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Podstawowe informacje o Centrum Kultury i Języka Polskiego UJK w 
Kielcach

Historia

Centrum  Kultury  i  Języka  Polskiego  jest  jednostką  wydziałową  Wydziału

Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Powstało w 2015 r. na podstawie § 5 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego

Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Władze CKiJP UJK

Pierwszym  kierownikiem  Centrum  była  dr  hab.  prof.  UJK  Marzena

Marczewska,  która  pełniła  swoje  obowiązki  w latach 2015-2020.  Pierwszym

zastępcą kierownika był dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan.

Od 2020 r.  kierownikiem Centrum jest  dr  hab.  prof.  UJK Stanisław Cygan.

Również od 2020 roku zastępcą kierownika jest dr Katarzyna Ostrowska.

Cele

Działalność CKiJP obejmuje: 

 Dydaktykę: organizację zajęć pod nazwą język polski - lektorat 

dla studentów obcokrajowców pierwszego roku studiów licencjackich 

i jednolitych studiów magisterskich  
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 Organizacje  zajęć  języka  polskiego  dla  studentów  przebywających  na

UJK  w  Kielcach  w  ramach  programu  Erasmus+  oraz  komercyjnych

kursów języka polskiego/dokształcających języka polskiego jako obcego.

 CKiJP  organizowało  w  ramach  współpracy  z  Instytutem  Konfucjusza

organizuje  kursy  dokształcające  z  języka  polskiego,  a  także

współorganizowało zajęcia na temat różnych aspektów kultury chińskiej

(teatr,  film  itp.),  odczyty,  pokazy  filmowe,  wystawy  i  inne  imprezy

kulturalne

 Od  początku  swojego  istnienia  CKiJP  koncentruje  swoją  działalność

dydaktyczną  na  studentach  obcokrajowcach,  ze  szczególnym

uwzględnieniem na grupach studentów ukraińskich, organizując dla nich

zajęcia z języka polskiego z wykwalifikowanymi lektorami.

 Organizowanie  lektoratów  z  języka  polskiego  w  ramach  programu

Erasmus+ 
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Budynek Wydziału Humanistycznego UJK przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w którym mieści

się Centrum Kultury i Języka Polskiego.

Szczegółowa oferta kursów organizowanych przez CKiJP UJK

 Erasmus+ – 30 godzin lektoratów, 3 pkt ECTS

 Zajęcia z języka polskiego dla studentów obcokrajowców – I semestr: 60

godzin, 2 pkt ECTS; II semestr; 60 godzin, 2 pkt ECTS

 Komercyjne kursy języka polskiego (Szkoła letnia języka polskiego)

 Kursy języka chińskiego (do roku 2019)
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Krótki przewodnik turystyczny po Kielcach

Kielce to miasto położone w sercu Gór Świętokrzyskich. Przecina je rzeka Silnica, a na jego

terenie  znajduje  się  szereg  rezerwatów  przyrody,  takich  jak:  Kadzielnia,  Karczówka,

Ślichowice,  Wietrznia  czy  Biesak-Białogon.  Jego  najwyższym  wzniesieniem  jest  Góra

Telegraf – 408 m n.p.m., natomiast najniższym dolina Silnicy – 260 m n.p.m. To położone w

centralnej Polsce miasto liczy około 180 tys. mieszkańców, a  jego powierzchnia to około 110

km kw. 

Od Krakowa dzieli je 117 km, a od Warszawy (stolicy Polski) 170 km.

Dojazd do Kielc 
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Do  Kielc  można  dojechać  autokarem  (PKS)  lub  pociągiem  (PKP).  Jeśli  posiadasz  już

legitymację studencką wybieraj bilet ulgowy. Ceny za przejazd w jedną stronę do Krakowa

lub Warszawy wahają się w granicach 25–50 zł. Przejazdy  autokarowe oferowane są przez

firmy,  takie  jak:  Polski  Bus  czy  Muszkieter   (http://www.polskibus.com/pl/index.htm)

(http://www.muszkieter.pl/).

Bilet  możesz  nabyć  bezpośrednio  u  kierowcy,  jednak  nie  masz  wówczas  zapewnionego

miejsca w autokarze.

Możesz również kupić bilet za pośrednictwem internetu, masz zapewnione miejsce 

w autokarze, w większości przypadków nie musisz drukować biletu, wystarczy że masz go 

na tablecie lub telefonie.

Jeżeli  chcesz  zaoszczędzić  pieniądze  –wybieraj  podróże  koleją  (cena  około  20-30  zł).

