zamieniła się w Wyższą 
Szkołę Pedagogiczną z uprawnieniami 
do kształcenia nauczycieli na potrzeby 
szkół: podstawowych, średnich ogól-
nokształcących oraz zasadniczych 
i średnich zawodowych (1 października 

1973 roku). W roku akademickim 
1973/1974 na piętnastu uruchomio-
nych kierunkach studiowało już 3644 
studentów. Powstawało coraz silniej-
sze środowisko naukowe, co łączyło się 
nie tylko z bogatszą ofertą dydak-
tyczną, ale także ze stopniowym zdo-
bywaniem nowych uprawnień akade-
mickich. Na mocy Ustawy z dnia 7 
czerwca 2000 r. nastąpiło przekształce-
nie WSP w Akademię Świętokrzyską. 
W roku akademickim 2000/2001 
w nowo utworzonej AŚ na 28 kierun-
kach studiowało ok. 25.500 osób. Pow-
stawały nowe kierunki studiów, nastę-
pował również stały rozwój naukowy. 
Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. po-
świadczyła  przekształcenie AŚ w Uni-
wersytet Humanistyczno – Przyrodni-
czy im. Jana Kochanowskiego (6 lutego 

2008 r.). W roku akademickim 
2008/2009 na 42 kierunkach studio-
wało ok. 25.000 osób. Ostatni etap roz-
woju Uczelni łączy się budowaniem 
i umacnianiem świętokrzyskiego śro-
dowiska uniwersyteckiego, którego 
wielkim osiągnięciem było przekształ-
cenie UHP w Uniwersytet Jana Kocha-
nowskiego (Ustawa z dnia 29 lipca 2011 
r. o nadaniu nowej nazwy Uniwersyte-
towi Humanistyczno – Przyrodni-
czemu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach). W roku akademickim 2011/2012 
na 33 kierunkach studiowało ok. 17.800 
osób. 

Od czasu swego powstania UJK 
odgrywał niezwykle ważną rolę w wo-
jewództwie i mieście, dając tysiącom 
ludzi szansę na zdobycie akademi-
ckiego wykształcenia, przyczyniając 
się do transformacji całego regionu 
i przeobrażając go w miejsce o ogrom-
nym potencjale. 

Świętowanie Jubileuszu 50-lecia 
UJK rozpocznie się uroczystą inaugura-
cją roku akademickiego 2019/2020. 

Zapraszamy do zapoznania się 
z programem obchodów Jubileuszu 
i zapraszamy do wspólnego świętowa-
nia.

Winda w budynku Centrum Przedsiębior -
czości i Biznesu UJK przystosowana jest 
do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

„PRZETO CHCIEJMY WZIĄĆ PRZED SIĘ MYŚLI GODNE SIEBIE,  
MYŚLI WAŻNE NA ZIEMI, MYŚLI WAŻNE W NIEBIE; 
SŁUŻMY POCZCIWEJ SŁAWIE, A JAKO KTO MOŻE,  

NIECH KU POŻYTKU DOBRA SPÓLNEGO POMOŻE.” 
Jan Kochanows ki, Księgi wtóre, Pieśń XIX.

Świętujmy nasz Jubileusz

Winda w Centrum Rehabilitacji i Sportu UJK 
ma panel multimedialny i telefon.

Tabliczki z pismem Brajla znajdują się w Centrum Języków Obcych 
UJK. Informują studentów o lokalizacji pokoi.

Podjazd do Domu Studenckiego Asystent. Modernizując nasze 
akademiki dbamy o potrzeby osób z niepełnosprawnością.
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W
 tym roku obcho-
dzimy jubileusz 50 – 
lecia uczelni. To oka-
zja do podsumowań 
i wspomnień. Zapra-
szamy do obejrzenia 

pierwszego odcinka fotograficznej po-

dróży po historii Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego.  

W tym odcinku dominują zdjęcia 
z czasów, kiedy uczelnia nie była jeszcze 
Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. 
Na końcu tej podróży (strona 9) prezen-
tujemy zdjęcia naszej uczelni zrobione 

latem 2019 roku. Chcemy w ten sposób 
pokazać, jak splot działań i wydarzeń 
doprowadził do obecnej sytuacji.  

