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Od Redakcji      

Po blisko rocznej przerwie ukazuje się 
kolejny numer czasopisma uczelnianego 
„Z Życia Uniwersytetu”. Zmienił się tytuł pe-
riodyku, zgodnie ze zmianą nazwy uczelni, ale 
taka sama pozostała formuła pisma, które 
ma dokumentować życie uczelni, prezento-
wać jej dorobek, sylwetki ludzi, których osią-
gnięcia przyczyniają się do wzrostu prestiżu 
Uniwersytetu na mapie edukacyjnej kraju. 
Bez zmian pozostał też layout czasopisma, 
który będziemy starać się jak najbardziej 
uatrakcyjniać. 12 lat istnienia kwartalnika to 
nie tylko wpisanie się w historię uczelni ale 
przede wszystkim pozyskanie wiernego gro-
na Czytelników, którzy, jak sądzę, z radością 
przyjmą fakt kontynuowania jego edycji.  

Zmianie uległa forma pisma, które bę-
dzie ukazywać się w wersji elektronicznej 
na stronie www uczelni. Związane jest to 
z przejściowymi trudnościami finansowymi, 

w jakich znalazł się uniwersytet. Zapropo-
nowany przez rektora i przyjęty przez senat 
Program naprawczy już przynosi pierwsze 
pozytywne efekty. Kryzys gospodarczy i tsu-
nami demograficzne spowodowały, że szkol-
nictwo wyższe przeżywa w Polsce poważny 
kryzys. Tylko konsekwentna polityka ekono-
miczna władz uczelni może doprowadzić do 
wyjścia na prostą. 

Redakcja czasopisma ma nadzieję, 
że w niedługiej przyszłości wróci dotych-
czasowa wersja jego wydawania. Teraz za-
praszamy do zapoznania się z interesującą 
zawartością nr 1/45/2013 „Z Życia Uniwer-
sytetu”. 

Wojciech Bielawski
redaktor naczelny  

CZASOPISMO – ELEKTRONICZNIE
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Senat

Porządek posiedzenia Senatu  w  dniu  7 
lutego 2013 roku

 
1. Zatwierdzenie szczegółowego termina-

rza czynności wyborczych związanych 
z wyborem dziekanów i prodziekanów 
Wydziałów: Filologiczno-Pedagogicz-
nego, Informatyki i Matematyki, Nauk 
o Zdrowiu i Kultury Fizycznej na okres 
od 1.09.2013r. do 31.08.2016r. tj. na 
kadencję uzupełniającą  2012-2016.

2. Sprostowanie błędów w programie 
naprawczym Uczelni na lata 2012-
2015 uchwalonym przez Senat w dniu 
21 września 2012r. uchwałą Nr 000-
9/3/2012.

3. Złożenie przez Rektora sprawozdania 
z realizacji  programu naprawczego 
Uczelni za IV kwartał 2012 r.

4. Upoważnienie przez Senat  Rektora do 
wprowadzania niezbędnych korekt 
planu rzeczowo-finansowego Uczelni 
na 2012 rok w zakresie struktury przy-
chodów i kosztów.

5. Określenie przez Senat efektów kształ-
cenia dla programu kształcenia dla kie-
runku „Grafika” studia drugiego stopnia 
o profilu kształcenia ogólnoakademickim 
prowadzone w formie stacjonarnej i nie-
stacjonarnej przez Wydział Sztuki.

6. Określenie przez Senat efektów kształ-
cenia dla programu kształcenia dla 
kierunku „Inżynieria odnawialnych źró-
deł energii” studia pierwszego stopnia 
o profilu kształcenia ogólnoakademic-
kim prowadzone w formie stacjonarnej 
i niestacjonarnej przez Wydział Mecha-
niczny.

7. Określenie przez Senat efektów kształ-
cenia dla programów  kształcenia dla 
kierunków:

• „Pedagogika” studia drugiego stopnia 
o profilu kształcenia ogólnoakademic-
kim prowadzone w formie stacjonarnej 
i niestacjonarnej,

•        „Kulturoznawstwo europejskie” 
studia pierwszego stopnia o profilu 
kształcenia ogólnoakademickim prowa-
dzone  w formie stacjonarnej,

•         „Praca socjalna” studia pierwszego 
stopnia o profilu kształcenia ogólno-
akademickim prowadzone  w formie 
stacjonarnej i niestacjonarnej przez 
Wydział Filologiczno-Pedagogiczny.

8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji 
kierunku studiów „Edukacja Technicz-
no-Informatyczna” prowadzonego na 
Wydziale Informatyki i Matematyki na 
poziomie studiów stacjonarnych i nie-
stacjonarnych pierwszego i drugiego 
stopnia.

9.  Zmiana  do uchwały Nr 000-2/9/2010 
Senatu PRad. im. K. Pułaskiego z dnia 
25 marca 2010r. w sprawie zaopiniowa-
nia regulaminu Wydziału Materiałoznaw-
stwa, Technologii i Wzornictwa.

10. Zmiana do uchwały Nr 000-2/8/2010 
Senatu PRad. im. K. Pułaskiego z dnia 
25 marca 2010r. w sprawie zaopiniowa-
nia regulaminu Wydziału Ekonomiczne-
go (z późn. zm.).

11. Analiza procesu dydaktycznego i obcią-
żeń dydaktycznych za rok akademicki 
2011/2012.

12. Przedstawienie Senatowi przez Rektora 
sprawozdania z działalności Uczelni za 
rok akademicki 2011/2012.

13. Sprawy różne.
 

Porządek posiedzenia Senatu  w  dniu 21 
marca 2013 r.

 
1.   Wręczenie pracownikom Uczelni odzna-

czeń  państwowych przez Wicewojewo-
dę Mazowieckiego.

2.   Zmiana uchwały Nr 000-1/1/2012 Se-
natu PRad z dnia 26.01.2012 r., którą 
powołano Uczelnianą Komisję Wybor-
czą na  kadencję  2012-2016  (z późn. 
zm.).

3.  Zatwierdzenie przez Senat Księgi zna-
ku.

4.   Stwierdzenie przez Senat zgodności 
Regulaminu samorządu studenckiego 
z ustawą i statutem Uczelni.

5.  Określenie przez Senat efektów kształ-
cenia dla programu kształcenia dla kie-
runku „Budownictwo” studia pierwszego 

stopnia o profilu ogólnoakademickim 
prowadzonego w formie stacjonarnej 
i niestacjonarnej na Wydziale Mecha-
nicznym.

6.   Określenie przez Senat efektów kształce-
nia dla programu kształcenia dla kierunku 
„Pielęgniarstwo” studia drugiego stopnia 
o profilu praktycznym prowadzonego 
w formie stacjonarnej i niestacjonarnej 
na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury 
Fizycznej. 

7.   Określenie przez Senat efektów kształ-
cenia dla programu kształcenia dla 
kierunku „Informatyka” studia drugiego 
stopnia o profilu ogólnoakademickim 
prowadzonego w formie stacjonarnej 
i niestacjonarnej na Wydziale Informatyki 
i Matematyki.

8.   Wyrażenie przez Senat opinii w spra-
wie zawarcia przez Rektora umowy 
o współpracy pomiędzy Uniwersyte-
tem Technologiczno-Humanistycznym 
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
a Instytutem Mechaniki Technicznej 
Ukraińskiej Akademii Nauk i Agencji Ba-
dań Kosmicznych w Dniepropietrowsku 
(Ukraina).

9.   Wyrażenie przez Senat opinii w spra-
wie zawarcia przez Rektora umowy 
o współpracy pomiędzy Uniwersytetem 
Technologiczno-Humanistycznym im. 
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu a Fir-
mą Scheidt & Bachmann Gmbh Breite 
Straße 132 41238 MÖNCHENGLAD-
BACH (Niemcy). 

10. Sprawy różne.

Aneta Mirosz
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Styczeń  2013   
–  J.M Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik wziął udział 

w konferencji naukowej „Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, 
Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w wodzie” w Szczyrku. 

– J.M. Rektor wziął udział w posiedzeniu Polskiej Komisji Akredy-
tacyjnej, które poświęcone było podsumowaniu ocen instytucjo-
nalnych prowadzonych przez PKA w 2012 roku. 

–  J.M. Rektor przebywał w Niemczech na Dniach Otwartych firmy 
DMG MORI SEIKI.  

Luty 2013 
–  J.M. Rektor uczestniczył w otwarciu Radomskiego Centrum Inno-

wacji i Technologii.  
–  w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie J.M. Rektor spotkał 

się z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbarą Kudrycką.  
–  J.M. Rektor przebywał na Międzynarodowych Targach Poznań-

skich, w których brali udział także studenci naszej uczelni z Wy-
działu Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, prezentujący 
zaprojektowane przez siebie kolekcje obuwia.  

Kronika rektorska
styczeń- marzec 2013

–  W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego J.M. Rektor uczest-
niczył w spotkaniu z minister Barbarą Kudrycką.  

– W Ministerstwie  Nauki i Szkolnictwa Wyższego J.M. Rektor wziął 
udział w spotkaniu z wiceministrem Markiem Ratajczakiem.  

Marzec  2013
–  J.M. Rektora wziął udział w Konferencji Rektorów Polskich Uczelni 

Technicznych w Zielonej Górze. 
–  J.M. Rektor uczestniczył w posiedzeniu Komisji Akredytacyjnej 

Uczelni Technicznych w Krakowie. 
–  J.M. Rektor wziął udział w Warszawie w posiedzeniu Mazowieckiej 

Rady Innowacyjności, które poświęcone było propozycjom ram 
inteligentnej specjalizacji dla Mazowsza.   

–  J.M. Rektor wziął udział w pierwszym w nowej kadencji posie-
dzeniu Rady Patronackiej naszej uczelni.   

–  J.M. Rektor uczestniczył w Ministerstwie Skarbu w spotkaniu 
z ministrem Mikołajem Budzanowskim. 

Aneta Mirosz

ORGANIZACJA
Zarządzenia Rektora

R-1/2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. w spra-
wie: 
1) utworzenia Biura Obsługi Studenta 1 

z siedzibą na Wydziale Transportu i Elek-
trotechniki, Biura Obsługi Studenta 2 
z siedzibą na Wydziale Ekonomicznym 
i Biura Obsługi Studenta 3 z siedzibą na 
Wydziale Mechanicznym, 

2) likwidacji Dziekanatów: Wydziału Eko-
nomicznego, Wydziału Filologiczno-
Pedagogicznego, Wydziału Informatyki 
i Matematyki, Wydziału Materiałoznaw-
stwa, Technologii i Wzornictwa, Wydziału 
Mechanicznego, Wydziału Nauk o Zdro-
wiu i Kultury Fizycznej, Wydziału Sztuki 
oraz Wydziału Transportu i Elektrotechniki 
w wyniku ich restrukturyzacji, 

3) zmiany regulaminu organizacyjnego 
uczelni (zarządzenie R-1/95 z dnia 9 
stycznia 1995 r. tekst jednolity ogłoszony 
zarządzeniem R-29/2012 z dnia 29 maja 
2012 r. z późn. zm.). 

R-2/2013 z dnia 4 stycznia 2013 r. w spra-
wie: 
powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 
od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grud-
nia 2016 r.
R-3/2013 z dnia 4 stycznia 2013 r. w spra-
wie: 

powołania Rady Jednostek Międzywydzia-
łowych na kadencję od dnia 1 stycznia 
2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 
R-4/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. 
w sprawie:
1) wprowadzenia Centralnego Systemu 

Autoryzacji dostępu do systemów infor-
matycznych UTH Rad.,

2) elektronicznego sposobu wprowadzania 
ocen do systemu „Dziekanat”,

3) elektronicznego publikowania wewnętrz-
nych aktów normatywnych Rektora

R-5/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. 
w sprawie: 
zmian strukturalnych w Wydziale Ekono-
micznym.
R-6/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. 
w sprawie: 
aktualizacji schematu struktury organizacyj-
nej podstawowych jednostek organizacyj-
nych stanowiącego załącznik nr 3 do statutu 
Uczelni.
R-7/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. 
w sprawie: 
utraty mocy zarządzenia R-2/2011 Rektora 
z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie wpro-
wadzenia planu zatrudnienia pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi 
w jednostkach organizacyjnych Uczelni.
R-8/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. 
w sprawie: 

wprowadzenia „Regulaminu kursów do-
kształcających w Uniwersytecie Technolo-
giczno-Humanistycznym im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu”.
R-9/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. 
w sprawie: 
wprowadzenia Instrukcji dotyczącej od-
powiedzialności materialnej pracowników 
Uczelni.
R-10/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. 
w sprawie: 
redagowania i funkcjonowania oficjalnej 
strony internetowej Uczelni.
R-11/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. 
w sprawie: 
wzoru oświadczenia nauczyciela akade-
mickiego o zaliczeniu do uprawnień do 
nadawania stopni naukowych i stopni 
w zakresie sztuki.
R-12/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. w spra-
wie: 
określenia Regulaminu przyznawania stypen-
diów doktoranckich oraz tryb przyznawania 
ich zwiększenia z dotacji projakościowej 
doktorantom stacjonarnych studiów dok-
toranckich Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu.
R-13/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. w spra-
wie: 
monitorowania karier zawodowych absol-
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wentów Uniwersytetu Technologiczno – 
Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu.
R-14/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. 
w sprawie: 
powołania Komisji ds. Likwidacji Aparatury 
Naukowo- Badawczej i Dydaktycznej.
R-15/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w spra-
wie  wprowadzenia:
1) Instrukcji w zakresie organizacji zaopa-

trzenia jednostek organizacyjnych w ma-
teriały i obiegu dokumentów dotyczących 
gospodarki materiałowej po likwidacji 
magazynów w uczelni,

2) Regulaminu Magazynu Depozytowego 
w uczelni.

R-16/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. 
w sprawie: 
zmian strukturalnych w Wydziale Materiało-
znawstwa, Technologii i Wzornictwa
R-17/2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie: 
1) utworzenia Stanowiska Pracy ds. Wydzia-

łowych Budżetów 1, Stanowiska Pracy ds. 
Wydziałowych Budżetów 2 i Stanowiska 
Pracy ds. Wydziałowych Budżetów 3,

2) likwidacji Stanowisk Pracy ds. Budżeto-
wych podporządkowanych dziekanom 
wydziałów w wyniku ich restruktury-
zacji,

3) zmiany regulaminu organizacyjnego 
uczelni (zarządzenie R-1/95 z dnia 9 
stycznia 1995 r. tekst jednolity ogłoszony 
zarządzeniem R-29/2012 z dnia 29 maja 
2012 r. z późn. zm.).

R-18/2013 z dnia 5 marca 2013 r. w spra-
wie: 
struktury organizacyjnej oraz obsady stano-
wisk kierowniczych podstawowych jednostek 
organizacyjnych i jednostek administracyj-
nych Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu.
R-19/2013 z dnia 11 marca 2013 r. 
w sprawie: 
powołania Rektorskiego Zespołu ds. opi-
niowania wniosków o ordery, odznaczenia 
i medale dla pracowników uczelni.
R-20/2013 z dnia 15 marca 2013 r. 
w sprawie: 
wprowadzenia w życie Regulaminu Chóru 
Akademickiego Uniwersytetu Technologicz-
no-Humanistycznego im. KazimierzaPuła-
skiego w Radomiu.
R-21/2013 z dnia 15 marca 2013 r. 
w sprawie: 
wydawania zaświadczeń dla studentów 
i doktorantów ubiegających się o otrzymanie 
kredytu lub pożyczki studenckiej oraz wyła-
niania 5% najlepszych absolwentów uczelni 
dla celów umarzania przez banki 20% po-
życzki lub kredytu studenckiego.
R-22/2013 z dnia 22 marca 2013 r. 
w sprawie: 
zmian Regulaminu pracy uczelni.
R-23/2013 z dnia 25 marca 2013 r. 
w sprawie: 
ogłoszenia uchwały Nr 000-2/2/2013 Senatu 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycz-

nego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zatwier-
dzenia Księgi znaku.
R-24/2013 z dnia 25 marca 2013 r. 
w sprawie: 
ogłoszenia uchwały Nr 000-2/1/2013 Senatu 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycz-
nego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie:
1) zmiany uchwały Nr 000-1/1/2012 Senatu 

PRad. z dnia 26 stycznia 2012 r., którą 
powołano Uczelnianą Komisję Wyborczą 
na kadencję 2012 – 2016,

2) ustalenia aktualnego składu Uczelnianej 
Komisji Wyborczej na kadencję 2012-
2016.

R-25/2013 z dnia 27 marca 2013 r. 
w sprawie: 
przyznawania ulg i preferencji członkom 
Chóru Akademickiego oraz zniżek w opłacie 
za miejsce w Domu Studenta dla członków 
Rad Mieszkańców i Służby Porządkowej.
R-26/2013 z dnia 27 marca 2013 r. 
w sprawie: 
wysokości stypendium doktoranckiego 
oraz wysokości zwiększenia stypendium 
doktoranckiego z dotacji projakościowej 
dla uczestników stacjonarnych studiów 
doktoranckich.
R-27/2013 z dnia z dnia 27 marca 2013 r. 
w sprawie: 
powołania Zespołu Rektorskiego ds. Kon-
troli Zarządczej w UTH Rad. oraz powo-
łania koordynatora ds. kontroli zarządczej 
w uczelni

Aneksy Rektora Uniwersytetu Technolo-
giczno- Humanistycznego im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu

• ANEKS NR 1 z dnia 24 stycznia 2013 r. 
do zarządzenia R-2/2013 z dnia 4 stycznia 
2013 r. w sprawie: powołania Rady Biblio-
tecznej na kadencję od dnia 1 stycznia 
2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

• ANEKS NR 1 z dnia 24 stycznia 2013 
r. do zarządzenia R-3/2013 z dnia 4 
stycznia 2013 r. w sprawie: powołania 
Rady Jednostek Międzywydziałowych na 
kadencję od dnia 1 stycznia 2013 r. do 
dnia 31 grudnia 2016 r.

• ANEKS NR 1 z dnia 4 lutego 2013 r. do 
zarządzenia R-19/2012 z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie: organizacji roku 
akademickiego 2012/2013.

• ANEKS NR 1 z dnia 22 lutego 2013 r. do 
zarządzenia R-52/2012 z dnia 26 wrze-
śnia 2012 r. w sprawie: 1) wprowadzenia 
„Zasad elektronicznego planowania 
obciążeń dydaktycznych dla nauczycieli 
akademickich i układania rozkładów zajęć 
dydaktycznych w systemie „Dziekanat”, 
2) stopniowego wdrażania tych zasad.

