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Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 PŚk 

Zbigniew Koruba 

 

Drodzy Studenci, 

Społeczności Akademicka, 

Przyjaciele Politechniki Świętokrzyskiej, 

Szanowni Państwo! 

 

Inauguracja roku akademickiego to w kalendarzu każdej 

uczelni wyjątkowy dzień. To dzień nowego początku dla całej 

społeczności akademickiej: pracowników, profesorów, 

wykładowców i studentów.  

 

Witamy dziś w gronie uczelnianej wspólnoty jej nowych 

członków – studentów pierwszego roku, na których spocznie 

odpowiedzialność za przyszłość nauki i rozwoju naszego kraju. Dla 

nich to początek nowej drogi - szczególnego okresu w życiu, 

w którym wypadkowa pracy, poświęceń i uporu ma szanse 

urzeczywistnić marzenia.  

 

Dla pracowników Uczelni to symboliczna chwila rozpoczęcia 

kolejnego roku pracy i rozwoju, czas przekazywania wiedzy 

i inspirowania młodych do jej zdobywania.  
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Ale dzisiejsza inauguracja roku akademickiego na 

Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach ma jeszcze jeden 

szczególny dla mnie wymiar – to niezwykłe przeżycie osobiste. Jest 

to bowiem początek mojej zaszczytnej służby jako rektora 

Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w kadencji 2020-2024.  

W tym miejscu chciałbym skorzystać z okazji i złożyć wyrazy 

wdzięczności tym wszystkim, którzy udzielili mi kredytu zaufania. 

Uczynię wszystko by Państwa nie zawieść!  

Szanowna Społeczności Akademicka! 

W ostatniej kadencji, w której byłem Prorektorem ds. Badań 

Naukowych i Współpracy z Przemysłem nastąpił znaczący, bo 

ponad 3 krotny wzrost liczby projektów badawczo-rozwojowych 

realizowanych przez naszą Alma Mater. Łączna wartość tych 

projektów wynosi ok. 84 mln zł (w tym dla samej PŚk – ok. 31 mln).  

Natomiast wartość przyjętych do realizacji komercyjnych prac 

badawczych przekroczyła 10 mln zł. W latach 2019 i 2020 

uzyskaliśmy 60 praw wyłącznych na wynalazki, wzory użytkowe 

i wzory przemysłowe w Polsce. Ponad 5-krotnie wzrosła liczba 

projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Należy 

podkreślić, że realizowanych jest 8 projektów finansowanych przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - na kwotę prawie 15 

mln zł. 

Realizujemy też dwa olbrzymie, strategiczne dla rozwoju naszej 

Uczelni projekty, tj.:  
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 CENWIS – (Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych 

Specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego) projekt ten 

zakłada stworzenie interdyscyplinarnego, unikatowego 

i innowacyjnego ośrodka wyposażonego 

w najnowocześniejszą w kraju i na świecie infrastrukturę 

badawczo-rozwojową. Wartość projektu przekracza 80 mln 

zł. 

 oraz projekt - Kampus (Świętokrzyski Kampus 

Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar), o wartości ponad 

160 mln zł, który zakłada utworzenie w Kielcach centrum 

polskiej metrologii. Kampus zapewni profesjonalną bazę 

dydaktyczną dla naukowców z kraju i zagranicy, za 

pośrednictwem której będzie świadczył usługi o najwyższym 

światowym standardzie. Stworzy również możliwość do 

udziału w europejskich programach badawczych typu 

EMPIR. 

 

Szanowni Państwo!  

Nowy rok akademicki to czas podsumowań, ale także chwila 

refleksji na temat przyszłości Uczelni. To czas nowych wyzwań! 

 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim członkom naszej 

uczelnianej społeczności za miniony rok akademicki 

i zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju Politechniki 

Świętokrzyskiej. 
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Dziękuję za Państwa aktywną postawę i wysiłek, który 

zaowocował licznymi sukcesami uczelni. Słowa podziękowań 

kieruję do osób kończących pracę zawodową. Mam nadzieję, że 

czas spędzony w PŚk był dla Państwa czasem zrealizowanych 

planów oraz satysfakcjonujących sukcesów. Życzę wszelkiej 

pomyślności i zachęcam, by nie rozstawali się Państwo z Uczelnią, 

a nadal wspierali nas swoim doświadczeniem. Niezwykle ważnym 

elementem akademickiego życia jest bowiem umiejętność 

wzorowania się na dokonaniach poprzedników oraz dbałość o to, 

by ich dzieło było kontynuowane.  