W kolejnych wydaniach „Stu-
denta” będziemy prezentować kolejne, 
archiwalne materiały. Liczymy też 
na Państwa pomoc. Uczelnia ma 150 ty-

sięcy absolwentów. W Waszych zaso-
bach fotograficznych zapewne znajdzie 
się wiele ciekawych ujęć i wspomnień. 
Będziemy je zamieszczać w „Studencie”  
i na specjalnej stronie internetowej po-
święconej jubileuszowi 
(50lat.ujk.edu.pl).

Pół wieku Uniwersytetu  
Jana Kochanowskiego

Budynek przy ulicy Leśnej (zdjęcie z 1976 roku). Tu mieściła się 
pierwsza siedziba uczelni. Od 2017 roku budynek należy 
do Urzędu Miasta w Kielcach.

Obóz sportowy Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w 1971 roku.

Oryginalne studenckie przebrania podczas juwenaliów z 1976 
roku. 

Rok 1975 na obozie narciarskim w Bukowinie Tatrzańskiej.
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Początek 2002 roku. Włodzimierz Stępień, prezydent Kielc, Stefan Pastuszka, 
przewodniczący sejmiku wojewódzkiego i Włodzimierz Wójcik, wojewoda 
świętokrzyski wraz z prof. dr. hab. Adamem Massalskim, rektorem Akademii 
Świętokrzyskiej nad mapą Kielc snują plany rozbudowy uczelni.

Wicepremier Przemysław Gosiewski i prof. Regina Renz, rektor ówczesnej 
Akademii Świętokrzyskiej podczas wmurowania aktu erekcyjnego w budynku 
G Kampusu Uniwersyteckiego w 2006 roku.

Październik 1990 roku był gorący, szczególnie w budynku Komitetu 
Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Kiedy partia się z niego 
wyprowadziła pojawili się chętni do przejęcia okazałego gmachu. Studenci historii 
wzięli sprawy w swoje ręce, zorganizowali akcję protestacyjną i strajk okupacyjny.  
Interweniował ówczesny minister edukacji narodowej, Henryk Samsonowicz. 
Budynek trafił do Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Z archiwum Janusza Juszczyka.

Inauguracja pierwszego roku akademickiego Akademii Świętokrzyskiej w 
2000 roku.

Pochód pierwszomajowy w 1987 roku. Rok wcześniej na pochodzie było mniej 
entuzjastycznie. Powoli, ale docierała do nas informacja o tym, co się stało 
pod koniec kwietnia w Czarnobylu. Rok 1975. Budynek Rektoratu Wyższej Szkoły Pedagogicznej przy ulicy 

Wesołej. Zwracają uwagę prestiżowe, na owe czasy, marki samochodów. 
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Kwiecień 2010 roku, kilka dni po katastrofie smoleńskiej. Był to trudny 
i smutny moment dla społeczności akademickiej. Pod Smoleńskiej zginęli 
między innymi prezydent Lech Kaczyński i Przemysław Gosiewski, którzy  
mocno wspierali uczelnię. Ulicami Kielc przeszedł akademicki kondukt 
żałobny. W imieniu społeczności akademickiej pod kielecką Katedrą hołd 
ofiarom katastrofy złożyli prof. Regina Renz, rektor naszej uczelni i prof. 
Stanisław Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Listopad 2010 roku. W tle powstające budynki Centrum Języków Obcych 
i Biblioteki Uniwersyteckiej. Dziewięć lat temu nie było tam asfaltowej drogi.

Historyczny moment. Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 
2008/09 Wojciech Lubawski, prezydent Kielc, przekazuje uczelni nowy sztandar

25 czerwca 2009 roku. Wręczenie doktoratu honorowego Tadeuszowi  
Różewiczowi.

Rok 2006. Powstaje budynek G Wydziału Matematyczno  -Przyrodniczego.

Pojawia się idea utworzenia uniwersytetu w Kielcach. Powstał komitet 
honorowy na rzecz przekształcenia uczelni. W październiku 2006 roku w jego 
obradach uczestniczył prezydent Lech Kaczyński.
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Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu służy głównie studentom Wydziału Prawa, 
Administracji i Zarządzania. Mieści się tam także Akademickie Biuro Karier.