• ANEKS NR 1 z dnia 4 marca 2013 r. 
do zarządzenia R-59/2012 z dnia 15 
października 2012 r. w sprawie: wy-
nagrodzenia nauczycieli akademickich 
będących pracownikami Uniwersytetu 

Technologiczno – Humanistycznego im. 
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu za pro-
wadzenie zajęć dydaktycznych w godzi-
nach ponadwymiarowych oraz za zajęcia 
dydaktyczne prowadzone na podstawie 
umów o dzieło przez specjalistów nie-
będących nauczycielami akademickimi 
Uniwersytetu Technologiczno – Huma-
nistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu.

• ANEKS NR 2 z dnia 21 lutego 2013 r. 
do zarządzenia R-42/2012 z dnia 29 
czerwca 2012 r. w sprawie: odpłatności 
za świadczone usługi edukacyjne w roku 
akademickim 2012/2013 dla studentów/
doktorantów studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych.

• ANEKS NR 3 z dnia 17 stycznia 2013 r. 
do zarządzenia R-19/2007 z dnia 31 lipca 
2007 r. w sprawie: powołania Rektorskie-
go Zespołu ds. nagród dla nauczycieli 
akademickich.

• ANEKS NR 5 z dnia 10 stycznia 2013 r. 
do zarządzenia R-4/2006 z dnia 5 maja 
2006 r. w sprawie: wprowadzenia Regula-
minu Uczelnianego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych.

• ANEKS NR 8 z dnia 8 lutego 2013 r. do 
zarządzenia R-10/2010 z dnia 19 kwiet-
nia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia 
Regulaminów Wydziałów Uniwersytetu 
Technologiczno- Humanistycznego im. 
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

• ANEKS NR 9 z dnia 28 lutego 2013 r. do 
zarządzenia R-10/2010 z dnia 19 kwiet-
nia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia 
Regulaminów Wydziałów Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego im. 
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

• ANEKS NR 16 z dnia 17 stycznia 2013 r. do 
zarządzenia R-8/2010 z dnia 9 kwietnia 
2010 r. w sprawie: wprowadzenia wyka-
zu identyfikatorów cyfrowych i symboli 
literowych jednostek w Uczelni.

• ANEKS NR 17 z dnia 22 stycznia 2013 r. 
 Rektora Uniwersytetu Technologicz-

no-Humanistycznego im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu do zarządzenia 
R-8/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. 
w sprawie: wprowadzenia wykazu identy-
fikatorów cyfrowych i symboli literowych 
jednostek w Uczelni.

• ANEKS NR 18 z dnia 5 marca 2013 r. do 
zarządzenia R-8/2010 z dnia 9 kwietnia 
2010 r. w sprawie: wprowadzenia wyka-
zu identyfikatorów cyfrowych i symboli 
literowych jednostek w Uczelni.

Polecenia służbowe Rektora Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego im. Ka-
zimierza Pułaskiego w Radomiu

• POLECENIE SŁUŻBOWE NR 1/2013 
z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie: 
przeprowadzenia szkolenia dla nauczy-
cieli akademickich Uczelni w zakresie 
wprowadzania ocen i zaliczeń w systemie 
informatycznym Dziekanat.
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• POLECENIE SŁUŻBOWE NR 2/2013 
z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie: 
przeprowadzenia szkolenia dla nauczy-
cieli akademickich Uczelni w zakresie 
wprowadzania ocen i zaliczeń w systemie 
informatycznym Dziekanat.

• POLECENIE SŁUŻBOWE NR 3/2013 
z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie: 
prawidłowego przebiegu procesu dydak-
tycznego w Uczelni.

• POLECENIE SŁUŻBOWE NR 4/2013 
z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie: 

określenia zasad wprowadzania i genero-
wania list stypendialnych dla studentów 
tzw. kierunków zamawianych.

Pisma okólne Rektora Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Humanistycznego im. Kazimie-
rza Pułaskiego w Radomiu

• PISMO OKÓLNE NR 1/2013 z dnia 
7 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia 
w 2013 roku dodatkowych dni wolnych 
od pracy i ich odpracowania.

• PISMO OKÓLNE NR 2/2013 z dnia 19 
marca 2013 r. w sprawie: prowadzenia 
drogą elektroniczną korespondencji do-
tyczącej życzeń świątecznych.

• PISMO OKÓLNE NR 3/2013 z dnia 25 
marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia 
przez Uczelnianą Radę Samorządu Stu-
denckiego Uniwersytetu – Regulaminu 
Samorządu Studenckiego.

Aneta Mirosz

W dniu 21 marca 2013 roku odbyło się 
posiedzenie Senatu Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Humanistycznego im. Kazi-
mierza Pułaskiego w Radomiu, podczas 
którego miało miejsce uroczyste wręczenie 
pracownikom naszej uczelni odznaczeń 
państwowych przyznanych przez Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego. Odznaczenia w imieniu 
prezydenta wręczył wicewojewoda ma-
zowiecki Dariusz Piątek, który gościnnie 
wziął udział w posiedzeniu Senatu naszej 
uczelni.
                 

Złotymi Krzyżam Zasługi zostali odzna-
czeni: Sławomir Bukowski - prorektor 

ds. rozwoju kadry i współpracy z zagranicą, 
Mirosław Gidlewski z Wydziału Mechanicz-
nego, Ryszard Świetlik z Wydziału Materiało-
znawstwa, Technologii i Wzornictwa.

Brązowym Krzyżem Zasługi został 
odznaczony Roman Pniewski z Wydziału 
Transportu i Elektrotechniki

Złote Medale za Długoletnią Służbę 
otrzymali: Zenon Kacprzak z Działu Apa-
ratury, Zaopatrzenia i Transportu, Andrzej 
Różycki z Wydziału Mechanicznego. 

Srebrnym Medalem za Długoletnią 
Służbę odznaczona została Halina Perczak 
z Wydziału Ekonomicznego.

List gratulacyjny z rąk wicewojewody 
oraz J.M. Rektora - prof. dr hab. inż. Zbignie-
wa Łukasika otrzymała również studentka 
Wydziału Materiałoznawstwa Technologii 
i Wzornictwa Aleksandara Szczęsna, która 
zdobyła tyutuł II Wicemiss Polonia 2012.

Aneta Mirosz

W uznaniu zasług

ODZNACZENI PRACOWNICY

Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymuje Andrzej Różycki.
Z lewej rektor prof. Zbigniew Łukasik

Złoty Krzyż Zasługi z rąk wicewojewody mazowieckiego Dariusza Piątka 
otrzymuje prorektor Sławomir Bukowski



8 Z Życia Politechniki

W dniu 21 lutego 2013 roku zostały za-
warte przez Uniwersytet Technologiczno 
- Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu dwa Porozumienia o współpra-
cy w zakresie organizacji i przeprowadze-
nia odpłatnych dwusemestralnych Studiów 
Podyplomowych pod roboczym tytułem 
„Nowoczesne Usługi Biznesowe”. 

Pierwsze porozumienie zawarte zostało 
ze Spółką Poland Business Park XI Sp. 

z o.o., drugie natomiast z czterema spółka-
mi miejskimi: Radomskim Towarzystwem 
Budownictwa Społecznego „Administrator” 
Sp. z o.o. Radomskim Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej „RADPEC” Sp. Akcyjna, 
Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. 
z o.o. i Przedsiębiorstwem Produkcyjno - 
Usługowo- Handlowym „RADKOM” Sp. 
z o.o.

Studia Podyplomowe będące przed-
miotem zawartych porozumień skierowane 
są do absolwentów studiów pierwszego 
oraz drugiego stopnia różnych kierunków 
studiów, zainteresowanych specjalizowa-
niem się w branży usług outsourcingowych. 
Zajęcia odbywać się będą w trybie studiów 
niestacjonarnych, tj. w weekendy i potrwają 
2 semestry. W porozumieniach założone 
zostało uruchomienie 2 ciągów studiów - 
rozpoczęcie pierwszego zaplanowano na 
początek kwietnia 2013 roku. Drugi ciąg 
natomiast rozpocznie się w październiku 
br. Koszt studiów wyniesie jedynie 500 zł 
za semestr. 

Zawarte Porozumienia zakładają współ-
pracę w zakresie uruchomiania tych studiów, 
które zapewnią odpowiednio wykształconą 
kadrę zarówno dla aktualnie działających 
na terenie naszego miasta i regionu firm, 
jak i potencjalnych inwestorów. Sektor no-
woczesnych usług biznesowych jest jedną 
z najszybciej rozwijających się branż 
w naszym kraju. Z badania przygotowanego 
w 2012 roku przez Związek Liderów Sektora 
Usług Biznesowych w Polsce wynika, że dzia-
ła tu 375 centrów usługowych z udziałem 
kapitału zagranicznego. Łącznie znalazło 
w nich zatrudnienie ponad 100 tys. osób, 
a sama branża rozrasta się o 25% w skali roku. 
Dostrzegając potencjał tego sektora, nasza 
uczelnia we współpracy z władzami Urzędu 
Miasta w Radomiu oraz wiodącymi spółkami 
miejskimi – Radomskim Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej, Wodociągami Miej-
skimi, Przedsiębiorstwem Produkcyjno-

NOWOCZESNE 
USŁUGI BIZNESOWE

Studia Podyplomowe 

Handlowo-Usługowym „RADKOM”, RTBS 
„Administrator” i Spółką Poland Business 
Park XI Sp. z o.o. – uruchamia program stu-
diów podyplomowych „Nowoczesne Usługi 
Biznesowe”.

Podczas poświęconej podpisanym 
porozumieniom konferencji prasowej Igor 
Marszałkiewicz – wiceprezydent Radomia 
mówił: „Mam nadzieję, że to jest dobry po-
czątek długotrwałej i owocnej współpracy. Na 
razie zaangażowany się tylko spółki miejskie. 
Liczę, że inne podmioty z miasta też będą 
wchodzić w ta inicjatywę”. Podkreślał, że ma 
nadzieję, że z czasem będzie coraz więcej 
dobrze przygotowanych do podjęcia pracy 
absolwentów studiów podyplomowych, 
a zaangażowanie innych firm sprawi, że bę-
dzie można na działania przeznaczyć dużo 
większe nakłady finansowe. 

Duże zadowolenie ze współpracy wyraził 
również Mirosław Szydelski, członek zarządu 
Poland Business Park XI Sp. z o.o., którzy 
przekonywał: „Z wielką radością wpisujemy 
się w inicjatywę Uczelni, ponieważ nasze 
doświadczenia są bardzo podobne. Wszędzie 
napotykamy na ten sam problem, nie tylko 
w Radomiu, ale także w Warszawie. Młodzi 
kandydaci do pracy, często absolwenci stu-
diów wyższych, nie rozumieją praktycznych 

aspektów wiedzy danego kierunku. Nie 
potrafią wiedzy teoretycznej przełożyć do 
użytecznych rozwiązań. Ten nacisk na prak-
tykę to niezwykle istotny element kształcenia. 
Zdajemy sobie sprawę, że te studia nie roz-
wiążą problemu, ale z całą pewnością jest 
to pierwszy krok w tym kierunku, z którego 
bardzo się cieszymy”. 

Roczne Studia podyplomowe mają na 
celu przygotowanie absolwentów do pod-
jęcia pracy w sektorze nowoczesnych usług 
biznesowych. Będzie to kompendium prak-
tycznej i rzetelnej wiedzy obejmującej m.in. 
Rachunkowość i Finanse, Business English, 
Analizę Danych i Podejmowanie Decyzji, 
Negocjacje, Planowanie i Wyznaczanie 
Celów, Efektywną Pracę w Zespole oraz 
tzw. umiejętności miękkie (z ang. soft skills). 
Program studiów zapewni wysoki poziom 
prowadzonych zajęć. Wśród wykładowców 
znajdzie się kadra dydaktyczna Uniwer-
sytetu Technologiczno-Humanistycznego, 
przedstawiciele PwC – jednej z najbardziej 
prestiżowych firm konsultingowych – oraz 
stowarzyszenia ASPIRE, które zrzesza naj-
większe światowe firmy z sektora nowo-
czesnych usług biznesowych działające na 
terenie Polski. 

Aneta Mirosz

Rektor prof. Zbigniew Łukasik i Igor Marszałkiewicz – wiceprezydent Radomia 
podcza konferencji prasowej poświęconej zawartym porozumieniom

Fot. Łukasz Wójcik
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Rada Wydziału Mechanicznego uchwałą 
nr IV/2/2012 z dnia 18 października 2012 r., 
powołała Radę Programową Wydziału Me-
chanicznego na kadencję do 31.08.2016, 
określając jej zadania i cele. 

W skład Rady weszli: Andrzej Kosztow-
niak, Prezydent Miasta Radomia, 

Andrzej Stanikowski, Prezes Zarządu ITM 
Poland Sp. z o.o., Andrzej Strzelczyk, Pre-
zes Zarządu PMP Poland Sp. z o.o., Jan 
Stańczyk, właściciel P.P.H. RADMOT, Roman 
Saczywko, właściciel P.P.H.U. ROSA-BUD, 
Zbigniew Grudzień, Kierownik Departamen-
tu Inżynieringu Mechanicznego DÜRR Polska 
Sp. z o.o., Wincenty Zeszuta, Prezez Zarządu 
Zeszuta Sp. z o.o. oraz władze i przedstawi-
ciele środowiska akademickiego wydziału.

Pierwsze posiedzenie Rady Programo-
wej odbyło się w dniu 7 lutego 2013 roku.  
Gościem honorowym spotkania był Jego 
Magnificencja Rektor Uniwersytetu Techno-
logiczno-Humanistycznego – prof. dr hab. 
inż. Zbigniew Łukasik. 

Zgodnie z zadaniami Rady, dyskutowano 
opracowanie strategii rozwoju Wydziału, 
ukierunkowanej na potrzeby i możliwości 
lokalnego przemysłu oraz rynku pracy. 
Wiele mówiono o promocji Wydziału Me-
chanicznego w środowisku pracodawców 

Określono strategię Wydziału Mechanicznego

RADA PROGRAMOWA

i społeczności regionu radomskiego, a tak-
że wspieraniu władz Wydziału w zakresie 
rozwoju bazy materialnej i wspomagania 
procesu dydaktycznego.

Szczególnie miłe były słowa przed-
stawicieli firm o dobrym przygotowaniu 
zawodowym absolwentów Wydziału Mecha-

nicznego. Kadra inżynierska tych firm składa 
się w dużej części właśnie z absolwentów 
Wydziału i Uczelni. W najbliższym planowa-
ne są kolejne  spotkania Rady, a także szereg 
inspirowanych przez nią przedsięwzięć oraz 
inicjatyw.

Aneta Mirosz

J.M. Rektor Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego prof. Zbigniew Łukasik 
wziął udział w uroczystym otwarciu w Ra-
domiu Centrum Innowacji i Technologii.

Centrum zainaugurowało swoją dzia-
łalność w dniu 11 marca 2013 roku. 

W uroczystości otwarcia wzięła udział m.in. 
marszałek sejmu – Ewa Kopacz, minister 
skarbu państwa – Mikołaj Budzanowski, 
prezes Agencji Rozwoju Przemysłu – Woj-

Uroczyste rozpoczęcie działalności

CENTRUM INNOWACJI 
I TECHNOLOGII

ciech Dąbrowski oraz parlamentarzyści 
i samorządowcy. 

Priorytetem działań Centrum jest two-
rzenie warunków jak najbardziej sprzyjają-
cych powstawaniu nowych firm i nowych 
miejsc pracy. Centrum będzie oferowało 
przedsiębiorcom usługi doradcze, związa-
ne z poszukiwaniem nowych technologii, 
pomagało w znalezieniu partnerów bizne-
sowych i pozyskaniu źródeł finansowania. 
W ramach swoich zadań podejmowało bę-

dzie również inicjatywy aktywizujące indywi-
dualnych przedsiębiorców i ich organizacje 
do działań innowacyjnych, kooperacyjnych 
i klastrowych. Eksperci Centrum przeanali-
zują rozwiązania technologiczne, genero-
wane przez instytucje naukowe i wskażą 
te o największym potencjalne rynkowym, 
a następnie pomogą w pozyskaniu dla nich 
komercyjnych odbiorców. 

Kluczowymi partnerami projektu są: 
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W dniu 27 marca 2013 roku obyło się 
posiedzenie Rady Patronackiej. Było to 
pierwsze posiedzenie w murach Uniwer-
sytetu Technologiczno-Humanistycznego 
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, a 
jednocześnie pierwsze w kadencji nowych 
władz uczelni. 

Rada Patronacka Uczelni utworzona zosta-
ła w 1996 roku. Jest ciałem społecznym 

o charakterze opiniodawczo-doradczym dla 
władz Uczelni w sprawach związanych z jej 
rozwojem i współpracą z instytucjami, organi-

Pierwsze posiedzenie w nowej kadencji

Rada Patronacka
zacjami i przedsiębiorstwami oraz władzami 
lokalnymi i samorządowymi.

Tradycyjnie spotkanie rozpoczął prze-
wodniczący Rady – mgr inż. Jerzy Kowal, 
który poinformował, że rektor Uniwersyte-
tu – prof. Zbigniew Łukasik zwrócił się do 
liderów przemysłu lokalnego, prezesów i 
dyrektorów spółek akcyjnych i cywilnych 
z propozycją przystąpienia do Rady Patro-
nackiej uczelni. Pierwszym punktem posie-
dzenia było zatem przyjęcie w poczet Rady 
nowych członków, wśród których znaleźli się: 
Zbigniew Banaszkiewicz – zastępca prezesa 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, Zbigniew Bojanowicz – prezes Zarzą-
du Zbyszko Company Sp. z o.o., Sławomir 
Cedro – prezes ZBT Sp. z o.o., Jarosław Ja-
skólski – P.P.H.U. „Jarmex”, Andrzej Kwiecień 
– prezes Zarządu „Vimex” S.A., Sylwester 
Krawczyk – właściciel Zakładu Masarskiego 
„Krawczyk”, Dariusz Magierek – właściciel 
firmy „INTERFACH”, Grzegorz Sibilski – dy-
rektor generalny Faurecia Automative Polska 
S.A., Sylwester Strzylak – prezes Alfa Star 
Biuro Podróży.

Zaproszeni goście podczas otwarcia Centrum Innowacji i Technologii
Fot. Łukasz Wójcik

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Fundacja 
Centrum Innowacji FIRE, Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowieckiego, Urząd 
Miejski w Radomiu, Instytut Technologii 
Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy 
w Radomiu oraz Uniwersytet Technologicz-

no-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskie-
go w Radomiu. 

