Piêtnaœcie lat temu grupa 49 profesorów, w wiêkszoœci z Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk i innych uczelni warszawskich, zorganizowanych w
Akademickim Towarzystwie Edukacyjno-Naukowym "ATENA" zareje-

strowanym 25 maja 1994 r. w S¹dzie Wojewódzkim w Warszawie,
utworzy³a Wy¿sz¹ Szko³ê Humanistyczn¹ w Pu³tusku. Dziêki staraniom tej grupy, na czele z prof. dr
hab. Andrzejem Bartnickim, pierwszym rektorem uczelni, 21 lipca

1994 r. zosta³a ona wpisana do rejestru uczelni niepañstwowych
pod nr 43.
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Czekaj¹ nowe wyzwania
O wyborze Pu³tuska zadecydowa³y: tradycja, wsparcie miejscowych w³adz z ówczesnym burmistrzem Tadeuszem Polakiem,
wola i determinacja profesorów, zebranie przez nich zasobów niezbêdnych do podjêcia starañ o rejestracjê szko³y wy¿szej.
Pocz¹tkowo uczelnia otrzyma³a zgodê Ministerstwa Edukacji Narodowej, po wczeœniejszej aprobacie Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, na uruchomienie 3 kierunków studiów: pedagogicznego, filologii polskiej i historycznego oraz uprawnienia do
nadawania absolwentom tytu³u licencjata. W 2 lata póŸniej, czyli w 1996 r. przyznano jej,
po szczegó³owej inspekcji poziomu kszta³cenia, uprawnienia do prowadzenia studiów
magisterskich na okres 25 lat.
W 1995 r. powsta³y kolejne wydzia³y: nauk politycznych, który w 1997 r. uzyska³ prawo
do nadawania tytu³u magistra, administracji i nieistniej¹cy ju¿ dzisiaj kierunek ochrona
œrodowiska, obydwa na poziomie licencjatu. W kolejnych latach powsta³y wydzia³y turystyki, hotelarstwa i promocji œrodowiska oraz socjologii.
W roku akademickim 1994/1995 studia rozpoczê³o prawie 2200 studentów, w tym
420 osób na studiach stacjonarnych i ponad 1800 na studiach zaocznych. Wpisowe i
czesne, do dzisiaj regulowane jedynie wskaŸnikami inflacji, by³o i jest wystarczaj¹ce na
pokrycie kosztów sprawnego funkcjonowania uczelni.
W okresie 15 lat istnienia uczelnia, której patronem jest, od 22 marca 2002 r., zmar³y
9 lutego 1999 r. Aleksander Gieysztor, wykszta³ci³a prawie 42 tys. studentów, tj. 2-krotnie
wiêcej ni¿ wynosi liczba mieszkañców Pu³tuska. W wyniku pozytywnej oceny jakoœci
kszta³cenia - 19 wrzeœnia 2006 r. minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego nada³ uczelni
miano Akademii Humanistycznej.
Dyplom Akademii Humanistycznej jest powszechnie traktowany jako œwiadectwo
dobrej jakoœci, a nasi absolwenci maj¹ mniejsze k³opoty ze znalezieniem pracy w swoich specjalnoœciach ni¿ osoby koñcz¹ce studia w innych polskich uczelniach. Warto
wspomnieæ, ¿e indeks nr 1 uzyska³a studentka Wydzia³u Pedagogicznego Ewa Maria
Makówka, która obroni³a pracê licencjack¹ pod kierunkiem prof. Kaliny Bartnickiej. Z
kolei dyplom licencjacki z nr 1 otrzyma³a na tym samym wydziale Anna Beata Baprawska
17 lutego 1996 r. za pracê pt. ”Uwarunkowania œrodowiskowe kompetencji komunikacyjnej uczniów”, napisan¹ pod kierunkiem prof. Stefana Mieszalskiego. W roku 1998
pierwszy dyplom z wyró¿nieniem otrzyma³a absolwentka filologii polskiej – Agnieszka
Kruszyñska, obecnie doktor – pracownik naukowo-dydaktyczny AH.