Dziedziniec Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego późnym latem 2019 
roku.

Sierpień 2019 roku. Gotowy jest już budynek Centrum Edukacji Medialnej 
i Informacji Naukowej. Wkrótce przeniosą się do niego studenci i pracownicy 
Wydziału Humanistycznego  UJK.

To jeden z najpiękniejszych budynków w Kielcach. Biblioteka Uniwersytecka 
od sześciu lat mieści się w Kampusie Uniwersyteckim i wciąż zachwyca swoim 
wyglądem.

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Lekarskim i Nauk 
o Zdrowiu UJK. Powstanie kierunku lekarskiego w 2015 roku było 
wydarzeniem przełomowym nie tylko dla uniwersytetu, ale i regionu.

Rektorat UJK przeszedł termomodernizację. Tak wyglądał letnią nocą 2019 roku.
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Piotr Burda 

P
rzedstawiciele naszej 
uczelni odnoszą sukcesy 
na krajowym i międzyna-
rodowym gruncie. Są 
wśród nich zarówno hu-
maniści, jak i przedstawi-

ciele medycyny i sztuk pięknych.    
„Konstruowanie reprezentacji 

społecznej zapożyczeń do końca 
wieku XVIII” dr. Zuzanny Zbróg i dr 
hab. Piotra Zbróga, prof. UJK z Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego 
wśród pięciu najlepszych książek 
w prestiżowym konkursie imienia 
profesora Tadeusza Kotarbińskiego. 
Konkurs organizowany jest przez Uni-
wersytet Łódzki. Jego kapituła ocenia 
książki z zakresu nauk humanistycz-
nych.  

Wydział Humanistyczny Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego zgłosił  
książkę autorstwa Zuzanny Zbróg 
i Piotra Zbróga „Konstruowanie repre-
zentacji społecznej zapożyczeń 
do końca wieku XVIII”, wydaną przez 
TAiWPN UNIVERSITAS. Werdyktem 
kapituły, książka kieleckich naukow-
ców znalazła się w elitarnym gronie 
pięciu najlepszych publikacji. - To dla 
nas duże wyróżnienie, bo znaleźliśmy 
się gronie znakomitych autorów. To 
też sukces kieleckiego środowiska hu-
manistów - mówi dr hab. Piotr Zbróg, 
prof. UJK.  Laureata nagrody poznamy 
24 listopada podczas uroczystej gali 
w Filharmonii Łódzkiej.  

Prof. dr hab. Marek Przeniosło 
z Instytutu Historii UJK został prze-
wodniczącym ministerialnego Ze-

społu doradczego do spraw programu 
„Doskonała nauka”.  

Zespół składa się z 16 osób, które 
reprezentują krajowe ośrodki akade-
mickie. Celem nowego programu Mi-
nisterstwa Nauki i szkolnictwa Wyż-
szego jest udzielanie wsparcia finan-
sowego w dwóch obszarach aktyw-
ności naukowej: w wydaniu  mono-
grafii naukowych (wnioski mogą li-
czyć na wsparcie od 15 do 80 tys. zło-
tych) i konferencji naukowych ( 
wsparcie w ramach programu od 25 
do 400 tys. zł) . Wnioski mogą składać 
uczelnie wyższe i inne placówki pro-
wadzące działalność naukową. Pierw-
szy nabór wniosków w ramach pro-
gramu przewidziano od 12 listopada 
2019 r. do 5 grudnia 2019 roku. Decy-
zję o dofinansowaniu podejmuje mi-

nister, po zasięgnięciu opinii Zespołu 
doradczego.  

Profesor Zbigniew Siudak, pra-
cownik naukowy Wydziału Lekar-
skiego i Nauk o Zdrowiu UJK i kierow-
nik Kliniki Chorób Wewnętrznych Wo-
jewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Kielcach i otrzymał dyplom uznania 
za współpracę akademicką ze Stanami 
Zjednoczonymi. Współpraca była rea-
lizowana w ramach programu Komisji 
Fulbrighta, w latach 2018-2019.  