Centrum będzie swoistego rodzaju po-
mostem pomiędzy nauką i  przemysłem oraz 
platformą do owocnej i dynamicznej współ-
pracy w tych dwóch dziedzinach. Będzie 

sprzyjać nie tylko rozwojowi gospodarczemu 
naszego regionu, ale także stanie się zna-
czącym czynnikiem  budowy innowacyjnej 
gospodarki całego Kraju. 

Aneta Mirosz
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Przewodniczący Rady Patronackiej Jerzy Kowal (z lewej) 
i rektor Uniwersytetu prof. Zbigniew Łukasik

Członkowie Rady Patronackiej

Podczas posiedzenia rektor prof. Zbi-
gniew Łukasik, zgodnie z przyjętymi zada-
niami funkcjonowania Rady Patronackiej, 
przedstawił jej członkom sprawozdanie 
z działalności uczelni. Mówił o prestiżu, 
jaki Uczelnia odniosła przyjmując nową 
nazwę Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu. Podziękował również członkom 
Rady za zrozumienie i jednogłośne wsparcie 
inicjatywy, której efektem jest utworzenie 
uniwersytetu w naszym mieście. Rektor 
przedstawił także trudną sytuację finansową 
uczelni. Mówił o zadłużeniu i problemach, 
jakie napotkał, obejmując funkcję rektora 
we wrześniu 2012 roku oraz o działaniach, 
które musiał podjąć w celu ratowania Uni-
wersytetu. Mówił: „Zgodnie z ustawą Prawo 
o szkolnictwie wyższym zobowiązani byliśmy 
do opracowania planu naprawczego, który 
został zatwierdzony przez Senat 21 września 
2012 roku, a następnie trafił do ministerstwa. 
Przyjęty plan naprawczy na lata 2012-2015 
zakłada szereg czasem drastycznych zmian 
i konieczną konsekwentną restrukturyzację 
zatrudnienia.” Następnie prof. Z. Łukasik 
przedstawił członkom Rady obecny poziom 
zatrudnienia na uczelni oraz szereg działań, 
jakie ujęte zostały w przyjętym programie 
naprawczym i, z realizacji którego skru-
pulatnie ministerstwo nas rozlicza. Rektor 
podkreślał jednocześnie: „Podjęte przeze 
mnie działania i sukcesywna realizacja planu 
naprawczego przynoszą dynamiczne efekty. 
Droga jednak przed nami daleka, ale już 
obecnie po pół roku mojego kierownictwa, 
uczelnia po raz pierwszy od 6 lat zamyka rok 
dodatnim bilansem”. 

Podczas swojego wystąpienia rektor 
jednoznacznie stwierdził, że Uniwersytet 

jest uczelnią publiczną, która powinna być 
dobrem nas wszystkich, nie tylko władz 
uniwersytetu, ale także władz lokalnych, 
samorządowych oraz działających w naszej 
okolicy przedsiębiorstw. Zwrócił ponadto 
uwagę na konieczność silnej i owocnej 
współpracy pomiędzy uczelnią a przedsię-
biorstwami, czego efektem powinno być 
zbudowanie, tak potrzebnych przy obecnej 
sytuacji gospodarczej kraju i świata, trwałych 
powiązań badawczo-rozwojowych sfery 
nauki i lokalnego przemysłu. Mówił: „Wspól-
nie możemy stworzyć tu w Radomiu silny 
ośrodek akademicki przygotowujący dobrze 
wykwalifikowanych, gotowych do podjęcia 

pracy, ambitnych i widzących potrzebę 
nieustannego uczenia się młodych ludzi. To 
oni są naszą wspólną siłą. Tworząc bowiem 
kształcącą na wysokim poziomie uczelnię, 
także pod względem praktycznym, stworzymy 
mocny region, przyciągający nowych inwesto-
rów, nowe firmy, a tym samym zachęcający 
do pozostania w naszym mieście młodych, 
wykształconych ludzi.” 

Podczas posiedzenia Rady Patronackiej 
odbyły się także wybory Prezydium Rady. 
Przewodniczącym Rady na kolejną 2- let-
nią kadencję został mgr inż. Jerzy Kowal 
- wiceprezes Zarządu BCC, Kanclerz Loży 
Radomskiej. Wiceprzewodniczącymi na-
tomiast zostali: inż. Andrzej Celej - prezes 
Zarządu dyrektor generalny ZTE RADOM 

Sp. z o.o. w Radomiu oraz inż. 
Ryszard Szczygielski - prezes Za-
rządu Kombud Invest Sp. z o.o. 
w Radomiu, przewodniczący Rady 
Nadzorczej Zakładów Automatyki 
KOMBUD S.A. w Radomiu. 

W czasie posiedzenie człon-
kowie Rady minutą ciszy uczcili 
pamięć zmarłego Tadeusza Wydry 
- byłego studenta naszej uczelni, 
dyrektora Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy, pracownika centralnych 
instytucji państwowych oraz przy-
jaciela wielu członków Rady. 

Aneta Mirosz
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W dniu 30 listopada 2012 roku pre-
zydent RP Bronisław Komorowski, 

w obecności prezesa Polskiej Akademii 
Nauk prof. Michała Kleibera, wręczył akty 
nominacyjne nauczycielom akademickim 
oraz pracownikom nauki i sztuki. Podczas 
tej uroczystości, tytuł profesora nauk tech-
nicznych uzyskał Tadeusz Andrzej Opara, 
pracownik Wydziału Mechanicznego Uni-
wersytetu Technologiczno-Humanistyczne-
go w Radomiu.

Tadeusz Andrzej Opara urodził się 
w dniu 30.11.1952 roku w Wałbrzychu. 
Po ukończe niu Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu, 
rozpoczął studia w Woj skowej Akademii 
Technicznej w Warszawie na Wydziale 
Chemii i Fizyki Technicznej, które ukończył 
w 1977 r., uzyskując tytuł magistra inżynie-
ra fizyki technicznej w zakresie elektro niki 
kwantowej i ciała stałego. Po ukończeniu 
studiów rozpoczął pracę w Instytucie Fi-

Tadeusz Andrzej Opara
profesor nauk technicznych

Prezydent RP Bronisław Komorowski wręcza nominację profesorską Tadeuszowi Opara

Personalia

Urodził się w 1951 roku w Piasecznie. 
W latach 1977-1982 studiował na 

Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem 
otrzymał w pracowni malarstwa prof. Stefana 
Gierowskiego w 1982 roku (aneksy w opra-
cowaniach: grafiki prof. Haliny Chrostow-
skiej, kompozycji prof. Romana Owidzkiego 
i tkaniny prof. Wojciecha Sadley’a). Zajmuje 

się malarstwem i rysunkiem. W roku 2002 
obronił pracę doktorską i uzyskał kwalifikacje 
I stopnia a w roku 2005 po obronie pracy ha-
bilitacyjnej uzyskał stpień naukowy doktora 
habilitowanego.

Profesor zwyczajny, prowadzący pracow-
nię malarstwa i rysunku na Wydziale Sztuki 
UTH im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
oraz prowadzący pracownię malarstwa 
i rysunku na ASP w Warszawie 

Uzyskał stypendium Ministra Kultury 
i Sztuki za osiągnięcia na studiach (1981), 
stypendium Fundacji Kultury (1993), Sty-
pendium Ministra Kultury i Sztuki (1999). 

Nagrody, wyróżnienia: Konkurs Joana 
Miro, 1984, rysunek; Triennale Tadeusza 
Kulisiewicza, 1987, rysunek; IV Triennale 
Sacrum, Częstochowa, 2000, malarstwo, 
rysunek; Nagroda Talens’a - GRAND PRIX, 
2001, malarstwo; GRAND PRIX  V Trien-
nale Współczesny Rysunek Polski, 2002, 
Lubaczów; II Nagroda – Międzynarodowe 
Biennale Miniatury, 2002, Częstochowa;   
I Nagroda - III Międzynarodowe Biennale 
Miniatury, 2004, Częstochowa; Nagroda 
Rektora ASP w Warszawie za osiągnięcia 
pedagogiczne, 2012, Warszawa. 

Prace prof. Apoloniusza Węgłówskiego 
były prezentowane na wielu wystawach 
w Polsce i za granicą. Było to 29 wystaw in-
dywidualnych malarstwa, tkanin i rysunku 

oraz 182 wystawy zbiorowe w Polsce i za 
granicą. 

Prace Apoloniusza Węgłowskiego znaj-
dują się w zbiorach: Biblioteki Narodowej, 
Centrum Sztuki Studio w Warszawie, Ga-
lerii 72 w Chełmie, Muzeum Archidiecezji 
Warszawskiej, Muzeum ASP w Warszawie, 
Muzeum Narodowego w Warszawie, Mu-
zeum Okręgowego w Bydgoszczy, Muzeum 
Okręgowego w Kaliszu, Muzeum Sztuki 
w Lubaczowie, Muzeum Sztuki Konkretnej 
w Świeradowie-Zdroju, Muzeum Sztuki 
na Majdanku, Muzeum Sztuki Współcze-
snej w Bohum (Niemcy), Muzeum Śląskim 
w Katowicach, Museum Zeichen der Zeit 
w Hufeld (Niemcy), Centrum Rzeźby Pol-
skiej — Wrońsko, Muzeum Sztuki Współ-
czesnej – Radom, Muzeum Sztuki Współ-
czesnej (Serbia), Mondrianhaus ( Holandia),  
Sharja  Art.  Museum- United Arab Emira-
tesoraz w kolekcjach prywatnych w kraju 
i za granicą. 

Filmy o twórczości A. Węgłowskiego to: 
„Galeria 36 milionów” Franciszek Kuduk, 
1993; „Gość TV Polonia”, 1996; “Droga 
Krzyżowa”, I TVP 1996. 

(oprac. Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Apoloniusza Węgłowskiego)

Apoloniusz Węgłowski
profesor sztuki

PROFESURY

zyki Technicznej WAT. W połowie lat sie-
demdziesiątych XX wieku nastąpił renesans 
zaintere sowania substancjami ciekłokrysta-
licznymi (odkrytymi w końcu XIX wieku), 
spowodowany ich specyficznymi właści-
wościami, dającymi nadzieję na stworzenie 

nowej generacji układów zobrazowania 
informacji. Tematyka ta została podjęta 
w WAT przez zespół badawczy WCHiFT. 
W ramach prowadzonych wówczas prac Ta-
deusz Opara zajmował się badaniem optycz-
nych właściwości płaskorównoległych, upo-
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W dniu 26.02.2013 dr hab. inż. Andrzej 
Lewiński otrzymał decyzją Prezyden-

ta RP Bronisława Komorowskiego tytuł pro-
fesora nauk technicznych.

Andrzej Lewiński urodził się w Radomiu 
w roku 1953. Po ukończeniu liceum ogól-
nokształcącego studiował na Wydziale Elek-

Andrzej Lewiński
profesor nauk technicznych

rządkowanych warstw ciekłokrystalicz nych, 
tworząc układy interferencyjne z elektrycz-
nym sterowaniem barwą transmitowanego 
światła. W 1982 r. obronił rozprawę doktor-
ską pt.: Dyspersja współczynników złamania 
nematycznych ciekłych kryształów, której 
promotorem jest prof. dr hab. inż. Józef Żmi-
ja (były prorektor Wyższej Szkoły Inżynier-
skiej w Radomiu).

W latach 1982-2002 Tadeusz Opara 
pracował w Zakładzie Napędów Lotniczych 
i Termodynamiki Instytutu Techniki Lotni-
czej WAT, realizując prace badawcze zwią-
zane z techniką cieplną i eksploatacją tur-
binowych napędów lotniczych. Głównym 
osiągnięciem naukowym tego okresu jest 
stworzenie podstaw teoretycznych i skon-
struowanie aparatury do pomiaru parame-
trów mikrostruktury aerozoli polidyspersyj-
nych, metodą dyfrakcyjną. W 1996 r., przed 
Radą Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa WAT, 
obronił rozprawę habilitacyjną pt.: Metro-
logiczne aspekty badania zjawisk zachodzą-
cych w stożku rozpylania wtryskiwaczy pali-
wa lotniczych silników turbinowych. 

Uczestniczył w wielu konferencjach, 
sympozjach i pokazach sprzętu lotniczego 
(np. w międzynarodowych salonach lotni-
czych Le Bourget w Paryżu oraz ILA w Berli-
nie). Zainteresowania lotnictwem kontynu-
ował, pracując w latach 2005 – 2011, w Ka-
tedrze Płatowca i Silnika Wydziału Lotnictwa 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych 
w Dęblinie. Od 2002 r. jest zatrudniony 
na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Radomskiej (obecnie UTH). Kontynuuje 
swoje prace z zakresu eksperymental nych 
metod pomiaru mikrostruktury aerozoli 
oraz z szeroko rozumianej tematyki lotni-

czej. Wspólnym elementem większości jego 
prac badawczych jest wykorzystanie optyki 
geomet rycznej i falowej (interferencyjnej 
i dyfrakcyjnej) w tak odległych tematycznie 
dziedzinach nauki, jak: fizyczne właściwo-
ści ciekłych kryształów oraz eksperymental-
ne metody mechaniki płynów.

Prof. Tadeusz Opara jest autorem 
(i współautorem) 60 artykułów opubliko-
wanych w czasopismach krajowych i zagra-
nicznych, 50 wystąpień na krajowych i mię-
dzynarodowych konferencjach naukowych 
oraz autorem jednej i współautorem trzech 
monografii, związanych z tematyką eksplo-
atacji napędów lotniczych.

Prof. Tadeusz Opara był promotorem 
czterech zakończonych przewodów dok-
torskich.  

W pracy dydaktycznej (realizowanej 
w trzech uczelniach: WAT, PRad, WSOSP) 
prof. Tadeusz Opara zajmował się fizyką 
(fizyką techniczną), termodynamiką tech-
niczną i wymianą ciepła, mechaniką ciała 
stałego, mechaniką płynów, eksploatacją 
statków powietrznych, statystyką matema-
tyczną, teorią eksperymentu oraz przed-
miotami informatycz nymi. Opracował 
kilkanaście programów ramowych i szcze-
gółowych z tych przedmiotów. W latach 
1977-2012 przeprowadził 8500 godzin 
zajęć dydaktycznych. Popularyzował zagad-
nienia związane z rozwojem napędów lot-
niczych poprzez liczne seminaria (WAT, AM
W, WSOSP, ITWL, ILot, PRz, PW, PŁ, PWr) 
oraz wykłady inauguracyjne (WAT – 2000 r. 
i PRad – 2008 r.).

Prof. Tadeusz Opara bierze udział w pra-
cach stowarzyszeń naukowych: SPIE – The 
International Society for Optical Engine-

ering (od 2007 r. Photonics Society of Po-
land – Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne), 
Polish Scientific Society of Combustion En-
gines (PTNS – Polskie Towarzystwo Nauko-
we Silników Spalinowych), Sieć Naukowa 
Aeronautica Integra (członek Rady Nauko-
wej, wiceprzewodniczący Zespołu Redak-
cyjnego wydawnictwa Journal of Aeronau-
tica Integra) oraz w Polskim Stowarzyszeniu 
Aeronautyki i Astronautyki  - Polish Society 
of Aeronautics and Astronautics. Brał udział 
w pracy uczelnianych organów obieral-
nych: w kadencji 2006-2008 r., w Senacie 
Politechniki Radomskiej i Senacie WSOSP 
w Dęblinie. Opracował Regulamin Wybor-
czy WSOSP, spełniający wymogi ustawo-
we oraz uwzględniający specyfikę wyższej 
szkoły wojskowej. W latach 2008-2011 r. 
był przewodni czącym Komisji Wyborczej 
WSOSP, która przeprowadziła pierwsze 
wybory władz uczelni (prorektora do spraw 
studenckich i prodziekanów).

Za osiągnięcia w pracy zawodowej był 
wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami 
resortowymi i państwowymi. Dwukrotnie 
otrzymał indywidualną Nagrodę Rektora 
WAT. W 1996 r. uzyskał tytuł Zasłużony Na-
uczyciel Akademicki WAT, a w 2002 r., otrzy-
mał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. Tadeusz Opara interesuje się hi-
storią Polski, szczególnie zaś obrazem lite-
rackim przełomu XVIII i XIX wieku. Jest me-
lomanem, miłośnikiem opery, admiratorem 
twórczości Giuseppe Verdiego.

(oprac. Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Tadeusza Opara)

troniki Politechniki Warszawskiej. Następnie 
kontynuował naukę na studiach doktoranc-
kich, po których rozpoczął pracę w Insty-
tucie Transportu Politechniki Warszawskiej, 
gdzie zajmował się projektowaniem syste-
mów mikrokomputerowych w sterowaniu 
ruchem w transporcie lądowym. Po obronie 
w roku 1982 pracy doktorskiej „Zasady ana-
lizy poprawności mikroprogramów i syntezy 
mikroprogramów poprawnych” rozpoczął 
pracę na Wydziale Transportu Politechni-
ki Radomskiej na stanowisku adiunkta. Po 
obronie w roku1982 pracy doktorskiej na 
temat poprawności oprogramowania syste-
mów mikroprocesorowych rozpoczął pracę 
na Wydziale Transportu Wyższej Szkoły 
Inżynierskiej w Radomiu (obecnie Uniwer-
sytet Technologiczno-Hunanistyczny) bez-
piecznych systemów komputerowych 

W roku 2001 obronił na Wydziale Trans-
portu Politechniki Warszawskiej rozprawę 
habilitacyjną „Problemy oprogramowania 
bezpiecznych systemów komputerowych 
w zastosowaniach transportu kolejowego”, 
zatwierdzoną przez Centralną Komisję do 
Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Nauko-
wych w lutym 2002 roku. Jest specjalistą 

z dziedziny transportu w zakresie sterowa-
nia ruchem w transporcie i bezpieczeństwa 
systemów komputerowych. Jest też auto-
rem ponad 100 artykułów na temat zasad 
projektowania i analizy bezpiecznych sys-
temów komputerowych zamieszczonych 
w krajowych i zagranicznych periodykach 
naukowych i materiałach konferencyjnych.

Zainteresowania naukowe i badawcze 
Andrzeja lewińskiego koncentrowały się 
najpierw na konfiguracjach bezpiecznych 
systemów komputerowych stosowanych 
w sterowaniu ruchem kolejowym. Następ-
nie zajmował się problematyką niezawod-
nego i poprawnego oprogramowania dla 
takich systemów. Był kierownikiem grantu 
MNiSzW dotyczącego nowych technologii 
informacyjnych w transporcie kolejowym, 
oraz głównym wykonawcą trzech grantów 
dotyczących nowych metod transmisji sygna-
łów w systemie SS/DS, systemów sygnalizacji 
dla kolei o podwyższonej prędkości oraz 
zintegrowanym systemie bezpieczeństwa 
w transporcie.

