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Od Redakcji      

„(…) to był czas trudnych, ale koniecz-
nych dla ratowania uczelni decyzji. To rok 
wyczerpujących działań, by jak najszybciej 
przywrócić płynność finansową Uniwersyte-
tu. Decyzji niezbędnych, by w maksymalnym 
stopniu zrealizować program naprawczy 
na lata 2012-2015 przyjęty we wrześniu 
2012 roku przez Senat i przedstawiony  
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego. Cieszę się, że dziś po roku jego 
wdrażania sytuacja uczelni uległa zdecydo-
wanej poprawie. Decyzje, które podjąłem  
i plan, który założyłem, obejmując we wrze-
śniu ubiegłego roku funkcję rektora, przyno-
si nawet lepsze niż się spodziewałem efek-
ty”.

W tym numerze czasopisma zapra-
szam do przeczytania wywiadu z J.M. Rek-
torem prof. Zbigniewem Łukasikiem. Powyż-
szy akapit wnosi wiele optymizmu, co do 
dalszego funkcjonowania naszego Uniwer-
sytetu. Rektor ocenia pierwszy rok kadencji 
i kreśli wizję przyszłości uczelni: „Podsumo-
wując podjęte przez mnie działania mogę  
z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że je-
stem pełen optymizmu i radości, że przez 
tak krótki czas udało się tak wiele osiągnąć. 
Wierzę, że czas świetności tej uczelni jesz-
cze powróci..”

 Ponadto warto przeczytać o promo-
cji w „Resursie” książek pracowników Wy-
działu Filologiczno-Pedagogicznego poświę-
conych Iwaszkiewiczowi i Brzozowskiemu. 
Seria Radomskie Monografie Filologiczne, 
sygnowana przez Wydawnictwo UTH, za-
początkowana analizą twórczości Bolesła-
wa Lesmiana, staje się wizytówką wydziału  
i uczelni. 

Od ponad dwóch lat Uniwersytet pro-
wadzi studia dla więźniów. Skazani, często 
na wieloletnie wyroki, studiują logistykę 
na Wydziale Mechanicznym. To unikatowy  
w skali kraju program resocjalizacji. Za-

równo więźniowie, jak i wykładowcy bardzo 
pozytywnie oceniają współpracę. Trzech 
więźniów jednak nie może kontynuować na-
uki. Piszemy o tym w artykule „Studia dla 
więźniów”. 

O historii i teraźniejszości Wydziału 
Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornic-
twa mówi jego dziekan dr hab. inż. Krzysz-
tof Śmiechowski, prof. UTH Rad. w wywia-
dzie zatytułowanym „Tradycja i trudna co-
dzienność”. 

Studentka drugiego roku Wydziału Ma-
teriałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa 
naszego Uniwersytetu Aleksandra Szczę-
sna - 2-vice Miss Polonia 2012 reprezen-
tuje Polskę w światowym konkursie Miss 
Earth 2013! Przedstawiamy naszą Miss  
i życzymy sukcesu na Filipinach. 

Piękne, pełne gracji konie i wspaniali 
jeźdźcy. Zapraszam do obejrzenia fotore-
portażu z XXXVI Biegu Myśliwskiego za Li-
sem - Hubertus 2013, o puchar J.M. Rek-
tora.  

Na koniec o korzystnych zmianach  
w prawie o zamówieniach publicznych. Rząd 
przyjął w lipcu projekt zmian o zamówie-
niach publicznych – zakupy aparatury czy 
odczynników będą zwolnione z procedur 
przetargowych do wartości 200 tys. euro 
dla uczelni oraz 130 tys. euro dla insty-
tutów naukowych. To bardzo dobra wiado-
mość dla polskich uczelni. Uprości się pro-
cedura i nieporównywalnie skróci czas re-
alizacji zamówień. Najbardziej innowacyjne 
kraje Europy, takie jak Szwecja czy Niemcy, 
stosują najwyższe przewidywane w unijnej 
dyrektywie progi dla sektora badawczo-ro-
zwojowego. 

Wojciech Bielawski
naczelny redaktor
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Senat

ORGANIZACJA

Posiedzenie Senatu w dniu 26 września 
2013 roku

Złożenie przez rektora sprawozdania 1. 
z realizacji programu naprawczego za 
II kwartał 2013 r.
Aktualizacja składów Stałych Komisji 2. 
Senackich ds:
•	 Kształcenia,
•	 Budżetu i Organizacji Uczelni.
Określenie przez Senat rocznego 3. 
wymiaru zadań dydaktycznych na-
uczycieli akademickich oraz zasad 
powierzania i obliczania godzin dy-
daktycznych.
Wyrażenie przez Senat zgody na 4. 
zbycie nieruchomości niezabudowa-
nych i niezagospodarowanych przez 
Uniwersytet Technologiczno-Huma-
nistyczny im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu stanowiących jego wła-
sność.
Opinia Senatu w sprawie przekształ-5. 
cenia Hotelu Asystenckiego w Dom 
Studenta.
Ustalenie harmonogramu obrad Se-6. 
natu Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego  im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu na rok akade-
micki 2013/2014.
Sprawy różne.7. 

Posiedzenie Senatu w dniu 30 październi-
ka 2013 roku

Podczas otwartego posiedzenia Senatu 
odbyła się uroczysta promocja doktorska. 
W tym roku miała ona inną formę niż w 
latach ubiegłych, gdzie dyplomy były wrę-
czane podczas inauguracji roku akademic-
kiego. (relacja z promocji w dalszej części 
czasopisma).

Złożenie przez rektora sprawozdania 1. 
z realizacji programu naprawczego za 
III kwartał 2013 r.
Aktualizacja składów Stałych Komisji 2. 
Senackich.
Aktualizacja składu Komisji Dyscypli-3. 
narnej ds. Studentów. 
Aktualizacja składu Odwoławczej Ko-4. 
misji Dyscyplinarnej ds. Studentów. 
Opinia Senatu w sprawie regulaminu 5. 
Studium Języków Obcych.
Opinia Senatu w sprawie regulami-6. 
nu Studium Wychowania Fizycznego  
i Sportu. 
Opinia Senatu w sprawie Kodeksu 7. 
etyki nauczycieli akademickich UTH 
Rad.
Opinia Senatu w sprawie Kodeksu 8. 
etyki pracowników niebędących na-
uczycielami akademickimi UTH Rad.
Wyrażenie przez Senat zgody na 9. 
zbycie nieruchomości niezabudowa-

nych i niezagospodarowanych przez 
Uniwersytet Technologiczno-Huma-
nistyczny im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu stanowiących jego wła-
sność.
Opinia Senatu w sprawie likwidacji 10. 
Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycz-
nego w Grójcu. 
Określenie procentowego udziału 11. 
poszczególnych obowiązków nauczy-
cieli akademickich zatrudnionych  
w UTH Rad. w grupie naukowo-dy-
daktycznej i dydaktycznej w ramach 
ich czasu pracy. 
Zmiany do uchwały Nr 000-5/5/2013 12. 
Senatu UTH Rad. z dnia 13.06.2013 
r. w sprawie określenia szczegółowych 
zasad pobierania opłat od studen-
tów, doktorantów, słuchaczy studiów 
podyplomowych i kursów oraz tryb  
i warunki zwalniania z tych opłat. 
Sprawy różne.13. 

Aneta Mirosz

Akty normatywne
lipiec-październik 2013 r.

* Zarządzenia  Rektora

ZARZĄDZENIE R-50/2013
Rektora  Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia  1 lipca  2013 r. w sprawie:  
procedury tworzenia lub likwidacji specjal-
ności w ramach prowadzonych kierunków 
studiów

ZARZĄDZENIE R-51/2013
Rektora  Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia  5 lipca  2013 r. w sprawie: 

czynności związanych z delegowaniem na-
uczycieli akademickich w ramach Programu 
„Erasmus for All”

ZARZĄDZENIE R-52/2013 
Rektora  Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia  5 lipca  2013 r.
w sprawie:
1) podporządkowania Domów Studenta  

i Hotelu Asystenckiego kanclerzowi,
2) zmiany regulaminu organizacyjnego Uczel-

ni (zarządzenie R-1/95 z dnia 9 stycznia  
1995 r. tekst jednolity ogłoszony zarządze-
niem R-29/2012 z dnia 29 maja 2012 r.  
z późn. zm.)

ZARZĄDZENIE R-53/2013
Rektora  Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia  5 lipca  2013 r. w sprawie: 
wprowadzenia „Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego” dla budynku Domu Studenta 
Nr 1 „Wcześniak”

ZARZĄDZENIE R-54/2013
Rektora  Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia  5 lipca  2013 r. w sprawie: 
wprowadzenia „Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego” dla budynku Domu Studenta 
Nr 2 „Walet”

ZARZĄDZENIE R-55/2013
Rektora  Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
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manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia  5 lipca  2013 r. w sprawie: 
wprowadzenia „Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego” dla budynku Domu Studenta 
Nr 3 „Bliźniak”

ZARZĄDZENIE R-56/2013
Rektora  Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia  5 lipca  2013 r. w sprawie: 
wprowadzenia „Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego” dla budynku Hotelu Asystenc-
kiego

ZARZĄDZENIE R-57/2013
Rektora  Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia  5 lipca  2013 r. w sprawie: 
wprowadzenia „Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego” dla budynku dydaktyczno-ad-
ministracyjnego „OLIMP”

ZARZĄDZENIE R-58/2013
Rektora  Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia  26 lipca  2013 r. w spra-
wie: wprowadzenia Regulaminu kontroli 
zarządczej  w Uniwersytecie Technologiczno-
Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego   
w Radomiu w okresie obowiązywania progra-
mu naprawczego na lata 2012–2015 uchwalo-
nego przez Senat w dniu 21.09.2012 r. (uchwała 
Nr 000-9/3/2012)

ZARZĄDZENIE R-59/2013
Rektora Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 28  sierpnia 2013 r. 
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu 
Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjal-
nych w Uniwersytecie Technologiczno- Hu-
manistycznym im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu

ZARZĄDZENIE R-60/2013
Rektora  Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia 2 września  2013 r.  
w sprawie: powołania Komitetu Sterującego 
Projektem Unijnym „Budowa zintegrowane-
go systemu informatycznego Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazi-
mierza Pułaskiego w Radomiu, dla rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego i technologii 
informacyjnych w sektorze nauki” i Zespołów 
Wdrożeniowych Projektu

ZARZĄDZENIE R-61/2013
Rektora  Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia  2  września   2013 r.
w sprawie: 
1) utworzenia Działu Gospodarowania  Nie-

ruchomościami i Obsługi   Remontów  
podporządkowanego Rektorowi, 

2) 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.)

ZARZĄDZENIE R-62/2013
Rektora  Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia 27 września 2013 r.  
w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-
6/3/2013 Senatu Uniwersytetu Technologicz-
no-Humanistycznego im. Kazimierza Puła-
skiego w Radomiu z dnia 26 września 2013 r. 
w sprawie określenia rocznego wymiaru zadań 
dydaktycznych nauczycieli akademickich 
oraz zasad powierzania i obliczania godzin 
dydaktycznych

ZARZĄDZENIE R-63/2013
Rektora  Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia 27 września 2013 r.  
w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-
6/2/2013 Senatu Uniwersytetu Technologicz-
no-Humanistycznego im. Kazimierza Puła-
skiego w Radomiu z dnia 26 września 2013 r.  
w sprawie aktualizacji składów Stałych Komisji 
Senackich ds.:
- Kształcenia,
- Budżetu i Finansów
powołanych na kadencję 2012 – 2016

ZARZĄDZENIE R-64/2013
Rektora  Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia 27 września 2013 r.  
w sprawie: 
1) przekształcenia Hotelu Asystenckiego  

znajdującego się przy ul. Akademickiej  
5 w Radomiu w dom studenta i włączenia 
go pod administrację Domu Studenta  
Nr 3 „Bliźniak”,

2)  zmiany regulaminu organizacyjnego Uczel-
ni (zarządzenie R-1/95 z dnia 9 stycznia 
1995 r. tekst jednolity ogłoszony zarządze-
niem R-29/2012 z dnia 29 maja 2012 r.  
z późn. zm.),

3) zmiany w innych aktach normatywnych 
Rektora

ZARZĄDZENIE R-65/2013
Rektora Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia 2 października 2013 r. 
w sprawie: wprowadzenia cennika opłat 
za zakwaterowanie w domach studenckich 
UTH Rad.

ZARZĄDZENIE R-66/2013
Rektora Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia 7 października 2013 r.  
w sprawie: ogłoszenia wykazu dokumentów 
związanych z kontrolą zarządczą w UTH 
Rad.

ZARZĄDZENIE R-67/2013
Rektora  Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia 7 października 2013 r.  
w sprawie: procedury tworzenia, przekształ-
cania i zniesienia kierunków studiów oraz 
wprowadzania zmian w programach studiów

ZARZĄDZENIE R-68/2013
Rektora  Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  

w Radomiu z dnia 8 października 2013 r.  
w sprawie: wynagrodzenia nauczycieli akade-
mickich będących pracownikami Uniwersytetu 
Technologiczno – Humanistycznego im. Kazi-
mierza Pułaskiego w Radomiu za prowadzenie 
zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwy-
miarowych oraz za zajęcia dydaktyczne 
prowadzone na podstawie umów o dzieło 
przez specjalistów niebędących nauczycielami 
akademickimi Uniwersytetu Technologiczno – 
Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu

ZARZĄDZENIE R-69/2013
Rektora  Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia 16 października 2013 r. 
w sprawie:  zmiany strukturalnej w Wydziale 
Mechanicznym

ZARZĄDZENIE R-70/2013
Rektora  Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia 16 października 2013 r. 
w sprawie: wynagrodzenia przyznawanego 
nauczycielom akademickim z tytułu pełnienia 
obowiązków opiekuna studenckich praktyk 
zawodowych

ZARZĄDZENIE R-71/2013
Rektora  Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia 16 października 2013 r. 
w sprawie: organizacji kształcenia w zakresie 
zajęć wspólnych i ogólnouczelnianych

ZARZĄDZENIE R-72/2013
Rektora  Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia 17 października 2013 r.  
w sprawie: ustalenia odpłatności za korzysta-
nie z miejsca na parkingu Uczelni

ZARZĄDZENIE R-73/2013
Rektora  Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia 28 października  2013 r. 
w sprawie: 
1.  zmiany w strukturze organizacyjnej jedno-

stek administracyjnych,
2. zmiany regulaminu organizacyjnego Uczel-

ni – zarządzenie R-1/95 z dnia 9 stycznia 
1995 r. z późniejszymi zmianami (tekst jed-
nolity  ogłoszony zarządzeniem R-29/2012 
z dnia 29 maja 2012 r. z późn. zm.

ZARZĄDZENIE R-74/2013
Rektora Uniwersytetu Technologiczno–Huma-
nistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Rado-
miu z dnia 31 października 2013 r. w sprawie: 
ogłoszenia uchwały nr 000-7 /2/2013 Senatu 
UTH Rad. z dnia 30.10.2013 r. w sprawie:
1) aktualizacji składów Stałych Komisji Se-

nackich powołanych na kadencję 2012-
2016,

2) ogłoszenia składów Stałych Komisji Senac-
kich na kadencję 2012-2016

ZARZĄDZENIE R-75/2013
Rektora  Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia 31 października  2013 r.  
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w sprawie: wprowadzenia regulaminu Stu-
dium Języków Obcych

ZARZĄDZENIE R-76/2013
Rektora  Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia 31 października 2013 r.  
w sprawie: wprowadzenia regulaminu Stu-
dium Wychowania Fizycznego i Sportu
ZARZĄDZENIE R-77/2013
Rektora  Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu z dnia 31 października 2013 r. 
w sprawie: wprowadzenia Kodeksu etyki 
nauczycieli akademickich Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu

ZARZĄDZENIE R-78/2013
Rektora Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia 31 października 2013 r. 
w sprawie: wprowadzenia Kodeksu etyki 
pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu

ZARZĄDZENIE R-79/2013
Rektora Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia 31 października 2013 r. 
w sprawie: likwidacji od roku akademic-
kiego 2013/2014 Zamiejscowego Ośrodka 
Dydaktycznego w Grójcu i przeniesienia 
zajęć dydaktycznych realizowanych dla grup 
studenckich likwidowanego Zamiejscowego 
Ośrodka Dydaktycznego w Grójcu do jednost-
ki macierzystej w Radomiu

ZARZĄDZENIE R-80 /2013
Rektora Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia 31 października 2013 r.  
w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-
7/12/2013 Senatu UTH Rad. z dnia 30.10.2013 
r. w sprawie określenia procentowego udziału 
poszczególnych obowiązków nauczycieli 
akademickich zatrudnionych w UTH Rad.  
w grupie naukowo-dydaktycznej i dydaktycz-
nej w ramach ich czasu pracu

ZARZĄDZENIE R-81 /2013
Rektora  Uniwersytetu Technologiczno – Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia 31  października  2013 r.
w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-
7/13/2013 Senatu UTH Rad. z dnia 30.10.2013 
r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 
Senatu w sprawie określenia szczegółowych 
zasad pobierania opłat od studentów, dokto-
rantów, słuchaczy studiów podyplomowych  
i kursów oraz tryb i warunki zwalniania z tych 
opłat (uchwala Nr 000-5/5/2013 ogłoszona 
zarządzeniem R-46/2013 Rektora UTH Rad. 
z dnia 14.06.2013 r.)

* Aneksy 
Aneks Nr 3 z dnia 1 lipca 2013 r. Rektora 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycz-
nego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
do zarządzenia R-20/2011 z dnia 4 maja 

2011 r. w sprawie: odpłatności za doraźne 
wynajmowanie pomieszczeń dydaktycznych 
oraz sal sportowych na treningi.

Aneks Nr 1 z dnia 1 lipca 2013 r. Rektora 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycz-
nego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
do zarządzenia R-73/2012 z dnia 7 listopada 
2012 r. w sprawie: powołania Uczelnianego 
Zespołu ds. Jakości Kształcenia na okres do 
dnia 31 sierpnia 2016 r.
Aneks Nr 21 z dnia 5 lipca 2013 r. Rektora 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycz-
nego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
do zarządzenia R-8/2010 z dnia 9 kwietnia 
2010 r. w sprawie: wprowadzenia wykazu 
identyfikatorów cyfrowych i symboli litero-
wych jednostek w Uczelni.