Profesor otrzymał wyróżnienie 
w trakcie uroczystości w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w War-
szawie. Dyplomy stypendystom z Pol-
ski wręczali: ambasador USA, dyrektor 
generalny MNiSW oraz przewodni-
cząca Polsko-Amerykańskiej Komisji 
Fulbrighta.

Sukcesy naszych naukowców

Piotr Burda 
Było dużo podziękowań, ale i spojrze-
nie w przyszłość. Wydział Prawa, Ad-
ministracji i Zarządzania UJK obchodził 
swoje święto.  

To największy wydział Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego. Studiuje 
na nim 3 600 osób. Studenci tego wy-
działu odnoszą wiele sukcesów. Są 
liczną grupą stypendystów ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego, Talen-
tami Świętokrzyskimi (stypendium 
przyznawane przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Świętokrzy-
skiego), otrzymują Diamentowe 
Granty (prestiżowa nagroda ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego) i wiele 
innych nagród. – Sukcesy naszych stu-
dentów są naszymi sukcesami i to jest 
największy powód do dumy. Dziś 
dziękujemy wam za te sukcesy i na-
gradzamy najlepszych – zwrócił się 
do studentów Wydziału Prawa, Admi-
nistracji i Zarządzania prof. dr hab. Je-
rzy Jaskiernia, dziekan wydziału. Pod-
czas święta wydziału nagrodzono naj-
lepszych studentów z poszczególnych 
kierunków studiów i autorów najlep-

szych prac dyplomowych. Oprócz po-
dziękowań i gratulacji, było też spoj-
rzenie w przyszłość. Prof. Jerzy 
Jaskiernia zwrócił uwagę na wymaga-
nia, które stawia przed wydziałem 
nowa ustawa o szkolnictwie wyż-
szym. To przede wszystkim utrzyma-

nie praw do doktoryzowania i rozwój 
naukowy.  

Prof. dr hab. Jacek Semaniak, rek-
tor Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego mówił o planach rozbudowy 
wydziału. Prymitywny budynek 
w którym znajduje się Instytut Poli-

tyki Międzynarodowej i Bezpieczeń-
stwa UJK i odbywają się zajęcia w ra-
mach studiów skandynawskich (Kate-
dra Krajów Europy Północnej) ma zo-
stać zburzony. W jego miejsce ma 
powstać budynek bliźniaczy do są-
siedniego Centrum Przedsiębior-
czości i Biznesu. – W przyszłym roku 
zaczynamy prace związane z tą inwe-
stycją. Służy ona poprawie warunków 
nauki i pracy. Państwo jesteście tego 
warci – mówił rektor Jacek Semaniak.  

Jedną z wyróżnionych studentek 
była Kamila Zelga, absolwentka eko-
nomii, dwukrotna laureatka stypen-
dium ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego. Po skończeniu studiów 
na UJK przeniosła się do Polskiej Aka-
demii Nauk. – Wiele zawdzięczam 
swojej uczelni. Spędzone tu lata poka-
zały, że zdobywanie szczytów wiąże 
się z ciężką pracą, ale im cięższa droga 
– tym piękniejsze czekają nas widoki – 
mówi Kamila Zelga.  

Podczas święta wydziału uro-
czyście pożegnano profesora dr. prof. 
hab. Wojciecha Kaute z Instytutu Poli-
tyki Międzynarodowej i Bezpieczeń-
stwa. 

Dużo podziękowań, ale i spojrzenie w przyszłość

Dr hab. Piotr Zbróg, prof. UJK i dr. Zuzanna Zbróg.
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Dyplom z rąk prof. dr hab. Jacka Semaniaka, rektora UJK odbiera Kamila Zelga. 
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prof. dr hab. Marek Przeniosło.prof. Zbigniew Siudak.
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Sukces Legii Akademickiej
Paulina Manerowska 

Z
a nami pierwsza edycja 
Legii Akademickiej 
na UJK. Jej sukces sprawił, 
że przed nami kolejna 
edycja projektu Minister-
stwa Obrony Narodowej 

i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.  