Potwierdzeniem dobrej jakoœci kszta³cenia sta³o siê przyznanie uczelni uprawnieñ
do nadawania stopnia naukowego doktora. W 2001 r. uzyska³ je Wydzia³ Historyczny,
a w 2002 r. Wydzia³ Nauk Politycznych. £¹cznie do czerwca br. obroniono w Akademii
30 dysertacji doktorskich.
Pierwsz¹ pracê doktorsk¹ na naszej uczelni obroni³ 13 czerwca 2003 r. i uzyska³
dyplom nr 1 dra nauk humanistycznych, wówczas asystent, dzisiaj prodziekan Wydzia³u
Historycznego AH - Rados³aw Wojciech Lolo. Jego dysertacja pt. „Opinie i stanowiska
szlachty Rzeczypospolitej wobec wojny trzydziestoletniej do 1635 r.” , napisana pod
kierunkiem prof. Jana Dziêgielewskiego i nader pozytywnie zrecenzowana przez profesorów Jaremê Maciszewskiego i Henryka Samsonowicza, zosta³a opublikowana.
Pierwsz¹ pracê doktorsk¹ pt. „Partie polityczne w województwie ciechanowskim na
Wydziale Nauk Politycznych obroni³ w 2004 r. Rados³aw Walczak. Zosta³a ona równie¿
opublikowana. Piêciu naszych pracowników uzyska³o stopieñ dr. hab., a trzech zosta³o
profesorami tytularnymi.
Wydzia³ Nauk Politycznych i uczelniê pu³tusk¹ promuj¹ organizowane konkursy i od
2003 r. olimpiady wiedzy o Unii Europejskiej. AH jest jedyn¹ uczelni¹ niepañstwow¹
organizuj¹c¹ na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego takie przedsiêwziêcie. Od 2007 r. w AH zlokalizowany jest fina³ okrêgowej olimpiady o Polsce i Œwiecie
Wspó³czesnym.
Uczelnia opracowa³a oryginalne programy nauczania na wszystkich wydzia³ach i
systematycznie je ulepsza, dostosowuj¹c do potrzeb i zainteresowañ studentów, wymogów rynku, standardów programowych MNiSW. W procesie edukacyjnym du¿y nacisk
po³o¿ono na spójnoœæ i rzetelnoœæ treœci nauczania, umo¿liwienie studentom uzyskania
- stosownie do kryteriów obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej - licencjatu, a nastêpnie
magisterium, zgodnie z tzw. Procesem Boloñskim. Przyk³adamy wielk¹ uwagê do nauczania jêzyków obcych, zw³aszcza na studiach stacjonarnych. Wysok¹ jakoœæ zapewnia doœwiadczony zespó³ lektorów, nowoczesne laboratorium jêzykowe, liczne pomoce
audiowizualne, wyjazdy zagraniczne.
Dum¹ naszej uczelni jest nowoczesna biblioteka, o powierzchni prawie 2000 tys. m
kw., której piêæ lat temu nadano imiê Andrzeja Bartnickiego, licz¹ca ponad 135 tys.
tytu³ów. Wiele ksi¹¿ek i czasopism uzyskano dziêki licznym darowiznom, w tym zw³aszcza naszych profesorów. Korzystanie z biblioteki uczelnianej u³atwiaj¹ najnowoczeœniejsze techniki informacji i przekazu elektronicznego. Jest ona dostêpna bez ¿adnych
ograniczeñ, tak¿e dla mieszkañców Pu³tuska.
Pracownicy naukowi uczelni opublikowali przesz³o 350 ksi¹¿ek, w tym 16 tytu³ów w
roku 2004. Pierwsz¹ publikacj¹ w 1995 r. by³a ksi¹¿ka prof. Barbary Jakubowskiej pt.
„Ruch ludowy wobec przesz³oœci narodowej (do 1939 r.)”. Nasze ksi¹¿ki ciesz¹ siê uznaniem œrodowiska naukowego w Polsce, a probierzem ich wartoœci s¹ liczne nagrody na
Targach Ksi¹¿ki – krajowych i miêdzynarodowych. Regularnie ukazuje siê 5 czasopism
uczelnianych, w tym „Rocznik Nauk Politycznych”, „Pu³tusk. Studia z dziejów miasta i
regionu”, „Studia Mazowieckie”, „Artes Liberales” oraz „Spo³eczeñstwo i polityka”.