Obecna działalność naukowa prof. 
A. Lewińskiego koncentruje się na zastoso-
waniu publicznych standardów transmisji 
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HABILITACJE

Maria Raczyńska urodziła się w Radomiu. 
Tutaj ukończyła III LO im. Dionizego 

Czachowskiego, Elektroniczne Studium Po-
dyplomowe oraz Wydział Ekonomiczny na 
Politechnice Radomskiej. Od 1.08.1981 roku 
podjęła pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej 
(obecnie Uniwersytet Technologiczno-Hu-
manistyczny). 

Maria Raczyńska uzyskała w dniu 16 
grudnia 2003 roku stopień naukowy doktora 
nauk humanistycznych po obronie rozprawy 
doktorskiej w Instytucie Badań Edukacyjnych 
w Warszawie. Przedmiot jej badań nauko-
wych obejmuje interdyscyplinarny obszar 
badań na przecięciu informatyki, pedagogiki 
i nauk społecznych. Autorka 3 monografii 
i („Internet w szkole w świetle badań gim-
nazjów regionu radomskiego”, „Technologia 
informacyjna w metodzie projektów” oraz 
„Dydaktyka informatyki i technologii in-
formacyjnej”). Dorobek publikacyjny Marii 
Raczyńskiej to ponad 70 artykułów w cza-
sopismach naukowych.  Swoje osiągnięcia 
naukowe udokumentowała w publikacjach 
krajowych i zagranicznych, wystąpieniach 
na krajowych i międzynarodowych konfe-
rencjach naukowych oraz uczestniczeniu 
w międzynarodowych projektach. 

Ważnym ośrodkiem naukowym, z którym 
Maria Raczyńska zainicjowała, przed ponad 
10 laty, intensywną współpracę naukową jest 
Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze 
na Słowacji. Współpraca ta jest prowadzona 
w ramach oficjalnej umowy międzynarodo-
wej z Uniwersytetem Technologiczno-Huma-
nistycznym (dawniej Politechniką Radomską) 
w Radomiu. Wieloletnia kooperacja z tym 
ośrodkiem zaowocowała sfinalizowaniem 
jej pracy habilitacyjnej. Maria Raczyńska 
napisała innowacyjną rozprawę habilitacyjną 
podejmując realny, aktualny problem na-
ukowy kształcenia technicznego z udziałem 
Internetu, którą obroniła 12 lipca 2012 roku.  
Recenzentami rozprawy habilitacyjnej są: 

Maria Raczyńska
doktor habilitowany
nauk społecznych

w zarządzaniu i sterowaniu ruchem kole-
jowym. Współuczestniczył w opracowaniu 
wymagań dla komputerowych systemów 
sterowania wprowadzanych na kolejach pol-
skich. Brał udział w opracowaniu pierwszych 
polskich komputerowych systemów sterowa-
nia dla kolei polskich, a także uczestniczył 
w pracach związanych z oceną bezpieczeń-
stwa systemów komputerowych wdrażanych 
na kolejach polskich.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Lewiński 
posiada duży dorobek praktyczny, związa-
ny z wdrażaniem w kolejnictwie polskim 
nowoczesnych technologii (komputero-
wych i telekomunikacyjnych). Był jednym 
z współautorów Mikrokomputerowego Sys-
temu Sterowania dla małych stacji oraz stacji 
przemysłowych (opracowany na Wydziale 
Transportu Politechniki Radomskiej), brał 
udział w opracowaniu systemów bezpiecznej 
transmisji informacji dla kolejnictwa polskie-
go (Wielokomputerowy System Kierowania 
Ruchem opracowany na Wydziale Transportu 
Politechniki Warszawskiej), opracował zasa-
dy komputerowego wspomagania analizy 
i szacowania poziomu bezpieczeństwa sys-
temów komputerowych w kolejnictwie. Jest 
autorem także niepublikowanych ponad 50 
opracowań badawczych, w tym ekspertyz dla 
Urzędu Transportu Kolejowego.

Prof. dr hab. inż. A. Lewiński jest od 
wielu lat członkiem Sekcji Sterowania Ru-
chem Komitetu Transportu PAN, członkiem 
Sekcji Sterowania Ruchem Rady Naukowej 
Centrum Naukowo Technicznego Techniki 
Kolejnictwa. Był recenzentem prac z dzie-
dziny oprogramowania systemów uwarun-
kowanych bezpieczeństwem nadsyłanych 
do czasopisma „Information Technology” 
wydawanego przez Butterworth New York, 
obecnie jest recenzentem artykułów z dzie-
dziny elektrotechniki i transportu w czasopi-
śmie „Advances in Electrical and Electronic 
Engineering” wydawanego przez Słowacką 
Akademię Nauk i Uniwersytet Techniczny 
w Żilinie (Słowacja). Jest też członkiem Rady 
Programowej kwartalnika „Telekomunikacja 
i Sterowanie Ruchem”.

Był koordynatorem na Politechnice 
Radomskiej dwóch programów TEMPUS, re-
alizowanych wraz z Politechniką Warszawską 
i uczelniami technicznymi z UE, w trzecim 
programie kierował praca jednej z sekcji. 
W ramach programu SOCRATES prowadził 
zajęcia w Portugalii, Francji i Belgii.

Od roku 1982 (po obronie pracy dok-
torskiej) jest pracownikiem naukowo-
dydaktycznym na Wydziale Transportu 
i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej 
(w latach 1982-2002 na stanowisku adiunk-
ta, od roku 2002 na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego. Kilkakrotnie był wybrany 
na stanowisko prodziekana, aktualnie jest 
kierownikiem Zakładu Elektroniki i Diagno-
styki na tym wydziale.

Jest współautorem czterech podręcz-
ników wydanych przez Wydawnictwo 
Politechniki Radomskiej (wcześniej Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej w Radomiu) obejmu-

jących materiał do prowadzonych zajęć. 
W publikacjach tych w istotny sposób ekspo-
nował zagadnienia dotyczące sprzętu kom-
puterowego stosowanego w nowoczesnych 
systemach sterowania ruchem kolejowym.

Kierował ponad 200 pracami dyplo-
mowymi magisterskimi i inżynierskimi 
o tematyce związanej z nowymi techno-
logiami komputerowymi, informacyjny-
mi i telekomunikacyjnymi stosowanymi 
w transporcie.

Jest promotorem obronionych 3 prac 
doktorskich (2 na Politechnice Radomskiej, 
1 na Politechnice Warszawskiej, opiniował 2 
prace doktorskie i 2 prace habilitacyjne). Jest 
recenzentem prac naukowych w liczących 
się publikacjach naukowych, „Information 
Technology” wydawanego przez Butterworth 
New York, oraz „Advances in Electrical and 
Electronic Engineering” wydawanego przez 
Slowacką Akademię Nauk i Uniwersytet 
Techniczny w Żilinie (Słowacja). Recenzował 
w sumie kilkadziesiąt artykułów nadesłanych 
mi do oceny z takich czasopism, jak: Archi-
wum Transportu PAN, Problemy Kolejnictwa, 
Zeszyty Naukowe Politechnik: Warszawskiej, 
Poznańskiej, Radomskiej Śląskiej.

Prof. A Lewiński jest członkiem komite-
tów naukowych konferencji międzynarodo-
wych i krajowych: LogiTrans, TranssComp 
oraz Informatyka XXI wieku (UTH w Ra-
domiu), TST (Politechnika Śląska), Konbin 
(PAN), Transnav (Akademia Morska w Gdy-
ni).

Był w latach 1989-2002 koordynato-
rem na Politechnice Radomskiej trzech 
programów TEMPUS, realizowanych wraz 
z Politechniką Warszawską i uczelniami 
technicznymi z UE (Francja, Belgia, Grecja, 
Włochy, Dania, Wlk. Brytania). W latach 
2001-2002 uczestniczył w programach 
SOCRATES-ERASMUS prowadząc zajęcia 
na uniwersytetach w Portugalii (Uniwersytet 
w Covilha) i Francji (Lille, Bethune d’Artho-
is). Realizował też VI Program Badawczy 
SELFRELNET „The network approach to the 
safety of for railway computer systems in 
control and management applications”.

W roku 2012 rozpoczął (jako jeden 
z głównych wykonawców) realizację kolej-
nego programu TEMPUS – MUNDUS doty-
czącego kolei dużych prędkości w Europie 
Wschodniej. 

W roku 2011 otrzymał Nagrodę Ministra 
NiSzW za wyróżniającą pracę habilitacyjną 
„Problemy bezpiecznego oprogramowania 
komputerowych systemów sterowania 
ruchem kolejowym”. Był też wielokrotnie 
nagradzany przez JM Rektora za działalność 
naukową, dydaktyczną i organizacyjną.  
Prof. Lewiński został odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej oraz Medalem „Zasłużony Dla 
Transportu RP”. W roku 2011 otrzymał Złoty 
Medal Za Wieloletnią Służbę. 

(oprac. Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Andrzeja Lewińskiego)
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Urodziła się 12.06.1960 roku w Garbat-
ce-Letnisko. Ukończyła VI LO im. Jana 

Kochanowskiego w Radomiu. Następnie 
rozpoczęła studia na Wydziale Materiało-
znawstwa i Technologii Wyższej Szkoły In-
żynierskiej w Radomiu (obecnie Uniwersytet 
Technologiczno-Humanistyczny). W 1985 
roku uzyskała tytuł chemika o specjalności 
technologia obuwia. Pracę w Wyższej Szkole 
Inżynierskiej rozpoczęła po ukończeniu stu-
diów. W latach 1986-87 studiowała w Stu-
dium Pedagogicznym uzyskując kwalifikacje 
pedagogiczne nauczyciela akademickiego. 

Elżbieta Sałata
doktor habilitowany 
nauk społecznych        

prof. dr hab. Jozef Pavelka z Katedry Fizyki, 
Matematyki i Techniki Uniwersytetu w Preso-
wie, dr hab. docent Gabriel Banesz – Katedra 
Techniki i Technologii Informacyjnych PF 
UKF Nitra, prof. Jerzy Kunikowski – Katedra 
Edukacji dla Bezpieczeństwa Uniwersytet 
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
oraz prof. inż. Tomasz Kozik- Katedra Techni-
ki i Technologii Informacyjnych PF UKF Nitra, 
prof. inż. Jan Stoffa – Katedra Informatyki PF 
Uniwersytet J. Salyeho w Komarnie i prof. 
dr hab. Stanisław Juszczyk – Wydział Pe-
dagogiki i Psychologii, Zakład Pedagogiki 
Medialnej Uniwersytetu Śląskiego. 

Maria Raczyńska uzyskała stopień na-
ukowy doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk społecznych w dniu 29 listopada 2012 
roku. Następnie została mianowana na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego Uni-
wersytetu Technologiczno-Humanistycznego 
w Wydziale Informatyki i Matematyki 
z dniem 1 lutego 2013 roku.

Odznaczona Medalem Komisji  Edukacji 
Narodowej.

Od kilku lat dr Maria Raczyńska jest 
współorganizatorką cyklicznej międzynaro-
dowej konferencji naukowej „Informatyka w 
dobie XXI wieku”.   Jest również opiekunem 
koła naukowego PR.Net na Wydziale Infor-
matyki i Matematyki. 

Uczestniczy aktywnie w życiu uczelni 
i pełni wiele funkcji społecznych, a w tym 
członka Rady Wydziału Nauczycielskiego 
(dwie kadencje) – obecnie Wydziału Infor-
matyki i Matematyki, a także członka Senatu 
Politechniki Radomskiej (dwie kadencje). 
Obecnie jest prodziekanem Wydziału Infor-
matyki i Matematyki Uniwersytetu Humani-
styczno-Technologicznego w Radomiu. 

Ma męża, córkę i syna oraz czworo 
wnucząt: dwie Julki, Maksa i Igę.

Hobby: jazda na nartach, podróże. Od 
kilku lat zajmuje się także dokumentowa-
niem historii swoich przodków.

(oprac. Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Marii Raczyńskiej)

Swoje kwalifikacje zawodowe uzupełniała 
w latach 1994-1996 na studiach podyplo-
mowych w zakresie nauczania techniki 
i informatyki. W 1998 roku obroniła pracę 
doktorską „Funkcje założone a rzeczywiste 
młodych nauczycieli akademickich” w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. 
Uzyskała tytuł doktora nauk humanistycz-
nych w zakresie pedagogiki.

Ważnym ośrodkiem naukowym, z któ-
rym Elżbieta Sałata zainicjowała 12 lat 
temu współpracę naukową jest Wydział 
Pedagogiczny Uniwersytetu Konstantyna 
Filozofa w Nitrze w Słowacji. Współpraca 
jest realizowana w ramach międzynarodowej 
umowy z Uniwersytetem Technologiczno-
Humanistycznym w Radomiu. Owocem 
współpracy jest wymiana pracowników 
w ramach programu Erasmus, wspólne kon-
ferencje naukowe, publikacje pracowników 
naszej uczelni w czasopismach uczelnia-
nych Uniwersytetu Konstantyna Filozofa. 
W  poprzednim roku kalendarzowym została 
sfinalizowana praca habilitacyjna Elżbiety 
Sałaty. Rozprawa habilitacyjna ma tytuł 
„Teoria i praktyka przygotowania nauczycieli 
edukacji techniczno-informatycznej” i została 
obroniona 12 lipca 2012 roku. Recenzentami 
pracy są: prof. Alena Hašková, prof. dr hab. 
Stanisław Juszczyk i prof. Jozef Pavelka. 

Elżbieta Sałata prowadzi zajęcia na 
magisterskich studiach stacjonarnych, nie-
stacjonarnych i podyplomowych wykłady 
i ćwiczenia laboratoryjne. Kierowała około 
100 pracami magisterskimi i dyplomowymi 
o tematyce związanej z edukacją technicz-
no-informatyczną i pedagogiczną. Ponadto 
jest autorką planów kształcenia na studiach 
podyplomowych w zakresie kwalifikacji do 
pracy nauczycielskiej. 

Elżbieta Sałata przez dwanaście lat 
pełniła funkcję koordynatora studenckich 
praktyk pedagogicznych na Wydziale Na-
uczycielskim.

Działalności dydaktycznej dr hab. Elż-
biety Salaty towarzyszy aktywna postawa 
badawcza. Znajduje swój wyraz w badaniach 
nad problematyką kształcenia nauczycieli. 
Dorobek naukowy E. Sałaty zawarty jest 
w ponad 90 pracach (2 monografie i 1 
podręcznik, pozostałe opracowania zostały 
zamieszczone jako rozdziały w publika-

cjach zwartych, w czasopismach nauko-
wych polskich i zagranicznych, zeszytach 
naukowych, materiałach konferencyjnych 
polskich i zagranicznych. Jest redaktorem 
pięciu monografii, członkiem rad naukowych 
konferencji krajowych i międzynarodowych, 
recenzentem monografii.

Elżbieta Sałata dała się poznać jako 
doskonały organizator zarówno w zakresie 
naukowym, jak i prowadząc działalność 
organizacyjna w uczelni. Jest organizato-
rem cyklicznych konferencji dotyczących 
kompetencji zawodowych nauczycieli 
(zorganizowała pięć konferencji) oraz jest 
współorganizatorem międzynarodowej 
konferencji DIDMATTECH. JPosiada odzna-
czenie państwowe: Brązowy Krzyż Zasługi 
(2002) oraz Medal KEN (2006).

Od wielu lat dr hab. inż. Elżbieta Sałata 
współpracuje z Uniwersytetem w Nitrze, 
Słowackim Technicznym Uniwersytetem 
w Bratysławie i Uniwersytetem W Bańskiej 
Bystrzycy, gdzie prowadziła zajęcia ze stu-
dentami w ramach programu Erasmus.

Uczestniczy aktywnie w życiu uczelni. 
Pełni wiele funkcji społecznych, a w tym 
członka Wydziałowego Kolegium Wydaw-
niczego, sekretarza Uczelnianej Komisji 
Wyborczej, członka i sekretarza Wydziałowej 
Komisji Rekrutacyjnej, a także sekretarza 
organizacyjno-naukowego studium podyplo-
mowego dla kandydatów na nauczycieli.

W latach 2010-2012 pełniła funk-
cję dyrektora Instytutu Informatyczno-
Technicznego. Obecnie jest prodziekanem 
na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym.

Hobby: dobra książka i sport.

(oprac. Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Elżbiety Sałaty)

Wojciech Żurowski
doktor habilitowany 
nauk technicznych

Wojciech Żurowski urodził się 11 lutego 
1959 roku w Radomiu. W roku 1978 

ukończył Liceum im. Jana Kochanowskiego 
w Radomiu. Studia rozpoczął na Politech-
nice Gdańskiej na Wydziale Budowy Okrę-
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DOKTORATY

Absolwentka Wydziały Transportu Politech-
niki Radomskiej, kierunek Elektrotechni-

ka, specjalność automatyka, w roku 2003 
uzyskał tytuł magistra inżyniera. W paździer-
niku 2003 roku podjęła pracę na Wydziale 
Transportu Politechniki Radomskiej na sta-
nowisku asystenta naukowo-dydaktycznego 
w Zakładzie Elektroniki i Diagnostyki. W roku 
2004 r. ukończyła Studium Podyplomowe 
z zakresu pedagogiki na Wydziale Nauczy-
cielskim Politechniki Radomskiej uzyskując 
kwalifikacji do pracy nauczycielskiej.

Stopień naukowy doktora nauk tech-
nicznych w dyscyplinie transport uzyskała, 
broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktor-

Lucyna Bester
doktor nauk technicznych

tów. Po roku 1981 przeniósł się do Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej w Radomiu na Wydział 
Mechaniczny, gdzie ukończył studia w roku 
1986.  Po studiach podjął pracę na stanowi-
sku asystenta w Wyższej Szkole Inżynierskiej 
w Radomiu w Instytucie Budowy Maszyn, 
gdzie pracuje do dziś. W roku 1989 odbył 
staż przemysłowy w Zakładach Metalowych 
Łucznik w Radomiu na oddziałach produkcji 
specjalnej. 

Początkowo, w latach 1986÷89, współ-
pracował naukowo z prof. Janem Zyśkiem,  
m.in. brał udział w próbach eksploatacyj-
nych narzędzi ulepszanych nowoczesnymi 
metodami obróbek cieplno-chemicznych.