Legia Akademicka to program 
skierowany do studentów, którzy 
chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, 
uzyskać stopień wojskowy, kwalifika-
cje ale także szansa na zdobycie wie-
dzy związanej z służbą RP. Misją 
przeszkolenia studentów w ramach 
programu Legia Akademicka na naszej 
Uczelni było przygotowanie słuchaczy 
w podstawowym zakresie teoretycz-
nym, poprzez zdobycie wiedzy jak 
i kompetencji do służby wojskowej. 

Pierwsza edycja programu 
na Uniwersytecie Jana Kochanow-
skiego  została znakomicie przyjęta 
przez studentów. Wnioski o uczestni-
ctwo w zajęciach teoretycznych zło-
żyło 49 studentów, natomiast 38 
z nich ukończyło część teoretyczną 
z wynikiem pozytywnym. Ci sami 
studenci odbyli 42 dniową służbę 
wojskową. Z dumą można więc po-
wiedzieć, iż cel przedsięwzięcia został 
osiągnięty. 

Przed nami kolejna edycja Legii 
Akademickiej dla studentów na Uni-
wersytecie Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. Tak jak w poprzedniej 
edycji program ochotniczego szkole-
nia studentów w ramach Legii Akade-
mickiej składa się z części teoretycz-
nej oraz praktycznej. Część teore-
tyczna obejmuje 30 godzin lekcyj-
nych. Zajęcia odbywają się w formie 

wykładów. Po zaliczeniu części teore-
tycznej student ochotnik, składa 
wniosek o otrzymanie karty powoła-
nia na ćwiczenia wojskowe. Część 

praktyczna programu (trwająca 21 dni 
w przypadku szkolenia szeregowych 
rezerwy oraz kolejne 21 dni w przy-
padku szkolenia podoficerów re-

zerwy) realizowana jest w czasie wa-
kacji (od lipca 2019 r.) w jednostkach 
wojskowych oraz wytypowanych 
ośrodkach szkolenia.

Międzynarodowe praktyki na Uniwersytecie w Kielcach

Zagraniczni studenci podczas szkolenia w Bibliotece Uniwersyteckiej.
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Mikołaj Sieczko (studia skandynawskie) odbył służbę w 10 Brygadzie 
Kawalerii Pancernej w Świętoszowie (woj. dolnośląskie).

Piotr Jaśtal złożył przysięgę w jednostce 
wojskowej 22 Karpackiego Batalionu 
Piechoty Górskiej w Kłodzku

Nasza studentka, Magdalena Słaby 
odbyła szkolenie w Centrum Szkole -
nia Marynarki Wojennej w Ustce.

Mateusz Kowalski, student historii (na zdjęciu z rodzicami) został wyróżniony 
listem gratulacyjnym w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych 
i Chemicznych we Wrocławiu.

Kinga Gola 
70 osób z różnych stron świata przez naj-
bliższe miesiące będzie studiować i od-
bywać praktyki w Uniwersytecie Jana 
Kochanowskiego w ramach programu 
Erasmus+ i innych programów wymiany 
akademickiej.  

Mimo, że na co dzień żyją w innej 
kulturze i posługują się ojczystymi języ-
kami, to tutaj stają się jedną wielką ro-
dziną. Najliczniej zjechali do nas stu-
denci z Hiszpanii, Włoch i Chin, ale nie 
brakuje również obywateli Turcji, Ukra-
iny i Niemiec. Warto podkreślić, że 
w tym roku po raz pierwszy do tej grupy 
dołączyły także osoby z Rumunii oraz 
Chorwacji. W ramach dni adaptacyj-
nych, tzn. „Orientation days”, studenci 
mają możliwość zapoznać się ze struk-
turą uczelni, a także brać udział w intere-
sujących warsztatach i zwiedzać Kielce. 
Wszystko po to, by w  przystępny spo-
sób zapoznać studentów z nową otacza-