Wy³¹cznie z w³asnych œrodków uczelnia wybudowa³a, obiekty dydaktyczne o ³¹cznej
powierzchni ponad 22 tys. m kw. oraz hotel studencki (akademik) o powierzchni u¿ytkowej prawie 2000 m kw.
Troska o wysoki poziom zajêæ dydaktycznych jest naczelnym celem kierownictwa i
nauczycieli akademickich. Pu³tuska uczelnia utrzymuje taki poziom, o czym œwiadczy jej
powodzenie wœród kandydatów na studia ze wszystkich czêœci Polski. Od lat zajmuje
najwy¿sze pozycje w rankingach najlepszych uczelni niepañstwowych o profilu humanistyczno-pedagogicznym. Zaliczona zosta³a do grupy 16 uczelni polskich "klasy miêdzynarodowej".
Usytuowana na pó³nocnym Mazowszu, zapewniaj¹ca nale¿yt¹ jakoœæ kszta³cenia
na 7 wydzia³ach i w przesz³o 30 specjalnoœciach, przy stale polepszaj¹cej siê infrastruk-

turze uczelnianej, Akademia Humanistyczna znalaz³a siê na liœcie krajowych uczelni o
niezaprzeczalnym presti¿u i renomie. Umo¿liwia niezamo¿nej m³odzie¿y ze wsi i ma³ych
miasteczek dostêp do studiów wy¿szych.
Uczelnia na trwa³e wpisa³a siê mocno w rozwój Pu³tuska i Ciechanowa. Sta³a siê
czynnikiem awansu cywilizacyjnego, o¿ywi³a ¿ycie kulturalne na pó³nocnym Mazowszu.
Wsparcie ówczesnych w³adz miejskich Pu³tuska i wojewódzkich Ciechanowa, ¿yczliwoœæ biskupów p³ockich, zw³aszcza ks. bp. dr. Zygmunta Kamiñskiego umo¿liwi³y integracjê nauczycieli akademickich i studentów ze œrodowiskiem regionalnym i lokalnym.
Nieocenionej pomocy udzieli³o nam duchowieñstwo Pu³tuska, proboszczowie wszystkich parafii – ksiê¿a: Wies³aw Kosek, Józef Gawlik, Tadeusz Kowalczyk, Wincenty Szmydt.
Uczelnia wspiera³a i wspiera miasto. Profesorowie AH sfinansowali rekonstrukcjê i
odnowienie o³tarza œw. Stanis³awa Kostki w kolegiacie pu³tuskiej, zebrali tak¿e przesz³o
25 tys. dolarów na przywrócenie do œwietnoœci jej XVI-wiecznych fresków i stall. Dziêki
œrodkom finansowym uczelni odnowiono grób uczestnika powstania listopadowego
1830/31 pu³kownika Aleksandra Konopki oraz powstañców styczniowych 1863, a tak¿e
¿o³nierzy poleg³ych w zmaganiach z najazdem bolszewickim w 1920 r. i hitlerowskim w
1939 r. Z pomocy materialnej AH korzysta Miejskie Centrum Kultury i Sztuki, a tak¿e
instytucje i organizacje spo³eczno-kulturalne i sportowe, szko³y pañstwowe podstawowe i œrednie, biblioteki, muzeum regionalne w Pu³tusku i Ciechanowie, zak³ady opieki
spo³ecznej. W³adze Pu³tuska i powiatu pu³tuskiego doceniaj¹ rangê i znaczenie Akademii Humanistycznej dla rozwoju i promocji miasta i regionu. Wyrazem znakomitej wrêcz
wspó³pracy i wspó³dzia³ania sta³o siê przyznanie czterem profesorom naszej uczelni
honorowego obywatelstwa grodu nad Narwi¹. To zaszczytne wyró¿nienie otrzymali w
kolejnoœci: Andrzej Bartnicki, Aleksander Gieysztor, Adam Koseski, Henryk Samsonowicz. Za zas³ugi dla uczelni honorowymi cz³onkami za³o¿yciela Akademii – Akademickiego Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego „ATENA” zosta³o 15 mieszkañców Pu³tuska.