Przejazdy  kolejowe  oferowane  są  przez  Polskie  Koleje  Państwowe (PKP).  Bilety  można

zakupić  

za  pośrednictwem  strony  internetowej:  http://rozklad-pkp.pl (gdzie   znajdziesz wszelkie

niezbędne  informacje  dotyczące  rozkładu  jazdy), a także w aplikacji Koleo, ale  również  

w  kasie  na  dworcu. Najlepiej wybieraj przejazdy bezpośrednie, w czasie których nie musisz

przesiadać się do kolejnego pociągu na innym dworcu.

Komunikacja miejska

W Kielcach można poruszać się po mieście autobusami. Powszechnie stosowaną opcją jest

zakup biletu:  jednorazowego/40-minutowego – cena:  1,70 zł  –3,40 zł;  jednogodzinnego –

cena: 1,80 –3,60 zł. Bilety  można  kupić  w  kioskach  ruchu,  które  znajdują  się  przy

przystankach  autobusowych,  oraz  w  automatach  na  wybranych  przystankach  lub

bezpośrednio  w autobusie.  Automaty  przyjmują  wyłącznie  drobne  kwoty  i  wydają  resztę

pieniędzy.  Aby   wyszukać   interesujące   Cię   połączenie,   wejdź   na   stronę:

http://ztm.kielce.pl/ w zakładkę „rozkłady jazdy” (wyszukiwanie wg numerów autobusów)

lub „szukaj połączenia” (wg ulic).
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Kultura 

W  Kielcach  znajdują  się  różne  zabytki  i  ciekawe  obiekty,  takie  jak  Pałac  Biskupów

Krakowskich,  bazylika    Katedralna,  Pałacyk    Zielińskiego,  Dworek  Laszczyków.

Reprezentacyjną ulicą Kielc jest ulica Henryka Sienkiewicza, która ma długość około 1270 m

i rozciąga się pomiędzy dworcem kolejowym (plac Niepodległości) oraz placem Moniuszki. 

W centrum Kielc znajdują się ośrodki kultury, takie jak: 

- Kieleckie Centrum Kultury

- Młodzieżowy Dom Kultury 

- Centrum Kultury „Zameczek”

- teatry: Teatr im. Stefana Żeromskiego, Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”, Kielecki, Teatr Tańca

- muzea:  Muzeum Narodowe, Muzeum Zabawek i Zabawy, Muzeum Lat Szkolnych Stefana

Żeromskiego.

Interesujące miejsca

Kielce położone są  w bezpośrednim pobliżu najstarszego łańcucha górskiego

Europy – liczącego 500 mln lat pasma Gór Świętokrzyskich, obfitującego 

w liczne znaleziska skamieniałości  z czasów dinozaurów o światowej wadze.

Samo miasto  również  obfituje  w liczne miejsca,  które  warto odwiedzić.  Oto

wybrane z nich:
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Muzeum zabawek i zabawy

Źródło:  https://swietokrzyskie.travel/informator_turystyczny/zabytki/muzeum_zabawek_i_zabawy_w_kielcach

fot. N. Ziernik

Adres: plac Wolności 2, 25-367 Kielce

    Ceny biletów:

        Normalny 15 zł (obejmuje także wstęp do Muzeum Laurensa Hamonda)

Ulgowy 8 zł (dzieci, młodzież, studenci, nauczyciele, emeryci, renciści, osoby

niepełnosprawne; (obejmuje także wstęp do Muzeum Laurensa Hamonda)

        W sobotę wstęp bezpłatny.
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Dworzec autobusowy PKS – „Spodek”

 Źródło:  https://www.se.pl/kielce/nareszcie-kielecki-spodek-oficjalnie-gotowy-kiedy-wjada-pierwsze-autobusy-

aa-zPaN-ybA9-kk8g.html

Adres: ul. Czarnowska 12, 25-504 Kielce
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Rezerwat przyrody „Kadzielnia”

 

Źródło: https://mynaszlaku.pl/kadzielnia-miejsce-ktore-warto-zobaczyc-bedac-w-kielcach/

Kadzielnia  to  malownicze  wzgórze  w  południowo-zachodniej  części  Kielc

zbudowane z wapieni górnodewońskich. W sercu rezerwatu znajduje się Jezioro

Szmaragdowe. Na Kadzielni znajduje się Amfiteatr, na którego scenie odbywają

się liczne wydarzenia kulturalne. 

Adres: Aleja Legionów 1
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