jącą ich rzeczywistością. Pomagają im 
w tym koordynatorzy wydziałowi i in-
stytutowi programu Erasmus+, koordy-
natorzy z Biura Wymiany Studentów 
i Doktorantów, a przede wszystkim 
study buddies, czyli studenci, którzy 
jako wolontariusze niosą pomoc swoim 
rówieśnikom z innych krajów. Studenci 
są zachwyceni rodzinną atmosferą, 
pięknymi budynkami oraz… czystym 
powietrzem.  - My nie mamy tak ład-
nego uniwersytetu jak tutaj. Wasz kam-
pus jest bardzo nowoczesny – chwali 
Mattia z Włoch. Z kolei Linmiao z Chin 
jest zaskoczona, że sprzyja jej tutejszy 
klimat. - Wilgotność powietrza w Kiel-
cach sprawia, że czuję się komfortowo. 
Poza tym to bardzo ciche i przyjazne 
miejsce, gdzie każdy jest bardzo cierp-
liwy i miły dla nas. 

Już teraz studenci zapewniają, że 
będzie to niezwykły czas w ich życiu, 
a wspomnienia z pobytu na naszej 
uczelni pozostaną z nimi na długo.
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Wiesław Caban 

P
omysł podjęcia badań 
dotyczących wzajem-
nych relacji między pol-
skimi zesłańcami na Sy-
berii, a Rosjanami w dru-
giej połowie XVIII wieku 

i w XIX wieku zrodził się niezależnie 
w środowisku historyków rosyjskich 
(Omsk, Tomsk) podejmujących od lat  
problematykę polskiej zsyłki, a także 
w środowisku historyków z Instytutu 
Historii UJK, którzy w swym dorobku 
posiadają osiągnięcia w zakresie ba-
dań relacji polsko-rosyjskich w XIX 
wieku, w tym dziejów Polaków na Sy-
berii.  

Instytut Historii UJK złożył wnio-
sek na konkurs w ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju Humani-
styki na temat „Polscy zesłańcy na Sy-
berii Zachodniej w drugiej połowie 
XVIII wieku - XIX wieku w oczach Ro-
sjan i ludności syberyjskiej”.  Pole ba-
dań ograniczyliśmy do obszaru Sybe-
rii Zachodniej, mając świadomość, że 
nie będziemy w stanie spenetrować 
ogromnego materiału źródłowego.  
Dotychczasowe badania tematyki sy-
beryjskiej koncentrowały się wokół 
polityczno-martyrologicznych aspek-
tów zsyłki i katorgi, potem na kwe-
stiach bytowych i na tzw. polsko-ro-
syjskiej współpracy rewolucyjnej, 
zwłaszcza lat 60-80 XIX wieku. Byli-
śmy przekonani, że spojrzenie na pol-
ską zsyłkę przez pryzmat wyobrażeń 
rosyjskiej administracji różnego 
szczebla, policji, żandarmerii oraz 
miejscowej ludności na tę historię, 

otworzy nowe perspektywy badaw-
cze. 

W wyniku kwerendy archiwal-
nej w archiwach rosyjskich (Moskwa, 
Petersburg, Omsk, Tomsk, Tobolsk, 
Krasnojarsk i inne ) w ramach serii 
wydawniczej „Polacy – Syberia. XVIII 
– XIX wiek zostało opublikowanych 
pięć tomów materiałów źródłowych 
charakteryzujących relacje polskich 
zesłańców z administracją rosyjską 

i ludnością syberyjską. Ostatni tom 
ukazał się w dwu częściach: 1. Ze-
słańcy postyczniowi na Syberii Za-
chodniej w opinii rosyjskiej admini-
stracji i ludności syberyjskiej. Doku-
menty administracji cywilnej, policji 
i żandarmerii Wydawnictwo UJK, 
2019 ss. 375; 2) Zesłańcy 
postyczniowi na Syberii Zachodniej 
w opinii rosyjskiej administracji 
i ludności syberyjskiej. Pamiętniki, 

listy, publicystyka. Początki rosyj-
skich badań nad losami polskich ze-
słańców postyczniowych na Syberii, 
ss.516. 

Promocja tych wydawnictw 
miała miejsce najpierw w Omsku ( 6 
września 2019), a następnie 13 wrześ-
nia w Instytucie Polskim w Moskwie. 
W obydwu spotkaniach uczestniczyli 
historycy Omska, Moskwy oraz 
przedstawiciele miejscowej Polonii.