Akademia by³a wspó³organizatorem kilkudziesiêciu konferencji krajowych i miêdzynarodowych, w tym tak¿e poœwiêconych dziejom Mazowsza.
Pierwsz¹ konferencjê w 1995 r. zorganizowano w 75. rocznicê wojny polsko-bolszewickiej i poœwiêcono walkom na Mazowszu, w tym o Pu³tusk i Ciechanów. W dziesi¹t¹
rocznicê istnienia uczelni, w maju 2004 r., mia³a miejsce miêdzynarodowa konferencja
poœwiêcona 60 rocznicy wybuchu powstania Warszawskiego 1944 r., a towarzyszy³o jej
7 wydanie przez AH znakomitej ksi¹¿ki profesora Jana Ciechanowskiego. W roku akademickim 2008/2009 zorganizowano 6 konferencji krajowych i miêdzynarodowych.
AH czynnie uczestniczy w stowarzyszeniowych formach wspó³pracy i solidarnoœci
grupowej uczelni pañstwowych i niepañstwowych. Bierze udzia³ w pracach Konferencji
Rektorów Uczelni Niepañstwowych (KRUN), w Stowarzyszeniu Rektorów i Za³o¿ycieli
Uczelni Niepañstwowych, Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich (KRASP)
oraz Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich (KRUN). W lutym br. goœciliœmy Prezydium KRAP, które obradowa³o nad za³o¿eniami reformy systemu szkolnictwa wy¿szego. W posiedzeniu udzia³ wziê³a minister Edukacji i Szkolnictwa Wy¿szego – Barbara
Kudrycka. Uczelnia zosta³a przyjêta do presti¿owego Stowarzyszenia Santiago de Compostela, skupiaj¹cego ponad 60 szkó³ wy¿szych z 20 krajów (w tym 4 z Polski) - jaka
jedyna uczelnia niepañstwowa w Polsce. Nale¿y tak¿e do presti¿owego Europejskiego
Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA).
W ¿yciu studentów wa¿n¹ rolê pe³ni ich samorz¹d. Powsta³o wiele ró¿nego typu
organizacji studenckich, które s¹ czêœci¹ ogólnopolskiego ruchu m³odzie¿owego, albo
maj¹ charakter wewn¹trz uczelniany. Studenci maj¹ do dyspozycji Klub Studenta o pow.
800 m kw. Dobrze rozwija siê Akademicki Zwi¹zek Sportowy. Reprezentacje sportowe
AH uczestnicz¹ z sukcesami w ogólnopolskich zawodach uczelni pañstwowych i niepañstwowych. Studenci o uzdolnieniach artystycznych mog¹ spróbowaæ w³asnych si³ w
studenckich teatrach. Obecnie dzia³aj¹ dwa teatry (kierowane przez zawodowych aktorów): „Zwierciad³o” z repertuarem klasycznym oraz „Teatr 5-ciu Atmosfer” realizuj¹cy
m.in. spektakle uliczne. Dzia³a Zespó³ Pieœni i Tañca Ludowego Puszczy Bia³ej.
Do sta³ego kalendarza imprez wesz³y majowe Juwenalia w nadnarwiañskim grodzie, zwane Pu³tuskaliami. Tak¿e du¿¹ widowniê – nie tylko studentów, ale i mieszkañców Pu³tuska – przyci¹ga Festiwal Teatrów Studenckich „Atena”.
Liczn¹ grupê studentów AH skupia Stowarzyszenie Katolickiej M³odzie¿y Akademickiej, które jest najaktywniejsz¹ organizacj¹ tego typu w polskich szko³ach wy¿szych.
Wielka w tym zas³uga duszpasterza akademickiego ks. Jacka Go³êbiewskiego.

M³odzie¿ akademicka udziela siê w pracy spo³ecznej. Stara siê przychodziæ z pomoc¹ ludziom starszym, ubogim, przede wszystkim dzieciom potrzebuj¹cym wsparcia.