 

  W życzliwej pamięci zachowujemy pracowników Politechniki 

Świętokrzyskiej, których nie ma już wśród nas, a których dorobek 

przez lata przyczyniał się do rozwoju Uczelni. W minionym roku 

pożegnaliśmy 4 członków naszej akademickiej wspólnoty, wśród 

nich byli:  

 mgr Jadwiga Czarkowska 

 dr hab. inż. Renata Mola 

 dr Zdzisław Piasta 

 inż. Paweł Wójcik.  

Cześć ich pamięci! 

 

Drodzy Państwo! 

Dla mnie sukces Uczelni budują ludzie – naukowcy, badacze, 

wykładowcy, pracownicy administracyjni, czy kierownictwo, ale 
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także studenci i absolwenci. Każdy z Państwa pełni niezwykle 

istotną rolę w budowie naszego wspólnego dobra, naszej 

Politechniki! 

Każdy z Państwa jest swoistym Ambasadorem Politechniki 

Świętokrzyskiej i kształtuje jej wizerunek! 

Za jeden z kluczowych celów strategicznych rozwoju Politechniki 

Świętokrzyskiej uważam stworzenie warunków do efektywnej 

i satysfakcjonującej pracy wszystkim zatrudnionym w PŚk oraz 

zwiększenie poczucia tożsamości pracownika Politechniki 

Świętokrzyskiej i studenta PŚk. 

Jest to dla mnie niezwykle ważny obszar! 

Uważam, że Politechnika powinna być Uczelnią przyjazną, 

otwartą i przestrzegającą wysokie standardy etyczne 

i poszanowania godności każdego pracownika i studenta. 

 

Zarządzając Uczelnią będę się kierował zasadą „obserwuj 

i koryguj”. Jestem zwolennikiem decentralizacji procesu 

zarządzania, szerokich konsultacji podejmowanych decyzji, jak też 

zarządzania zakładającego szeroką współpracę i zaangażowanie 

wszystkich zainteresowanych w proces kierowania i rozwoju 

Uczelni.  

Ostatnie doświadczenia epidemiologiczne, problemy związane 

z „lockdown’em” utwierdziły mnie w przekonaniu o konieczności 

intensyfikacji procesów informatyzacji i cyfryzacji działalności 

Politechniki, jak również dużej wadze rozwoju kapitału ludzkiego. 
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Politechnika Świętokrzyska to poważny pracodawca. 

Zatrudniamy 857 osób, w tym: 43 profesorów, 86 doktorów 

habilitowanych i 194 doktorów. Studiuje u nas ponad 5 tys. 

studentów, a w tym 1286 żaków rozpoczyna pierwszy rok studiów. 

 

Szanowni Państwo! 

Szeroko rozumiana współpraca pomiędzy uczelniami 

a biznesem - gospodarką, władzami samorządowymi 

i organizacjami wspierającymi naukę i biznes to gwarant sukcesu 

w zakresie innowacyjności i wdrażania ciekawych projektów, 

rozwiązań czy wynalazków, powstających w uczelniach.  

Jest to obszar bardzo dla mnie ważny! 

Konieczne jest budowanie sieci kontaktów, wspólnych 

platform wymiany doświadczeń i współpracy z różnymi 

podmiotami z miasta Kielce, z regionu świętokrzyskiego, kraju 

i zagranicy.  Na tym będziemy się koncentrować!  

Współpraca z Kieleckim Parkiem Technologicznym 

i Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii będą 

kontynuowane i rozwijane.  

Planuję także zintensyfikować i zacieśnić współpracę 

z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach zarówno 

w zakresie dydaktyki, jak i badań naukowych. Obecnie 

rozpoczęliśmy już prace nad utworzeniem nowego wspólnego 

kierunku studiowania – inżynieria biomedyczna. 
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W bieżącym roku akademickim funkcjonują już 4 nowe 

kierunki, tj.: teleinformatyka, elektromobilność, informatyka 

przemysłowa oraz inżynieria środków transportu. 

Szczególną wagę będę nadal przywiązywał do rozwoju 

współpracy z biznesem i przemysłem, w tym także zbrojeniowym! 

Planuję tworzenie wspólnych laboratoriów uczelniano-

przemysłowych.  

 

Szanowni Członkowie Wspólnoty Akademickiej! 

Kolejnym kluczowym obszarem rozwoju naszej Politechniki 

będzie podniesienie pozycji naszej uczelni w rankingach uczelni 

wyższych, co chciałbym osiągnąć poprzez: 

 dalszy, systematyczny rozwój kadry naukowej i 

dydaktycznej,  

 ciągłe podnoszenie jakości kształcenia,  

 zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia działalności 

Politechniki, w tym: stopniowego zwiększania liczby 

studentów i wykładowców zagranicznych, wzrostu wymiany 

studenckiej i akademickiej, realizacji większej liczby 

projektów międzynarodowych oraz aktywizację umów 

międzynarodowych a także rozwój kształcenia w językach 

obcych. 

 podniesienie prestiżu uczelni w kraju i zagranicą, poprzez 

intensyfikację działań promocyjnych PŚk, w tym 

rozszerzenie spektrum ich adresatów oraz realizatorów, a 
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także wachlarza prowadzonych przedsięwzięć. PŚk nadal 

będzie zaangażowana w European Rover Challange - słynne 

już Łaziki Marsjańskie. Planujemy też rozwój lub 

zaangażowanie w równie nośne i prestiżowe przedsięwzięcia 

promocyjne w kraju i zagranicą. 