Aneks Nr 1 z dnia 5 lipca 2013 r. Rektora 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycz-
nego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
do zarządzenia R-41/2013 z dnia 25 maja  
2013 r. w sprawie: zasad finansowania przewo-
du doktorskiego, postępowania habilitacyjne-
go i postępowania o nadanie tytułu profesora 
przeprowadzanych przez wydziały Uniwer-
sytetu Technologiczno-Humanistycznego im. 
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Aneks Nr 1 z dnia 26 lipca 2013 r. Rektora 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycz-
nego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu do 
zarządzenia R-51/2013 z dnia 5 lipca 2013 r. 
w sprawie: zasad delegowania nauczycieli 
akademickich w ramach Programu „Era-
smus for All”.

Aneks Nr 1 z dnia 4 września 2013 r. Rektora 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycz-
nego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
do zarządzenia R-60/2013 z dnia 2 września 
2013 r. w sprawie: powołania Komitetu 
Sterującego Projektem Unijnym „Budo-
wa zintegrowanego systemu informatycznego 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycz-
nego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 
dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego  
i technologii informacyjnych w sektorze nauki” 
i Zespołów Wdrożeniowych Projektu.

Aneks Nr 22 z dnia 5 września 2013 r. Rektora 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycz-
nego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
do zarządzenia R-8/2010 z dnia 9 kwietnia 
2010 r. w sprawie: wprowadzenia wykazu 
identyfikatorów cyfrowych i symboli litero-
wych jednostek w Uczelni.

Aneks Nr 1 z dnia 19 września 2013 r. do 
zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersy-
tetu Technologiczno-Humanistycznego im. 
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 
sierpnia 2013 r.  w sprawie: wprowadzenia 
Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych w Uniwersytecie Techno-
logiczno-Humanistycznym im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu.

Aneks Nr 23 z dnia 27 września 2013 r. 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  

w Radomiu do zarządzenia R-8/2010 z dnia 
9 kwietnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia 
wykazu identyfikatorów cyfrowych i symbo-
li literowych jednostek w Uczelni.

Aneks Nr 1 z dnia 7 października 2013 r. 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu do zarządzenia R-47/2013  
z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie: od-
płatności za świadczone usługi edukacyjne 
w roku akademickim 2013/2014 dla studen-
tów/doktorantów studiów niestacjonarnych  
i stacjonarnych.

Aneks Nr 2 z dnia 8 października 2013 r. 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu do zarządzenia R-73/2012 z dnia 
7 listopada 2012 r. w sprawie: powołania 
Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 
na okres do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Aneks Nr 24 z dnia 16 października 2013 r. 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu do zarządzenia R-8/2010 z dnia 
9 kwietnia 2010 r.  w sprawie: wprowadzenia 
wykazu identyfikatorów cyfrowych i symboli li-
terowych jednostek w Uczelni.

Aneks Nr 3 z dnia 16 października 2013 r. 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu do zarządzenia R-73/2012 z dnia 
7 listopada 2012 r. w sprawie: powołania 
Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 
na okres do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Aneks Nr 4 z dnia 18 października 2013 r. 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu do zarządzenia R-73/2012 z dnia 
7 listopada 2012 r. w sprawie: powołania 
Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 
na okres do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Aneks Nr 4 z dnia 21 października 2013 r. 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu do zarządzenia R-20/2011 z dnia 4 
maja 2011 r.  w sprawie: dpłatności za doraźne 
wynajmowanie pomieszczeń dydaktycznych 
oraz sal sportowych na treningi.

Aneks Nr 1 z dnia 31 października 2013 r. 
Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu do zarządzenia R-66/2012 z dnia 
19 października 2012 r.  w sprawie: ogłoszenia 
składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów  
i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej  
ds. Studentów na kadencję od dnia 1 stycz-
nia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

 Aneta Mirosz
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Rozpoczęcie roku akademickiego poprze-
dziła Msza Święta w Katedrze Radomskiej 
w dniu 3 października 2013 roku odbyła 
się, którą w intencji Uniwersytetu oraz 
wszystkich jej pracowników, studentów 
oraz całej społeczności akademickiej 
odprawił Jego Ekscelencja ksiądz biskup –  
dr Henryk Tomasik - Ordynariusz Diecezji 
Radomskiej. 

     

Podczas uroczystości, która miała miej-
sce w Auli Głównej, przemówienie 
wygłosił J.M. Rektor - prof. Zbigniew 

Łukasik. Podkreślił w nim, jak wiele udało 
się osiągnąć przez miniony rok. Mówił: „Za 
nami bardzo trudny rok. Rok zmian i dyna-
micznego zabiegania o poprawę kondycji 
finansowej Uniwersytetu. Czas trudnych, ale 
koniecznych dla ratowania Uczelni decyzji.  
To rok wyczerpujących działań, by jak naj-
szybciej przywrócić płynność finansową 
Uniwersytetu.” Rektor z wielką radością  
i optymizmem poinformował o stabilności 
finansowej Uniwersytetu i spłaconych zale-
głościach wobec pracowników. Podkreślił: 
„Przyjęte  działania przynoszą oczekiwane 
rezultaty, ale droga przed nami dość trudna. 
Nie można doprowadzić do sytuacji, by 
osiągnięte efekty zostały zaprzepaszczone. 
Przed nami zatem kolejny - już lepszy rok, po 
którym mam nadzieję, jeszcze jaśniej zaświeci 
słońce nad naszym Uniwersytetem.”

W dalszej części przemówienia odniósł 
się do działań podjętych w minionym roku. 
Mówił o funduszach unijnych, jakie udało się 
pozyskać, o inicjatywnych mających na celu 
zintensyfikowanie współpracy z władzami 
miasta i regionu oraz firmami, by jak naj-
owocniej budować współpracę sfery nauki 
oraz przemysłu. Wspomniał o nowootwartej 
Hali Technologicznej, współpracy międzyna-
rodowej oraz informatyzacji uczelni.

Tradycyjnie swoje słowa skierował 
również do studentów. Mówił: „Cieszę się,  
że na kontynuacje swojej ścieżki kształcenia 
wybraliście właśnie naszą uczelnię Dziś roz-
poczynacie nowy, bardzo ważny dla Waszej 
przyszłości rozdział w życiu… - Wykorzy-
stajcie ten czas, wykorzystajcie możliwości 
i szanse, jakie przed Wami otwiera nasza 
uczelnia. Oferujemy Wam nowoczesne la-
boratoria, bogato wyposażoną Bibliotekę 
multimedialną, dobrą kadrę akademicką oraz 
prężenie działające organizacje studenckie  
i koła naukowe.

Podczas uroczystości odbyła się trady-
cyjna immatrykulacja. Z rąk prorektora ds. 
dydaktycznych i studenckich – prof. Mirosła-

INAUGURACJA 
ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014

W optymistycznym nastroju

Członkowie Senatu przed radomską Katedrą

Przemówienie inauguracyjne rektora prof. Zbigniewa Łukasika

Zaproszeni goście
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wa Lufta indeksy odebrało 16 studentów - po 
2 przedstawicieli z każdego wydziału. Aktu 
przyjęcia w poczet studentów dokonał J.M. 
Rektor - prof. Zbigniew Łukasik. 

W trakcie uroczystości wicewojewoda 
mazowiecki - Dariusz Piątek odznaczył 
zasłużonych pracowników uczelni złotymi, 
srebrnymi i brązowymi medalami za długo-
letnią służbę. J.M. Rektor - prof. dr hab. inż. 
Zbigniew Łukasik wręczył Medale Komisji 
Edukacji Narodowej za szczególne zasługi 
dla oświaty i wychowania nauczycielom 
akademickim Uniwersytetu oraz Medale im. 
Kazimierza Pułaskiego. Odznaczonych zosta-
ło: Medalem Złotym za Długoletnią Służbę 
– 11 pracowników uczelni, Medalem Srebr-
nym za Długoletnią Służbę - 3 pracowników 

uczelni, Medalem Brązowym za Długoletnią 
Służbę - 6 pracowników uczelni, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej - 17 nauczycieli 
akademickich Uniwersytetu, Medalem im. 
Kazimierza Pułaskiego - 3 osoby. 

Podczas uroczystości odbyły się również 
promocje habilitacyjne, podczas których  
z rąk J.M. Rektora dyplom dobrało czterech 
doktorów habilitowanych: - z Wydziału 
Mechanicznego: dr hab. Remigiusz Maciej 
Michalczewski i dr hab. Wojciech Stanisław 
Żurowski a z Wydziału Transportu i Elektro-
techniki: dr hab. Lidia Żakowska i dr hab. 
Jan Zdzisław Targosz.

Wykład inauguracyjny nt. „Rozwój 
nowoczesnych technologii informatycz-
nych rozpoznawania obrazu i ich wpływ 

na społeczeństwo” wygłosił prof. dr hab. 
inż. Bohdan Rusyn z Wydziału Informatyki  
i Matematyki.

W tym roku uroczystość przybrała 
nieco inny charakter niż zazwyczaj - bar-
dziej radosny i nowocześniejszy. Aktywnie 
uczestniczył w niej Chór Akademicki naszego 
Uniwersytetu, który uświetnił uroczystość 
wykonując kilka znanych standardów muzyki 
rozrywkowej, w tym m.in. „Yellow submari-
ne”, „Goodbye sweetheart” oraz „Rodzina, 
ach rodzina”. Występ spotkał się  z gora-
cym przyjęciem zarówno przez przybyłych  
na inaugurację gości, jak również członków 
naszego środowiska akademickiego.

Aneta Mirosz
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Rozpoczęty kilka dni temu 63 już rok 
akademicki na naszym Uniwersytecie po-
przedziły zmiany, trudne decyzje i ogrom-
ny wysiłek ukierunkowane na poprawę 
kondycji finansowej uczelni. Służy temu, 
zaproponowany przez Pana i przyjęty przez 
senat do realizacji, Program naprawczy.
Rzeczywiście, to był czas trudnych, ale 
koniecznych dla ratowania uczelni decy-
zji. To rok wyczerpujących działań, by jak 
najszybciej przywrócić płynność finanso-
wą Uniwersytetu. Decyzji niezbędnych, 
by w maksymalnym stopniu zrealizować 
program naprawczy na lata 2012-2015 
przyjęty we wrześniu 2012 roku przez Se-
nat i przedstawiony w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Cieszę się, że dziś 
po roku jego wdrażania sytuacja uczelni ule-
gła zdecydowanej poprawie. Decyzje, które 
podjąłem i plan, który założyłem, obejmując 
we wrześniu ubiegłego roku funkcję rektora, 
przynosi nawet lepsze niż się spodziewałem 
efekty. Cieszę się, że pomimo wielu trudności 
udaje mi się dotrzymać złożonej społecz-
ności akademickiej podczas ubiegłorocznej 
inauguracji obietnicy. Przypomnę, że rok 
temu dług uczelni wynosił 16,5 mln zł. 
Obecnie z wielką radością i optymizmem 
informuję, że uczelnia nie ma już zadłuże-
nia zewnętrznego. Udało mi się całkowicie 
wywiązać z zaległości wobec pracowników. 
Spłaciłem zaciągnięty w grudniu 2011 roku 
bardzo kosztowny i obciążający nasz budżet 
kredyt bankowy w wysokości ok. 7 mln zł. 
Pierwotny termin spłaty kredytu przypadał 
na rok 2015, co kosztowałoby Uniwersytet 
dodatkowo ponad milion złotych odsetek. 
Ponadto uczelnia po raz pierwszy od 6 lat 
zamknęła rok 2012 dodatnim wynikiem 
finansowym. To naprawdę ogromy sukces. 
Obecny rok również zaplanowałem za-
kończyć dodatnim wynikiem finansowym 
i z pewnością to nastąpi. Podkreślę zatem 
jeszcze raz, że przyjęte działania przyno-
szą oczekiwane rezultaty, ale droga przed 
nami dość trudna. Nie można doprowadzić  
do sytuacji, by osiągnięte efekty zostały 
zaprzepaszczone. Przed nami kolejny - już 
lepszy rok, po którym, nam nadzieję, jeszcze 
jaśniej zaświeci słońce nad naszym Uniwer-
sytetem. W poprzednich latach złe dyspo-
nowanie naszymi środkami finansowymi 
- Ministerstwo mówi tu o niegospodarności 

KRYZYS MAMY JUŻ ZA SOBĄ

„Podsumowując podjęte przez mnie działania mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jestem pełen optymizmu i radości,  
że przez tak krótki czas udało się tak wiele osiągnąć. Wierzę, że czas świetności tej uczelni jeszcze powróci. Liczę, że poprzez współ-
pracę wielu środowisk uda się również znacznie podnieść rangę naszego Uniwersytetu, podnieść jakość kształcenia oraz zwiększyć 
jego znaczenie na krajowej i europejskiej mapie akademickiej.”

(rozmowa z J.M. Rektorem prof. dr. hab. inż. Zbigniewem Łukasikiem)

- spowodowało, że uczel-
nia przez ostatnich sześć 
lat miała bilans ujemny. 
Doprowadziło to do tego, 
że Uniwersytet znalazł 
się nawet nie w złej, ale 
w tragicznej sytuacji finan-
sowej. Tak duże zaległości 
przyniosły określone skutki 
finansowe odczuwalne  
w wielu dziedzinach funk-
cjonowania jednostki. Dla-
tego podejmowane przez 
mnie decyzje przyjmowały 
rangę tak ostrych i bo-
lesnych, a jednocześnie 
nieuniknionych. Jestem 
przekonany, że była to 
dobra droga. Rozumiałem 
wtedy obawy, niepewność  
i brak poczucia bezpieczeń-
stwa przez pracowników 
uczelni. Rozumiałem obawy  
o utratę pracy i niechęć 
wobec innej rzeczywisto-
ści, w której przyszło nam wszystkim 
funkcjonować. Proszę mi jednak wierzyć,  
że wszelkie podejmowane decyzje, zwłasz-
cza te personalne, nie były łatwe także i dla 
mnie.

Czy obecnie możemy już mówić, że uczel-
nia osiągnęła stabilność finansową?
Tak, osiągnęliśmy stabilność finansową 
bez konieczności sprzedaży uczelnianych 
nieruchomości i mam nadzieję, że również 
nastroje wśród społeczeństwa akademickiego 
uległy poprawie. Mam także nadzieję, że wy-
płacone w lipcu br. podwyżki od 1.01.2013 
roku zrekompensowały pracownikom uczel-
ni choć trochę te trudne pierwsze miesiące 
po objęciu przez mnie funkcji rektora. Pod-
jąłem również decyzję o wypłacie zaległych 
za rok 2011/2012 wynagrodzeń za godziny 
ponadwymiarowe w kwocie ponad 2 mln 
zł. Zdecydowałem się ostatnio na podnie-
sienie dodatków funkcyjnych dziekanom  
i prodziekanom. Wypłaciłem ponadto 
zaległe odprawy i nagrody jubileuszowe 
na kwotę ponad pół miliona złotych. Suk-
cesywnie takie działania będą obejmowały 
innych pracowników i myślę o przywróce-
niu premii dla pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi. Muszę też 
podziękować działającym w uczelni Związ-
kom Zawodowym, za akceptację moich 
decyzji. Może nasze rozmowy nie zawsze 
były łatwe, ale cieszę się, że udało nam się 
dojść do porozumienia, spojrzeć perspekty-
wicznie na niektóre sprawy i przyjąć wspólny 
cel działania. Dziękuję również pracowni-
kom zarówno naukowo - dydaktycznym, 
technicznym, jak i administracyjnym za 
cierpliwość, dziękuję za lojalność i  ciężką 
pracę. Dziękuję za dążenie do wspólnego 
celu, jakim jest dobro tego Uniwersyte-
tu i poprawa jego kondycji finansowej,  
co z pewnością zaowocuje lepszymi nastro-
jami społecznymi w uczelni i,według moich 
wyliczeń, w przyszłości przełoży się również 
na zwiększenie poziomu wynagrodzeń oraz 
dalszy dynamiczny rozwój całej jednostki. 
Musze jeszcze wspomnieć o dużym wsparciu 
dla podejmowanych przeze mnie działań od 
członków Rady Patronackiej Uniwersytetu, 
którzy zawsze z dużym zaangażowaniem 
odpowiadają na nasze potrzeby. Dziękuję 
za pomoc finansową przy takich działaniach, 

Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik
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jak: kampania promocyjno- rekrutacyjna, 
organizacja wiosny studenckiej czy innych 
imprez związanych z działalnością studen-
tów. Podsumowując podjęte przez mnie 
działania mogę z całą odpowiedzialnością 
powiedzieć, że jestem pełen optymizmu  
i radości, że przez tak krótki czas udało się 
tak wiele osiągnąć. Wierzę, że czas świet-
ności tej uczelni jeszcze powróci. Liczę,  
że poprzez współpracę wielu środowisk uda 
się również znacznie podnieść rangę naszego 
Uniwersytetu, podnieść jakość kształcenia 
oraz zwiększyć jego znaczenie na krajowej  
i europejskiej mapie akademickiej. 