Do dobrej naszej tradycji nale¿y studencki wolontariat, wspieraj¹cy w tym zakresie wysi³ki ks. Józefa Gawlika – proboszcza parafii œw. Józefa w Pu³tusku. Wolontariusze w³¹czaj¹ siê tak¿e w prace Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, zbieraj¹ fundusze dla
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
W okresie 15 lat pu³tuska uczelnia sta³a siê cenionym partnerem w miêdzynarodowych krêgach akademickich.
Od kilku lat owocnie wspó³pracujemy z Pañstwowym Rosyjskim Uniwersytetem im. I.
Kanta, koncentruj¹c siê na kwestiach wspólnej odpowiedzialnoœci za dziedzictwo kulturowe dzisiejszego pogranicza Polski i Rosji, rozwijaj¹c opiekê metodyczn¹ nad nauczaniem jêzyka polskiego oraz wspomagaj¹c studia europejskie w Kaliningradzie. Wspó³pracujemy z Bia³oruskim Uniwersytetem Pañstwowym w Miñsku i uniwersytetem Grodnie oraz uczelniami ukraiñskimi w Ostrogu, Lwowie i Krzemieñcu. Podpisaliœmy porozumienie z Uniwersytetem w K³ajpedzie. Cieszy nas intensywna wspó³praca z renomowan¹ uczelni¹ niepubliczn¹, Moskiewsk¹ Akademi¹ Ekonomiki i Prawa, dzia³aj¹c¹ tak¿e w wielu regionach Rosji. Bliskie kontakty ³¹cz¹ nas z Uniwersytetami w Smoleñsku,
Nowogorodzie, Nowosybirsku. Kszta³cimy na studiach I i II stopnia oraz na seminariach
doktoranckich ponad 80 osób z Ukrainy, Bia³orusi, Mo³dowy i Rosji.
Akademia Humanistyczna dysponuje nowoczesnym systemem informatycznym zapewniaj¹cym wszechstronne kontakty ze œwiatem. System ten to nie tylko swobodny
dostêp studentów do Internetu (tak¿e z pokojów w domu akademickim), ale przede
wszystkim usprawnienie dydaktyki, pracy administracji i stworzenie efektywnych mo¿liwoœci zdalnego kszta³cenia.
Sprawdzi³y siê takie formy otwarcia na œwiat, jak studenckie debaty europejskie, olimpiady i konkursy adresowane do szkó³ œrednich, spotkania z ambasadorami i goœæmi z
zagranicy, wybitnymi politykami, których ca³¹ plejadê goœciliœmy na naszej uczelni, ¿e
wymieniê tylko prezydentów: Lecha Wa³êsê, Aleksandra Kwaœniewskiego i Wojciecha
Jaruzelskiego; premierów i wicepremierów: Tadeusza Mazowieckiego, Jerzego Buzka,
Leszka Millera, Józefa Oleksego, W³odzimierza Cimoszewicza, Grzegorza Ko³odkê,
Leszka Balcerowicza, Jerzego Hausnera; marsza³ków Sejmu i Senatu RP, pos³ów, senatorów i ministrów: Longina Pastusiaka, Marka Borowskiego, Tomasza Na³êcza, Donalda Tuska; Mariana Krzaklewskiego, Romana Giertycha, Bronis³awa Geremka, Jacka
Saryusza-Wolskiego, Danutê Hübner, Bronis³awa Komorowskiego i wielu innych, w tym
niemal wszystkich ministrów edukacji narodowej. Z naszymi studentami i mieszkañcami
Pu³tuska spotykali siê przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego Pat Cox oraz ambasadorowie 25. misji i placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce. Popularnoœci¹ cieszy³y siê dyskusje ekumeniczne z udzia³em hierarchów wyznañ chrzeœcijañskich, judaizmu i buddyzmu.