 

Drodzy Państwo!  

Pomimo dobrej ogólnej kondycji Uczelni, widzimy potrzebę 

różnych zmian systemowych. Będą one wprowadzane stopniowo, 

w pełnej konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi 

środowiskami, jak również z poszanowaniem praw i obowiązków 

pracowników oraz studentów naszej Uczelni. 

Politechnika Świętokrzyska to nasze wspólne dobro. Dobro, 

o które trzeba dbać i wspólnie rozwijać! 

W tym miejscu chciałbym przytoczyć słowa Aleksandra 

Fleminga – szkockiego bakteriologa i lekarza, który powiedział: 

„Narodziny nowego zazwyczaj poprzedza jakieś banalne 

wydarzenie z życia. Newton spostrzegł spadające jabłko, James 

Watt zaobserwował, jak kipi woda w kociołku, Roentgenowi 

zmętniała klisza fotograficzna. Ale wszyscy ci ludzie mieli wiedzę 

tak rozległą, że umieli z banalnych zdarzeń wyciągnąć rewelacyjne 

wnioski”.  

Zachowajmy czujność Aleksandra Fleminga – jako 

pracownicy naukowi w naszych badaniach, ale także w kształceniu 
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studentów, byśmy wszyscy mieli szerokie spojrzenie na świat i 

potrafili właściwie go odczytywać. 

Życzę Państwu, by w całym roku akademickim tych powodów 

do radości nie zabrakło.   

 

Droga Młodzieży!  

To Wy stanowicie kwintesencję naszej Uczelni! To dla Was 

przygotowujemy nowe atrakcyjne kierunki kształcenia, po 

ukończeniu, których można zdobyć prestiżową pracę.  

Będziemy starali się zapewnić Wam pożądane przez pracodawców 

umiejętności miękkie, tj. znajomość języków obcych, umiejętność 

autoprezentacji, komunikacji międzyludzkiej, posługiwania się 

narzędziami informatycznymi, radzenia sobie ze stresem, itp. 

To dla Was rozbudowujemy bazę socjalną, kulturalną 

i sportową. W grudniu br zostanie oddany do użytku nowoczesny, 

wielofunkcyjny stadion lekkoatletyczny, o wartości 15 mln zł. 

Remontujemy stołówkę i klub studencki „Pod krechą”. Na uczelni 

działa KU AZS, Klub Turystyki Kwalifikowanej oraz Akademicki 

Chór PŚk. Prężnie działa Akademickie Centrum Kariery. 

Wasza rola w rozwoju i promocji Politechniki 

Świętokrzyskiej jest nieoceniona. Będziemy starali się ją pogłębiać, 

angażując Was w działalność projektową, badawczą czy 

promocyjną. 

Studenci pierwszego roku,  
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Dzisiejszy dzień jest przede wszystkim Waszym świętem. 

Studia nie będą łatwe, wymagają wytrwałości, pilności 

i systematyczności.  

Pęd współczesnego świata nie pozwala się zatrzymać.  Stajesz 

- wypadasz z gry. Biegniesz – wciąż się liczysz.  Jednakże nie 

zatraćcie w tym siebie. Bądźcie zatem wolni, odważni, mądrzy, 

tolerancyjni, otwarci na drugiego człowieka.  Sprawcie, aby Wasze 

życie było niezwykłe i nie bójcie się stawić czoła przeciwnościom. 

Miejcie odwagę realizować marzenia!  

 

Drodzy Studenci,  

Pięknego czasu studiowania! Życzę Wam siły, wytrwałości 

i ciekawości świata, którego odkrycia pozwolą nadawać przyszłości 

nowy kształt.   

W dniu inauguracji dziękuję wszystkim Państwu za troskę 

o naszą Uczelnię, jej dobre imię i rozwój. Życzę, by praca i nauka 

w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach przynosiła zadowolenie 

i sukcesy, a rozpoczynający się rok akademicki spełnił marzenia 

i oczekiwania nas wszystkich.  

 

Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze raz 

pozdrawiam społeczność akademicką i przyjaciół PŚk, życząc 

każdemu z Państwa pomyślności, zdrowia i uśmiechu. 


