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Wystąpienie Jej Magnificencji Rektor, prof. dr hab. Tamary Zacharuk  

wygłoszone podczas Święta Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego  

w Siedlcach  

w dniu 15 maja 2019 roku  

 

 

Ekscelencje  

Magnificencje  

Dostojni Goście  

Wysoki Senacie  

Szanowni Państwo  

Droga Społeczności Akademicka 

 

Mam dziś prawdziwy zaszczyt powitać Państwa w dniu wyjątkowego święta naszego 

Uniwersytetu, w dniu kiedy uroczyście obchodzimy złoty jubileusz naszej Alma Mater. W taki 

dzień jak dziś szeroko otwieramy bramy między naszą przeszłością i przyszłością. Zgodzicie 

się ze mną Państwo z pewnością, że tempo naszego życia – we wszystkich jego dziedzinach 

– z dnia na dzień coraz bardziej przyspiesza. Dobrze, że szansę na zatrzymanie się, na 

chwilę refleksji i spotkania stwarzają nam takie jak dziś uroczystości jubileuszowe. 

 

Owidiusz powiedział, że 

Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi. 

 

Jak zmieniła się nasza Uczelnia? Jak zmieniliśmy się my? Napawa mnie prawdziwą 

radością, gdyż wśród Państwa widzę osoby, dzięki którym nasza uczelnia miała szansę na 

tak niezwykły rozwój. Nie sposób w krótkich słowach wyrazić wdzięczności za tę drogę, którą 

przeszła nasza Uczelnia od 1969 roku – od  Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, aż do dziś – do 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Czy ktoś marzył o Uniwersytecie, 

gdy zabrzmiało pierwsze Gaudeamus w siedleckiej Uczelni? Jakże śmiałe wydawały się 

nawet w latach 90 słowa prof. Lesława Szczerby, ówczesnego Rektora uczelni, który mówił: 

„Uniwersytet mój widzę ogromny…”. A jednak marzenia się spełniają. I tak już od blisko 10 

lat jesteśmy Uniwersytetem a nasze miasto jest najmniejszym w Polsce miastem mogącym 

poszczycić się Uniwersytetem. To sprawia, że nasze środowisko ma absolutnie 

niepowtarzalną wartość – jesteśmy ze sobą blisko. I dzięki temu znacznie odważniej 

stawiamy czoła wyzwaniom. A tych, jak wszyscy Państwo doskonale wiecie, naprawdę nam 

nie brakuje. 
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Rozpoczynając bieżący rok akademicki i inaugurując obchody naszego złotego 

jubileuszu zwracałam Państwa uwagę, że całe nasze środowisko stoi przed wyjątkowym  

wyzwaniem kompletnej zmiany sposobu myślenia o naszej uczelni,  ponieważ w nowy rok 

akademicki wkroczyliśmy  z nową ustawą prawo o szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawą 2.0, 

nazywanej też Konstytucją dla nauki.  W ciągu kilku miesięcy obowiązywania ustawy 

wypracowaliśmy nową strukturę Uniwersytetu, która zgodnie z założeniami w centrum naszej 

uwagi stawia rozwój dyscyplin naukowych. W ten sposób nowa struktura uczelni będzie 

optymalnie dostosowana do nowych zasad ewaluacji i umożliwi realny wpływ pracowników 

naukowych na rozwój dyscypliny, którą reprezentują. To prawda, to wielka 

odpowiedzialność, ale przede wszystkim jednak niezwykła szansa na kreowanie rozwoju 

dyscypliny naukowej. Nowa struktura uczelni wskazuje też tendencję rozwoju naszego 

Uniwersytetu. Po kilku latach budowania Instytutu Nauk o Zdrowiu od nowego roku 

akademickiego w naszej strukturze funkcjonować będzie Wydział Nauk Medycznych i Nauk 

o Zdrowiu. Już dziś organizacyjne przygotowujemy się do rozpoczęcia roku akademickiego 

2019/2020 w nowych strukturach.  