Niezwykle istotna jest dla uczelni współ-
praca z władzami lokalnymi, samorządo-
wymi, które powinny wspierać największą 
i najstarszą w regionie uczelnię. Jak Pan 
Rektor ją ocenia?
Nasz Uniwersytet jest uczelnią publiczną, 
w której dobrą kondycję i podejmowane 
inicjatywy zaangażowani powinniśmy być 
wszyscy - nie tylko władze Uniwersytetu, 
ale władze lokalne i samorządowe oraz 
przedsiębiorcy. Przykładem dla nas powinny 
być inne ośrodki akademickie – inne miasta, 
których władze bardzo mocno wspierają 
działania macierzystych uczelni. W na-
szym mieście pomoc ta, w moim i innych 
przekonaniu, jest jeszcze niewystarczająca.  
W wielu dziedzinach współpraca pomiędzy 
miastem a naszą uczelnią mogłaby wyglądać 
inaczej i lepiej. W minionym roku podjęliśmy 
próby zintensyfikowania wspólnych działań. 
Ostatnim osiągnięciem jest organizacja 
studiów podyplomowych „Nowoczesne 
usługi biznesowe”, które mają dostosować 
kwalifikacje absolwentów do wymogów oraz 
oczekiwań firm naszego regionu. Pierwszy 
semestr tych studiów już za nami. Pomoc 
w realizacji tego projektu mają prezydent 
Radomia Andrzej Kosztowniak, John Ga-
brovik i spółka AIG Lincoln, która mocno 
zaangażowała się i zainicjowała to działanie. 
Na uwagę zasługuje również fakt otwarcia  
w Radomiu, przy wsparciu Marszałek Sejmu 
- Ewy Kopacz, Centrum Innowacji i Tech-
nologii (CTI), którego zarówno miasto, jak  
i nasza uczelnia są kluczowymi partnerami. 
Priorytetem działań Centrum jest tworzenie 
warunków realizacji badań przez Uni-
wersytet na zamówienie przedsiębiorców. 
Mimo, że dotychczas CTI niewiele zrobiło 
w tym zakresie, to ciągle liczę, że Centrum 
będzie swoistego rodzaju pomostem po-
między nauką i  przemysłem oraz platformą  
do owocnej i dynamicznej współpracy  
w tych dwóch dziedzinach, na której z całą 
pewnością skorzysta również Uniwersytet. 
Mam nadzieję, że ta lokalna współpraca 
ulegać będzie znacznej poprawie, będzie 
bardziej efektywna i dynamiczna. 
Aplikacja naukowych rozwiązań pracowni-
ków uczelni w gospodarkę, to jeden z prio-
rytetów uczelni. Jak układa się współpraca 
Uniwersytetu z przemysłem? 
Niezwykle istotne dla funkcjonowania uczel-
ni w obecnej rzeczywistości jest nawiązanie 

trwałej współpracy z przemysłem - nie tylko 
lokalnymi przedsiębiorcami, ale także fir-
mami o zasięgach krajowym i międzynaro-
dowym. Połączenie nauki i biznesu, to dziś 
kluczowy element rozwoju, nie tylko uczelni 
wyższych, ale także przedsiębiorstw. Wie-
rzę, że tu w Radomiu można stworzyć silny 
ośrodek akademicki przygotowujący dobrze 
wykwalifikowanych, gotowych do podjęcia 
pracy, ambitnych i widzących potrzebę 
nieustannego uczenia się młodych ludzi. 
Kształcąca na wysokim poziomie uczelnia, 
także pod względem praktycznym, pozwoli 
na umocnienie naszego regionu, który przy-
ciąga nowych inwestorów, nowe firmy, a tym 
samym zachęca do pozostania w naszym 
mieście młodych, wykształconych ludzi. Nie-
zaprzeczalnym elementem tej współpracy 
jest także nowootwarty obiekt naszego Uni-
wersytetu - Hala Technologiczna, powstały 
w ramach projektu współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej. Liczę, że inwe-
stycja ta pozwoli na wzmocnienie potencjału 
infrastrukturalnego sfery dydaktycznej oraz 
badawczo-rozwojowej uczelni, co wpłynie 
na wzrost efektywności prowadzonych prac 
badawczych, zwiększenie transferu innowa-
cji do gospodarki, a w konsekwencji również 
wzrost konkurencyjności regionu.

Uczelnia, aby funkcjonować w obec-
nych realiach, wykorzystywać najnowsze 
osiągnięcia nauki światowej, musi ściśle 
współpracować z naukowymi ośrodkami 
zagranicznymi. 
Współpracujemy z uczelniami Unii Europej-
skiej w ramach Programów Erasmus i Tempus 
oraz z uczelniami spoza Unii. Obecnie po-
siadamy umowy dwustronne o współpracy 
z uczelniami Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, 
USA, RPA i Chin oraz 47 umów z uczelniami 
europejskimi w ramach Programu Erasmus. 
Dzięki funduszom Programu Erasmus finan-
sujemy wymianę pracowników i studentów 
na studia częściowe i praktyki zagraniczne. 
Łącznie w roku 2012/13 skorzystało z tej 
możliwości 61 pracowników i 23 studen-
tów. W roku 2012/13 uzyskaliśmy granty na 
realizację dwóch projektów intensywnych 
w ramach Programu Erasmus, których nasza 
Uczelnia jest koordynatorem. W paździer-
niku 2012 roku uzyskaliśmy grant Komisji 
Europejskiej na okres 3 lat na realizację 
projektu „Magister w zakresie infrastruktu-
ry i eksploatacji Kolei Dużych Prędkości”  
w ramach Programu Tempus we współpracy  
z uczelniami Francji, Łotwy, Rosji i Ukrainy. 
W roku akademickim 2012/13 w naszej 
uczelni w ramach Programu Erasmus kształci-
ło się 8 studentów na studiach stacjonarnych 
oraz 10 studentów na studiach częściowych. 
Spodziewamy się, że w roku bieżącym 
studentów będzie więcej. Kilka dni temu  
w Rydze podpisałem porozumienie po-
między tamtejszym uniwersytetem w Ry-
dze i Dnietropietrowskim Uniwersytetem  
o współpracy w zakresie wspólnego kształ-
cenia studentów i myślę, że będą tego dobre 
efekty. 

Fundusze europejskie mocno wspierają 
polską naukę. Jakie działania należy pod-
jąć, aby strumień tych środków płynął jak 
najszerzej do naszego Uniwersytetu? 
Oprócz współpracy międzynarodowej stara-
liśmy się również rozwijać badania i pozyski-
wać środki zarówno z Unii Europejskiej, jak 
i innych źródeł. W roku 2012 mieliśmy do 
dyspozycji łączną kwotę ponad 16 milionów 
złotych na realizację badań naukowych oraz 
projektów unijnych. W ramach dotacji na 
utrzymanie potencjału badawczego realizo-
wano 49 tematów badawczych. Ze środków 
dotacji celowej dla młodych naukowców 
realizowano 15 tematów badawczych. Na 
zlecenie podmiotów zewnętrznych zrealizo-
wano 37 prac badawczych. Realizowaliśmy 
15 projektów ze środków unijnych, w tym 
wspomniany już wcześniej projekt, w ramach 
którego powstała Hala Technologiczna Uni-
wersytetu. Ostatni rok akademicki 2012/13 
okazał się rozwojowy dla naszej uczelni. 
Zakończone zostało wdrożenie projektu 
e politechnika współfinansowanego ze środ-
ków europejskich. Dalszy rozwój technologii 
informacyjnych na uczelni będzie związany 
z realizacją pozyskanego w lipcu br. na kwotę 
4,6 mln zł projektu współfinansowanego  
ze środków unijnych „Budowa zintegrowa-
nego systemu informatycznego Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazi-
mierza Pułaskiego w Radomiu dla rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego i technologii 
informacyjnych w sektorze nauki”. Dużą po-
moc w pozyskaniu tych środków okazał nam 
Pan Marszałek województwa mazowieckiego 
Leszek Ruszczyk. 

Wszystko to, o czym wspomniał Pan Rektor 
jest niezwykle istotne w funkcjonowaniu 
uczelni, ale jej „solą” są studenci. To oni, 
podejmując naukę na Uniwersytecie, kreu-
ją nie tylko swoją przyszłość, ale również 
budują jej prestiż. Wiedza, która otrzymają 
podczas studiów, ale także możliwość re-
alizacji swoich zainteresowań i pasji stają 
się potencjałem w ich przyszłym życiu.
Jak dla każdej liczącej się na rynku uczelni, 
również dla nas, siłą i priorytetem są nasi stu-
denci. Uczelnia nasza oferuje im nowoczesne 
laboratoria, bogato wyposażoną Bibliotekę 
multimedialną, dobrą kadrę akademicką oraz 
prężenie działające organizacje studenckie 
i koła naukowe. Wykorzystanie tych moż-
liwości pozwoli im w przyszłości znaleźć 
dobrą, kreatywną pracę. Niezwykle istotne są 
sukcesy naszych studentów, które napawają 
nas dumą i optymizmem. Są dowodem na 
to, że Uniwersytet daje szerokie możliwości 
realizowania własnych pasji i zainteresowań, 
których efekty nie pozostają niezauważone. 
Dziesięciu studentów uzyskało w minionym 
roku akademickim stypendium Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne 
osiągnięcia. Również i w tym roku nie za-
wiódł Paweł Śwital - obecnie już absolwent 
Wydziału Ekonomicznego oraz pracownik 
naszego Uniwersytetu - który został Laure-
atem Uczelnianym Regionalnego Konkursu 
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Studencki Nobel 2013 i tym samym uzyskał 
szansę na udział w ogólnopolskim konkursie 
branżowym w kategorii – „najlepszy praw-
nik”. Mówiąc o sukcesach należy wspomnieć 
o studentach Wydziału Materiałoznawstwa 
Technologii i Wzornictwa, którzy rokrocznie 
zdobywają najważniejsze nagrody na Mię-
dzynarodowych Targach Poznańskich, a ich 
prace budzą podziw i są cenione przez wiele 
polskich firm branżowych. Justyna Gielniow-
ska, studentka Wydziału Materiałoznawstwa 
Technologii i Wzornictwa) zdobyła II miejsce 
podczas II edycji konkursu Fashion Show za 

fantastyczną kolekcję butów męskich. Nie 
sposób nie wspomnieć o Lidii Schabowskiej 
absolwentce kierunku: Wzornictwo naszej 
uczelni, która podczas tego samego konkursu 
zachwyciła swoją kolekcją ubrań damskich 
i wywalczyła I miejsce oraz nagrodę spe-
cjalną rektora Uniwersytetu. Nasi studenci 
odnoszą także sukcesy w Ogólnopolskim 
Festiwalu Młodzieży Akademickiej FAMA. 
Rokrocznie przedstawiciele Zrzeszenia Stu-
dentów Polskich i Samorządu Studenckiego 
z naszej uczelni wyjeżdżają i przez okres 
trwania Festiwalu realizują, cieszący się ol-

brzymią popularnością, program „Studenci 
dzieciom”. Również nasz Chór Akademicki 
osiąga znaczące sukcesy w wielu konkursach 
i przeglądach.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy Panu 
Rektorowi w nowym roku akademickim 
siły i wytrwałości w realizacji celów i przy-
jętych planów. 

(rozmawiali: Aneta Mirosz, 
Wojciech Bielawski i Michał Czyżewicz)

Dnia 30 października 2013 r. na naszej uczelni odbyła się uro-
czysta promocja doktorska. W tym roku miała ona inną formę 
niż w latach ubiegłych. Dyplomy wręczone zostały na otwartym 
posiedzeniu Senatu, a nie jak poprzednio podczas inauguracji 
roku akademickiego.

Na uroczystość przybyli doktorzy wraz z promotorami i rodzi-
nami, członkowie Senatu, pracownicy uczelni oraz studenci. 
W przemówieniu wygłoszonym z tej okazji J.M. Rektor prof. 

dr hab. inż. Zbigniew Łukasik podkreślił istotę promocji doktorskich: 
„Promocje doktorskie to niezwykłe wydarzenie. To kolejny krok rozwo-
ju nowego pokolenia intelektualnego osób, które pragną swoje życie 
związać z szeroko pojętym światem nauki oraz przykładają ogromną 
wagę do nieustannego zdobywania wiedzy i podnoszenia własnych 
kwalifikacji”. Rektor ponadto zaznaczył, że rozwój kadry naukowo 
- dydaktycznej to bardzo ważny element rozwoju naszej uczelni, to 
od jej kwalifikacji i wiedzy zależy wykształcenie młodych ludzi oraz  
badania nad nowymi technologiami.

Doktorzy złożyli uroczyste ślubowanie i otrzymali z rąk J.M. 
Rektora dyplomy. 

Dyplomy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia 
otrzymali:

Piotr Robert Korneta na podstawie rozprawy pt. „Światowy kryzys 
gospodarczy a płynność finansowa przedsiębiorstw na przykładzie 
spółek z branży samochodowej”. Promotorem rozprawy doktorskiej 
jest doktor habilitowany Jan Bednarczyk z Uniwersytetu Technolo-
giczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Jerzy Lesław Słowik na podstawie rozprawy pt. „Zróżnicowanie 
przestrzenne atrakcyjności turystycznej i jej wpływ na konkurencyj-
ność regionu podkarpackiego”. Promotorem rozprawy doktorskiej 
jest doktor habilitowany Bogusław Ślusarczyk z Uniwersytetu Rze-
szowskiego.

Dyplomy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa  
i eksploatacja maszyn otrzymali:

Małgorzata Kurcok na podstawie rozprawy pt. „Wielokryterialna 
metoda oceny trwałości eksploatacyjnej renowacyjnych powłok 

W innej formule

PROMOCJA DOKTORSKA

Uroczystą promocję doktorską otwiera rektor prof. Zbigniew Łukasik

Doktorzy wraz z promotorami
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lakierniczych nadwozi samochodowych”. Promotorem rozprawy 
doktorskiej jest doktor habilitowana Danuta Kotnarowska z Uniwer-
sytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu.

Tomasz Skrzek na podstawie rozprawy pt. „Wpływ stopnia 
sprężania na parametry pracy i przebieg procesu spalania w silniku 
o zapłonie samoczynnym zasilanym dwupaliwowo gazem ziemnym i 
olejem napędowym”. Promotorem rozprawy doktorskiej jest profesor 
Sławomir Luft z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. 
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 

Dyplomy doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej 
sztuki piękne:

Tomasz Jan Dominik na podstawie rozprawy pt. „Plastyczny 
aspekt notacji muzycznej (dawnej i współczesnej) oraz jej inspiracyjny 
potencjał w malarstwie i grafice”. Promotorem rozprawy doktorskiej 
jest profesor Apoloniusz Węgłowski z Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Bożena Klimek-Kurkowska na podstawie rozprawy pt. „W sieci 
zdarzeń – sztuka jako akt poznania i wyrażania ukrytego ja”. Pro-
motorem rozprawy doktorskiej jest doktor habilitowany Jan Trojan 
z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu.

Katarzyna Marta Pietrzak na podstawie rozprawy pt. „Człowiek 
i jego transpozycje na język grafiki warsztatowej”. Promotorem roz-
prawy doktorskiej jest profesor Andrzej Węcławski z Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie.

Dyplomy doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport:
Lucyna Wiesława Bester na podstawie rozprawy pt. „Analiza 

zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w transporcie lądowym na 
przykładzie przejazdów kolejowych”. Promotorem rozprawy doktor-
skiej jest profesor Andrzej Lewiński z Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Tomasz Paweł Neumann na podstawie rozprawy pt. „Metoda 
wyznaczania lokalizacji brzegowych stacji obserwacyjnych zapew-
niająca pokrycie monitorowanego obszaru”. Promotorem rozprawy 
doktorskiej jest doktor habilitowany kapitan żeglugi wielkiej Adam 
Weintrit z Akademii Morskiej w Gdyni.

Dyplomy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotech-
nika:

Radosław Piotr Figura na podstawie rozprawy pt. „Nieinwazyjna 
metoda wyznaczania współczynnika sprawności silnika indukcyjnego 
klatkowego”. Promotorem rozprawy doktorskiej jest profesor Leszek 
Szychta z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazi-
mierza Pułaskiego w Radomiu.

 Daniel Czesław Pietruszczak na podstawie rozprawy pt. „Ana-
liza właściwości układów pomiarowych wielkości dynamicznych z 
wykorzystaniem rachunku różniczkowo-całkowego ułamkowych 
rzędów”. Promotorem rozprawy doktorskiej jest profesor Mirosław 
Luft z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu.

Aneta Mirosz
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Konferencje i seminaria

Organizatorami konferencji byli Dowództwo 
Sił Powietrznych wraz z Urzędem Miasta 
Radomia i Radomską Radą Federacji Sto-
warzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. 
Przewodniczącym Rady Programowej 
konferencji jest dowódca Sił Powietrznych 
generał broni pilot Lech Majewski. Patronat 
nad konferencją objął J.M. Rektor Uniwersy-
tetu Technologiczno-Humanistycznego prof.  
dr hab. inż. Zbigniew Łukasik.
             

Obrady rozpoczęła sesja plenarna, 
której przewodniczyli: gen. broni 
pil. Lech Majewski – Dowódca Sił 

Powietrznych RP i prof. dr hab. inż. Janusz 
Dyduch – Przewodniczący KT PAN. Odby-

Konferencja Naukowo-Techniczna 
„Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie 

oraz rozwój lotnictwa w regionach”

Radom, 23-24 sierpnia 2013 roku

ły się jeszcze dwie sesje:  Bezpieczeństwo 
i niezawodność w lotnictwie  oraz Rozwój 
lotnictwa w regionach. 

Celem spotkania środowisk zarówno 
wojskowych i cywilnych była wymiana poglą-
dów i doświadczeń oraz zapoznanie uczest-
ników m. in. z nadzorem nad systemami 
zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, 
aspektami niezawodności w zarządzaniu 
portem lotniczym, obszarami zagrożeń  
w lotnictwie cywilnym, planami prze-
strzennego zagospodarowania miast i gmin  
w rejonie lotnisk oraz kreowaniem, oceną 
i promocją rynku przewozów lotniczych – 
prognozowaniem i marketingiem.

W konferencji udział wzięli przedstawi-
ciele Dowództwa Sił Powietrznych, Polskiej 
Akademii Nauk, Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej, Instytutu Lotnictwa, Instytutu Tech-
nicznego Wojsk Lotniczych, Szkoły Głównej 
Handlowej, Politechniki Warszawskiej, 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 
Aeroklubu Polskiego oraz Urzędu Miasta Ra-
dom. Zaproszenia do udziału w konferencji 
przyjęli również przedstawiciele uczelni 
kształcących polskich transportowców oraz 
firmy branży lotniczej.

(red.)

Personalia

Sławomir Ireneusz Bukowski
profesor nauk ekonomicznych

PROFESURY

Studia wyższe ukończył w 1979 roku na 
Wydziale Ekonomicznym Politechniki Świę-
tokrzyskiej (Ośrodek w Radomiu), uzyskując 
tytuł magistra ekonomii. Od 1 listopada 1979 
roku pracuje w Politechnice Radomskiej 
(obecnie Uniwersytet Technologiczno-Hu-
manistyczny) na Wydziale Ekonomicznym. 
W 1986 r. uzyskał stopień naukowy doktora 
nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na 
Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersyte-
tu Warszawskiego. W latach 1987-1988 był 
zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Społecz-
nych WSI w Radomiu ds. badań naukowych 
i współpracy z zagranicą oraz koordynatorem 
II stopnia Centralnego Programu Badawcze-
go. W latach 1996-2001 był prodziekanem 
ds. studiów dziennych i współpracy z zagra-
nicą na Wydziale Ekonomicznym Politechniki 
Radomskiej. 

W latach 80. i 90. pracował również 
w przemyśle państwowym i sektorze pry-
watnym, jako specjalista, doradca, główny 
księgowy. Był współzałożycielem, prezesem 
zarządu i głównym konsultantem w B&C 
Usługi Ekonomiczno-Prawne Sp. z o.o. 
(1989-1998). Odbył staże naukowe w The 
Vienna Institute for International Economic 
Studies, w Austrii (1984) i w Uniwersytecie 
Łomonosowa, w Rosji (1988) oraz menedżer-
ski - program EMED w USA, finansowany 
przez USAID (1996). W 2004 r. uzyskał 
stopień naukowy doktora habilitowanego 
nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii 
na Wydziale Ekonomii i Stosunków Mię-
dzynarodowych Akademii Ekonomicznej  
w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekono-
miczny w Krakowie). 