W roku 1989 podjął współpracę nauko-
wą z prof. dr. hab. inż. Janem Sadowskim 
nad zagadnieniem wzrostu odporności me-
tali na zużywanie w procesie tarcia suche-
go. Wynikiem tej współpracy była praca 
doktorska pt.: „Energetyczny aspekt wzrostu 
odporności metali na zużywanie w procesie 
tarcia technicznie suchego” obroniona w 
1996 roku na Wydziale Mechanicznym Po-
litechniki Świętokrzyskiej, promotorem jest 
prof. Jan Sadowski. Recenzentami pracy są 
profesorowie: inż. Wiesław Leszek, Tomasz 
Otmianowski, Zbigniew Lawrowski. Efek-
tem praktycznym badań przeprowadzo-
nych w trakcie realizacji pracy doktorskiej 
był patent polski „Sposób zmniejszania zu-
życia tribologicznego elementów maszyn.”

Dalszy ciąg pracy naukowej związany 
jest z pracą w Instytucie Budowy Maszyn 
Politechniki Radomskiej. Początkowo pra-
cował w Zakładzie Sprzętu Mechaniczne-
go, później w Zakładzie Technologii Sprzę-
tu Mechanicznego i Technologii Bezwióro-
wych oraz Inżynierii Powierzchni i Sprzętu 
Mechanicznego. Aktywność naukowa przez 
cały okres jego pracy zawodowej zawiera 
się w dyscyplinie naukowej budowa i eks-
ploatacja maszyn i koncentruje się wokół 
problemów fizycznych podstaw trwałości 
maszyn i bezpieczeństwa ich eksploatacji.

W swej działalności naukowej zajmował 
się zagadnieniem maksymalizacji odporno-
ści na zużywanie systemów tribologicznych 
w warunkach tarcia suchego. Od roku 
1997 kierował kolejnymi pracami badaw-
czymi realizowanymi w Instytucie Budowy 
Maszyn związanymi z odpornością mate-
riałów na zużycie. W latach 2007-2010 
kierował projektem badawczym (grantem) 
finansowanym przez Ministerstwo Nauki 
i Informatyzacji. Wyniki osiągnięte podczas 
jego realizacji były podstawą do przedsta-
wienia monografii habilitacyjnej pt. „Fi-
zyczne aspekty maksymalizacji odporności 
na zużywanie systemów tribologicznych”. 
Recenzentami wydawniczymi monografii sa 
profesorowie: Andrzej Niewczas i Zygmunt 
Rymuza. 

W jego opinii najważniejszym osiągnię-
ciem jest wskazanie procesów i czynników 
fizycznych warunkujących maksymalizację 
odporności na zużywanie systemu tribolo-
gicznego w warunkach tarcia suchego i zu-
żywania utleniającego.

Dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. 
nadzwyczajny, jest autorem lub współau-
torem 13 książek i podręczników na temat 
konstrukcji i badań amunicji i uzbrojenia,  
nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, 
przetwórstwa tworzy sztucznych i tribologii 
z których dwie miały po dwa wydania, a je-
den – trzy wydania. Podręcznik „Amunicja 
i Pancerze” był co najmniej dwukrotnie cy-
towany w publikacjach naukowych. Napi-
sał ponad 40 artykułów w recenzowanych 
czasopismach naukowych, krajowych i za-
granicznych w tym najbardziej renomowa-
nych jak np. „Wear”. Zaprezentował także 
36 referatów na konferencjach krajowych 
i zagranicznych.

Był promotorem około 110 prac inży-
nierskich i 60 magisterskich. Recenzował 
około 160 prac inżynierskich i magister-
skich. Ponadto w ramach działalności dy-
daktycznej opracował programy nauczania 
dla kierunku Mechaniki i Budowa Maszyn, 
w tym przedmiotów: technologia sprzę-
tu mechanicznego, balistyka wewnętrzna, 
balistyka zewnętrzna, materiały wybucho-
we, nowoczesne materiały konstrukcyjne, 
przetwórstwo tworzyw sztucznych, tech-
niczne bezpieczeństwo pracy, inżynieria 
powierzchni. Przygotował także programy 
ćwiczeń laboratoryjnych w ramach labo-
ratoriów: nowoczesnych materiałów kon-
strukcyjnych, inżynierii powierzchni, tech-
nologii kształtowania warstw wierzchnich. 
Odpowiadał również za organizację i wy-
posażenie Laboratorium Sprzętu Mecha-
nicznego. 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa 
Tribologicznego (pełni funkcje prezesa Sądu 
Koleżeńskiego), Polskiego Naukowego To-
warzystwa Naukowego, South African Insti-
tute of Tribology (RPA) i Society of Tribologi-
sts and Lubrication Engineers (USA). 

Jest laureatem 3 Nagród JM Rektora Po-
litechniki Radomskiej.

Od roku 2001 współpracuje z Instytu-
tem Organizacji i Ochrony Pracy w Radomiu 
w zakresie zagadnień technicznego bez-
pieczeństwa pracy. Efektem wymienionej 
współpracy było powierzenie mu w latach 
2002-2004, funkcji prorektora ds. dydak-
tycznych w powstającej Wyższej Inżynier-
skiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji 
Pracy w Radomiu. Prowadził tam wykłady z 
zakresu technicznego bezpieczeństwa pra-
cy i oceny ryzyka.

W dniu 1 listopada 2012 został powoła-
ny na stanowisko kierownika Zakładu Pod-
staw Konstrukcji Maszyn.

W dniu 8 listopada 2012 roku w wyni-
ku kolokwium habilitacyjnego na Wydziale 
Mechanicznym Uniwersytetu Technologicz-
no-Humanistycznego w Radomiu uzyskał 
stopień doktora habilitowanego nauk tech-
nicznych. Recenzentami przewodu habili-
tacyjnego są profesorowie: Antoni Neyman, 
Andrzej Niewczas, Marian Szczerek i Józef 
Szala. 

W dniu 1 grudnia 2012 roku został 
mianowany na stanowisko profesora nad-

zwyczajnego Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego w Radomiu na Wydziale 
Mechanicznym. Od 1 stycznia 2013 roku 
został powołany na stanowisko dyrektora 
Instytutu Budowy Maszyn.

Od roku 1997 jest biegłym z listy Preze-
sa Sądu Okręgowego w Radomiu z zakresu 
maszyn i urządzeń. Wykonywał opinie dla 
wielu instytucji w Polsce, w tym m.in. dla 
Naczelnej Prokuratury Wojskowej, Komen-
dy Głównej Żandarmerii Wojskowej, sądów 
okręgowych i prokuratur z całego kraju.

Ma dwoje dorosłych dzieci i wnuczkę. 
Jego zainteresowania pozanaukowe doty-
czą historii techniki wojskowej (szczególnie 
morskiej), fotografii i dobrej kuchni.

(oprac. Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Wojciecha Żurowskiego)
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Daniel Pietruszczak urodził się 20 lipca 
1978 roku w Radomiu. W 2003 roku 

ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie 
na Wydziale Transportu Politechniki Radom-
skiej im. Kazimierza Pułaskiego (obecnie 
Wydział Transportu i Elektrotechniki Uni-
wersytetu Technologiczno-Humanistycznego 
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu) ze 
specjalnością elektroenergetyka przemysło-
wa oraz w 2002 roku Fakultatywne Studium 
Pedagogiczne na Wydziale Nauczycielskim 
Politechniki Radomskiej (obecnie Wydział 
Filologiczno-Pedagogiczny UTH). 

Od 2003 roku jest pracownikiem nauko-
wo-dydaktycznym w Zakładzie Automatyki 

Daniel Pietruszczak
doktor nauk technicznych

ską zatytułowaną: „Analiza zintegrowanego 
systemu bezpieczeństwa w transporcie lą-
dowym na przykładzie przejazdów kolejo-
wych”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. 
inż. Andrzeja Lewińskiego, prof. UTH Ra-
dom. Recenzentami pracy są: dr hab. inż. 
Marek Sitarz, prof. ndzw. Politechniki Ślą-
skiej, dr hab. inż. Wiesław Zabłocki, prof. 
nzw. Politechniki Warszawskiej oraz dr hab. 
inż. Leszek Szychta, prof. ndzw. Politechniki 
Radomskiej. 

Rada Wydziały Transportu i Elektro-
techniki, Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu w dniu 5 października 2012 
roku nadała stopień naukowy doktora nauk 
technicznych w dyscyplinie transport mgr 
inż. Lucynie Bester oraz wyróżniła rozpra-
wę doktorską. Na stanowisku adiunkta jest 
zatrudniona od 1 listopada 2012 r. 

Prowadzi zajęcia z zakresu: telematyki 
w transporcie, technologii informacyjnych, 
systemów teleinformacyjnych w transpor-
cie oraz zakresu układów elektronicznych 
i podstaw elektroniki.

Na doświadczenie zawodowe dr Lu-
cyny Bester składają się głównie dorobek 
naukowy i działalność dydaktyczna. Jest au-
torką kilkudziesięciu artykułów naukowych 
z zakresu zastosowania bezprzewodowych 
systemów transmisji do poprawy bezpie-
czeństwa na przejazdach kolejowych. Brała 
udział w 3 grantach oraz w 4 pracach na-
ukowo-badawczych i wykonała kilka we-
ryfikacji i opracowań naukowych wykona-
nych na zamówienie instytucji naukowych 
i gospodarczych. Uczestniczyła w licznych 
konferencjach naukowych krajowych i mię-
dzynarodowych. 

(oprac. Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Lucyny Bester)
 

i Inżynierii Pomiarowej na Wydziale Trans-
portu i Elektrotechniki.  W dniu 8.02.2013 
roku na Wydziale Transportu i Elektrotechniki 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycz-
nego Daniel Pietruszczak obronił rozprawę 
doktorską nt.: „Analiza właściwości układów 
pomiarowych wielkości dynamicznych z 
wykorzystaniem rachunku różniczkowo-cał-
kowego ułamkowych rzędów”. Promotorem 
rozprawy doktorskiej jest prof. dr hab. inż. 
Mirosław Luft z UTH Radom a recenzenta-
mi: prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski z UTH 
Radom, prof. dr hab. inż. Krzysztof Klusz-
czyński z Politechniki Śląskiej oraz dr hab. 
inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, prof. nadzw. 
z Politechniki Lubelskiej.

Obszar zainteresowań naukowych Da-
niela Pietruszczaka obejmuje teorię sterowa-
nia, metody numeryczne oraz zastosowanie 
rachunku różniczkowo-całkowego niecałko-
witych rzędów w metrologii i automatyce. 

Jest autorem lub współautorem ponad 
45 recenzowanych publikacji naukowych 
w wydawnictwach krajowych i zagranicz-
nych. Powyższe publikacje Daniel Pietrusz-
czak zaprezentował na ponad 30 konferen-
cjach naukowych w tym 7 za granicą. 25 
publikacji przygotował lub współprzygoto-
wał i opublikował w języku angielskim.

Miał udział w 5 pracach naukowo-ba-
dawczych UTH w Radomiu. 

W 2011 roku na międzynarodowej 
konferencji ELECTRONICS’2011 zorgani-
zowanej w Wilnie i Kownie na Litwie Daniel 
Pietruszczak otrzymał dyplom za aktywny 
udział.

W działalności dydaktycznej Daniel 
Pietruszczak ma 10-letnie doświadczenie 
w prowadzeniu zajęć projektowych, labo-
ratoryjnych oraz wykładów na studiach sta-
cjonarnych i niestacjonarnych.  

Daniel Pietruszczak kilkakrotnie uzyskał 
pozytywną opinię Rady Wydziału Transpor-
tu i Elektrotechniki na prowadzenie – przez 
asystenta – wykładów z przedmiotów: ukła-
dy automatycznej regulacji, automatyka 
i regulacja automatyczna oraz konsekwent-
nie pozytywną ocenę okresowej oceny na-

uczycieli akademickich za lata 2004-2011.
Brał udział w projekcie unijnym: Kom-

petencja językowa kadry dydaktycznej klu-
czem do rozwoju naukowego i europejskie-
go rynku pracy, uzyskując dwa certyfikaty 
TELC ze znajomości języka angielskiego.

Jest współautorem podręcznika akade-
mickiego (2 wydania) z zakresu teorii stero-
wania, współautorem skryptu z zakresu au-
tomatyki i mechatroniki (w przygotowaniu), 
współautorem 14 artykułów dydaktycznych 
z zakresu: teorii sterowania, pneumatyki, 
mechatroniki i metrologii oraz współauto-
rem konspektów i sylabusów do zajęć dy-
daktycznych prowadzonych w Zakładzie 
Automatyki i Inżynierii Pomiarowej. 

W 2007 roku Daniel Pietruszczak otrzy-
mał Zespołową Nagrodę Rektora Politechni-
ki Radomskiej za osiągnięcia dydaktyczne. 

Ważniejsze formy działalności organi-
zacyjnej Daniela Pietruszczaka to czynny 
udział w pracach przy Zespole ds. Unij-
nych Programów Badawczych powołanego 
przez rektora Politechniki Radomskiej, prof. 
W. Lotko w latach 2004-2005, opiekun 
praktyk zawodowych i dyplomowych na 
kierunku Elektrotechnika na Wydziale 
Transportu w latach 2007-2010.

Od 2009 roku Daniel Pietruszczak jest 
koordynatorem wydziałowym Programu 
LLP Erasmus. Brał czynny udział w progra-
mie INTENSIVE PROGRAMME IP Radom 
2011 (ENERGY EFFICIENT AND ECOLO-
GICAL URBAN TRANSPORT OF THE FU-
TURE). Ma zgłoszony udział w działalności 
organizacyjnej w INTENSIVE PROGRAMME 
IP Radom 2013. 

Daniel Pietruszczak brał czynny udział 
w komitecie organizacyjnym II Szkoły Dok-
torantów Europy Środkowej CESDS (CEN-
TRAL EUROPEAN SCHOOL OF DOCTO-
RAL STUDY) zorganizowanej we wrześniu 
2012 roku w Krynicy Górskiej.

Prywatnie Daniel kocha przyrodę (zwie-
rzęta, polskie morze i polskie góry), w wol-
nych chwilach słucha muzyki (Elton John, Pe-
ter Gabriel, Queen, londyński chór chłopięcy 
Libera). Fascynuje go taniec. Nad światowe 
kino przedkłada polski mały i duży ekran 
(Marek Koterski, Jan Rybkowski, Krzysztof 
Kieślowski, Krzysztof Krauze) oraz muzykę 
filmową (Michał Lorenc). Interesuje się dzie-
jami papiestwa.

(oprac. Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Daniela Pietruszczaka)
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Z WITRYNY

Radosław Figura urodził się 23 marca 1978 
roku w Radomiu. W roku 1998 ukończył 

technikum - Zespół Szkół Elektronicznych im. 
Bohaterów Westerplatte w Radomiu. Studiu-
jąc na Wydziale Elektrycznym Politechniki 
Warszawskiej uzyskał tytuł magistra inżyniera 
w specjalności elektroenergetyka przemy-
słowa. W październiku 2006 r. podjął pracę 
w Politechnice Radomskiej jako asystent na 
Wydziale Transportu w Zakładzie Maszyn 
i Urządzeń Elektrycznych, obecnie Wydział 
Transportu i Elektrotechniki,  Zakład Napędu 
Elektrycznego i Elektroniki Przemysłowej. 

Stopień naukowy doktora nauk technicz-
nych w dyscyplinie elektrotechnika uzyskał 
broniąc rozprawę doktorską zatytułowaną: 
„Nieinwazyjna metoda wyznaczania współ-
czynnika sprawności silnika indukcyjnego 
klatkowego” napisaną pod kierunkiem dr. 
hab. Leszka Szychty prof. UTH Radom. 
Recenzentami pracy są: prof. dr hab. inż. 
Włodzimierz Koczara (Politechnika War-
szawska), prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski 
(Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny 
im. K. Pułaskiego w Radomiu), dr hab. inż. 
Maciej Kozłowski (Politechnika Warszawska). 
Stopień naukowy doktora nauk technicznych 
w dyscyplinie elektrotechnika nadała Rado-
sławowi Figurze Rada Wydziału Transportu 
i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologicz-
no-Humanistycznego im. Kazimierza Puła-
skiego w Radomiu w dniu 19 października 
2012 roku. Jest zatrudniony na stanowisku 
adiunkta od 1 listopada 2012 roku.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne w za-
kresie wytwarzania energii elektrycznej, 
odnawialnych źródeł energii oraz maszyn 
elektrycznych i ich współpracy z systemem 
elektroenergetycznym. Od września 2010 
roku pełni funkcję kierownika Laboratorium 
Maszyn Elektrycznych. Jego dorobek na-
ukowy jest zgromadzony w 37 publikacjach 
w czasopismach krajowych i zagranicznych. 
Uczestniczył w konferencjach międzynaro-
dowych – Litwa, Słowacja. Jest współautorem 
skryptu „Laboratorium z maszyn elektrycz-

Radosław Figura
doktor nauk technicznych

nych”. Bierze czynny udział w realizacji pro-
jektu: „Tworzenie powiązań kooperacyjnych 
między sferą badawczą a przedsiębiorstwami 
w celu poprawy konkurencyjności regionu 
i zwiększenia spójności gospodarczej i społecz-
nej” działanie 1.1 w ramach RPOWM p. 1.

Wolne chwile Radosław Figura spędza 
jeżdżąc na rowerze oraz spacerując z dala 

od miejskiego gwaru. Lubi podróżować, 
zwiedzać oraz poznawać zwyczaje i kulturę 
innych narodów.

(oprac. Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Radosława Figury)

Z inicjatywy Stowarzyszenia Wydawców 
Szkół Wyższych, którego Wydawnictwo 
UTH jest współzałożycielem, i Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
uczelniane oficyny zaprezentowały swój 
dorobek na wystawie w Monachium.

Wydawcy swoje publikacje wystawiali 
w Bawarskiej Bibliotece Państwowej. 

Prezentacja cieszyła się ogromnym zain-
teresowaniem Polonii. W zgodnej opinii 
uczestników i gości taka promocja polskiej 
nauki jest dziś niezwykle potrzebna.

Wydawnictwo UTH po raz kolejny 
wzięło udział w takiej wystawie. W ostatnich 
latach prezentowało swój dorobek m.in. 
w: Sztokholmie, Paryżu, Rzymie, Moskwie, 
Pradze, Watykanie, Londynie, Madrycie, 
Wiedniu. To doskonała promocja uczelni 
a także miasta.

Kolejna wystawa

PUBLIKACJE 
WYDAWNICTWA 
W MONACHIUM

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyż-
szych organizuje w różnych miastach Europy 
wystawy polskiej książki naukowej. Pomy-
słodawcom i organizatorom przyświecała 
myśl, aby w różnych uczelnianych miastach 
Europy prezentować najnowsze polskie osią-
gnięcia naukowe wydawane przez oficyny 
akademickie. Wystawa ukazuje dorobek 
wydawnictw akademickich. Wystawcy pre-
zentują kilkaset najnowszych tytułów książek 
i specjalistycznych czasopism.