Kontynuując prace nad wdrażaniem nowej Ustawy w kwietniu powołaliśmy pierwszą 

Radę Uczelni, która nie tylko jest ustawowym organem, ale jestem przekonana, że przede 

wszystkim jest grupą osób, które swoim doświadczeniem i zaangażowaniem będą wspierały 

rozwój naszej Uczelni. Rada Uczelni już rozpoczęła swoją działalność pracując nad nowym 

Statutem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. I mam przyjemność poinformować 

Państwa, że dokładnie tydzień temu Senatu Uniwersytetu jednogłośnie podjął uchwałę w 

sprawie uchwalenia statutu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, który wejdzie w 

życie z dniem 1 października 2019 r.  W prace nad nowym Statutem  zaangażowany był 

specjalnie powołany zespół statutowy oraz Senacka Komisja Statutowo-Regulaminowa, a 

sam projekt został poddany szerokim konsultacjom wśród całej społeczności akademickiej. 

Przed nami teraz zakończenie prac nad regulaminami szczegółowo precyzującymi 

funkcjonowanie uniwersytetu.  

Szanowni Państwo, 

Nowoczesność i innowacje to pojęcia, które nierozerwalnie związane są z myśleniem 

o przyszłości naszej uczelni. Dotyczy to jednak nie tylko badań naukowych, ale także 

rozwiązań organizacyjnych i technologicznych uprawniających pracę i komunikację. 

Śledząc bieżące trendy w sposobach komunikowania naukowych treści wdrożyliśmy w 

Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach platformę służącą 

do zarządzania procesem wydawniczym i publikowaniem czasopism online - Open Journal 

Systems 3.  To rozwiązanie technologiczne, które wspiera zespół redakcyjny i usprawnia 
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komunikację pomiędzy redaktorami, autorami, recenzentami, itp. Olbrzymią zaletą platformy 

OJS jest to, że zawartość czasopisma jest automatycznie indeksowana przez Google 

Scholar. A dostępne indeksy, możliwość przeglądania i przeszukiwania zawartości 

czasopisma sprawiają, że OJS jest niewątpliwie bardzo funkcjonalnym narzędziem dla 

czytelników.  

Inną dziedzinę uniwersyteckiego życia usprawnimy implementując aplikację Mobilny 

USOS. Ta bezpłatna aplikacja stworzona została z myślą o użytkownikach smartfonów i jest 

w pełni kompatybilna ze znaną nam wszystkim – pracownikom i studentom - witryną 

USOSweb. Już wkrótce będzie można skorzystać z aplikacji na urządzeniach mobilnych, co 

z pewnością usprawni także komunikację i przepływ informacji. Teraz będzie można mieć 

nas stale przy sobie. 

Szanowni Państwo, 

Nasz tegoroczny jubileusz zbiega się z 15-leciem wejścia Polski do Unii Europejskiej, 

Wówczas to przed nami wszystkimi szeroko otworzyły się drzwi do nowych możliwości. Dziś 

mogę bez wahania powiedzieć, że nasz Uniwersytet naprawdę wykorzystał swoją szansę na 

dynamiczny rozwój i wymianę międzynarodową, na modernizację infrastruktury i rozwój 

kapitału ludzkiego – w znacznej mierze dzięki środkom z funduszy strukturalnych. Już w 

2005 roku rozpoczęliśmy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projekt  "Rewaloryzacja 

Pałacu Ogińskich w Siedlcach - Rozwój Instytutu Informatyki AP", za który w 2008 roku 

otrzymaliśmy wyróżnienie w pierwszej edycji konkursu Polska Pięknieje – 7 cudów unijnych 

w kategorii zabytek. Także dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych powstał ten 

niezwykły gmach Wydziału Humanistycznego, w którym mam dziś przyjemność Państwa 

gościć. Łącznie w ciągu 15-lat w uczelni zrealizowaliśmy projekty – zarówno inwestycyjne jak 

i kompetencyjne – na blisko 150 milionów złotych.  

Drodzy Goście i Przyjaciele naszego Uniwersytetu!  

Przyjmijcie dziś Państwo serdeczne podziękowania za wsparcie dla wszystkich 

podejmowanych przez Uniwersytet działań, za życzliwość i zaangażowanie, za niezmienną 

obecność w życiu społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach.  

Szanowni Państwo, 

Jeanne Moreau powiedziała, że: 

Najpiękniejsze są wspomnienia, które ma się jeszcze przed sobą. 
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Życzę więc wszystkim Państwu, żebyśmy wspólnie tworzyli niezwykłe wspomnienia, które 

prowadzić nas będą do kolejnych jubileuszów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach. Tak wiele mamy jeszcze przed sobą. 

Wszystkiego najlepszego nasza droga Alma Mater!  

 