Tytuł profesora nauk ekonomicznych 
otrzymał postanowieniem Prezydenta RP  
17 lipca 2013 r. Od 1 września 2006 r. kieruje 
Katedrą Biznesu i Finansów Międzynarodo-
wych, którą utworzył. W latach 2008-2012 

był dziekanem Wydziału Ekonomicznego 
Politechniki Radomskiej. W latach 2000-
2012 wykładał w uniwersytetach w Belgii, 
Grecji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii  
i Wielkiej Brytanii. 

Od 2012 r. pełni funkcję prorektora 
ds. rozwoju kadry i współpracy z zagranicą 
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transport. Jego rozprawa habilitacyjna jest 
monografią w zakresie teorii i metodologii 
zarządzania ryzykiem w transporcie drogo-
wym. Jednym z wyników zawartych w tej 
książce jest autorska nowa koncepcja zarzą-
dzania ryzykiem w ruchu drogowym, która 
może być przydatna dla powstającego Na-
rodowego Programu BRD 2013-2020. 

Andrzej Szymanek uzyskał dyplom ma-
gistra inżyniera na kierunku Podstawowe 
problemy techniki w specjalności matema-
tyka stosowana w 1979 roku na Wydziale 
Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki 

krakowskiej AGH. Stopień doktora nauk 
technicznych w specjalności inżynieria dro-
gowa otrzymał w 1989 roku na ówczesnym 
Wydziale Budownictwa Lądowego Politech-
niki Gdańskiej. W latach 2002/2003 ukoń-
czył 2-semestralne Studia Podyplomowe  
w zakresie: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeń-
stwa i Ochrony Pracy w Radomiu

Jest pracownikiem naukowo-dydak-
tycznym Wydziału Transportu i Elektrotech-
niki UTH w Radomiu. Od 2002 roku pełni 
funkcję wicedyrektora ds. dydaktycznych 

HABILITACJE

W dniu 11 października 2013 roku  
dr inż. Andrzej Szymanek uzyskał na Wy-
dziale Transportu i Elektrotechniki naszej 
uczelni stopień naukowy doktora habilito-
wanego nauk technicznych w dyscyplinie 

Andrzej Szymanek
doktor habilitowany 
nauk technicznych 

w dyscyplinie transport

Urodził się w 1948 r. w Radomiu, gdzie 
ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Ty-
tusa Chałubińskiego. Następnie skończył 
fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ko-
lejnym krokiem w jego rozwoju naukowym 
było uzyskanie stopnia doktora nauk tech-

Janusz Walasek
profesor nauk technicznych

nicznych w Instytucie Podstawowych Pro-
blemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. 
Następnie obronił rozprawę habilitacyjną 
na Wydziale Matematyki Stosowanej i Fi-
zyki Technicznej Politechniki Warszawskiej, 
w wyniku czego uzyskał stopień doktora 
habilitowanego nauk fizycznych ze specjal-
nością fizyka ciała stałego. W konsekwencji 
wystąpienia przez Radę Naukową Instytutu 
Podstawowych Problemów Techniki Polskiej 
Akademii Nauk do Centralnej Komisji Kwa-
lifikacyjnej ds. Stopni i Tytułów z wnioskiem 
o nadanie tytułu profesora nauk technicz-
nych z zakresu inżynierii materiałowej, tytuł 
ten nadał Januszowi Walaskowi  prezydent 
RP w dniu 17.07. 2013 roku. 

Rozwój naukowy zawdzięcza nie tylko 
kontaktom z wiodącymi ośrodkami nauko-
wymi kraju ale również pięciokrotnym wy-
jazdom na długoterminowe staże naukowe 
fundowane przez University of North Texas, 
Denton USA. Był również uczestnikiem wie-
lu konferencji krajowych i zagranicznych.

Po ukończeniu studiów podjął pracę 
w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej, 
przechodząc kolejne stanowiska pracy.  
W swojej karierze zawodowej pełnił dwu-
krotnie funkcję dziekana i raz prodziekana 
wydziału. Obecnie pracuje na stanowisku 
profesora zwyczajnego w Katedrze Fizyki 
na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego w Rado-
miu. Jego staż pracy to ponad 40 lat nie-
przerwanego zatrudnienia w jednym miej-
scu tzn. na zmieniającej się naszej uczelni, 
która obecnie jest Uniwersytetem Techno-
logiczno-Humanistycznym.

Tematem zainteresowań naukowych 
prof.jest fizyka materiałów. Szczególnie zaj-
muje się przewidywaniem teoretycznym 
własności polimerów ciekłokrystalicznych. 
Przewidywania opierają się na metodach 
fizyki statystycznej. Dotyczą one głównie 
wpływu mechanizmów molekularnych ist-
niejących w materiałach, w szczególności 
przejść fazowych, na kształt i stałe równań 
konstytutywnych, własności reologiczne jak 
też własności opto-mechaniczne. 

Dorobek naukowy prof. Janusza Wala-
ska, charakteryzują następujące wskaźniki:
-  liczba punktów MNiSzW za publikacje – 

589, 
-  łączny impact  factor za publikacje – 

47,294, 
-  indeks Hirsha według najbardziej liczą-

cej się bazy ISI Web of Science – 8. 
Hobby to szeroko pojęta mediewistyka.

(opracował Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Janusza Walaska)

w Uniwersytecie Technologiczno-Huma-
nistycznym im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu. Jest autorem i współautorem 
ponad 150 publikacji naukowych opubliko-
wanych w kraju i za granicą (w tym na liście 
filadelfijskiej), oraz autorem i współautorem 
ponad 150 ekspertyz dla biznesu. Jest 
członkiem European Association of Devel-
opment Research and Training Institutes, 
International Atlantic Economic Society, 
American Economic Association, Society for 
the Study of Emerging Markets, Association 
for Comparative Economic Studies, Komisji 

Nauk Towaroznawczych Oddziału PAN 
w Poznaniu, Towarzystwa Ekonomistów 
Polskich. Jest Członkiem Honorowym Loży 
Radomskiej Business Center Club.

Nagrody, odznaczenia i wyróżnienia: 
Srebrny Krzyż Zasługi (2000), Medal Komisji 
Edukacji Narodowej (2000), Złoty Medal za 
Długoletnią Służbę (2011), Złoty Krzyż Za-
sługi (2012), Nagroda Indywidualna Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu za habilitację 
(2005), Nagroda Zespołowa J.M. Rektora 
Politechniki Radomskiej (2007), Nagrody 
Indywidualne J.M. Rektora Politechniki 

Radomskiej za osiągnięcia naukowe (2008, 
2009, 2010). 

Hobby: sztuka, film, muzyka, literatura, 
historia starożytna, enologia, różne formy 
aktywności fizycznej - kulturystyka, joga, 
jogging, tenis ziemny, jazda na rowerze, 
pływanie, surfing, turystyka krajowa i mię-
dzynarodowa.

(opracował Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

do Sławomira Bukowskiego)
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Instytutu Systemów Transportowych i Elek-
trotechniki. 

Dr hab. inż. Andrzej Szymanek jest 
członkiem Sekcji Sterowania Ruchem  
w Transporcie Komitetu Transportu PAN 
oraz Polskiego Stowarzyszenia Telematyki 
Transportu. Jest także jednym z założycie-
li Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa  
i Niezawodności.

W dorobku ma blisko 100 publikacji,  
w tym dwie książki, siedem rozdziałów  
w monografiach, około 30 artykułów na-
ukowych (kilka z tzw. listy filadelfijskiej) oraz 
kilkadziesiąt referatów na konferencjach mię-
dzynarodowych i krajowych. Jest autorem kil-
ku ekspertyz i kilkunastu niepublikowanych 
opracowań naukowo-badawczych.

Jego działalność naukowo-badawcza 
dotyczy dwóch obszarów:
-  zarządzania bezpieczeństwem w trans-

porcie drogowym;
-  teorii i matematycznego modelowania 

ryzyka w technice i transporcie drogo-
wym.
Tę równoległość zainteresowań nauko-

wych podkreślali recenzenci rozprawy ha-
bilitacyjnej dr. A. Szymanka stwierdzając, 
że przedstawił w niej udane połączenie 
tych nurtów badawczych, przez co w nowy 
sposób opisał problematyką zarządzania ry-
zykiem w transporcie drogowym.

W pracach dr. hab. inż. A. Szymanka  
z zakresu bezpieczeństwa i ryzyka w techni-
ce można wymienić kilka uzupełniających 
się tematów badań – są to:
1. Teoria i modelowanie bezpieczeństwa  

w systemach techniki. Najważniejszą 
publikacją z tego zakresu jest koncepcja 
„potencjałowej teorii bezpieczeństwa” 
oraz „wektorowego modelu zagrożenia”  
w której zawarto pomysł nowej inter-
pretacji zagrożenia dowolnego obiektu 
technicznego oraz sformułowano kon-
cepcję „pola zagrożenia”. Artykuł na ten 
temat został opublikowany w 1992 roku 
[Szymanek A, Vector model of danger. Re-
liability Engineering and System Safety 37 
(1992), pp.65-71; 5-Year IF = 2.170].

2.  Koncepcja sześciu uniwersalnych mecha-
nizmów zagrożeń w technice [Szymanek 
A., Mechanism of danger: philosophi-
cal, methodological and mathematical 
aspects. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 
z. 4 (116), vol. 33 1998, ss. 663 – 675].

3. Metodologia oraz modelowanie bezpie-
czeństwa i ryzyka w technice.
W latach 1991 – 2001 napisał kilkanaście 

prac dotyczących tej tematyki. Podsumował 
w nich ważniejsze dokonania w zakresie 
teorii i metodologii zarządzania ryzykiem  
w technicznej działalności człowieka. Za-
proponował swoje koncepcje dotyczące 
zintegrowanego podejścia do badań bezpie-
czeństwa systemów. Na podstawie między in-
nymi tych publikacji napisał i wydał drukiem  
w 2006 roku monografię pt. „Bezpieczeństwo 
i ryzyko w technice”. Seria: Monografie. 
Wydawnictwo Politechniki Radomskiej. Ra-
dom, 2006. Pomimo niewielkiego nakładu 
publikacja jest cytowana w bazach Web 
Science Citations, SCOPUS oraz Google 
Scholar Citations. Książka ta bywa również 
używana jako podręcznik do wykładów  
w uczelniach w: Gdańsku, Krakowie, Pozna-
niu, Warszawie.

Matematycznego modelowania bez-
pieczeństwa w technice dotyczą także dwa 
duże teksty opublikowane w latach 2008-
2010 w monografiach International Sym-
posium on Safety Science and Technology 
odbywające się co dwa lata w Chinach. 

Prace A. Szamanka, dotyczące transpor-
tu drogowego i logistyki, dotyczą następują-
cych tematów badawczych:
1.  Wykorzystania aparatu ogólnej teorii 

niezawodności oraz teorii detekcji sygnału 
w ocenie niezawodności kierowcy w tzw. 
trudnych sytuacjach drogowych.

2. Problematyki sterowania ruchem  
w transporcie w kontekście bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego.

3.  Matematycznego modelowania konflik-
tów ruchowych.

4.  Metodyki badania jakości ruchu drogowe-
go oraz niestandardowych metod badania 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

5. Teorii i modeli powstawania wypadków  
i ich wykorzystania w zarządzaniu bez-
pieczeństwem transportu.

6. Opracowania modeli zarządzania ryzy-
kiem w logistyce.

7.  Zarządzania ryzykiem w transporcie dro-
gowym oraz w zintegrowanym systemie 
transportu. 
Ten ostatni nurt badań zaowocował  

w latach 2008-2011 wieloma artykułami 
naukowymi, które dr A. Szymanek wy-
korzystał w rozprawie habilitacyjnej pt. 
„Teoria i metodologia zarządzania ryzykiem  
w ruchu drogowym”. Książkę wydało dru-
kiem Wydawnictwo Politechniki Radom-
skiej w sierpniu 2012 roku.

Głównym celem rozprawy habilita-
cyjnej było opracowanie nowej koncepcji 
zarządzania ryzykiem w ruchu drogowym. 
Rozprawa zawiera także krytyczny przegląd 
i obszerną syntezę literatury dotyczącej teo-

rii, modelowania, metodologii badań oraz 
standardów zarządzania ryzykiem w trans-
porcie i ruchu drogowym. Z tego między 
innymi powodu została uznana przez re-
cenzentów za pierwszą polską monografię 
zarządzania ryzykiem w ruchu drogowym.

W latach 2008-2010 dr A. Szymanek 
brał udział, jako lider zespołu, w ogólno-
polskim projekcie naukowym o akronimie 
ZEUS, którego celem było opracowanie 
zintegrowanego systemu bezpieczeństwa 
transportu. 

Dr Andrzej Szymanek prowadzi na ma-
cierzystym wydziale zajęcia dydaktyczne  
z kilku przedmiotów - między innymi z: 
podstaw inżynierii ruchu, podstaw teorii 
niezawodności i bezpieczeństwa, oraz za-
rządzania ryzykiem w transporcie drogo-
wym. Jest promotorem około 150 prac in-
żynierskich i magisterskich. Rozpoczął także 
pracę w charakterze promotora rozprawy 
doktorskiej. 

W związku z realizacją dydaktyki  
w ostatnich kilkunastu latach angażował się 
w różne działania organizacyjne oraz kon-
cepcyjne; do ważniejszych można zaliczyć 
aktywny udział w utworzeniu pierwszego 
Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego 
Wydziału Transportu w Białej Podlaskiej;  
w latach 1999 – 2006; był pełnomocnikiem 
dziekana w tym zakresie. W latach 1997-
2008 był członkiem Senatu Politechniki Ra-
domskiej.

Andrzej Szymanek działa w społecz-
nym ruchu naukowym – od 1992 roku 
jest członkiem zarządu Radomskiego To-
warzystwa Naukowego (był wiceprezesem  
w latach 1998-2007). Od kilkunastu lat jest 
również działaczem społecznego ruchu re-
gionalnego - interesuje się między innymi 
historią pogranicza ziemi radomskiej i Lu-
belszczyzny. Współtworzył ruch regionalny 
w Janowcu nad Wisłą, gdzie od 1996 roku 
jest wiceprezesem zarządu oraz redaktorem 
wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Janow-
ca (TPJ). W dorobku z zakresu historii re-
gionalnej oraz regionalistyki ma ponad 40 
publikacji różnego rodzaju, przede wszyst-
kim artykułów źródłowych; redaktor lub 
współredaktor kilkunastu książek z zakresu 
historii regionalnej. 

(oprac. Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Andrzeja Szymanka)
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Każdy z nas na jakimś etapie życia doświad-
czył stresujących wydarzeń. Dla dziecka 
może to oznaczać porzucenie przez rodzi-
ców lub zwykłe rozstanie się z nimi na jakiś 
czas. Dla ludzi dorosłych utrata pracy, czy 
życie w ciągłych napięciach rodzinnych.

Następstwa stresu
Jednak strach, lęk przewlekły stres czy 
trudne wydarzenie przekracza w pewnym 
momencie granicę nadmiernego stresu 

Jolanta Komorowska*

EMDR W PRACY Z TRAUMAMI 
I ZABURZENIAMI 

STRESU POURAZOWEGO

czy nawet traumy, co może wywoływać 
poważne zakłócenia w fizjologii mózgu 
(integracji przetwarzania emocjonalnego  
i poznawczego). Większość ludzi słyszała choć 
raz „czas leczy rany” albo „co cię nie zabije,  
to cię wzmocni”. I rzeczywiście prawdą jest, 
że wszyscy mamy moc samouzdrawiania 
naszych umysłów. W większości przypadków 
powrót do zdrowia może być tak szybki  
i stabilny jak przy urazach fizycznych, gdzie 
nasze ciało zdolne jest do uruchamiania 

wrodzonego systemu naprawczego, tj. do 
regeneracji i odbudowy uszkodzonego miej-
sca na podstawie zapisu kodu DNA. Choć 
czas, trudne wydarzenia i duże cierpienie 
mogą wzmocnić nasz charakter, to mogą 
też powodować dramatyczne skutki dla 
rozwoju naszej psychiki, kształtować zabu-
rzenia neurologiczne czy biologiczne, które 
następnie będą wpływały na nasze relacje  
z innymi ludźmi.

DOKTORATY

Urodzona 16.11.1976 roku w Rado-
miu. Uczęszczała do Liceum Plastycznego 
w Radomiu w latach 1991-1996. Studia  
w Katedrze Sztuki Wydziału Nauczyciel-
skiego Politechniki Radomskiej, 1996 
– 2001. Dyplom w Pracowni Malarstwa 
prof. Andrzeja Gieragi, aneks w Pracowni 
Grafiki Warsztatowej prof. Krzysztofa Wy-
znera. W latach 2000 - 2005 studiowała 
w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu,  
w tym w latach 2001-2003 rzeźbę w pra-
cowni prof. Macieja Szańkowskiego. Dy-
plom z wyróżnieniem w zakresie rzeźby  
w Pracowni Ceramiki prof. Ewy Twarowskiej 
- Siody . 

Od 2006 roku zatrudniona w Wydziale 
Sztuki (wcześniej: Katedra Sztuki, Instytut 
Sztuki) Uniwersytetu Technologiczno- Hu-
manistycznego w Radomiu na stanowisku 
asystenta w Katedrze Struktur Przestrzen-
nych i Teorii Sztuki w pracowni rzeźby.  
W 2013 r. obroniła doktorat na Wydziale 
Sztuki UTH w Radomiu. 

Twórczość w zakresie rzeźby, grafiki 
warsztatowej, malarstwa i rysunku. Brała 
udział w ponad 60 wystawach zbiorowych 
w kraju i za granicą. 

