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ODEZWA  KONKURSOWA 

 
 

W związku z Jubileuszem 40 –lecia Uczelni 
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana  

Kochanowskiego 
w Kielcach 

 
ogłasza 

 
W I E L K I    K O N K U R S 

 
NA  PAMIĘTNIKI,  WSPOMNIENIA  I  INNE  WYPOWIEDZI OSOBISTE 

pod  hasłem 
Nasze czterdziestolecie. Od WSN do Uniwersytetu 

 
Zwracamy się do studentów, absolwentów, kadry naukowo-dydaktycznej, 

pracowników administracji, wszystkich zainteresowanych osób związanych z naszą uczelnią 
na kolejnych etapach jej rozwoju: WSN-u, WSP, AŚ, UJK z serdecznym apelem o wzięcie 
udziału w Konkursie. 

Celem podjętej inicjatywy jest zgromadzenie autentycznych, osobistych świadectw 
oraz przemyśleń na temat znaczenia naszej Uczelni w Ŝyciu poszczególnych osób, grup 
społecznych, środowisk, naszego regionu oraz ich szersze udostępnienie z myślą o następnych 
pokoleniach Uniwersytetu oraz dalszym jego rozwoju.    

Zapraszamy do podzielenia się swoimi wspomnieniami z okresu studiów, który dla 
wielu był nie tylko czasem nauki i zdobywania zawodu, lecz takŜe waŜnym miejscem 
rozwijania swej osobowości, uzdolnień, zainteresowań, pasji. Sprzyjało temu środowisko 
Uczelni, w której przyszli nauczyciele i pedagodzy nie mogli narzekać na brak moŜliwości 
rozwijania róŜnorodnych form aktywności: kulturalnej, sportowej, artystycznej, naukowej, 
społecznej. Wiele z zapoczątkowanych przed laty inicjatyw jest po dziś dzień 
kontynuowanych; stanowi o bogatej tradycji Uczelni, jak teŜ wzbogaca Jej obecny wizerunek 

Minione czterdziestolecie to w rozwoju naszej Uczelni czas szczególny. Jej początki 
przypadły na przełom lat 60. i 70., kiedy to na studia pedagogiczne wybierało się pokolenie 
powojennego wyŜu lat 50, głównie ze wsi i małych miasteczek. Ich Ŝycie zawodowe dobiega 
właśnie końca; wielu odeszło juŜ na emerytury. Jak wspominają swoje losy na „przełomie 
dwóch światów”: dzieciństwa, młodości i wczesnej dorosłości w realiach PRL-u oraz lat 
dojrzałości osobowej i zawodowej oraz schyłku kariery – w nowym ustroju, w strukturach 
Unii Europejskiej?  
 Nasza uczelnia w ciągu ostatnich 40 lat przechodziła wielokrotnie zmiany i 
przeobraŜenia: od WSN-u do największej uczelni w regionie. Obecnie UJK kształci 21 509 
studentów i 1288 słuchaczy studiów podyplomowych na 29 kierunkach i około 100 
specjalnościach, zatrudnia 983 pracowników. Interesujące wydaje się, jak zmiany te odczuli i 
jak ich nadal doświadczają studenci i nauczyciele akademiccy? Jak potoczyło się Ŝycie 
zawodowe absolwentów uczelni, czy jest to droga sukcesu, powodzenia, czy teŜ poraŜki, 
braku satysfakcji? Co się na to złoŜyło? Jakie odczucia, refleksje i postawy wywołuje u 
studentów, absolwentów i nauczycieli akademickich nowe oblicze uczelni? O czym chcieliby 
opowiedzieć, co pochwalają z  czym się nie mogą pogodzić? Co ich nurtuje? Co im pomaga, 
co przeszkadza? Jak widzą swoje dalsze Ŝycie, zawód? Jak widzą swoje miejsce w 
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społeczeństwie, w społeczności lokalnej? Jakie stawiają sobie cele w pracy i Ŝyciu? Jak 
widzieliby rolę uczelni wyŜszej wobec tak radykalnych zmian społeczno-kulturowych i 
cywilizacyjnych, jakich obecnie doświadczamy. Jaka wizja uczelni najbardziej 
odpowiadałaby aspiracjom rozwojowym naszego regionu? Jakie są doświadczenia, przeŜycia 
i refleksje młodszych roczników naszych absolwentów, pracowników, sympatyków? Jak 
chcieliby widzieć naszą Uczelnię w przyszłości? Jakie maja przemyślenia nad sytuacją 
szkolnictwa wyŜszego w naszym kraju oraz jakością kształcenia w naszej uczelni? Co 
zawdzięczają swojej Uczelni, co chcieliby przekazać swoim następcom, dzisiejszym 
studentom, nauczycielom, politykom; co ocalić od zapomnienia, na co uczulić, przed czym 
przestrzec? 

Opiszcie swoje doznania, doświadczenia i przemyślenia w formie, jaka Wam 
najbardziej   odpowiada; moŜe to być pamiętnik, dziennik, list, czy teŜ np. luźne zapiski. 
WaŜne, aby zawierały one szczere relacje, oceny i refleksje.  

Autorzy winni swoje prace opatrzyć godłem, zaś w osobnej kopercie dołączyć 
następujące dane o sobie: imi ę i nazwisko, wiek (data urodzenia), dokładny adres, miejsce 
pracy, wykształcenie (typ ukończonej szkoły, nazwa uczelni), specjalność zawodowa, 
nauczany przedmiot czy rodzaj pracy, stan cywilny, stan rodzinny, itp.  

Prace w formie wydruków komputerowych z dołączoną płytą CD, dyskietką lub 
czytelnych rękopisów naleŜy wysłać do końca grudnia 2009r. na adres: Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego, Sekretariat Dziekana Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego,             
ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce – z dopiskiem „Konkurs.” Adres e-mail:  
a.kaczmarczyk@ujk.kielce.pl  

Nadesłane prace pozostaną własnością organizatorów i posłuŜą wyłącznie do analiz 
naukowych. WyróŜniające się teksty będą opublikowane - w specjalnie wydanej publikacji 
ksiąŜkowej - w całości lub we fragmentach w porozumieniu z autorami. Wszystkie 
zgromadzone prace będą przekazane do Biblioteki Głównej Uniwersytetu. Gwarantowana jest 
całkowita anonimowość. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Jury składające się z 
wybitnych uczonych. 

 
       