Akademia troszczy siê o pami¹tki i tradycje kultury duchowej i materialnej. Pragniemy, by nasze wielokulturowe dziedzictwo dobrze s³u¿y³o wspó³czesnym wyzwaniom
wspó³pracy miêdzynarodowej. Chcemy, aby nasza uczelnia dawa³a przyk³ad troski o
humanistyczne walory tego dziedzictwa. W tej intencji w Warszawie, Sierpcu i Ciechanowie upamiêtniliœmy mazowieckich rycerzy pielgrzymuj¹cych przed bitw¹ pod Grunwaldem do dalekiej œwi¹tyni w Santiago de Compostela. W Pu³tusku i Krakowie, wespó³
z Uniwersytetem Jagielloñskim i Wy¿szym Seminarium Duchownym w P³ocku, uwieczniliœmy dzia³alnoœæ biskupa Andrzeja Noskowskiego, który w czasach renesansu stworzy³ w Pu³tusku europejski oœrodek oœwiaty i kultury. Odnotowaliœmy znaczenie Ksiêstwa
Warszawskiego i epoki napoleoñskiej na szlaku od Pu³tuska do Tyl¿y poprzez pami¹tkowe tablice w Pu³tusku, Ostródzie, Kamieñcu i Frydlandzie. Rosyjskiej publicznoœci
literackiej udostêpniliœmy po raz pierwszy poezje Norwida i Ga³czyñskiego, Leœmiana i
Tuwima, sponsoruj¹c wydanie ich dzie³ po rosyjsku i promuj¹c je w Moskwie. Przygotowujemy wydanie poezji W³. Broniewskiego.
W latach II wojny œwiatowej i po jej zakoñczeniu zniknê³y niemal ca³kowicie œlady
wielowiekowej obecnoœci kultury ¿ydowskiej. W ho³dzie tej spo³ecznoœci, przez wieki
zamieszkuj¹cej ziemiê pu³tusk¹, ofiarom holocaustu Akademia wznios³a w 2004 r. pomnik i dba o ocala³e fragmenty kultury ¿ydowskiej.
Najwiêkszym osi¹gniêciem Akademii, wydarzeniem w skali œwiatowej, sta³o siê odnalezienie grobu miko³aja Kopernika w archikatedrze we Fromborku i identyfikacja to¿samoœci znajduj¹cych siê w nim szcz¹tków kostnych. Odkrycia tego dokona³ zespó³ Instytutu Antropologii i Archeologii naszej uczelni pod kierunkiem prof. Jerzego G¹ssowskiego. Trwaj¹ce od 2005 r. prace zakoñczy³y siê sukcesem w roku 2008 dziêki wsparciu
bp. dr. Jacka Jezierskiego, prepozyta archikatedry oraz pomocy prof. Karola Piaseckiego i insp. Dariusza Zajdla z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy
G³ównej Policji. Badania kodu genetycznego DNA, dofinansowane przez Fundacjê Bankow¹ im. Leopolda Kronenberga, City Handlowy, przeprowadzone w Uppsali wykaza³y,
¿e po 200 latach poszukiwañ grobu s³awnego astronoma zosta³y odnalezione jego
doczesne szcz¹tki.
Koñcz¹c to skrócone z koniecznoœci podsumowanie dorobku mam œwiadomoœæ, ¿e
w nadchodz¹cym 15-leciu czekaj¹ nas nowe wyzwania. Zmieniaj¹ siê realia wewnêtrzne i miêdzynarodowe naszej dzia³alnoœci. Wymagaæ to bêdzie, jeœli chcemy zapewniæ
dalszy pomyœlny rozwój uczelni, wysi³ku nie mniejszego ni¿ na pocz¹tku naszej drogi.
Wierzê, ¿e przy wsparciu instytucji odpowiedzialnych za edukacjê narodow¹ i szkolnictwo wy¿sze, pomocy w³adz wojewódzkich Mazowsza i Urzêdu Marsza³kowskiego, powiatowych i miejskich Pu³tuska i Ciechanowa, organizacji spo³ecznych i kulturalnych,
ca³ej spo³ecznoœci „nadnarwiañskiego Oxfordu”, wszystkich ludzi dobrej woli i poczucia
s³u¿by dla dobra wspólnego, AH im. Aleksandra Gieysztora bêdzie utrwalaæ swoj¹ tradycjê, a sukcesy minionego piêtnastolecia wzbogaci o nowe osi¹gniêcia.
AdamKoseski
Wyst¹pienie JM Rektora Adama Koseskiego do ksiêgi wydanej z okzaji Jubileuszu 15lecia Uczelni