Wolny czas uwielbia spędzać wraz  
z rodziną na wycieczkach etnograficznych 
na Mazowszu. Najczęściej do słuchania wy-

Bożena Klimek-Kurkowska
doktor sztuk pięknych

biera muzykę inspirowaną folklorem.
Nagrody:

2001
•	 Grafika Warszawska – Nagroda Rektora 

A.S.P. w Warszawie. (czerwiec)
•	 Grafika Warszawska – Nagroda Prezesa 

O.W. Z.P.A.P. (lipiec)
2003
•	 Stypendium ufundowane przez firmę - 

Grupa Energetyczna Enea S.A., Poznań.
2004
•	 Stypendium Ministra Kultury
2006
•	 Stypendium Prezydenta Miasta Rado-

mia
Prace dr Bożeny Klimek-Kurkowskiej 

znajdują się w zbiorach:
•	 Kolekcja Warszawskiej Grafiki  Miesiąca, 

Galeria Test w Warszawie
•	 Museum Modern of Art, Kair, Egipt
•	 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Po-

znaniu.
Mazowieckie Centrum Sztuki Współcze-•	
snej w Radomiu
Kolekcja Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi•	
Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego•	

(oprac. Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanch 

od Bożeny Klimek-Kurkowskiej)

Eseje naukowe...
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Emocjonalna vs poznawcza część mózgu
Wspomnienia traumatyczne pochodzą  
z innej części mózgu niż wspomnienia 
narracyjne, świadome i jawne. Obrazowo, 
można powiedzieć, że nasz mózg składa się 
z dwóch części. Jedna to część emocjonalna 
i nieświadoma (część limbiczna), a druga - 
część poznawcza i świadoma (część korowa). 
Mózg emocjonalny nie jest w stanie ocenić 
miejsca, czasu i kontekstu zdarzenia, mózg 
poznawczy – tak. W traumie to ten emocjo-
nalny zostaje uruchomiony. 
Doświadczenia, których nasz mózg nie jest  
w stanie przetworzyć, które przekraczają 
nasze zasoby, są „zamrażane”, „zaklinane”  
i nie ruszają się w czasie. System przetwa-
rzania  informacji w który wyposażony jest 
organizm ludzki w następstwie traumatycz-
nego doświadczenia, może odmówić posłu-
szeństwa i nie być zdolny do prawidłowego 
funkcjonowania. Wszystko co się zadziało  
w przebiegu traumy, wszystkie uzyskane 
przez jednostkę informacje zawierające 
negatywne emocje, myśli, doznania z ciała, 
obrazy czy dźwięki, zostają zapisane i zma-
gazynowane w dysfunkcjonalny i niedosta-
tecznie przetworzony sposób - dokładnie tak 
samo jak zostały nabyte w chwili traumatycz-
nego zdarzenia. Następnie te „zamrożone” 
i nieprzetworzone informacje dotyczące 
zdarzenia są przechowywane w mózgu na 
„surowo”, gdzie mogą być wciąż ponownie 
przeżywane, kiedy nowe doświadczenie 
przypomina to oryginalne a wyrażane w po-
staci symptomów traumy, np. „flashbacków”. 
Objawy czy fragmenty  traumatycznego 
wspomnienia mogą być tak silne i wydawać 
się tak realistyczne jak gdyby działy się 
naprawdę. Dlatego też, terapia polega na 
przetwarzaniu wspomnień, które pochodzą  
z części emocjonalnej mózgu z tej części, 
która zawiera obszar pamięci traumy i łącze-
niu ich z inną częścią mózgu, która zawiera  
w sobie ośrodki mowy, dzięki którym nada-
wany jest sens i znaczenie traumie. Właśnie 
w tej poznawczej części znajduje się wiele 
istotnych informacji potrzebnych do rozwią-
zania i zażegnania problemu, który prezento-
wany jest w postaci objawów traumy. 

Czym jest EMDR?
Jednym z prężnie rozwijających się podejść 
terapeutycznych do pracyz większymi  
i mniejszymi doświadczeniami traumatycz-
nymi jest EMDR, co najczęściej tłumaczone 
jest jako „odwrażliwianie i przetwarzanie za 
pomocą ruchów gałek ocznych”. Twórca tej 
metody Francine Shapiro odkryła, że szyb-
kie i powtarzające się ruchy gałek ocznych 
wpływają znacząco na obniżenie poziomu 
lęku u osoby, która przeżyła bardzo silny 
stres. U początków odkrycia EMDR leżą 
osobiste doświadczenia Shapiro. Opisuje 
ona, że niedługo po tym, jak postawiono jej  
diagnozę raka, przeżywała bardzo trudne 
i silne emocje lęku i niepokoju. Przecha-
dzając się ulicami, była świadoma tego,  
że przez cały czas myśli o swojej chorobie, 
ale w tym samym czasie była też świadoma, 

że poruszają jej się gałki oczne, kiedy wodziła 
wzrokiem za zmieniającym się obrazem na 
ekranie telewizora ustawionego za witryną 
sklepową. Zwróciła również uwagę na to, że 
kiedy porusza w ten sposób oczami, a jedno-
cześnie myśli o swojej chorobie, to poziom 
napięcia opada. To właśnie doświadczenie 
Shapiro stało się początkiem rozwoju nowej 
metody terapeutycznej do pracy z silnym 
stresem.
EMDR jest złożoną i ustrukturalizowaną, 
opartą na dowodach naukowych inter-
wencją terapeutyczną, która połączona jest  
z ruchami gałek ocznych lub innym ro-
dzajem dwustronnej stymulacji, używanej  
w sposób, który stymuluje mózgowy system 
przetwarzania informacji, tj. przetwarzania 
wspomnianych wcześniej sieci pamięcio-
wych traumy (mózg emocjonalny) i sieci  
z obszaru pamięci jawnej, świadomej (mózg 
poznawczy). Traumatyczne wspomnienia 
zapisywane są w nieświadomej i emocjo-
nalnej części mózgu i nie łączą się z częścią 
świadomą i narracyjną. Dlatego też każde 
wydarzenie przypominające choć trochę  
to pierwsze i silnie stresujące doświadczenie 
jest czynnikiem spustowym w aktywacji 
siatki wspomnień mózgu emocjonalnego. 
Uruchomienie EMDR powoduje połączenie 
tych dwóch części mózgu, które w aktywnym 
zaburzeniu są rozdzielone. Nowe infor-
macje dostają się do umysłu umożliwiając 
rozwiązanie powstałych problemów. Bilate-
ralna stymulacja wykorzystująca ruchy gałek 
ocznych lub bodźce stosowane alternatywnie 
(słuchowe lub dotykowe), uruchamiają za-
blokowany po traumie system przetwarzania 
informacji. 

Cele i efekty EMDR
Celem EMDR jest zmiana sposobu myślenia 
o traumatycznym wspomnieniu, zmiana 
napięcia emocjonalnego, jakie ono wywo-
łuje u osoby. Praca polega na poruszaniu się 
między starym wspomnieniem z przeszłości 
(wspomnieniem wywołującym całą gamę 
objawów), które wywoływane jest w teraź-
niejszości i wpływa w ten sposób na przy-
szłość. Pacjent wspólnie z terapeutą wchodzi  
w nieprzetworzoną siatkę wspomnień.
W celu wyjaśnienia EMDR, Shapiro zapro-
ponowała teoretyczny Model Adaptacyjnego 
Przetwarzania Informacji, który zakłada,  
że wszyscy ludzie mają wewnętrzne mecha-
nizmy, dzięki którym radzą sobie z trudnymi 
wydarzeniami, nadając im jakiś sens i znacze-
nie; mają zdolność do wiązania przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości w jedną całość. 
W praktycznym rozumieniu Modelu Adapta-
cyjnego Przetwarzania Informacji (AIP) pod-
kreśla się zastosowanie protokołu o trzech 
rozgałęzieniach: przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości na tle relacji terapeutycznej. AIP 
odtwarza lub inicjuje komunikację między 
emocjonalnym przetwarzaniem prawej pół-
kuli i językowej, logicznej, odpowiedzialnej 
za nadawanie znaczenia wydarzeniom lewej 
półkuli. Przypuśćmy, że przeżyliśmy upadek 
z konia, który stanowił dla nas źródło silne-

go stresu, w związku z czym podejmujemy 
decyzję, że już nigdy więcej nie wsiądziemy 
na konia. I to właśnie negatywne emocje 
związane z upadkiem wpływają na decyzję 
„już nigdy nie wsiądę na konia”. Jednak 
unikanie konia nie zmienia samego wspo-
mnienia, a zwierzę jest tym bodźcem, które 
wywołuje całą konstelację objawów, w tym 
ogromny lęk przed nim samym. To, co nale-
żałoby zrobić, a robi się za pomocą EMDR, 
to powrócić do docelowego wspomnienia, 
a następnie je przetworzyć. Przetwarzając 
przeszłe wspomnienia, redukujemy prawdo-
podobieństwo, że to wspomnienie zostanie 
wywołane w teraźniejszości. Założenie jest 
takie: jeżeli trudne wspomnienie nie będzie 
wywoływane w teraźniejszości, to zwiększa-
my szansę na zaangażowanie się w tę aktyw-
ność w przyszłości. Innymi słowy, za pomocą 
EMDR dezaktywujemy stare wspomnienia, 
które wywołują w nas silne emocje.

Etapy i fazy terapii EMDR
Terapia EMDR odbywa się według ośmioeta-
powego protokołu leczenia. 

Wywiad1. 
Przygotowanie2. 
Ocena (określenie celu terapii)3. 
Desensytyzacja4. 
Wprowadzenie (instalcja)5. 
Skan ciała6. 
Zamknięcie7. 
Ponowna ocena8. 

EMDR jako integracyjne i skuteczne 
podejście terapeutyczne

O dużej skuteczności EMDR może świadczyć 
to, że siatka wspomnień aktywowana jest 
szybciej niż w przypadku innych podejść 
terapeutycznych, gdyż zorientowana jest 
na doświadczanie emocji, a nie tylko na 
rozmowę. Przywoływane w czasie sesji 
wspomnienia szybko zanikają, bo EMDR 
działa jednocześnie na kilku poziomach: 
emocji, przekonań o sobie, doznań z ciała 
i obrazów związanych z wydarzeniem. 
EMDR pozwala aby ciało i umysł leczyły 
się w tym samym tempie i dlatego leczenie 
przebiega wyjątkowo szybko. W szczegól-
nych przypadkach terapeuta nie wymaga 
od klienta wchodzenia w szczegółowy opis 
i relacjonowania traumatycznego przeżycia, 
bo to emocje, przekonania i doznania z ciała 
są na pierwszym planie. Ilość wymaganych 
sesji waha się w zależności od rodzaju, in-
tensywności i złożoności zaburzenia, jednak 
im bardziej wyizolowana jest trauma, tym 
krótsze leczenie jest wymagane. 
EMDR traktowany jest na świecie jako model 
integracyjny czy hybrydowy, gdyż obejmuje 
wiele koncepcji psychoterapeutycznych, 
m.in.: elementy behawioralne, poznawcze, 
psychoanalityczne, elementy pracy z wy-
obraźnią, elementy koncepcji humanistycz-
nych czy aspekty NLP (neurolingwistyczne 
programowanie) łącząc je z ruchem gałek 
ocznych lub innym rodzajem obustronnej 
stymulacji. Jest to nowoczesna klinicznie 
potwierdzona metoda, z której z sukcesem 
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skorzystało ponad dwóm milionom osób 
cierpiących z powodu mniejszych i więk-
szych traum jak np. wykorzystywanie sek-
sualne, śmierć, zaniedbanie w dzieciństwie, 
wypadki drogowe, ataki terrorystyczne, klęski 
żywiołowe.
EMDR ma silną pozycję w USA, krajach eu-
ropejskich, a także w Japonii. W Pakistanie 
np. jest więcej terapeutów EMDR niż innych 
znaczących podejść terapeutycznych. Jedną 
z dróg, w których rozwija się EMDR jest 
Program Pomocy Humanitarnej (HAP), gdzie 
EMDR wykorzystuje się do pracy z całymi 
grupami poszkodowanych osób. Amerykań-
skie Towarzystwo Psychiatryczne w wytycz-
nych dla leczenia zaburzeń ostrego stresu  
i stresu pourazowego (PTSD) umieściło 
EMDR w najwyższej kategorii „A” jako 
skuteczne i empirycznie poparte podejście  
w leczeniu traumy i silnych stresów.
EMDR prężnie rozwija się też w Pol-
sce, m.in. za sprawą dużej aktywności 
i pracy Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR 

(PTT EMDR). Niestety na chwilę obecną 
niewiele jest w tym zakresie polskich publi-
kacji. Miejmy nadzieję jednak, że niedługo 
sytuacja się poprawi i wraz ze wzrostem 
ilości terapeutów EMDR przybędzie również 
polskiej literatury.

*Jolanta Komorowska   

Psycholog oraz terapeuta EMDR (odwraż-
liwianie i przetważanie za pomocą ruchów 
gałek ocznych). W obszarze jej prakty-
ki i zainteresowań leży praca z traumami  
i nadużyciami, zespołem stresu pourazowego 
(PTSD) oraz zaburzeniami osobowości z pogra-
nicza. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą 
i młodymi dorosłymi przejawiającymi zaburze-
nia eksternalizacyjne, PTSD oraz zaburzenia 
osobowości. Aktualnie prowadzi także treningi  
i psychoedukację grupową na bazie CBT (Co-
gnitive Behavioral Therapy). W pracy często 
wykorzystuje elementy terapii opartej na uważ-
ności (Mindfulness), terapię EMDR oraz techniki 
terapii poznawczo-behawioralnej. 

    Pierwszy miesiąc nowego roku akade-
mickiego 2013/14 w galerii Rogatka rozpo-
czął się wystawą artystki spod znaku sztuki 

geometrii. Joanna Zak pochodzi 
z Kielc, jest doktorantką w Instytucie Sztuk 

Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego na kierunku Sztuki Piękne. Swoje 

dokonania artystyczne prezentowała 
na wystawach indywidualnych i zbioro-

wych w kraju i za granicą, m.in.: Glaspavil-
lon „Hans-Schmitz-Haus”/Niemcy, Galeria 

XX1/ Warszawa. 
Prezentowana w Radomiu wystawa nosi 

tytuł: „ Aktywność Joa”. Tytuł wystawy 
odnosi się do mojego codziennego ”krząta-
nia się” po mieszkaniu. Jest to jednocześnie 

tytuł serii prezentowanych w galerii prac, 
inspirowanych filozofią codzienności i 

zachowaniami społecznymi ludzi. 
W warstwie teoretycznej opieram się także 

na estetyce Shustermana związanej z ba-
daniami własnego doświadczenia codzien-

ności i użycia swojego ciała jako miejsca 
sensoryczno – estetycznej percepcji – pisze 

o swojej wystawie Autorka. Jej twórczość 
to- moim zdaniem- obrazy// rysunki, 

w których naczelnym elementem  kompo-
zycji jest podział płaszczyzny na wartości 
kontrastujące pod względem formy, wiel-
kości i koloru oraz faktury, delikatnej ale i 

zdecydowanej, czasami jakby zawieszonej 
w przestrzeni, odgrywającej istotną rolę 

w wypowiedziach plastycznych. Prace  Zak 
to synonim wolności, wyobraźni, określony 

zakresem „codziennych” myśli 
a także pewien rodzaj tajemnicy i nie-

skończoności twórczej. Autorka buduje 
na płaszczyźnie obrazu układy zawsze 

wyważone lecz nie pozbawione wewnętrz-
nego napięcia. Używa do tego celu bardzo 
prostych środków wyrazu aczkolwiek nad 

wyraz celnych i wyrafinowanych warsztato-
wo. Są to formy wyjątkowe pod względem 

ekspresji. Niezwykle piękne 
i wartościowe, trafne i ostateczne. 

   Jacek Jagielski - profesor Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu prezentował 

swoje prace w galerii Rogatka w sierpniu 
2013 roku. W swojej macierzystej uczelni 

pełni funkcję prorektora ds. artystycz-
nych oraz prowadzi pracownię rzeźby na 

Wydziale Edukacji Artystycznej. Jego prace 
można było oglądać na wielu wystawach 

indywidualnych w kraju i za granicą, m.in.: 
w Poznaniu, w Orońsku, w Toruniu, w Lu-
blinie a także w Danii, w Wielkiej Brytanii, 

w  Estonii, na Litwie. Zajmuje się rzeźbą, 
rysunkiem, tworzy realizacje przestrzenne. 
Rzetelna obserwacja otaczającego świata, 

a także umiejętne wykorzystanie materiału 
twórczego,, jaki podsuwa rzeczywistość, 

to podstawa wypowiedzi twórczych 
prezentowanych  przez  Jacka Jagielskiego 
w radomskiej galerii. Jest to - jak się zdaje 

- swoista droga  docierania do prawdy 
o świecie, człowieku, jego egzystencji, 
wewnętrznej wrażliwości, a, jako taka, 
wymaga łamania schematów widzenia 

oraz weryfikowania wstępnych wyobrażeń 
i działań.  Efektem są utwory o pozornie 

prostej formie i grze elementów twórczych 
z płaszczyzną i przestrzenią. Autor odbiera 

im potoczny wygląd, zmieniając w układ 
form, w którym współistnieją na równych 

prawach: malarstwo, rysunek, rzeźba. Peł-
ne uroku i płynącej z nich radości twórczej 
dzieła ujawniają sens istoty rzeczywistości 
oraz pojmowania jej w pełnym wymiarze. 

   „Pisanie z cyklu Geometria” to tytuł 
lipcowej wystawy w galerii Rogatka - pary 
krakowskich twórców:  Alicji Duzel – Bi-

lińskiej i Grzegorza Bilińskiego. Obydwo-
je artyści są absolwentami Wydziału Archi-

tektury Politechniki Krakowskiej i Katedry 
Scenografii Wydziału Malarstwa Akademii 

Sztuk Pięknych w Krakowie. Zawodowo 
pracują w Akademii Sztuk Pięknych  

i Uniwersytecie Jagiellońskim. Praca twór-
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cza Bilińskich rozpościera się pomiędzy 
architekturą, scenografią  

i intermediami, włączając 
do nich poezję i multimedia.                                                                                                                         

Prezentowane w radomskiej Galerii dzieła 
Bilińskiego  

i Duzel- Bilińskiej ujawniają skompliko-
waną i wielowarstwową problematykę 

powstawania dzieła, możliwości i niemoż-
ności odkrywania jego istoty. Intermedialne 

działania krakowskich artystów są  przy-
kładem konsekwencji a także cierpliwości 

oraz łączenia logiki  
z ekspresją. Obszary świata w kreacjach 
Alicji i Grzegorza Bilińskich zmuszają do 
ciągłego odkrywania form, zjawisk ukry-

tych w innej sferze, wprowadzają niepokój 
wywołany niedoskonałością pierwowzo-
rów.  Kreowanie pozornie prostej formy, 
gra z płaszczyzną i z kształtem to zabiegi  

stosowane  w prezentowanych wypowie-
dziach. Artystyczne kompozycje ujawniają 

wewnętrzny porządek, wyrównujący na-
pięcia pomiędzy obszarem ekspresyjnych 
form a radością płynącą ze swobodnego 

działania znakiem i kolorem. Dzieła mają 
w sobie coś  

z tajemnicy i właściwości medytacyjno – 
filozoficznych. Całość ekspozycji tworzy 

niezwykle ciekawą wyprawę śladem intu-
icji i narzędzia. 