Relacje polskich  
zesłańców i Rosjan

Piotr Burda 
Odkrywa tajemnice, które powinny już 
wcześniej ujrzeć światło dzienne. 
Do końca tygodnia w Muzeum Historii 
Kielc można zobaczyć wystawę „Śred-
niowieczne skarby Kielc. Rękopi-
śmienne księgi dawnej Biblioteki kole-
giaty kieleckiej”. 

Autorami wystawy są prof. dr 
hab. Krzysztof Bracha z Instytutu 
Historii Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego wraz z mgr. Leszkiem 
Dziedzicem z Muzeum Historii Kielc. 
Patronatem objął wystawę prof. dr 
hab. Jacek Semaniak, rektor UJK. 
Uniwersyteckim akcentem podczas 
otwarcia wystawy był program arty-
styczny z elementami muzyki śred-

niowiecznej w wykonaniu artystów 
Instytutu Edukacji Muzycznej UJK 
i słownym komentarzem prof. Janu-
sza Króla.  

Wystawa w Muzeum Historii 
Kielc przy ulicy Świętego Leonarda 4 
czynna będzie do 6 października.  

Wśród „perełek” jest między in-
nymi rękopis słynnej pieśni Mistrza 
Wincentego Gaude Mater Polonia (Ra-
duj się Matko Polsko), który znajduje 
się w kieleckich zbiorach. Poznajemy 
historię tego rękopisu, dzieła zacho-
wanego w „Antyfonarzu kieleckim” 
z 1372 roku.  

Na wystawie pojawiła się też re-
konstrukcja średniowiecznego skryp-
torium z opactwa benedyktynów 
w Tyńcu.

Średniowieczne skarby Kielc

Prof. Wiesław Caban podczas spotkania z rosyjskimi historykami w Omsku.
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Od lewej: dr Jan Główka, dyrektor Muzeum Historii Kielc i prof. dr hab. Krzysztof 
Bracha podczas otwarcia wystawy.
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Izabela Rzepecka 
Szukanie „moli książkowych”, odkry-
wanie „tajemnic skrzyni” i konkurs 
szybkiego czytania – to niektóre z atrak-
cji, jakie z okazji Nocy Bibliotek przygo-
towała Biblioteka Uniwersytecka. 

Ci, którzy w najbliższą sobotę odwie-
dzą naszą książnicę przy ulicy Świętok-
rzyskiej,  będą mogli przekonać się, że 
Biblioteka Uniwersytecka to nie tylko 
miejsce gromadzenia zbiorów służą-
cych studentom i naukowcom. W pro-
gramie m.in. zwiedzanie wystawy pla-
katu i nut, prezentacja specjalistycz-
nego sprzętu, zabawy i konkursy z na-
grodami. Początek o godzinie 18. 

Na to niecodzienne spotkanie z li-
teraturą i kulturą zapraszamy osoby 
w każdym wieku, zarówno moli książ-
kowych, jak i tych, którzy w bibliote-
kach są rzadkimi gośćmi. Wstęp jest 
wolny. Zapisy grup będą przyjmo-
wane w sekretariacie Biblioteki Uni-
wersyteckiej jeszcze dziś od godz. 

8.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 
41-349 71 55.  

Program 
18:00 Powitanie uczestników. 
18:15 – 19:00 Dyktando (21:00 

ogłoszenie wyników). 
19:00 – 21:00 Zwiedzanie Biblio-

teki (m.in.: szukanie „moli książko-
wych”, zwiedzanie wystawy plakatu 
Rafała Olbińskiego, zwiedzanie wy-
stawy map, zwiedzanie wystawy nut 
i śpiewników, Jak wszyscy, to wszyscy 
– prezentacja specjalistycznego 
sprzętu dla studentów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 

19:00 – 21:00 Czytelnia Oddziału 
Informacji Naukowej, w której czekają 
na najmłodszych uczestników: war-
sztaty pt. „Biblioteka marzeń”- zapro-
jektuj swoją bibliotekę marzeń oraz 
zabawa „Tajemnice skrzyni”. 