Warto podkreślić, że wszystkie prezento-
wane publikacje po zakończeniu ekspozycji 
wzbogacają zbiory gospodarza wystawy bądź 
pozostają w dyspozycji bibliotek danego 
miasta.

Wojciech Bielawski

Uczelniani wydawcy prezentowali swoje publikacje w Monachium w Bawarskiej Bibliotece Państwowej
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Z WITRYNYNOWOŚCI WYDAWNICZE

Ważniejsze punkty sprzedaży:

Księgarnia „EKONOMIK” s.c.
Radom, ul. Chrobrego 31 

(budynek Wydziału Ekonomicznego)

Księgarnia „BIS”
Radom, ul. 25 Czerwca 25/35

Księgarnia Akademicka „LAMBDA”
Gliwice, ul. Akademicka 2

KODEKS 2002 Sp z o.o.
Bydgoszcz, Lipniki 97

BIBLIOFIL
Łódź, ul. Jędrowizna 9A

Księgarnia „Kazimierz Leki”
Warszawa, ul. Grójecka 67

Księgarnia Studencka Bożena Dębiec
Warszawa, ul. Polna 13

Księgarnia 
Politechniki Poznańskiej Sp. z o.o.

Poznań, ul. Piotrowo 3

Księgarnia Politechniki Warszawskiej
Warszawa, Plac Politechniki 1

UAM Księgarnia Uniwersytecka
Poznań, ul. Zwierzyniecka 7

DiK s.c.
Wola Komborska 52

Księgarnia AGH - B. Mąsior
Kraków, Al. Mickiewicza 30

ERATO 
Biała Podlaska, ul. Reformacka 2

NUTKA
Nisko, ul. Wolności 2

ATOM
Świerzawa, Sokołowiec 167, www.ksiazka.edu.pl

Księgarnia Librum
Gliwice, ul. Łużycka 16

Wydawnictwa Akademickie i Spec.
„Aktyka”

Wrocław, św. Mikołaja 56/57

NOWOCZESNE SYSTEMY TELEMATYKI 
KOLEJOWEJ
Andrzej Lewiński
wyd. I, B-5, stron 186 (monografia)
 

W książce pokazano, 
że rozproszone, nadmia-
rowe komputerowe sys-
temy sterowania są tak 
samo bezpieczne, jak 
dotychczas eksploato-
wane systemy przekaź-
nikowe. Zaprezentowa-
no też metody zalecane 
metody programowania 
oraz nowe techniki (np. 
programowanie struk-

turalne i obiektowe) takich systemów są 
w stanie praktycznie wyeliminować błędy 
programowania. Jednoznacznie wykazano, 
że współczesne systemy sterowania ruchem 
kolejowym w transporcie są systemami 
komputerowymi, komunikującymi się za 
pomoca standardów kablowych i bezprze-
wodowych.

TEORIA I METODOLOGIA ZARZĄDZA-
NIA RYZYKIEM W RUCHU DROGOWYM
Andrzej Szamanek
wyd. I, B-5, stron 300 (monografia)

W publikacji przedsta-
wiono nową koncepcję 
zarządzania ryzykiem 
w ruchu drogowym, ba-
zując na obecnej wiedzy 
o zarządzaniu ryzykiem 
w technice. Koncepcję 
zbudowano na własnych 
modelach bezpieczeń-
stwa i ryzyka w transpor-

cie. Autorska koncepcja zarządzania brd 
bazuje na innych znanych i sprawdzonych 
teoriach i modelach, tworząc spójny wynik 
przydatny do stosowania w praktyce.

MODELE BRYŁOWE 
W KONSTRUKCJI PODZESPOŁÓW 
HYDROKINETYCZNYCH 
Andrzej Kęsy
wyd. I, B-5, stron 166 (podręcznik)

W publikacji autor przed-
stawił kompleksowe po-
dejście do wykorzystania 
modeli bryłowych na przy-
kładzie kół łopatkowych 
podzespołów hydrokine-
tycznych. Do budowy mo-
deli bryłowych użyto pro-
gramów komputerowych 
AutoCad, Autodesk Inven-

tor oraz Microsoft Excel. Zawarte w książce 
przykłady obliczeniowe są oparte o modele 
matematyczne geometrii przestrzennej kół 
łopatkowych i ruchu ustalonego podzespo-
łów hydrokinetycznych. 

KONSUMPCJA INDYWIDUALNA USŁUG 
SPOŁECZNYCH I JEJ UWARUNKOWANIA
Barbara Olbrych
wyd. I, B-5, stron 198 (monografia)

W monografii zapre-
zentowano ocenę za-
możności polskich go-
spodarstw domowych, 
mierzoną udziałem 
konsumpcji indywidu-
alnej usług społecznych 
w przychodzie netto 
w procesie ich komer-
cjalizacji w okresie, kie-
dy zachodziły istotne 

zmiany na rynku tych usług.

EUROPEJSKI MODEL SOCJALNY
Katarzyna Głąbicka
wyd. I, B-5, stron 238 (monografia)

Trzy pierwsze rozdziały 
stanowią wprowadzenie 
w politykę społeczną. 
Kolejne dwa prezentu-
ją politykę społeczną 
przez pryzmat instytucji 
UE. Następnie omówio-
no instrumenty, środki 
realizacji i urzeczywist-
nienie europejskiego 
modelu socjalnego, tj. 

regulacje prawne, systemy zabezpieczenia 
społecznego i ochrony zdrowia oraz fundu-
sze unijne przeznaczone na cele społeczne. 
Monografię kończą rozdziały wskazujące 
na konieczne zmiany w państwowych mo-
delach polityki społecznej oraz nowe po-
dejście w ramach aktywnej i aktywizującej 
polityki społecznej.
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GALERIE ROGATKA
W pierwszym kwartale  2013 roku w uczelnianej Galerii Rogatka 

prezentowane były trzy wystawy zbiorowe.

Styczeń /finisaż wystawy 30 stycznia 2013 r./
Rok wystawowy 2013 w Galerii Rogatka zapoczątkowała wystawa poświęcona 65. roczni-

cy powstania Państwowego Kolegium Sztuki im. A.K. Glebowa w Mińsku – najstarszej 
uczelni artystycznej na Białorusi. Na wystawie można było zobaczyć wyselekcjonowaną 

część prac dyplomowych zrealizowanych w ciągu ostatnich 15. lat. Większość z nich  na-
wiązuje do tradycyjnie pojmowanych, realistycznych w formie,  wypowiedzi plastycznych. 
W poszczególnych dziełach dają się zauważyć liczne inspiracje mitologią, charakterystycz-

nymi dla kultury białoruskiej motywami i uniwersalnymi  wartościami chrześcijańskimi. 
Pod kierunkiem pięćdziesięciu nauczycieli realizowany jest w Kolegium proces dydak-

tyczny w następujących specjalnościach: malarstwo, rzeźba, design i wystawiennictwo. 
W szkole edukuje się ponad 230. młodych artystów. Uczniowie i nauczyciele aktywnie 

angażują się w działalność artystyczną, biorą udział w licznych krajowych i międzynarodo-
wych wystawach    i konkursach. Radomska ekspozycja jest dowodem kolejnego udanego 

przedsięwzięcia w tym zakresie.

Luty /wernisaż wystawy 1 lutego 2013 r./
Wystawa Obrazy 0-1  to  prezentacja dorobku artystycznego pracowników naukowo-
dydaktycznych Katedry Mediów Cyfrowych i Fotografii Wydziału Sztuki Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Na wystawie można zobaczyć najnowsze 
realizacje artystyczne wszystkich pracowników Katedry:  Aleksandra Olszewskiego, Marka 
Guza, Mariusza Dańskiego, Marcina Nogi, Szymona Piasty i Łukasza Bukowskiego.  Prace, 
pomimo różnic na płaszczyźnie formalnej i technologicznej, nawiązują ze sobą interesują-

cy dialog oparty na bogactwie języka binarnego. Tworzą misternie wyryte opowieści  
w postaci ciągu informacji, z których każda przybiera tylko dwie wartości „0” i „1”. Plama 
barwna, linia, faktura, światło to główni „bohaterowie” tych  dzieł, określający opisywaną 

rzeczywistość na różnych poziomach uogólnień i transformacji. Efektem  działań artystycz-
nych jest osobisty zapis z zakodowanymi pytaniami dotyczącymi  tożsamości i samookre-
ślenia się człowieka we współczesnym świecie,  wolny od  aspiracji udzielania  odpowie-
dzi, nakłaniający  do refleksji  na temat kondycji  ludzi w skomplikowanej rzeczywistości 

XXI wieku. Ekspozycja niezwykle interesująca. Katedra Mediów Cyfrowych kontynuuje 
tradycje Zakładu Mediów Cyfrowych, a jej pracownicy w swojej twórczości poruszają 

zagadnienia związane z technologią „ruchomego” i „statycznego” obrazu cyfrowego, jego 
projektowaniem i zastosowaniem.

Marzec /wernisaż wystawy 8 marca 2013 r./
 Od 8 marca można oglądać w Galerii Rogatka konceptualną ekspozycję grupy 32. 

twórców z całego kraju -  wykładowców artystycznych szkół wyższych,  zatytułowa-
ną  Geometria i metafora w miniaturze. Pomysłodawcami i kuratorami wystawy  byli: 

prof. Andrzej Gieraga i prof. Małgorzata Dobrzyniecka – Kojder  z Łodzi. Artystyczne 
wypowiedzi są efektem pracy nad próbą połączenia dwóch z pozoru odległych pojęć: 

geometrii i metafory.  Prace , które możemy oglądać na wystawie wykonane są w różnych 
technikach,  m.in.: malarstwo, rysunek, rzeźba, kolaż oraz techniki własne. Wszystkie 

dzieła łączy narzucony przez kuratorów format 30 x 30 cm.  Artyści integrują w swoich 
działaniach precyzję obrazowania z emocjami i indywidualną ekspresją. Są to kompozy-
cje zawierające  elementy wnikliwej obserwacji rzeczywistości, kontemplacji  oraz nowej 

jej  kreacji. Metafora  ze swej istoty narzucająca transfiguracje i  zamierzone  przemia-
ny sprzyja  uzyskiwaniu nowych, zmienionych, zaskakujących, plastycznych  znaczeń, 
dając możliwość polisemicznego wyrażania nieskończonej liczby rozmaitych sytuacji. 

Geometria w matematyczny sposób „trzyma w ryzach” tę obfitość artystycznej kreacji.                                                        
Wystawa   była już prezentowana w Galerii Forum w Łodzi, w Galerii Koński Kierat 

w Szczecinie, w Galerii ASP w Gdańsku, w Galerii Akademickiej w Bielsku- Białej wszędzie 
uzyskując najlepsze opinie.  Na radomską ekspozycję składają się prace artystów: 

 Jagoda Adamus, Andrzej Banachowicz, Janusz Cywicki, Mariusz Dański, Małgorzata 
Dobrzyniecka-Kojder, Andrzej Gieraga, Aleksander Hałat, Roma Hałat, Wiesław Jelonek, 
Małgorzata Kacperska, Marian Kępiński, Ryszard Kiełtyka, Mieczysław Knut, Włodzimiera 
Kolk, Sławomir Kosmynka, Piotr Kwaśny, Maciej Łubowski, Wiesław Łuczaj, Bogumił Łu-

kaszewski, Andrzej Markiewicz, Andrzej Nawrot, Katarzyna Nowicka-Urbańska, Zdzisław 
Olejniczak, Aleksander Olszewski, Adam Romaniuk, Andrzej Słowik, Jerzy Treliński, Jan 

Trojan, Agnieszka Wasiak, Stanisław Wieczorek, Tadeusz Gustaw Wiktor, Ernest Zawada.
                                                                                                     

 Anna Klas-Markiewicz
Andrzej Markiewicz
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PENTAGON GALERIE

Pentagon i obrazy

Rok 2013 zainaugurowała w Galerii Pentagon wystawa projektów, która przy-
jechała do Radomia z Akademii Sztuk Pięknych z Łodzi. Interesujące całościo-
wym zaplanowaniem komunikatu reklamowego koncepty powstały 
w Pracowni lnformacji Wizualnej Wydziału Grafiki i Malarstwa, kierowanej 
przez dr. hab. Piotra Karczewskiego i asystenta Przemysława Hajka. Pośród 
realizacji na baczniejszą uwagę zasługiwały te, które reklamowały w sposób 
zintegrowany produkt lub określoną sytuację marketingową. Dobór form, barw, 
liternictwa i grafiki był taki, aby maksymalnie wyeksponować cechy oferowa-
nego obiektu, uczynić go bardziej atrakcyjnym dla odbiorcy, a jednocześnie 
podkreślić jego cechy referencyjne. W credo artystycznym pracowni, która 
przygotowuje studentów do dyplomów i przyszłej pracy projektowej Autorzy 
deklarują: „Celem dydaktycznym pracowni jest przygotowanie studenta do 
samodzielnej działalności w zakresie projektowania graficznego ze szczególnym 
uwzględnieniem projektowania systemów informacji wizualnej. Proces dydak-
tyczny uwzględnia kompleksowe rozwiązywanie zadań projektowych, służą-
cych kształtowaniu zdolności tworzenia spójnych opracowań wizerunkowych. 
W skład systemu wchodzą takie elementy jak projekty: znaków firmowych, 
druków akcydensowych, stron reklamowych, plakatów, druków wielkofor-
matowych, grafiki na środkach transportu, stron www, grafiki w przestrzeni 
architektonicznej (wewnętrznej i zewnętrznej)”. Jako konsekwencję i owoc tych 
ideowych założeń studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego mogli obejrzeć ciekawe zestawy projektów i kampanii reklamo-
wych uwzględniających i przewidujących reakcje estetyczno-psychologiczne 
odbiorców na formy wizualne.
Kolejną wystawą była prezentacją grafik cyfrowych duetu Marek Sibinsky i Da-
rek Gajewski zatytułowana Blue. I rzeczywiście, kolor niebieski był na wystawie 
jednym z głównych bohaterów. Kilkadziesiąt grafik wykonanych przy pomocy 
różnych programów i działań digitalnych utworzyło rozedrganą, wibrującą 
mozaikę drobnych form i pulsujących rytmów. Obydwu autorów w podobnym 
stopniu nęci eksperyment formalny i badanie wydolności wzrokowej widza oraz 
operowanie środkami optycznymi na pograniczu rozpoznawalności i przedmio-
towości. W odniesieniu do kilku prac, trudno było się uwolnić od uczucia per-
seweracji i takiego nagromadzenia elementów wizualnych, które wprowadzały 
oko w stan optycznej fiksacji. Wystawa była szczególnie cenna i inspirująca dla 
studentów, poszukujących swoich własnych dróg artystycznych realizowanych 
z pomocą technik grafiki cyfrowej.

Najbardziej zróżnicowana pod względem formalnym i technologicznym była 
pokazana w marcu wystawa prac pedagogów i studentów z Wyższej Szkoły 
Umiejętności Społecznych oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zna-
lazły się na niej niewielkie szkice kolorystyczne i walorowe, duzych rozmiarów 
grafiki, obrazy olejne, montaże i formy przestrzenne. Wystawa prezentowała 
bogactwo form, barw, stylistyk, sposobów ujęcia i aranżacji obrazów doko-
nanych pod okiem doświadczonych pedagogów z tych dwóch poznańskich 
uczelni: Bogdana Wegnera, Natalii Wegner, Bogusławy Koszałka oraz Jakuba 
Malinowskiego. Uporczywie powracającymi w niej motywami (choć nie jedy-
nymi) była postać człowieka oraz różne konfiguracje przedmiotów. Obydwa te 
motywy ilustrowały uporczywie powracający nastrój napięcia wewnętrznego, 
lęku przed tym, co zewnętrzne, niepokojąco otaczające człowieka, co niczym 
imponderabilia decyduje o naszym samopoczuciu i aktywności. Wyczuwalna 
w wielu przedstawieniach agorafobia ewokowała wizję jednostki zagubionej, 
osamotnionej i otoczonej pustą oraz lękliwą przestrzenią. Wrażenie wizualnej 
melancholii uzupełniała i pointowała obecność dziwnych zestawów przedmio-
tów użytkowych, ustawianych w zaskakujące konstrukcje i konfiguracje. Two-
rzyły one swoją własną, niezależną od świata człowieka nostalgiczną opowieść, 
w której ujawniały się zakrzywione przestrzenie, metaforyczne miejsca, ener-
getyczne zagęszczenia form, kolorystyczne napięcia. Jedynie kolor rozszerzał 
spektrum doznań estetycznych, rytmizując kadry, dodając pozytywnej melodii 
barwnemu dźwięku.

Kazimierz Łyszcz
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SPRAWY  RÓŻNE

24 stycznia 2013 roku na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym 
miała miejsce promocja dwóch książek naukowych, opublikowa-
nych w 2012 roku przez Wydawnictwo UTH w Radomiu. 
Zaprezentowano monografię „Leśmian nowoczesny 
i ponowoczesny”, pod redakcją Bogusława Grodzkiego 
i Dariusza Trześniowskiego oraz książkę Anny Spólnej 
„Na skrzyżowaniu głosów. Szkice krytycznoliterackie”. 

Spotkanie z autorami poprowadził Marcin Kępa, prezes 
Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Relację 

z promocji zapewniła Telewizja DAMI. Dzięki współzaangażowaniu 
Księgarni Akademickiej „Ekonomik” po spotkaniu można było kupić 
książki i uzyskać autograf ich autorów. 

Zgromadzonych licznie pracowników akademickich, studentów, mło-
dzież szkolną i wielu radomian zainteresowanych literaturą ostatniego 
stulecia przywitał profesor Dariusz Trześniowski, dziekan Wydziału Fi-
lologiczno-Pedagogicznego i redaktor książki Leśmianowskiej. Wyjaśnił, 
że monografia Leśmian nowoczesny i ponowoczesny jest pokłosiem 
konferencji naukowej, która zgromadziła zarówno wybitnych znaw-
ców twórczości poety (Barbara Sienkiewicz, Wojciech Gutowski, Anna 
Sobieska), jak młodszych badaczy, proponujących niekanoniczne, od-
ważne odczytania jego dzieła. Profesor, pytany między innymi o wagę 
i aktualność pisarstwa autora Łąki, wskazał na niepowtarzalność jego 
wizji świata oraz nowatorstwo języka poetyckiego. Fascynujący świat 
Leśmiana wciąż prowokuje do nowych interpretacji, a trud obcowania 
z tym niełatwym (i nieprzetłumaczalnym!) dziełem rekompensuje jego 
filozoficzna głębia i piękno.