Anna Klas-Markiewicz, Andrzej Markiewicz

Barwnie i monochromatycznie w Pentagonie
             

Początek roku akademickiego 2013/2014 przyniósł w galerii 
Wydziału Sztuki „Pentagon” dwie bardzo różne w idei i formie 

wystawy. Pierwszą z nich była prezentacja autorska Bożeny Kli-
mek-Kurkowskiej towarzysząca obronie jej rozprawy doktorskiej 
pt. W sieci zdarzeń – sztuka jako akt poznania i wyrażania ukryte-
go ja. Przestrzeń galerii wypełniły, niewidziane tu wcześniej takie 

obiekty -  metalowe stojaki, uchwyty i żerdzie połączone w na 
poły realne, na poły fantasmagoryczne układy nakładających się 
wzajemnie mis i misek, stół o zwiewnych, opatulonych tkaniną 

nogach, rzędy zwisających białych materiałów i drewnianych 
drągów, a także zestawy belek ułożonych na podłodze i chybo-
tliwych drągów opartych o ścianę. Skonstruowane z surowców 

naturalnych i sztucznie wytworzonych, takich jak drewno, 
patyczki, tkaniny, metal oraz papier-mâché, wywołują jednocze-
sne odczucia bliskości i dystansu, pustki i wypełnienia. Poczucie 

bliskości powodowane jest pozorną zwyczajnością tych przed-
miotów, znanych z codziennego doświadczenia i powszechnego 
stosowania oraz naturalnością ich występowania. Przy bliższym 

wejrzeniu okazuje się jednak, że albo ich struktura jest przetwo-
rzona – albo połączenia pomiędzy elementami są niespotykane 
w życiu.   Obiekty te, nieprzypadkowo konfigurowane ze sobą 

tworzą sieci znaczeń semantycznych i wizualnych, układają się w 
osobliwe subprzestrzenie, rytmy i ciągi, w których doszukać się 

Alicji Duzel-Bilińska i Grzegorz Biliński
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można odniesień do symboliki liczb i geometrycznych analo-
gii. Towarzyszą temu subtelnie zastosowane środki wizualnej 

ekspresji – półprzezroczyste materie, proste elementy linearne, 
koliste formy wklęsło-wypukłe utrzymane w bardzo ograniczonej 

gamie barwnej z dominantą bieli i szarości. Ich układy i powią-
zania sprawiają wrażenie wielkiej pieczołowitości towarzyszącej 

doborowi najdrobniejszego nawet detalu. Poczucie oddalenia 
wywołane jest niezwykłością połączeń różnorodnych części, 

montażem genetycznie obcych sobie tworzyw, sterylnością do-
konywanych na nich wizualnych transformacji. Towarzyszy temu 
jednak niezwykłe wręcz wrażenie jednorodności i konsekwencji 

w zastosowaniu harmonijnie zestawionych monochromatycz-
nych form. Odczuciom związanym z percepcją form i tworzyw 

towarzyszą dosyć zagadkowe tytuły tych obiektów, prowokujące 
do pytań o ich związki z rzeczywistością i odwołujące się do 
licznych kontekstów społecznych i etycznych. Wymownymi 

przykładami są Grzeszne nogi (stół z owiniętymi tkaniną nogami 
umieszczonymi w miskach) czy Huśtawka nastrojów (pusta misa 

zawieszona na wstędze materiału rozpiętej pomiędzy wiesza-
kami na ubrania), w których autorka stawia kwestie kobiecych 

emocji i nastrojów decydujących o życiowych wyborach. 
Druga wystawa była kontynuacją wiodącego cyklu galerii Mistrz 

i uczniowie. Tym razem swoje prace zaprezentowała Pracow-
nia 265 z Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych 
im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Pracownia ta, kierowana przez 

profesora Andrzeja Sadowskiego we współpracy z doktorem 
Jarosławem Lewerem pokazała prace absolwentów i studentów 

tworzących pod ich kierunkiem dyplomy artystyczne z malar-
stwa. Współautorzy prezentacji to: Justyna Woźniak, Katarzyna 

Dudkiewicz, Agata Buda, Iwona Wiaderna, Alicja Przybysz, 
Ludwika Żytkiewicz, Anna Literacka, Jakub Ksiąszczyk, Izabela 

Kaczmarek, Cyryl Karwat, Joanna Chryniewicz, Weronika Tyce, 
Agata Żwirska, Grzegorz Maciąg, Kamila Ossowska, Ewa Kłos, 

Natalia Czeczot, Michał Justyna, Mirosław Koprowski, Małgorza-
ta, Zacharska, Małgorzata Klaklik, Kamil Sobczyk, Aneta Jańczak, 
Emilia Stopa, Joanna Cicha, Katarzyna Cholewa i Anna Kędziora. 

W ich pracach uderza bogactwo form i tematów, z jednocze-
snym realistycznym traktowaniem ewokowanego motywu. 

Realizm tych obrazów osiągany jest różnymi metodami – pracą 
nad modelem w atelier i studiowaniem pejzażu w naturze, 

studiami koncepcyjnymi inspirowanymi bezpośrednim oglądem 
rzeczywistości, analizą zapisu fotograficznego lub filmowego oraz 

krytycznym namysłem nad ikonosferą. Jak deklarują w folderze 
towarzyszącym wystawie pedagogowie: „Podstawę programu 

stanowi studium z natury ale trzeba wyraźnie zaznaczyć, że 
studium z natury nie może być samym w sobie, musi być jedynie 

środkiem prowadzącym do wytyczonego celu. Rezultatem jest 
zaś możliwie wszechstronny rozwój studenta rozumiany jako 
stały wzrost jego umiejętności warsztatowych, ogólnej wiedzy 

rozumianej świadomości plastycznej. Studium z natury daje 
studentowi możliwości bliższego poznania zjawisk zachodzą-

cych w sztuce. Rzetelna i wnikliwa obserwacja oraz analiza tych 
zjawisk ma na celu poznanie związków i wzajemne zależności 

występujących między światłem, barwą i przestrzenią. Poznanie 
obiektywnych praw, którym podlega nasze widzenie daje solidną 

podstawę do wyciągnięcia niezbędnych wniosków oraz do w 
pełni świadomego podporządkowania obserwacji.” Pomimo 

tego, dosyć jednoznacznie definiującego sposoby ujmowania 
rzeczywistości, dydaktycznego credo,  dokonania artystyczne 
studentów charakteryzuje szerokie spektrum indywidualnych 
rozwiązań. Obrazy zaprezentowane na wystawie, zaskakują 

zróżnicowaniem konwencji malarskich, odmiennymi sposobami 
harmonizowania elementów kompozycyjnych, specyfiką po-

szczególnych palet barwnych, a przede wszystkim – niejednako-
wym traktowaniem przedmiotu, wyzwalającego różne poziomy 

ekspresji autorów. 

 Kazimierz Łyszcz
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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

Dobra 28
Warszawa, ul. Dobra 28

UAM Księgarnia Uniwersytecka
Poznań, ul. Zwierzyniecka 7

DiK s.c.
Wola Komborska 52

HORYZONT s.c.
Łódź, ul. Przedborska 4

AVA Sp. z o.o. 
Kobyłka, ul. Nadarzyńska 58

ERATO
Biała Podlaska, ul. Reformacka 2

AGNES
Wojcieszów, ul. Sadowa 4

Księgarnia Librum
Gliwice, ul. Łużycka 16

Wydawnictwa Akademickie i Spec.
„Aktyka”

Wrocław, św. Mikołaja 56/57

STANISŁAW BRZOZOWSKI. 
POWROTY. w: Radomskie Monografie Fi-
lologiczne Nr 1/2/2013 
Praca zbiorowa pod redakcją Dariusza Trze-
śniowskiego
2013, wyd. I, stron 272, B-5, 31,50 zł

W roku 2011 minęło sto 
lat od śmierci Stanisława 
Brzozowskiego. To jeden 
z najciekawszych
Polskich myślicieli XX wie-
ku. Jego dorobek jest im-
ponujący. Trudno jednak 
jego twórczość literacką 
przypisać do któregokol-
wiek z prądów artystycz-
nych epoki, choć nie 
sposób wyobrazić sobie 

powieść młodopolską bez jego dzieł. Tom 
studiów Stanisław Brzozowski. Powroty przy-
nosi spotkanie różnych postaw badawczych 
i perspektyw lektury. Brzozowski czytany 
wciąż na nowo okazuje się twórcą aktual-
nym, który spaja nowoczesność, który jest 
inspirujący poznawczo, budzi autentyczne 
czytelnicze emocje. 

IWASZKIEWICZ W PODRÓŻY. w: Radom-
skie Monografie Filologiczne Nr 2/3/2013
Praca zbiorowa pod redakcją Ewy Koło-
dziejczyk i Anny Spółnej
2013, wyd. I, stron 202, B-5, 31,50 zł

Monografia jest plonem 
Międzynarodowej Konfe-
rencji Naukowej „Iwasz-
kiewicz w podróży”, któ-
ra odbyła się w 2012 roku  
z inicjatywy Pracowni 
Literatury Współczesnej  
w Katedrze Filologii Pol-
skiej Wydziału Filolo-
giczno-Pedagogicznego  
w Uniwersytecie Tech-

nologiczno-Humanistycznym w Radomiu.  
W tomie przyjęty został podział na dwie 
części. Pierwsza zawiera artykuły podejmu-
jące zagadnienia relacji twórczości Iwasz-
kiewicza wobec transcendencji i natury.  
W części drugiej znajdują się teksty koncen-
trujące się wokół dialogu pisarza z kultura 
i tradycją. 

METODA BEZPIECZNEJ TRANSMISJI 
DANYCH POMIĘDZY URZĄDZENIAMI 
STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM  
Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW 
RADIOWYCH CZWARTEJ GENERACJI.  
w: Monografie Nr 177
Marcin Chrzan
2013, wyd. I, stron 204, B-5, 25,20 zł

Autor wykazał, że możliwe jest wykorzy-
stanie publicznych otwartych sieci radio-

wych na potrzeby kolei,  
co w znaczny sposób 
ogranicza koszty, po-
nieważ system taki 
opiera się na istniejącej 
infrastrukturze. Nale-
ży opracować sposób 
przesyłania informacji, 
spełniający wymagania 
transmisji bezpiecznej w 
rozumieniu kolejowych 

systemów sterowania ruchem. Zadaniem 
jest opracowanie ogólnego modelu dla 
transmisji radiowej otwartej w systemach 
sterowania ruchem wykorzystującej naj-
nowszy standard radiokomunikacji publicz-
nej, jakim jest system LTE. 

METODA OCENY BEZPIECZEŃSTWA CY-
FROWYCH SYSTEMÓW AUTOMATYKI 
KOLEJOWEJ w: Monografie Nr 183
Roman Pniewski
2013, wyd. I, stron 146, B-5, 21 zł

W monografii przed-
stawiono wpływ uszko-
dzeń, hazardów i wy-
ścigów krytycznych na 
działanie asynchronicz-
nych układów cyfro-
wych. Wykorzystanie 
układów asynchronicz-
nych w systemach au-
tomatyki kolejowej jest 
naturalną konsekwencją 

stosowanych przez wiele lat układów prze-
kaźnikowych. W publikacji zaprezentowa-
no m.in.: zalety stosowania układów cyfro-
wych asynchronicznych w systemach srk, 
metody i języki opisu struktur cyfrowych, al-
gorytmy symulacji układów cyfrowych, zja-
wiska szkodliwe występujące w systemach 
cyfrowych, metody eliminacji tych zjawisk 
na etapie projektowania układu. Autor za-
prezentował własną metodę, która pozwala 
na automatyczne kodowanie automatów 
asynchronicznych, zapewniające pracę bez 
wyścigów krytycznych. Metoda ta może być 
wykorzystana w programach CAE. 

PODSTAWY TEORE-
TYCZNE P[PROCE-
SU WALCOWANIA 
WZDŁUŻNEGO WAŁ-
KÓW STOPNIOWA-
NYCH O PRZEKROJU 
KOŁOWYM 
Marek Kowalik
2013, wyd. I, stron 136, 
B-5, 20 zł

W publikacji zaprezentowano procedurę 
obliczeniową promieniowych sił zgniatania 
w procesie walcowania wzdłużnego. Moż-
na ją wykorzystać do oprogramowania ste-
rownika CNC walcarki. 
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dziekan Wydziału Materiałoznawstwa, 
Technologii i Wzornictwa 

dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski, prof. UTH Rad.

SPRAWY  RÓŻNE

Po rezygnacji Pana poprzednika prof.  
M. W. Sułka z funkcji dziekana Wydziału 
Materiałoznawstwa Technologii i Wzor-
nictwa objął Pan to zaszczytne stanowi-
sko. Z jakim nastawieniem przystąpił Pan 
do pracy, mając świadomość trudnej sytu-
acji wydziału?
Świadomość trudnej sytuacji wydziału,  
w moim przypadku pobudza do pracy  
z nastawieniem optymistycznym, ponieważ 
tylko takie spojrzenie daje szansę na sukces. 
Tym bardziej, że już pierwszego dnia mo-
jego „dziekanowania” wydział uzyskał kate-
gorię B, co powinno skutkować finansowa-
niem tematów badawczych realizowanych 
na wydziale. Oczywiście ta wysoka ocena 
to przede wszystkim zasługa mojego po-
przednika prof. Mariana W. Sułka i wszyst-
kich pracowników wydziału, tym niemniej 
miło jest rozpoczynać od tak znaczącego 
sukcesu. Nigdy w swojej historii wydział nie 
uzyskał kategorii B (zawsze były to kategoria 
D lub co najwyżej C).

(rozmowa z dziekanem Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa 
dr. hab. inż. Krzysztofem Śmiechowskim, prof. UTH Rad.)

TRADYCJA I TRUDNA CODZIENNOŚĆ

„Myślę, że doświadczenia z minionych kadencji na pewno powinny zdecydowanie pomóc w sprawowaniu funkcji dziekan, 
chociaż poprzednie 2 kadencje miały miejsce w czasach zupełnie innych dla całej uczelni – bogactwa w liczbie studentów i zasobności 
finansowej”. 

Ponad 60. letnia historia wydziału to czas 
wielu przeobrażeń, zmian, także nazwy 
wydziału, również wielu sukcesów. 
Wydział Materiałoznawstwa, Technologii 
i Wzornictwa funkcjonuje od 1951 roku 
(był to drugi wydział na uczelni) i rozpoczął 
swoją działalność jako Wydział Chemiczno-
Garbarski. Przez prawie 50 lat dydaktyczne 
i badawcze priorytety wydziału były ukie-
runkowane na garbarstwo i obuwnictwo, 
jednak ówczesne przepisy prawne unie-
możliwiły tworzenie tego typu kierunków 
studiów i uzyskanie  praw  doktoryzowa-
nia.  Zarówno garbarstwo, jak i obuwnictwo 
istniało tylko jako specjalności na kierun-
ku Technologia chemiczna. Duże zmiany  
w szkolnictwie wyższym rozpoczęte w Pol-
sce na początku XXI wieku (wprowadzenie 
standardów nauczania, system Boloński) 
spowodowały zdecydowane zmniejszenie 
liczby godzin przedmiotów specjalistycz-
nych dla studentów różnych specjalności, 
co obniżyło stopień przygotowania absol-
wentów do pracy np. w przemysłach gar-
barskim czy obuwniczym. Jednocześnie 
zaproponowane nowe specjalności np. 
technologia kosmetyków czy nowy kieru-
nek studiów Kosmetologia cieszą się bar-
dzo dużym zainteresowaniem. Tymczasem 
„wygasły” tradycyjne specjalności. Wydział 
obecnie kultywuje tradycje dzięki istnieniu 
na kierunku Wzornictwo specjalności zwią-
zanej z obuwiem.

Pozostaje jednak niedosyt, że wydział  
w swej długoletniej historii nie uzyskał do 
tej pory praw doktoryzowania, prowadząc 
unikatowe w skali kraju kierunki i specjal-
ności.
Już kilka tygodni przed kandydowaniem na 
stanowisko dziekana rozpocząłem pracę 
nad oceną stanu wydziału i jego trudnej sy-
tuacji. Wydział nigdy nie miał praw dokto-
ryzowania. Raz w historii wydziału był skła-
dany wniosek w 2001 roku o prawa dokto-
ryzowania w dyscyplinie „inżynieria mate-
riałowa”. Wniosek nie uzyskał pozytywnych 
recenzji i został wycofany. Wówczas na wy-
dziale było zatrudnionych 25 samodzielnych 

pracowników naukowo-dydaktycznych, w 
tym 5 profesorów zwyczajnych. Obecnie 
na wydziale jest zatrudnionych zaledwie 9 
pracowników tzw. samodzielnych (w tym 3 
profesorów zwyczajnych). Wydział, nieste-
ty, jest na przedostatnim miejscu spośród 8 
wydziałów w uniwersytecie, pod względem 
liczby kształconych studentów. Trudno-
ści w uzyskaniu praw doktoryzowania dla 
wydziału polegają między innymi na tym, 
że pracownicy wydziału legitymują się dy-
plomami z wielu różnych dyscyplin nauko-
wych takich, jak: wzornictwo, technologia 
chemiczna, inżynieria materiałowa, towaro-
znawstwo, inżynieria środowiska, inżynieria 
chemiczna, chemia, technologia żywności, 
budowa i eksploatacja maszyn. Kierunki 
proponowane na wydziale nie pozwalają na 
zapewnienie pensum pracownikom.

Jakie działania musi Pan podjąć w związ-
ku z przyjętym przez Senat Programem 
naprawczym?
Zaproponowany przez rektora prof. Zbi-
gniew Łukasika Program naprawczy uczelni 
jest właściwie jedynym rozwiązaniem, któ-
re, jak pokazują ostatnie miesiące, dopro-
wadziło do stabilizacji kondycji finansowej 
uczelni. Na moim wydziale w ostatnich la-
tach doszło do bardzo drastycznego spadku 
zatrudnienia. W 2002 roku wynosiło ono 
łącznie ponad 100 osób, w 2013 r. to zaled-
wie ponad 50 osób. Poważnym problemem 
dla wydziału, na którym dominują kierunki 
techniczne: technologia chemiczna i ko-
smetologia, jest redukcja, a w zasadzie pra-
wie likwidacja stanowisk dla pracowników 
naukowo-technicznych. A przecież brak ta-
kich pracowników praktycznie może unie-
możliwić prowadzenie laboratoriów. Albo, 
jeśli laboratoria będzie przygotowywać 
dwóch pracowników naukowo-dydaktycz-
nych, wówczas ich pensum wyniesie np. 
nie 240 godzin a 480 godzin.