20:00 – 21:00 „Głośne czytanie” 
czyli konkurs szybkiego czytania. 

22:00 Zakończenie.

Historyczni piłkarze ręczni AZS UJK Kielce
Krzysztof Klimek 

S
ezon 2019/2020 to nowy 
rozdział na kartach histo-
rii Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kiel-
cach. Po kilkunastu la-
tach budowania zespołu, 

który uprawia ten sport z czystej pasji 
i miłości do piłki ręcznej, pierwszy raz 
mamy drużynę reprezentującą naszą 
uczelnię na szczeblu pierwszoligo-
wym! 

Nie miało by to miejsca gdyby nie 
duże wsparcie Rektora prof. Jacka 
Semaniaka, który docenił nasze wie-
loletnie starania i oprócz patronatu 
który objął nad naszą drużyną po-
mógł nam również zmierzyć się 
z wyzwaniami finansowymi jakie nie-
sie za sobą awans do tej klasy 
rozgrywkowej. 

Po intensywnym okresie przygo-
towawczym, który rozpoczął się dla 
naszych zawodników w sierpniu za-
debiutowaliśmy w pierwszej lidze 
piłki ręcznej na wyjeździe meczem 
z KPR Legionowo.  

Po arcyciekawym spotkaniu mu-
sieliśmy uznać jednak wyższość fawo-
ryta rozgrywek 33:30 (18:19). Nasi za-
wodnicy zostawili jednak po sobie 
bardzo dobre wrażenie i pozwolili 
na dobre prognozy przed rozpoczyna-
jącym się sezonem. 

W sobotę, 28 września 2019 przy-
szedł czas na pierwszoligowy debiut 
przed własną publicznością z drużyną 
Azoty Puławy II, która wzmocniona 
doświadczonym zawodnikiem z ek-
straklasy przyjechała do Kielc po trzy 
punkty. 

Przy komplecie publiczności, 
która tego dnia zjawiła się na naszej 

hali, symboliczne pierwsze podanie 
tego historycznego dnia wykonał 
Rektor Uniwersytetu Pan prof. Ja-
cek Semaniak, zaś naszych zawod-
ników na parkiet wyprowadziły 
dzieci ze Sportowej Akademii Roz-
woju.  

Od pierwszej minuty na parkiecie 
trwała twarda walka o każdy centy-
metr boiska i każdą bramkę, jednak to 
podopieczni Tomasza Błaszkiewicza 
nadawali od początku ton tej roz-

grywce i pewnie budowali prowadze-
nie do przerwy prowadząc 21:10! 
Świetne zawody w bramce rozgrywał 
Wojciech Czerwiński który również 
tego dnia wpisał się na listę strzelców 
rzutem przez całe boisko. 

W drugiej połowie nadal nasz ze-
spół budował przewagę choć nie 
ustrzegł się błędów pozwalając goś-
ciom na rzucenie pięciu bramek 
z rzędu i zmniejszenie przewagi do 10 
bramek, ale końcówkę znów rozegrali 

pewnie, zostawiając po sobie dobre 
wrażenie. Wygraliśmy 42:31.  

W tym sezonie piszemy swoją hi-
storię piłki ręcznej – napiszcie ją 
z nami, przychodźcie na halę i kibicuj-
cie nam! 

AZS UJK: Czerwiński 1, Drozd – 
Bernacki 1, Falasa 5, Bulski 5, 
Boszczyk 7 (2), Curyło, Wacek 2, 
Stępnik, Szafarczyk 4, Siedlarz 4, 
Bysiak, Goliszewski 2, Sornat 5 (3), 
Hady 2 (1), Gasin 4.

Noc przygód i zabawy. Biblioteka Uniwersytecka zaprasza

W sobotnią noc będzie można zwiedzić nowoczesny gmach Biblioteki 
Uniwersyteckiej, a także wziąć udział w warsztatach i spróbować swoich sił 
w konkursach.
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W pierwszym meczu w naszej hali szczypiorniści AZS UJK pokonali drużynę Azoty Puławy II.