Doktor Anna Spólna w książce Na skrzyżowaniu głosów zgromadziła 
kilkadziesiąt szkiców krytycznych, poświęconych polskiej literaturze 
po 1989 roku. Układają się one w subiektywną panoramę najważniej-
szych zjawisk tego okresu, ze szczególnym uwzględnieniem dialogu 
z tradycją, widocznego w twórczości najbardziej nawet zbuntowanych 
pisarzy ostatniego dwudziestolecia. Autorka ze szczególną uwagą przy-
gląda się najnowszej poezji, będącej, jej zdaniem, najciekawszym – bo 
najtrudniejszym i najbardziej wymagającym – obszarem badawczym.

Spotkanie zakończyło się zapewnieniem, że wydane właśnie książki 
inicjują serię humanistycznych publikacji przygotowywanych przez 
najmłodszy z wydziałów Uniwersytetu. Na druk czekają już bowiem 
tomy studiów pokonferencyjnych: Stanisław Brzozowski. Powroty (pod 
redakcją Dariusza Trześniowskiego) oraz Iwaszkiewicz w podróży (pod 
redakcją Ewy Kołodziejczyk i Anny Spólnej) – zaplanowane jako kolej-
ne pozycje serii „Radomskie Monografie Filologiczne”. 

(oprac. Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Dariusza Trześniowskiego)

Promocja monografii

PIERWSZE PUBLIKACJE 
POLONISTYCZNE

NA UNIWERSYTECIE
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Na Międzynarodowych Targach Poznańskich BEATY VISION Fo-
rum Kosmetyki i Solariów 2013 produkt „Preparat przeznaczony 
do mycia ciała w formie dźwięczącego żelu, zawierający olejek 
z pestek truskawek” zdobył złoty medal. 

Produkt powstał w pracowniach Wydziału Materiałoznawstwa 
Technologii i Wzornictwa pod kierunkiem prof. Włodzimierza 

Marian Sułka. 

Uległ zmianie sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu stu-
diów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia prowadzonych 
na naszej uczelni od roku akademickiego 2012/2013. Aktualnie 
przebieg studiów dokumentowany jest, przy użyciu systemu in-
formatycznego Dziekanat, w elektronicznej bazie danych. 

Od roku akademickiego 2012/2013 indeks nie stanowi podsta-
wy dokumentowania przebiegu studiów i nie jest również wy-

magany do rozliczenia semestru/roku studiów. Prowadzący przed-
miot wpisują oceny do indeksu na życzenie studenta/doktoranta. 

W związku ze zmianą nazwy uczelni na Uniwersytet Technologicz-
no-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu została 
zmieniona nazwa domeny służbowych kont e-mail. Aktualnie 
obowiązującą domeną jest uthrad.pl. 

Dotychczas używana domena – pr.radom.pl będzie sukcesywnie 
wygaszana. Poczta przychodząca na konta w starej domenie 

–pr.radom.pl, jest automatycznie przekierowywana na adres nowej 
domeny: uthrad. pl. 

Nagrodzony preparat

ZŁOTY KOSMETYK
Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich jest 

świadectwem i potwierdzeniem wysokiej jakości oraz innowacyj-
ności tworzonych przez wydział produktów, będących wynikiem 
prowadzonych przez kadrę naukową WMTiW badań naukowych 
i eksperymentów. 

Aneta Mirosz

Indeks w odstawce

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA
Dotychczasową kartę okresowych osiągnięć studenta/doktoranta 
w formie papierowej, zastąpiono danymi wpisanymi do elektro-
nicznej bazy danych przy użyciu systemu Dziekanat. Biura Obsłu-
gi Studenta rozliczają studenta/doktoranta, na podstawie danych 
znajdujących się w tej bazie. Dziekan wydziału rozstrzyga o wpisie 
studenta/doktoranta na kolejny semestr/rok studiów na podstawie 
wydruku danych z systemu Dziekanat.

Michał  Czyżewicz

Adresy e-mailowe

ZMIANA DOMENY
W związku z powyższym należy posługiwać się adresami e-mail w 

nowej domenie – uthrad.pl. Rekonfiguracja serwera poczty e-mail na-
stąpiła w dniu 21.01.2013 r. Od tego momentu pocztę przychodzącą 
obsługuje nowa domena – uthrad.pl oraz stara domena – pr.radom.
pl (do momentu jej wygaśnięcia). 

Michał  Czyżewicz
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12 marca br. w Miejskiej Bibliotece przy 
ul. Piłsudskiego 12 odbyła się promocja 
monografii pt. „O sztuce designu”, której 
autorką jest Elżbieta Staniszewska z Wy-
działu Sztuki. 

Recenzentkami książki są prof. dr hab. 
Anna Pałubicka i prof. dr hab. Anna 

Zeidler-Janiszewska, a redaktorem nauko-
wym - prof. dr hab. Aleksander Olszewski. 
Okładkę zaprojektowała Alina Włodarza 
a szkice i fotografię, widoczne na okładce 
udostępnił Bogusław Dobrowolski. Książkę 
opublikowało Wydawnictwo Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego.

Książka poświęcona jest przede wszyst-
kim komunikacji artystycznej. Autorka stu-
diując historię designu doszła do wniosku, że 
w ubiegłym stuleciu sztuka oficjalna zatraciła 
czytelność warstwy semantycznej a tym sa-
mym straciła więź komunikacyjna z przecięt-
nym odbiorcą. Na przełomie XIX i XX wieku 
artyści zaczęli przedstawiać swój obiektywny 
obraz świata. Od stuleci obecne w dziełach 
sztuki treści semantyczne takie, jak: pejzaż, 
człowiek, martwa natura zaczęły być tak 
subiektywnie przedstawiane, że konieczny 
zaczął być teoretyk lub krytyk sztuki, którzy 
potrafił je przeciętnemu widzowi przybli-

PROMOCJA DESIGNU

żyć, objaśnić. II Awangarda modernistyczna 
w ubiegłym stuleciu unieważniła te seman-
tyczne treści, mity na rzecz środków wyrazu 
plastycznego (barwa, kreska, faktura itp.), 
które stały się w dziele sztuki podmiotowe. 
Rezultatem tego było osłabienie więzi komu-
nikacyjnej artysty z odbiorcą.  Równocześnie 
całe ubiegłe stulecie bardzo dynamicznie 
rozwijała się sztuka użytkowa, wcześniej 
określana rzemiosłem artystycznym.

Książka jest adresowana do wszystkich 
zainteresowanych problemami współczesnej 
sztuki użytkowej i komunikacji artystycz-
nej. 

(oprac. Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Elżbiety Staniszewskiej)

Studenci

Piotr Przepiórka, student III roku kierunku 
Wychowanie fizyczne, został zwycięzcą 
Plebiscytu Sportowego „Echa Dnia” na 
najpopularniejszego sportowca 2012 roku 
oraz laureatem „Złotej Dziesiątki” spor-
towców Radomia za rok 2012. 
            

Piotr Przepiórka ur. 02.10.1990 r. Zapa-
śnik, mistrz Polski seniorów. Wielokrotny 

uczestnik mistrzostw Europy i mistrzostw 
świata. Trenuje od 2002 r. Reprezentuje 

Reprezentant Polski z UTH

NAJPOPULARNIEJSZY 
SPORTOWIEC

barwy RCSZ Olimpijczyk. Od 2006 r. członek 
kadry narodowej. Obecnie walczy w kate-
gorii do 74kg. Jest wielokrotnym medalistą 
mistrzostw Polski i pucharów Polski.

Ważniejsze osiągnięcia Piotra to: Mistrz 
Polski kadetów (2007), Mistrz Polski juniorów 
(2010), Mistrz Polski seniorów (2012) - Mistrz 
Polski młodzieżowców (2012), Akademicki 
Mistrz Polski (2012). Ponadto wygrywał 
międzynarodowe turnieje w Polsce, Danii, 
Czechach, na Kubie, Białorusi i Ukrainie. Brał 

także udział w walkach MMA. Wygrywając 
trzy turnieje amatorskie, dostał propozycję 
zawodowej walki, która miała odbyć się 
w klatce. Podjął ryzyko i wygrał ją przed 
czasem w pierwszej rundzie. 

Od czerwca 2012 r. trenował na trzy-
nastu zgrupowaniach kadry narodowej. Po 
długo leczonej kontuzji kręgosłupa wrócił do 
rywalizacji o miejsce w kadrze i nie zawo-
dzi. W 2012 r. nie przegrał walki z żadnym 
zawodnikiem z Polski.

Autorka książki Elżbieta Staniszewska



25Z Życia Politechniki

Zdecydowanie stawia jednak na zapa-
sy. 24 marca 2013 roku walczył w Mistrzo-
stwach Europy seniorów. Nasz zawodnik 
w gruzińskim Tbilisi nie miał szczęścia w lo-
sowaniu. Piotr Przepiórka obawiał się tego 
przed wyjazdem i ewentualnego trafienia 
na Romana Własowa, dotąd najlepszego 

Dlaczego wybrał Pan zapasy jako wiodą-
cą dyscyplinę w swoim życiu sportowym?
- Jestem zwolennikiem sportów indywidual-
nych. Zawsze podobały mi się sporty walki. 
Tata dawno temu chciał zaprowadzić mnie 
na zapasy ja jednak się sprzeciwiałem, jed-
nak koledzy z podwórka zaczęli trenować 
i zaciągnęli na salę i mnie. Im po dwóch 
miesiącach się znudziło, a ja trenuję już je-
denasty rok. 

Jak często Pan trenuje i kto obecnie jest 
Pana szkoleniowcem?
- Obecnie często wyjeżdżam na zgrupo-
wania kadry narodowej. Jestem numerem 
1 w Polsce w swojej kategorii wagowej 
do 74 kg. Na obozach trenujemy 3 razy 
dziennie, przez 6 dni w tygodniu. Będąc 
w Radomiu w swoim klubie również trenu-
ję od poniedziałku do soboty, a liczba zajęć 
w ciągu dnia uzależniona jest od ilości wol-
nego czasu. 

Czy trudno jest pogodzić studiowanie 
z wyczynowym uprawianiem sportu? 
- Tak, jest to ciężka sprawa. Nie zaliczyłem 
jeszcze piątego semestru. Mam nadzieję, że 
uda mi się to po świętach. Zarówno podczas 
sesji, przed i po niej byłem na zgrupowa-
niach sportowych, więc nie miałem nawet 
możliwości stawienia się na większość egza-
minów. Wiem, że sport jest moją receptą na 
życie i chcę być najlepszy w tym, co robię.

Co Pan sądzi o propozycji wycofania 
z programu igrzysk olimpijskich zapasów, 
w których Polska ma tak wspaniałe osią-
gnięcia? 
- Jest to głupota. Nie wiem, kto jest autorem 
tego pomysłu, ale śmiało mogę powiedzieć, 
że uważam go zacałkowite nieporozumie-
nie. Zapasy kończyły starożytne igrzyska. 
Zwycięzcy stawiano nawet pamiątkowy po-
mnik. Jeżeli chcą wycofać dyscyplinę, która 

zawodnika w wadze do 74 kilogramów. 
Rosjanin to mistrz Europy, mistrz świata 
i aktualny mistrz olimpijski. Traf chciał, że 
Przepiórka spotkał się z nim w 1/8 finału. 
Radomianin trochę przespał początek wal-
ki i w pierwszej rundzie rywal zdobył trzy 
cenne punkty. W kolejnych rundach Prze-

piórka zaciekle walczył o wyrównanie, ale 
ostatecznie Rosjanin zwyciężył 4:1. 

Mimo niepowodzenia w ME uważa, że 
to jeden z przystanków na drodze do Igrzysk 
Olimpijskich w Rio de Janeiro. 

Wojciech Bielawski

„Jestem numerem 1 w Polsce kategorii wagowej do 74 kg”

ZAPASY TO MOJE ŻYCIE
(rozmowa z czołowym polskim zapaśnikiem Piotrem Przepiórką)

na igrzyskach jest od zawsze, 
niech pomyślą o tym, czy 
wycofać także rzut oszcze-
pem, skok w dal, biegi… To 
są sporty, które na igrzyskach 
są od początku i nie powinny 
być usuwane z programu. 

Jakie ma Pan plany osobiste 
i sportowe na bieżący rok? 
- Obecnie jestem po starcie 
w mistrzostwach Europy se-
niorów w Tbilisi, gdzie zają-
łem dziewiąte miejsce. Wy-
grałem z Finem i Litwinem. 
Przegrałem za to z aktualnym 
mistrzem olimpijskim, świata 
i Europy Rosjanen Roma-
nem Vlasovem oraz byłym 
mistrzem świata, brązowym 
medalistą igrzysk olimpijskich 
w Pekinie Bułgarem Yavorem 
Yanakievem. Swój start oce-
niam dobrze, zaprezento-
wałem się najlepiej z repre-
zentacji w stylu klasycznym. 
Wróciłem do Radomia i mam 
chwilę wolnego na zaliczenia 
na studiach i mam nadzieję, 
że mi się uda. Za miesiąc 
będę bronić tytułu mistrza 
Polski wywalczonego w ubie-
głym roku i następnie będę 
rywalizować o wyjazd na 
mistrzostwa świata seniorów, 
które odbędą się na jesieni.

(z Piotrem Przepiórka rozmawiał 
Wojciech Bielawski)

Piotr Przepiórka po zwycięskiej walce
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Aleksandra Szczęsna studentka pierwszego roku Wydziału Mate-
riałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu zdobyła 
tytuł II Wicemiss Polonia 2012.
         

W konkursie brało udział 19 kandydatek, spośród których 12 
zakwalifikowało się do ścisłego finału. Aleksandra Szczęsna 

z nr 13 znalazła się w gronie 5 najpiękniejszych kobiet walczących 
o tytuł Miss. Panie zaprezentowały się w strojach kąpielowych oraz 
kreacjach wieczorowych przygotowanych przez markę Betti Design 
oraz Macieja Zienia. Galę poprowadzili Edyta Herbuś oraz Maciej 
Kurzajewski, a na scenie można było zobaczyć takie gwiazdy, jak 
Edyta Górniak czy zespół Afromental.

Aleksandra Szczęsna ma 20 lat. Interesuje się projektowaniem 
odzieży i modelingiem. Zdobyła tytuł II Wicemiss Polonia Ziemi 
Radomskiej 2012 i Miss Radia Rekord.

Podczas gali na pytanie „Czy zrobiłaś coś takiego w życiu, czego 
byś już nigdy nie zrobiła?”, które zadał jej tancerz i choreograf Agustin 
Egurrola Ola odpowiedziała: „Uważam, że życie polega na doświad-
czeniach. Ten konkurs na przykład jest dla mnie jednym z nich. Niczego 
w życiu nie żałuję. Kierunek, który obecnie studiuję łączy się z moją 
karierą modową.  Jestem szczęśliwa, że mogę połączyć naukę z pasją 
i realizacją życiową.”

Przypominamy, że Aleksandra w ubiegłym roku zdobyła tytuł Miss 
Studniówek 2012 i otrzymała indeks naszej uczelni. Wybrała zgodnie 
ze swoimi zainteresowaniami kierunek Wzornictwo. Mamy nadzieję, 
że ten kierunek studiów przyczyni się do dalszej realizacji jej pasji, 
a jednocześnie będzie przepustką do dalszego rozwoju i satysfakcji 
z wybranej drogi kształcenia. 

Aneta Mirosz

Doceniono urodę i grację

STUDENTKA - II WICEMISS POLONIA

Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywa-
telska” przygotował 25 stycznia Karnawało-
wy Wieczór w Resursie. Wzięli w nim udział 
studenci Wydziału Materiałoznawstwa, 
Technologii i Wzornictwa.
            

Podczas „wieczoru karnawałowego” po-
kaz mody stylizowany na lata 70-80 

przygotowali studenci kierunku Wzornictwo 
a makijaż studenci kierunku Kosmetologia 
Wydziału Materiałoznawstwa Technologii 
i Wzornictwa

Podczas spotkania była możliwość obej-
rzenia radomskich kronik filmowych z lat 
70., wysłuchania największych przebojów 
muzycznych oraz skeczów kabaretowych, 
które ówcześnie znane były niemal w każ-
dym domu.

(red.)

Rewia Mody w Resursie

KARNAWAŁOWY WIECZÓR

Aleksandra Szczęsna, studentka MTiW, II Wicemiss Polonia 2012
Fot. Łukasz Wójcik

Studenci MTiW na wybiegu
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Studentki kierunku Wzornictwo 
Uniwersytetu Technologiczno- 
Humanistycznego im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu wróciły 
z Międzynarodowych Targów Po-
znańskich z wyróżnieniami. 
        

Odwiedzającym targi spodo-
bały się innowacyjne roz-

wiązania i najwyższa jakość przy-
gotowanych projektów. Studentki: 
Justyna Gielniowska, Aleksandra 
Szczęsna oraz Kinga Płatos za-
prezentowały nietypowe kolekcje 
butów damskich i męskich, które 
zostały zauważone także przez 
producentów i znawców mody. 
Wyróżnione zostały też prace 
Suzann Nowickiej.
        W prezentacji kolekcji obu-
wia przygotowanej przez Suzann 
Nowicką wzięła udział II wicemiss 
Polonia Ola Szczęsna. „Są nie tylko 
piękne, ale też bardzo wygodne. 
Gdyby można było je kupić na 
pewno byłabym zainteresowana” 
– dodaje. Ola marzy już o tym, by 
w przyszłości jej kolekcja mogła 
być wystawiona na prestiżowych 
poznańskich targach. „Jestem 
dopiero na pierwszym roku, ale 
już wiem, że doskonale wybrałam. 
Zachęcam młode, zdolne osoby, 
by nie szukały szczęścia poza 
Radomiem. Na WMTiW rodzą się 
prawdziwe talenty” – podkreśla. 
         Udział w targach pracowników 
i studentów WMTiW był możliwy 
dzięki wsparciu Ogólnopolskiej 
Izby Branży Skórzanej z siedzibą w 
Radomiu, której prezydentem jest 
inż. Kazimierz Klepaczewski.

Wojciech Bielawski
 

Nagrodzone kolekcje

WYRÓŻNIENIA 
NA TARGACH 

Swoje kolekcje obuwia prezentują studentki Wydziału WMTiW: 
Justyna Gielniowska i Kinga Płatos
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Dnia 23 stycznia 2013 r. studenci Wydziału 
Filologiczno-Pedagogicznego – kierunek 
Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna 
wystawili dla przedszkolaków z Publicz-
nego Przedszkola nr 15 w Radomiu sztukę 
teatralną pt. „Zaginiony skarb”. 