Jakie główne cele postawił Pan dziekan 
przed sobą w obecnej kadencji?
Najważniejsze cele do realizacji to:
−	 zwiększenie liczby studentów /nowe 

propozycje dydaktyczne, ukierunkowa-
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Od lewej: dr Anna Spólna, Marcin Kępa, dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH Rad.

W Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa 
Obywatelska” 24 października 2013 roku 
odbyła się promocja dwóch nowych książek 
pracowników Wydziału Filologiczno-Pe-
dagogicznego: „Stanisław Brzozowski. Po-
wroty”, pod red. Dariusza Trześniowskiego  
i „Iwaszkiewicz w podróży”, pod red. Ewy 
Kołodziejczyk i Anny Spólnej. 
            

Publikacje sygnuje rokiem 2013 Wy-
dawnictwo UTH Rad. Książki ukazały 
się w serii Radomskie Monografie 

Filologiczne. Pierwsza publikacji z tego cyklu 
(wydana w 2012 roku) nosi tytuł „Leśmian 
nowoczesny i ponowoczesny”. Spotkanie 
poprowadził Marcin Kępa (Radomskie Towa-
rzystwo Naukowe, Ośrodek Kultury i Sztuki 
„Resursa Obywatelska”). Zaprezentował 
autorów książek a także ich autorów. 

Prof. Dariusz Trześniowski podkreślił, 
że w roku 2011 minęło sto lat od śmierci 
Stanisława Brzozowskiego. To jeden z naj-
ciekawszych polskich myślicieli XX wieku. 
Jego dorobek jest imponujący. Redaktor 
monografii D. Trzesniowski zwrócił uwagę, 
że trudno jednak jego twórczość literacką 
przypisać do któregokolwiek z prądów arty-
stycznych epoki, choć nie sposób wyobrazić 
sobie powieść młodopolską bez jego dzieł. 
Tom studiów Stanisław Brzozowski. Powroty 
przynosi spotkanie różnych postaw badaw-
czych i perspektyw lektury. Na zakończe-
nie dodał, że Brzozowski czytany wciąż na 
nowo okazuje się twórcą aktualnym, który 
spaja nowoczesność, który jest inspirujący 
poznawczo, budzi autentyczne czytelnicze 
emocje.

Książkę „Iwaszkiewicz w podróży” za-
prezentowała dr Anna Spólna, współre-
daktor naukowy monografii. Pokreśliła,  
że publikacja jest plonem Międzynarodo-
wej Konferencji Naukowej „Iwaszkiewicz 

Brzozowski i Iwaszkiewicz

PROMOCJA KSIĄŻEK

w podróży”, która odbyła się w 2012 roku 
z inicjatywy Pracowni Literatury Współcze-
snej w Katedrze Filologii Polskiej Wydziału 
Filologiczno-Pedagogicznego w Uniwer-
sytecie Technologiczno-Humanistycznym  
w Radomiu. W tomie przyjęty został po-
dział na dwie części. Pierwsza zawiera arty-
kuły podejmujące zagadnienia relacji twór-
czości Iwaszkiewicza wobec transcendencji 
i natury. W części drugiej znajdują się teksty 
koncentrujące się wokół dialogu pisarza 
z kulturą i tradycją. Podsumowując swoją 
wypowiedź stwierdziła, że zaprezentowa-

ne w monografii teksty są przyczynkiem do 
refleksji nad życiem i twórczością Iwaszkie-
wicza. 

Dyskusja nad zaprezentowanymi publi-
kacjami przeniosła się po spotkaniu w kulu-
ary, gdzie popijając kawę bądź herbatę jego 
uczestnicy wymieniali poglądy na temat 
Brzozowskiego i Iwaszkiewicza.  

Książki, które były tematem spotkania, 
można było kupić przed spotkaniem (lub 
po) dzięki współzaangażowaniu Księgarni 
Akademickiej. 

Wojciech Bielawski

na „precyzyjna” reklama studiów prowa-
dzonych na wydziale/,

−	 rozwój kadry / habilitacje, profesury, pra-
wo doktoryzowania/,

−	 współpraca z innymi wydziałami głównie 
w zakresie dydaktyki i rozwoju kadry.

Jest Pan, prowadząc wydział, bogatszy 
o doświadczenia z pełnienia przez Pan 
funkcji dziekana w latach 2002-2008. Czy 
wobec tego sądzi Pan, że będzie łatwiej  
i sprawniej zarządzać jednostką?
Myślę, że doświadczenia z poprzednich 
kadencji na pewno powinny zdecydowa-

nie pomóc w sprawowaniu funkcji dzie-
kan, chociaż poprzednie 2 kadencje miały 
miejsce w czasach zupełnie innych dla ca-
łej uczelni – bogactwa w liczbie studentów  
i zasobności finansowej. 

rozmawiał Wojciech Bielawski



24 Z Życia Uniwersytetu

Od ponad dwóch lat Uniwersytet prowa-
dzi studia dla więźniów. Skazani, często 
na wieloletnie wyroki, studiują logistykę 
na Wydziale Mechanicznym. Trzech więź-
niów nie może kontynuować nauki. 

To unikatowy w skali kraju program 
resocjalizacji. Zarówno więźniowie, 
jak i wykładowcy bardzo pozytywnie 

oceniają współpracę.
Warunkiem podjęcia nauki były: zdana 

matura, dobra opinia przełożonych i oczy-
wiście chęci do studiowania. Naukę rozpo-
częło 35 więźniów. 

Przez pierwsze dwa lata wykłady były 
prowadzone w zakładzie karnym. W tym 

Nie mogą kontynuować nauki

STUDIA DLA WIĘŹNIÓW
roku akademickim większość zajęć odbywa 
się na wydziale. Osadzeni samodzielnie do-
jeżdżają na zajęcia i również samodzielnie 
wracają do aresztu. Komisja Penitencjarna, 
zgodnie z Kodeksem Karnym Wykonaw-
czym, wyraziła zgodę na taką formę organi-
zacji studiów dla więźniów także dla trzech 
osadzonych z wyrokami dożywocia. 

W połowie października komisja pe-
nitencjarna jednak cofnęła zgodę dla tych 
trzech więźniów i postanowiła, że nadal po-
winni oni odbywać karę w zakładzie typu 
zamkniętego. Tymczasem uczestniczenie 
w zajęciach było możliwe pod warunkiem 
przeniesienia skazanych do zakładu typu 
półotwartego. Jest to możliwe, gdy osadzeni 

W dniach 20 - 25 października 2013 r. go-
ściem Wydziału Mechanicznego Uniwer-
sytetu Technologiczno-Humanistycznego 
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu był 
prof. Jorge Ambrósio z Instituto Superior 
Téchnico, wchodzącym w skład Uniwersy-
tetu w Lizbonie w Portugalii.

W trakcie wizyty prof. Ambrósio 
wygłosi cykl (15 godzin) wy-
kładów pt.: „Rigid and flexible 

multibody dynamics with application to bio-
mechanics, vehicles and optimization of me-
chanical systems” dla studentów V semestru 
kierunku zamawianego „Mechanika i budo-
wa maszyn”. Wykład ten, stanowiący jedną  
z form uatrakcyjniania procesu kształcenia 
w postaci tzw. „wykładów zamawianych”, 
jest częścią projektu POKL.04.01.02-00-
184/11 pt. „Inżynier mechanik - zawód 
z przyszłością”, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. Jego 
celem jest przybliżenie studentom Wydzia-
łu Mechanicznego aspektów naukowych 
związanych z obranym kierunkiem studiów. 
Oprócz studentów V semestru kierunku 
MiBM, w wykładach uczestniczyli pracow-
nicy oraz studenci również innych seme-
strów i kierunków Wydziału.

 Prof. Jorge Ambrósio uzyskał stopień 
doktora w zakresie mechaniki (mecha-

nical engineering) w roku 1991 w Uni-
versity of Arizona. Jest szeroko uznanym  
w świecie specjalistą w zakresie dynamiki 
układów wieloczłonowych, a w szczegól-
ności: dynamiki pojazdów (samochody, 
motocykle, składy kolejowe), mechaniki 
zderzeń oraz biomechaniki. Jest autorem 
i współautorem ponad 100 artykułów na-
ukowych opublikowanych w prestiżowych 
czasopismach naukowych. Jest redaktorem 
naczelnym czasopisma Multibody System 
Dynamics (IF = 2.023) oraz członkiem ko-
mitetów redakcyjnych wielu innych czaso-
pism naukowych.

Wykłady prof. Jorge Ambrósio cieszyły się 
dużym zainteresowaniem zarówno studentów 
jak i kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału 
Mechanicznego. Prezentacje prof. Ambrósio 
nasycone były przede wszystkim ilustra-
cjami aplikacji zastosowań technicznych 
teorii dynamiki układów wieloczłonowych,  
w zakresie dynamiki pojazdów - od mo-
tocykli, poprzez samochody do składów 
kolejowych, dynamiki zderzeń - pojaz-
dów i wagonów kolejowych oraz pojazdu  
z człowiekiem, a także symulacji układów 
biomechanicznych - modeli aparatu ruchu 
ciała człowieka, w tym z uwzględnieniem 
patologii pourazowych i implantów. Wykła-
dy były doskonałym przeglądem dokonań 
światowych w tym zakresie. Należy dodać, 
że prof. Jorge Ambrósio od wielu lat współ-

Wykład zamawiany

GOŚĆ Z PORTUGALII

z orzeczonej kary odbędą co najmniej 15 
lat. Ten warunek trzech więźniów spełnia. 
Poza tym są oni bardzo dobrymi studenta-
mi, jeden z nich uzyskał najwyższą średnią 
– 4.8. 

 Mimo niekorzystnej dla nich decyzji, 
więźniowie maja nadzieję, że będą mogli 
kontynuować naukę. W obecnym stanie 
prawnym jest to możliwe tylko na miejscu 
w zakładzie karnym. 

Wojciech Bielawski

pracuje naukowo z zespołem prof. Wojcie-
cha Blajera na Wydziale Mechanicznym  
w zakresie dynamiki układów wieloczłono-
wych i biomechaniki.

 (oprac. Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Wojciecha Blajera)

prof. Jorge Ambrósio z Uniwersytetu w Lizbonie
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AIR 
RADOM 
FASHION 
SHOW 
2013

Odlotowe kreacje W dniu 24 sierpnia 2013 r. odbyła się po 
raz drugi w Radomiu gala finałowa pod-
sumowująca konkurs FASHION SHOW 
2013. W tym roku z racji daty i powią-
zania z międzynarodowymi pokazami 
lotniczymi konkurs przybrał nazwę AIR 
RADOM FASHION SHOW 2013. W gali, 
z sukcesami, wzięły udział studentki i ab-
solwentki Wydziału Materiałoznawstwa, 
Technologii i Wzornictwa.
                

Patronat honorowy nad Konkursem 
objął prezydent Radomia Andrzej 
Kosztowniak oraz rektor Uniwersyte-

tu Technologiczno - Humanistycznego  
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu  
prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik. 

Podczas gali zaprezentowanych zostało 
12 kolekcji wyłonionych z 32 nadesłanych 
zgłoszeń. Jury w składzie: prof. Irmina Ak-
samitowska – Szadkowska - przewodniczą-
ca Jury, Krystyna Joanna Szymańska -sekre-
tarz Jury, Viola Piekut, Bożena Kostrzewska, 
Bożena Malinowska, Hanna Wojdała – 
Markowska, Katarzyna Wróblewska, Robert 
Prządka wyłoniło laureatów konkursu:  
I miejsce zajęła Lidia Schabowska,  
II miejsce Justyna Gielniowska  
i III miejsce Anna Kmieć

Laureatka pierwszego miejsca Lidia 
Schabowska pochodzi z Tuchowa. Jest 
absolwentką kierunku Wzornictwo na 
Wydziale Materiałoznawstwa, Technolo-
gii i Wzornictwa naszej uczelni. Kolekcja 
„Broń Kobieca”, doceniona przez Jury AIR 
RADOM FASHION SHOW 2013, była 
prezentowana na pokazie mody w ramach 
projektu „Łódź Miastem Kobiet” oraz na 
stoisku w Izbie Rzemiosła w Kolonii.  
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Autorka wzięła także udział w poka-
zie mody zorganizowanym w Wydziale 
Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu 
Generalnego RP w Kolonii. L. Schabowska 
otrzymała również nagrodę Rektora Uni-
wersytetu Technologiczno – Humanistycz-
nego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu. W imieniu rektora wręczył 
ją prorektor ds. rozwoju kadry i współ-
pracy z zagranicą prof. dr hab. Sławomir 
Bukowski. 

Nagrodę Specjalną - ufundowaną 
przez Międzynarodowe Targi Poznańskie 
otrzymały Monika Makowska (absol-
wentka kierunku Administracja na naszej 
uczelni i obecnie uczęszcza do Szkoły 
Artystycznego Projektowania Ubioru w 
Krakowie) i Agnieszka Małek (Studiuje 
na Wydziale Sztuki w naszej uczelni. 
Nagrodę Specjalną - ufundowaną przez 
kierownika Katedry Wzornictwa UTH 
Radom prof. Zbigniewa Karbarza - Justyna 
Gielniowska (absolwentka kierunku Wzor-
nictwo na naszej uczelni). 

Podczas Air Fashion Show swoje 
umiejętności zaprezentowali także radom-
scy fryzjerzy i wizażyści oraz studentki 
kierunku  Kosmetologia Wydziału Mate-
riałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa 
Uniwersytetu Technologiczno-Humani-
stycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu. 

Aneta Mirosz, Wojciech Bielawski
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REKRUTACJA 2013/2014
Rekrutacja, podobnie, jak w latach ubie-
głych, prowadzona była elektronicznie przy 
użyciu systemu informatycznego Interne-
towej Rekrutacji Kandydatów na studia. 
Ta forma zapisu na studia daje możliwość 
kandydatom aplikowanie na wybrany 
kierunek za pomocą sieci Internet. W przy-
padku, kiedy kandydat otrzyma w systemie 
status „zakwalifikowany” ma obowiązek 
dostarczenia dokumentów do Centralnego 
Punktu Informacji UTH Rad. 
              

W bieżącym roku Uniwersytet 
Technologiczno Humanistyczny 
w Radomiu prowadził nabór na 

pierwszy rok studiów oferując 5240 miejsc 
na:
−	 29 kierunkach kształcenia – na studiach 

stacjonarnych I stopnia,
−	 25 kierunkach – na studiach niestacjonar-

nych I stopnia,
−	 13 kierunkach – na studiach II stopnia 

(stacjonarnych i niestacjonarnych), na 
ośmiu wydziałach uczelni.
            
Od roku akademickiego 2013/2014 

po raz pierwszy był prowadzony nabór na 
następujące kierunki studiów:
−	 Budownictwo (studia stacjonarne i niesta-

cjonarne I stopnia)
−	 Inżynieria odnawialnych źródeł energii 

(studia stacjonarne i niestacjonarne I stop-
nia)

−	 Grafika (studia stacjonarne i niestacjonar-
ne II stopnia)

−	 Pielęgniarstwo (studia stacjonarne i nie-
stacjonarne II stopnia)

−	 Pedagogika (studia stacjonarne i niesta-
cjonarne II stopnia)

−	 Praca socjalna (studia stacjonarne i nie-
stacjonarne I stopnia)

−	 Kulturoznawstwo europejskie (studia 
stacjonarne I stopnia),
na które przewidziano ogółem 650 

miejsc, a przyjęto 394 kandydatów.
W bieżącym roku uczelnia otrzymała 

dotację z funduszy unijnych na lata 2013-
2015, w ramach projektu POKL.04.03.00-
00-057/12 „Dostosowywanie oferty dydak-
tycznej UTH do wymagań rynku pracy”, 
na tworzenie nowego kierunku studiów 
Budownictwo oraz przygotowanie i realizację 
nowego modułu kształcenia Towaroznaw-

Nowe kierunki
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stwo i technologia żywności na istniejącym 
kierunku Towaroznawstwo. 

Za funkcjonowanie systemu IRK pod 
względem informatycznym odpowiadał 
Ośrodek Informatyki i Promocji, natomiast 
pod względem merytorycznym Pełnomocnik 
Rektora ds. rekrutacji na studia i sekretarz 
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Bieżącą 
obsługę kandydatów – m.in. informacje nt. 
rekrutacji, przyjmowanie i wstępna weryfi-
kacja dokumentów kandydatów na studia 
– prowadził Centralny Punkt Informacji, 
natomiast postępowanie kwalifikacyjne 
przeprowadzały Wydziałowe Komisje Re-
krutacyjne. 

O nieustającym zainteresowaniu ofertą 
dydaktyczną naszej uczelni świadczy liczba 
rejestrowań w internetowym systemie rekru-
tacyjnym (5034), z czego 75 % kandydatów 
zostało dopuszczonych do postępowania 
kwalifikacyjnego (3732 osób). 

Nie uruchomiono przyjęć na:
−	 2 kierunkach studiów stacjonarnych  

I stopnia,
−	 2 kierunkach studiów stacjonarnych  

II stopnia,
−	 16 kierunkach studiów niestacjonarnych 

I stopnia (ponad połowa z oferty dydak-
tycznej),

−	 4 kierunkach studiów niestacjonarnych  
II stopnia.
Limity przyjęć zostały wyczerpane na 

następujących kierunkach studiów:
−	 studia stacjonarne I stopnia – Towaro-

znawstwo, Budownictwo, Praca socjalna, 
Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Wychowanie 
fizyczne,

−	 studia stacjonarne II stopnia – Sztuka 
mediów edukacja edukacja wizualna, Gra-
fika,Technologia chemiczna, Transport, 

−	 studia niestacjonarne I stopnia – Budow-
nictwo, Pedagogika,  

−	 studia niestacjonarne II stopnia – wszyst-
kie kierunki poniżej limitu.