Sztuka została napisana przez Marci-
na Bukalskiego studenta UTH Rad., a 

jako  reżyser zadebiutowała dr Ewa Jaku-
biak-Zapalska z Katedry Pedagogiki i Psy-
chologii Wydziału Filologiczno-Pedago-
gicznego uczelni. Widowisko opowiada o 
zaginionym skarbie, którym są książki. Ma 
za zadanie budzić zainteresowania litera-
turą dla najmłodszych: bajkami, baśniami 
i opowiadaniami. Potrafi zachęcać nauczy-
cieli i rodziców oraz Dziadków i Babcie do 
czytania dzieciom. 

Scenografię, kostiumy i liczne rekwizyty 
przygotowały Michalina Pająk, Marlena Giza, 
Angelika Kuśta i Magdalena Kogut. Sztukę na 
licznych fotografiach udokumentowała Agata 
Tarasińska.  Autorem programu teatralnego 
była Paulina Klejman, a w rolę aktorów wcie-
lili się: Marcin Bukalski, Angelika Maciaszek, 
Paulina Klejman, Magda Czerwinka, Magda-
lena Kucharska. Sztuka została wystawiona 
w ramach zorganizowanej przez studentów 
Wydziału Filololgiczno-Pedagogicznego akcji 
„Przedszkolaki z książką za pan brat”. 

Mali widzowie, poza dozą rozrywki 
dostarczoną przez studentów, otrzymali 
także pamiątkowe zakładki oraz programy 
wystawionej sztuki. Upominki te wykonane 
zostały przez wszystkich studentów III roku 

Praktyka i rozrywka

STUDENCI DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Pedagogika Przedszkolna i Edukacja Wcze-
snoszkolna wraz z Edukacja Wczesnoszkol-
na z Informatyką. Na czele owych prac stała 
Paulina Klejman.

Dzieci bardzo entuzjastycznie zareago-
wały na przedstawienie. Wielkie emocje 
wzbudził Zły Czarodziej oraz Chochlik. 
Podejrzewamy, że było to spowodowane 
charyzmą aktorek odtwarzających te role. 
Maluchy aktywnie włączały się w tok spek-
taklu, odpowiadając na padające w jego 
trakcie pytania.

Dyrektor mgr Danuta Wójcik wraz z Gro-
nem Pedagogicznym wykazała się otwartą i 
serdeczną postawą. Potwierdzeniem tych 
słów było ponowne zaproszenie studentów 
do wystawienia tej sztuki dla grupy pięcio-
latków przebywającej na terenie PSP nr 5 
na ulicy Sowińskiego w Radomiu. 

Taka forma zajęć praktycznych prowa-
dzona przez nauczyciela akademickiego 
ze studentami w przedszkolu daje szansę 
lepszego przygotowania do zawodu na-
uczyciela. Osiągnięcia nie tylko kwalifika-
cji pedagogicznych ale również zdobycia 
kompetencji  zawodowych prowadzących 
do osiągnięcia  mistrzostwa w tym trudnym 
zawodzie.

Jest też sposobnością do znalezienia 
placówek, które zechcą przyjmować stu-
dentów Pedagogiki – z Wydziału Filologicz-
no – Pedagogicznego na praktyki pedago-
giczne i kształcić ich pod okiem najlepszych 
nauczycieli. 

Dzięki życzliwości Księdza Dyrektora 
Jacka Wieczorka i Pracowników Radia PLUS 
został przeprowadzony wywiad ze studen-
tami III roku Pedagogiki Wczesnoszkolnej 
i Przedszkolnej, opiekunem roku dr Ewą 
Jakubiak-Zapalską oraz mgr Danutą Wójcik 
dyrektorem Publicznego Przedszkola nr 15 
w Radomiu. 

Wojciech Bielawski
Narrator - Marcin Bukalski opowiada dzieciom jak Sowa (Magda Czerwinka) 
pomaga dzielnym podróżnikom- Łucji i Chochlikowi w szukaniu skarbu
Fot. Agata Tarasińska

Wszyscy uczestnicy przedstawienia teatralnego „Zaginiony Skarb” wraz z dyrektor Publicznego 
Przedszkola nr 15 – mgr Danutą Wójcik (czwarta od prawej) oraz dr Ewą Jakubiak-Zapalską 
(pierwsza od lewej) – opiekunem studentów i pomysłodawcą przedstawienia.
Fot. Agata Tarasińska
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Uniwersytet Technologiczno-Humanistycz-
ny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
już po raz trzeci obdarował indeksami 
laureatów konkursu Miss Studniówek 
2013 organizowanego przez dziennik 
Echo Dnia. 

W tym roku został on rozszerzony 
i indeks naszej uczelni powędrował 

w ręce również Mistera Studniówek 2013. 
Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, 
cieszył się wśród maturzystów dużym 
zainteresowaniem i przebiegał w dwóch 
etapach. W pierwszym wybrano finałową 
grupę najpiękniejszych, następnie w dniu 7 
marca 2013 r. w hotelu Aviator w Radomiu 
odbył się wielki finał i ogłoszenie wyników 
Konkursu. Jury, w którym w imieniu J.M. 
Rektora Uniwersytetu zasiadał dr hab. Da-
riusz Trześniowski, prof. UTH Rad. – dziekan 
Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego, 
wyłoniło zwycięzców.

Miss i Mister studniówek 2012

INDEKSY 
DLA NAJPIĘKNIEJSZYCH

Najważniejsze tytuły otrzymali: Miss 
Studniówek 2013 - Milena Dolega, uczenni-
ca VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 
III Sobieskiego w Radomiu. I Wicemiss - Ka-
rolina Zawierucha z I Liceum Ogólnokształ-
cącego  im. Mikołaja Kopernika w Radomiu, 
II Wicemiss została Aleksandra Brożyna z 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu. 
Miss Studniówek 2013 powiatu radomskiego 
trafił do Eweliny Płachty uczennicy Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Pionkach. Ponadto jury 
przyznało za SMS-y, którą otrzymała Sylwia 
Starzyńska z Katolickiego Liceum Ogólno-
kształcącego im. Filipa Neri w Radomiu.

Tytuł Mistera Studniówek 2013 zdobył 
Ernest Grunek uczeń Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach, 
który zdobył także tytuł Mistera Studniówek 
powiatu białobrzeskiego. Tytuł I Wicemi-
stera trafił do Pawła Świtka z Zespołu Szkół 
Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu, 

natomiast II Wicemisterem został Mateusz 
Wójcik z VI Liceum Ogólnokształcącego im. 
Jana Kochanowskiego w Radomiu. Oprócz 
przyznanych tytułów 2 finalistki konkursu 
otrzymały tzw. „dzikie karty” zapewniające 
im udział w finale Konkursu Miss Polonia Zie-
mi Radomskiej 2013, w którym znalazły się 
także pełnoletnie dziewczęta, które zdobyły 
tytuł Miss Studniówek 2013.

W imieniu J.M. Rektora Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego indeksy 
zwycięzcom konkursu wręczył dr hab. Da-
riusz Trześniowski, prof. UTH Rad. 

Mamy nadzieję, że przekazane przez 
władze uczelni symboliczne indeksy, 
w przyszłości staną się indeksami studentów 
naszego Uniwersytetu. Wierzymy, że bogata 
oferta dydaktyczna uczelni spełni wymagania 
laureatów konkursu.  Wszystkim nagrodzo-
nym serdecznie gratulujemy!

Aneta Mirosz

Laureaci konkursu Miss Studniówek 2013 z symbolicznymi indeksami UTH
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W dniu  13 marca b.r. odbyły się w klubie G2 już po raz dziesiąty 
Radomskie Targi Szkół Wyższych, w których wziął udział również 
nasz Uniwersytet. 
         

W tym roku zaprezentowało się 27 publicznych i niepublicznych 
szkół z całej Polski. Poza zapoznaniem się z ofertami wy-

stawców można było również wziąć udział w wykładach doradców 
zawodowych i specjalistów z dziedziny doradztwa personalnego 
oraz spróbować własnych sił w testach kariery, które cieszy się duża 
popularnością. Tegoroczne targi odwiedziło ponad 2,5 tysiąca ma-
turzystów z Radomia i regionu. 

Nasza uczelnia zaprezentowała ofertę kształcenia na rok 
2013/2014, która podobnie jak w latach ubiegłych jest niezwykle 
bogata i zróżnicowana. Począwszy od kierunków humanistycznych, 
tj.: cieszącą się corocznie ogromnym zainteresowaniem Ekonomią, 
Filologią angielska, Pedagogika, poprzez kierunki medyczne – moc-
no oblegane przez kandydatów, czyli: Pielęgniarstwo, Fizjoterapią 
kierunki artystyczne, tj.: Architektura wnętrz, Wzornictwo, Grafika, 
aż po kierunki inżynierskie: Transport, Elektrotechnika, Mechanika 
i budowa maszyn, Technologia chemiczna czy Towaroznawstwo. 

W ofercie dydaktycznej Uniwersytetu na rok 2013/2014 znajdzie 
się kilka nowości. nasza uczelnia planuje uruchomić od nadchodzą-
cego roku akademickiego następujące kierunki kształcenia:

Bogata oferta UTH

RADOMSKIE TARGI SZKÓŁ WYŻSZYCH

• Budownictwo (Wydział Mechaniczny) – studia stacjonarne i nie-
stacjonarne I stopnia

• Inżynieria odnawialnych źródeł energii (Wydział Mechaniczny)- 
studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

• Praca socjalna (Wydział Filologiczno-Pedagogiczny) – studia sta-
cjonarne i niestacjonarne I stopnia

• Kulturoznawstwo europejskie (Wydział Filologiczno-Pedagogiczny) 
– studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

• Grafika (Wydział Sztuki)- studia stacjonarne i niestacjonarne II 
stopnia

• Pielęgniarstwo (Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej) – 
studia stacjonarne II stopnia 
Pojawi się również nowa specjalność na kierunku Towaro-

znawstwo (Wydział Ekonomiczny)- Towaroznawstwo i technologia 
żywności. 

Stoisko Uniwersytetu było niezwykle oblegane przez zaintereso-
wanych podjęciem studiów maturzystów. Mamy nadzieję, że przełoży 
się to na wybór naszej uczelni, jako dalszej ścieżki kształcenia. 

Aneta Mirosz
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27 stycznia 2013 roku odbyła się sesja 
zdjęciowa, z udziałem studentów naszej 
uczelni, do kampanii promocyjnej Uni-
wersytetu Technologiczno-Humanistycz-
nego im. Kazimierza Pułaskiego w Rado-
miu na lata 2013 i 2014.

Przesłaniem przygotowanej kampanii 
promocyjnej UTH Rad. na lata 2013 

i 2014 jest pokazanie młodym ludziom, 
że Uniwersytet jest uczelnią z wieloletnią 
tradycją, otwartą, przyjazną studentowi, 
z bardzo bogatą ofertą dydaktyczną i da-
jącą możliwość zrealizowania swoich pasji 
w licznych kołach naukowych i organiza-
cjach studenckich. 

W kampanii promocyjnej uczelni 
uczestniczyli: Katarzyna Grałek - studentka 
2 roku kierunku Pielęgniarstwo - Wydział 
Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej, Oli-
wia Głowacka - studentka 1 roku kierunku 
Ekonomia - Wydział Ekonomicznego, Mag-
dalena Pytlarz - studentka 1 roku kierunku 
Technologia chemiczna - Wydział Mate-
riałoznawstwa Technologii i Wzornictwa 
Magdalena Owczarek - studentka 1 roku 
Technologia chemiczna - WMTiW na kie-
runku ?????? Martyna Stępniak - studentka 
3 roku kierunku Administracja - Wydział 
Ekonomicznego, Remigiusz Fulara -  student 
1 roku kierunku Ekonomia - WE, Arnold 
Warchoł - student 3 roku kierunku Wzornic-
two - WMTiW, Kamil Lao - student 4 roku 
kierunku Informatyka - Wydział Informatyki 
i Matematyki.

Michał  Czyżewicz

Uczelnia bliska studentowi

KAMPANIA PROMOCYJNA
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Wspomnienie

Urodził się 2 lutego 1948 roku w Radomiu. Tutaj ukończył za-
równo szkołę podstawową, jak i liceum im. Wł. Syrokomli. W 1966 
roku rozpoczął studia w Politechnice Łódzkiej na Wydziale Mecha-
nicznym. Jako wyróżniający się student został po drugim roku skie-
rowany na studia zagraniczne do Instytutu Mechaniki Precyzyjnej i 
Optyki w Leningradzie (obecnie Sankt-Petersburg), który ukończył 
w 1972 roku. Już w czasie studiów w Rosji uczestniczył w wielu 
pracach naukowo-badawczych z zakresu systemów sterowania i au-
tomatyki. Od 1973 roku doktorant Moskiewskiego Instytutu Trans-
portu Samochodowo – Drogowego, gdzie uzyskał stopień doktora 
nauk technicznych za opracowanie tematu „Badania parametrów 
i struktury sytuacji transportowo-drogowych dla zwiększenia bez-
pieczeństwa ruchu”, był tez współautorem opatentowanej w Rosji 
„pamięci na magnetycznie sterowanych kontaktach”. Autor licz-
nych prac naukowo – badawczych i artykułów naukowych przed-
stawianych na konferencjach krajowych i zagranicznych, dydaktyk 
i wychowawca młodzieży, organizator wyjazdów naukowych dla 
pracowników i studentów, do chwili tragicznej śmierci przed 30 
laty - dyrektor Instytutu Systemów Transportowych Wyższej Szkoły 
Inżynierskiej w Radomiu. Za działalność dydaktyczno-wychowaw-
czą, organizatorską, jak również naukowo-badawczą był wielokrot-
nie odznaczony nagrodami J.M. Rektora i nagrodą Ministra Nauki 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

* * *

- Poznałam mojego męża na studiach w Leningradzie (dzisiej-
szym Sanki – Petersburgu). Już na pierwszy rzut oka odróżniał się od 
innych: był zawsze najlepszym studentem, wszystkie sesje egzamina-
cyjne zdawał w terminach „zerowych”, miał nienaganne maniery, za-
wsze był bardzo uprzejmy, niezwykle nowoczesny, zadbany, modnie 
ubrany. Z pasją uczył się języka angielskiego, a pod koniec studiów 
władał nim biegle. Między nami zaczęło się od upodobania tańca 
współczesnego i fascynacji muzyką Beatlesów i J. Hendrixa. Należe-
liśmy do tej samej grupy młodzieży, która nie zważając na dość kry-
tyczne spojrzenia ówczesnych władz na nasze sympatie tyczące sze-
roko pojętej kultury zachodniej stanowiła swego rodzaju awangardę. 
Muzyka chłopców z Liverpoolu – tak. Ruch hippisowski – czemu nie. 
Ale obok tych młodzieńczych miłości były też inne obszary zaintere-
sowań: teatr, opera, balet, a później także podróże. Niepowtarzal-
ny klimat Leningradu sprawił, iż pozostawaliśmy nieprzerwanie pod 
jego urokiem chłonąc dosłownie wszystkie kulturalne oferty. Słynny 

Ermitaż, niezliczona liczba muzeów, teatrów i przepiękne okolice z 
Peterhofem i Carskim Siołem, pozwalały czerpać ze wszystkiego, co 
najlepsze z rosyjskiej i światowej kultury. Zwiedzaliśmy stare rosyjskie 
miasta: Nowgorod i Psków, ukraińską Odessę i Kijów, gruzińskie Tbi-
lisi, a także mój ukochany Krym, z którego pochodzę. Byliśmy niemal 
we wszystkich stolicach republik ówczesnego Związku Radzieckiego, 
przy czym męża fascynowały szczególnie pełne swoistej egzotyki re-
publiki azjatyckie: Kazachstan, Kirgizja, Tadżykistan. Pojechał do nich 
sam. Ja się nie odważyłam.

Czas płynął niezwykle szybko. Ani się obejrzeliśmy, a byliśmy już 
po ślubie. Nie miałam żadnych wątpliwości. To był mężczyzna moje-
go życia. Odpowiedzialny, o dużej kulturze osobistej, a jednocześnie 
ciepły, wrażliwy. Założyliśmy rodzinę jeszcze na studiach, wkrótce 
przyszła na świat dwójka naszych wspaniałych dzieci: Robert i Kari-
na. Mietek okazał się ojcem, jakiego mogłam sobie tylko wymarzyć. 
Imponował mi swoją mądrością, rozwagą i zaradnością życiową, 
a przy tym niezwykłym poczuciem humoru. Razem potrafiliśmy sku-
teczne przezwyciężać nawet największe przeszkody w tamtej, trud-
nej rzeczywistości. To był niezrównany przyjaciel, mąż i dobry, mądry 
tata.

Taki był mój punkt widzenia i moja ocena. Ale podobną opinią 
cieszył się Mietek na uczelni. Był – jak podkreślali to wielokrotnie ko-
ledzy – naukowcem, dobrym organizatorem, potrafił jednoczyć wo-
kół siebie najbardziej pozytywne jednostki, ludzi ambitnych, pełnych 
zawodowej pasji, oddanych bez reszty sprawie rozwoju Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej, która w przyszłości miała stać się Politechniką. 
Jednym słowem- niekwestionowanym liderem. Kochał ludzi, a ludzie 
kochali jego.

Kariera męża – mam na myśli jego dorobek naukowy – rozwijała 
się w bardzo szybkim tempie. Miał już na ukończeniu habilitację, 
kiedy zdarzył się ten tragiczny w skutkach wypadek. W listopadowy 
dzień, niemal w samym sercu miasta zginął wraz z naszym 7-letnim 
synem. W ten sposób los zamknął brutalnie ostatni rozdział wspólne-
go, pełnego radości życia i planów na przyszłość.

Kreśląc po 30 latach od tego smutnego wydarzenia sylwetkę mo-
jego męża w formie osobistej refleksji chciałam w ten sposób przy-
pomnieć jego wkład w dzieło budowy uczelni, ale przede wszystkim 
pokazać niezaprzeczalne walory osobowości: mądrość, uczciwość, 
twórczą pasję i odpowiedzialność. Chciałabym, żeby ludzie kształ-
ceni na Politechnice Radomskiej, a teraz już na Uniwersytecie Tech-
nologiczno-Humanistycznym, posiadali wszystkie te cechy, bo jak się 
okazuje w czasach kryzysu, wykształcenie nie jest „lekarstwem na 
całe zło”. Myślę, że uczelnia straciła zdolnego naukowca, kreatywne-
go pracownika, natomiast obydwie z córką straciłyśmy męża i ojca, 
którego nagle zabrakło i brakuje nam nadal.

 
                                                Natalia Kaczor-Mędrzycka
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