Michał Czyżewicz, Krzysztof Golec

Rekrutacja prowadzona jest w Centralnym Punkcie Informacji

Studenci Wydziału Transportu i Elektrotechniki UTH Rad. 
z branżowymi certyfikatami Eurtax Glass’s Polska, w środku dr inż. Sławomir Olszowski

Studenci Wydziału Transportu i Elektro-
techniki UTH Rad. podczas uroczystej 
wydziałowej inauguracji r.ak. 2013/2014 
otrzymali branżowe certyfikaty Eurtax 
Glass’s Polska z zakresu wyceny pojazdów 
używanych oraz kalkulacji szkód komuni-
kacyjnych w programie Eurotax Carwert.
         

Certyfikaty są wydawane przez Centra-
lę firmy Eurotax Glass’s w Warszawie. 
Wydział Transportu i Elektrotechniki 

jest Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym 
tej firmy i ma 15 licencji programu Carwert. 
Należy nadmienić, że jest to jedyne Autory-
zowane Centrum Szkoleniowe Eurotax na 
wyższych uczelniach technicznych, profesjo-
nalnie zorganizowane i włączone w struktury 
szkoleniowe firmy Eurotax.

W ramach przedmiotu wycena środków 
transportu studenci za pomocą aplikacji Ca-
wert wykonują kalkulacje szkód komunika-
cyjnych oraz szacunkowe wyceny wartości, 
a także wyceniają pozostałości po kolizjach 
i wypadkach drogowych. Daje im to moż-
liwość uzyskania uprawnień branżowych  
z zakresu wyceny pojazdów używanych oraz 
kalkulacji szkód komunikacyjnych.

(red.)

Certyfikaty dla studentów

EURTAX GLASS’S POLSKA
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Hubertus 2013Hubertus 2013

Autor zdjęć: Marta Janas



30 Z Życia Uniwersytetu

Studentka drugiego roku Wydziału Mate-
riałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa 
naszego Uniwersytetu Aleksandra Szczęsna 
- 2-vice Miss Polonia 2012 reprezentuje 
Polskę w światowym konkursie Miss Earth 
2013 na Filipinach. 
                  

Miss Earth to jeden z trzech mię-
dzynarodowych konkursów o naj-
wyższej randze wśród konkursów 

piękności na świecie. Impreza odbędzie się7 
grudnia na Filipinach. Uczestniczki oprócz 
urody, gracji i doskonałej sylwetki będą mu-
siały wykazać się również wiedzą na temat 
ekologii i ochrony środowiska.

Ponad sto dziewcząt z całego świata 
przyporządkowano do grup określonych 
czterema żywiołami. Aleksandra Szczęsna 
przygotowuje projekt o wodzie. Skupiła się 
więc na gospodarce wodnej naszego kraju 
i jej aspekcie ekologicznym. Konkursowy 
projekt pomaga jej przygotować Uniwersytet. 
Aleksandra nagrała również film, który bę-
dzie jej wizytówką na konkursie Miss Earth. 
Przedstawiciele radomskiego magistratu 
pomagają jej w kontaktach ze specjalistami 
z dziedziny ochrony środowiska i ekologii. 
Całość projektu będzie przygotowana oraz 
prezentowana na scenie podczas konkursu 
w języku angielskim.

(red.)

Życzymy sukcesu!

STUDENTKA 
W MISS EARTH

POST MORTEM

Aleksandra Szczęsna reprezentuje Polskę 
w światowym konkursie Miss Earth 2013 na Filipinach

Małgorzata Siczek
(1950-2013)

Urodziła się 12.06.1950 roku w Radomiu. Ukończyła w 1968 roku Zasadniczą Szkołę 
Przemysłu Skórzanego w Radomiu. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyła w Spółdziel-
ni „Asko-Sport”, gdzie pracowała, jako kaletnik-stażysta, przez kilka miesięcy w roku 1969. 
W 1970 roku rozpoczęła pracę w Zakładach Metalowych im. gen, Waltera w Radomiu jako 
kontroler jakości. Na tym stanowisku pracowała do 1989 roku. W międzyczasie w 1981 roku 
ukończyła, jako technik ekonomista, Liceum Ekonomiczne w trybie zaocznym. 

Pracę w naszej uczelni rozpoczęła w 1989 roku najpierw jako starszy referent w Instytucie 
Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, następnie jako samodzielny referent a od roku 1993 - kierow-
nik Sekcji Socjalnej. 

Małgorzata Siczek pracowała w sekcji zajmującej się sprawami socjalnymi, dlatego więk-
szość pracowników naszej uczelni wielokrotnie korzystała z jej fachowej rady i pomocy przy 
przyznawaniu świadczeń socjalnych. Uśmiechnięta, zawsze chętna do pomocy, wrażliwa na 
ludzki los. W roku 2002, jako samodzielny referent, kontynuowała pracę w Kancelarii Ogólnej 
Politechniki Radomskiej. We wrześniu 2003 roku zakończyła pracę w naszej uczelni i odeszła 
na emeryturę. 

(red.)
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dr Bogusław Purski
(1949-2013)

Urodził się w 1949 roku w Suchednio-
wie. W roku 1966 ukończył Zasadnicza 
Szkołę Zawodową. Po odbyciu stażu w Za-
kładach Metalowych w Skarżysku-Kamien-
nej rozpoczął naukę w Liceum dla Pracu-
jących w Skarżysku, jednocześnie ucząc się 
w Zaocznym Technikum Ekonomicznym 
w Warszawie.  Po ukończeniu nauki, w la-
tach1972 – 1973, pracował w Ośrodku Ba-
dawczo-Rozwojowym w Skarżysku na sta-
nowisku starszego referenta technicznego. 

W 1974 roku podjął studia w Wyższej 
Szkole Nauk Społecznych. W kwietniu 1980 
roku uzyskał tytuł magistra socjologii. W la-

dr Krystyna Roczniak
(1927 – 2013)

W słoneczne, jesienne popołudnie,  
11 października 2013 roku, pożegnaliśmy 
śp. doktor Krystynę Roczniak, naszą Drogą 
Koleżankę. 

Urodziła się 9 września 1927 roku we 
Lwowie. Była absolwentką Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Po ukończeniu studiów pod-
jęła pracę jako nauczycielka fizyki i chemii 
we wrocławskim Liceum Sióstr Urszulanek 
(1949), prowadziła także wykłady w Semi-
narium Duchownym. Później pracowała  
w Fabryce Mydła i Gliceryny we Wrocławiu 
(1950-1951), w Liceum Ogólnokształcącym 
we Wrocławiu (1951-1953), następnie w In-
stytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie 
(1953-1955) oraz w laboratorium badaw-
czym Zakładów Tworzyw Sztucznych „Erg” 
w Pustkowie (1955-1975). Efektem prac 
naukowych, prowadzonych przez Panią 
Krystynę Roczniak, było wdrożenie ośmiu 
produktów do produkcji wielkotonażowej.

Dwadzieścia pięć lat pracy Pani Roczniak 
w jednostkach badawczych oraz dydaktycz-
nych zostało uwieńczone obroną rozprawy 
doktorskiej pt.: „Chemoutwardzalne żywice 
fenolowo-formaldehydo-furfurylowe jako 
spoiwa formierskie i rdzeniowe”, która od-
była się 28 kwietnia 1975 roku w Instytucie 
Odlewnictwa w Krakowie, 

Z naszą uczelnią Pani dr Krystyna Rocz-
niak związana była od 1975 roku. Zosta-
ła zatrudniona na stanowisku adiunkta  
w Instytucie Tworzyw Sztucznych i Gumy 
Politechniki Świętokrzyskiej w Radomiu.  
W 1976 roku otrzymała funkcję kierow-
nika Laboratorium Tworzyw Sztucznych,  
a w latach 1981-1990 pełniła funkcję za-
stępcy dyrektora ITSiG. Po seminarium habi-
litacyjnym na temat: „Sieciowane katalitycz-
nie wybrane tworzywa polikondensacyjne” 
(Wrocław 1986r.), w listopadzie 1989 roku, 
została powołana na stanowisko docenta 
kontraktowego. Była również rzeczoznawcą 
NOT w zakresie analizy chemicznej.

tach 1980 - 1982 pełnił funkcję naczelnika 
gminy Bliżyn. W roku 1982 rozpoczął pra-
cę w Oddziale PKS w Skarżysku na stano-
wisku kierownika Działu Ekonomicznego. 
Pracował tam do roku 1985. W tym roku 
został dyrektorem Rejonowego Uniwersyte-
tu Robotniczego – do kwietnia 1986 roku.  
W tym roku został skierowany na stypendium 
doktoranckie na Uniwersytecie we Lwowie.  
W październiku 1989 roku obronił pracę 
doktorską i uzyskał stopień naukowy dokto-
ra nauk humanistycznych w zakresie socjo-
logii i filozofii. 

W październiku 1990 roku rozpoczął 
pracę w Politechnice Radomskiej, jako ad-
iunkt na Wydziale Ekonomicznym. Prowa-
dził zajęcia z przedmiotów: etyka, etyka 
służby cywilnej, podstawy filozofii, podsta-
wy socjologii. Był członkiem komisji dok-
torskich i senackich. Publikował w czasopi-
smach o profilu ekonomicznym. Brał udział 
w konferencjach naukowych o zasięgu kra-
jowym i międzynarodowym. 

(red.)

Wiodącą tematyką prac badawczych 
realizowanych przez Panią Doktor na na-
szej uczelni pozostały żywice polikonden-
sacyjne dla przemysłu odlewniczego. Jej 
dorobek naukowy obejmuje 20 patentów, 
wiele publikacji w renomowanych czasopi-
smach naukowych oraz 5 monografii. Jed-
na z nich„Materiałoznawstwo i stosowanie 
tworzyw sztucznych”, której była współau-
torem, znajduje się w zasobach bibliotecz-
nych wielu uczelni i nadal służy studentom 
oraz pracownikom jako cenna pomoc dy-
daktyczna.

Równolegle z działalnością naukową  
i organizacyjną Pani Doktor prowadziła tak-
że zajęcia dydaktyczne. Wypromowała po-
nad 100 inżynierów i magistrów.

Była doskonałym nauczycielem aka-
demickim, szanowanym przez studentów; 
osobą odpowiedzialną, serdeczną, życzliwą 
i lubianą przez współpracowników oraz do-
cenianą przez przełożonych.

Za całokształt osiągnięć w pracy nauko-
wej i dydaktycznej Pani dr Krystyna Rocz-
niak została odznaczona Złotym Krzyżem 
Zasługi, Krzyżem Polonia Restituta oraz Me-
dalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pracę na uczelni zakończyła 30 listopa-
da 1993 roku, ale nie rozstała się z nami. 
Utrzymywaliśmy kontakt telefoniczny, za-
wsze żywo interesowała się życiem wydzia-
łu, a zwłaszcza Zakładu Chemii Polimerów 
– Jej Zakładu. Rokrocznie w dniu swoich 
Imienin zapraszała nas na pyszne słodkości 
przygotowywane przez synową. Gościła nas 
w mieszkanku na Ustroniu. Mieliśmy wte-
dy okazję poznać Jej wspaniałą Rodzinę – 
męża Jana, syna Marka, jego żonę Brygidę 
oraz wnuczkę Berenikę i wnuka Mikołaja. 
Pani Krystyna, otoczona Najbliższymi, cie-
szyła się naszą obecnością i traktowała nas, 
jak własną rodzinę.

Pani dr Roczniak zostawiła po sobie 
niezatarty ślad w naszych sercach i pamięci. 
Wspominamy Ją, jako człowieka niezwykłe-
go hartu ducha. Nigdy nie skarżyła się na 
ograniczenia, jakie kolejno nakładało na 
nią życie. Od lat naznaczona cierpieniem, 
obdarzała wszystkich łagodnym uśmiechem  
i promieniała wewnętrzną pogodą. W Jej 
radosnych oczach zawsze było widać siłę 
do walki i nadzieję.

Zostanie dla nas wzorem mądrego, 
cierpliwego nauczyciela i wychowawcy 
młodzieży akademickiej, dociekliwego  
i wytrwałego badacza, ale przede wszystkim 
wspaniałego, odważnego człowieka, bo ży-
cie każdego dnia wymagało od tej kruchej 
Osoby ogromnej odwagi w pokonywaniu 
własnej słabości.

Zapewniamy, że będziemy pamiętać  
o śp. Pani Doktor w naszych modlitwach.

Cześć Jej Pamięci.

Małgorzata Okulska-Bożek, 
Jerzy Borycki i pozostali pracownicy 

Zakładu Chemii i Technologii Polimerów
Wydziału Materiałoznawstwa,

Technologii i Wzornictwa
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Ryszard Wołoszyn
(1967-2013)

           
 Absolwent Technikum Kolejowego  

w Lublinie (1987 r.). W tym samym roku 
rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycz-
nego (ówczesna Wyższa Szkoła Inżynierska 
w Radomiu). Studia ukończył w 1992 roku, 
uzyskując dyplom magistra inżyniera na 
kierunku Eksploatacja pojazdów samocho-
dowych o specjalności silniki spalinowe.  
Po studiach pracował w uczelni, jako wolon-
tariusz, w Zakładzie Elektroniki Samochodo-
wej Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn 
ówczesnej Politechniki Radomskiej. 

Pracę na stanowisku asystenta rozpoczął 
w 1995 roku. Jego zainteresowania i badania 
naukowe w początkowym okresie dotyczyły 
recyrkulacji spalin w silnikach z zapłonem 
iskrowym. Na bazie tych badań przygotował 
rozprawę doktorską pt. „Wpływ zamkniętego 
obiegu spalin na proces spalania nieobciążo-
nego silnika z centralnym wtryskiem benzyny” 
napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. 
Józefa Nity. Pracę obronił w 2002 roku 
na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Lubelskiej i uzyskał stopień doktora nauk 
technicznych w dyscyplinie budowa i eks-
ploatacja maszyn. Kontynuował badania nad 
recyrkulacją spalin. 

W 2006 roku brał udział w zadaniu 
realizowanym przez NGV Autogas dotyczą-
cym modernizacjimotosprężarkiGMVH-8 
w tłoczni gazu. Zaprojektował układ recyr-
kulacji spalin zastosowanego w zespołach 
sprężarkowych w tłoczniach przesyłowych 
gazu. Układ ten pozwolił na obniżenie emi-
sji spalin w silniku napędzającym pompy  
w rurociągach gazowych. 

Badania nad gazowymi układami zasi-
lania realizował także w ramach grantów 
finansowanych z Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju. W latach 2008-2009 kie-
rował projektem rozwojowym „Wykonanie 
gazowej wersji CNG autobusu z zapłonem 
samoczynnym”. 

Ważnym obszarem badań naukowych 
Ryszarda Wołoszyna było zasilanie dwupa-
liwowe silników z zapłonie samoczynnym. 
Brał udział w projekcie „EUREKA”  realizowa-
nym w Państwowym Instytucie Motoryzacji 
w Warszawie. Był w tym projekcie autorem 
dwupaliowego układu zasilania biogazem  
i olejem napędowym do ciągnika rolniczego 

CASE MX 135. Dotychczasowe wyniki badań 
zamieścił w monografii „Efektywne zasilanie 
silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego 
dwupaliwowo gazem ziemnym i olejem napę-
dowym”. W 2012 roku monografia ta została 
zgłoszona do przewodu habilitacyjnego na 
Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu 
Politechniki Radomskiej. Zarówno dorobek 
naukowy R. Wołoszyna jak i monografia 
uzyskały pozytywne recenzje. Wyznaczono 
termin kolokwium habilitacyjnego na 9 
kwietnia 2013 roku. Niestety ciężka choroba 
i w następstwie poważna operacja uniemoż-
liwiły obronę pracy. Stan zdrowia Ryszarda 
Wołoszyna pogarszał się. 

Wyniki swoich badań dr inż. Ryszard 
Wołoszyn opublikował w ponad 70 pracach 
twórczych. Jest autorem bądź współautorem 
ponad 20 prac naukowo-badawczych. Był 
współwłaścicielem i członkiem zespołu re-
dakcyjnego czasopisma „Autobusy – Techni-
ka, Eksploatacja, Systemy transportowe”. 

(red.: w opracowaniu wykorzystano 
materiały z czasopisma 

„Autobusy – Technika, Eksploatacja, 
Systemy Transportowe” nr 10/2013)

Wspomnienie 
o Ryszardzie Wołoszynie

Wciąż mam w uszach odgłos kroków na 
stalowych schodach prowadzących do Two-
jego pokoju w Instytucie Eksploatacji Pojaz-
dów i Maszyn na Chrobrego, odgłos donośny, 
przejmujący, jak kołatanie do stalowych wrót 
zamku. Kroki tak wielu ludzi przychodzących 
do Ciebie … od rana do wieczora, późnego 
wieczora. Kołatanie nieustające i Twoje ciągłe 
działanie. Działanie pomocne, zdecydowa-
ne, zorganizowane.

Przez kilka lat zajmowaliśmy się spala-
niem mieszanek dwupaliwowych w silniku. 
Wiesz, co było głównym paliwem? Nie gaz 
i nie olej napędowy, ale zapał. Zapał i ra-
dość. Taka radość ze wspólnego działania, 
której doświadczyłem w czasie wielu lat 
pracy z Tobą i wspólnej realizacji marzeń 
o lepszym, twórczym życiu. Nie wiem, czy 
kiedyś jeszcze ją odzyskam. Bardzo brakuje 
mi Twojego zapału.

Każdy z nas ma swoją Itakę do której 
zmierza. Twoją była habilitacja. Swój wiersz 

„Itaka” Konstandinos Kawafis zaczyna tak:

„Jeżeli do Itaki wybierasz się w podróż, 
niech będzie to podróż długa, 

pełna przygód i nauk.”
Taka była Twoja droga do habilitacji … 

„Itaka dała ci upajającą podróż. 
Nie wyruszyłbyś w drogę, gdyby jej nie było. 

Cóż więcej miałaby dać?”

Ta droga dała Ci przede wszystkim wielką 
ludzką życzliwość i sympatię, którą, oprócz 
wspomnianej w czasie mszy przez księdza 
prałata habilitacji, zaniosłeś Panu Bogu. Ta 
życzliwość i ciepła pamięć o Tobie pozostała 
w sercach tak wielu ludzi. Co może mieć 
większą wartość? Sprawdziło się to, o czym 
mówił Soren Kierkegaard: nie cel jest ważny 
tylko droga, która do niego prowadzi.

To, co najważniejsze zostawiłem na ko-
niec – Rysiu, Ty nigdy mnie nie zawiodłeś. 

Wspominając Ciebie zawsze będę  
o tym pamiętał.

Grzegorz 


