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Nasz Uniwersytet rozpoczął 64. rok działal-
ności. W swoim przemówieniu inaugura-
cyjnym J.M. Rektor podsumował minio-

ny rok akademicki. Nie krył dumy i zadowolenia  
z tego, co udało się przez miniony czas wypracować 
i osiągnąć. Przypomniał sytuację, w jakiej znalazła 
się Uczelnia 2 lata temu i przedstawił obecną jej 
kondycję: „Uniwersytet odzyskał w pełni płynność 
i stabilną kondycję finansową. To ogromny sukces 
nas wszystkich. Jest to nagroda za poniesione wy-
siłki i działania, które doprowadziły nas do punktu, 
w którym przywrócone są praktycznie wszystkie 
finansowe świadczenia pracownicze”. 

Ważnym wydarzeniem w życiu naszej Uczelni 
była wizyta Stephena D. Mulla – ambasadora Sta-
nów Zjednoczonych w Polsce, który spotkał się ze 
studentami i pracownikami Uniwersytetu i wygłosił 
interesujący wykład na temat stosunków polsko- 
amerykańskich.

Równie prestiżowe w historii naszego Uniwer-
sytetu było październikowe posiedzenie Komitetu 
Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii 
Nauk. To wyraz nobilitacji tutejszego środowiska 
naukowego i docenienie roli, jaką odgrywają nasi 
pracownicy w kreowaniu polskiej nauki. Jednocze-
śnie była to znakomita okazja na zaprezentowanie 
dorobku i osiągnięć radomskiej uczelni. 

Warto także wspomnieć o przyznaniu Wy-
działowi Ekonomicznemu UTH Rad. uprawnienia  
do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych 

Od Redakcji      

w dyscyplinie towaroznawstwo przez Centralną 
Komisję ds. Stopni i Tytułów. Wydział ma już jedno 
uprawnienie w dyscyplinie ekonomia.  

Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski 
to znane nie tylko w Polsce wydarzenie artystycz-
ne o charakterze interdyscyplinarnym, łączące te-
atr, naukę, krytykę, publicystykę, sztuki plastyczne, 
muzykę i film. W tę ideę wpisali się organizatorzy 
Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Gombro-
wicz  z przodu i z tyłu”, która odbyła się w paździer-
niku. Organizatorami wydarzenia była Pracownia 
Literatury Współczesnej Katedry Filologii Polskiej 
z Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego naszego 
Uniwersytetu oraz Muzeum Witolda Gombrowicza 
we Wsoli (Oddział Muzeum Literatury im. Adama 
Mickiewicza w Warszawie). 

Studenci kierunku Wzornictwo z Wydzia-
łu Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa 
wzięli udział w obchodach wydarzenia historycz-
nego związanego z 650. rocznicą lokacji Radomia 
na prawie magdeburskim. Studenci zaprojektowali  
i wykonali na tę okoliczność kolekcję ubiorów  
i obuwia średniowiecznego. Zachęcamy do obej-
rzenia galerii zdjęć, które przenoszą nas wstecz  
o kilkaset lat. 

Wojciech Bielawski
naczelny redaktor
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Senat

ORGANIZACJA

Aktualności

Posiedzenie Senatu w dniu 22 września 
2014 roku
1. Opinia Senatu w sprawie rozwiązania 

stosunku pracy z nauczycielem akade-
mickim.

2. Określenie zasad pobierania opłat od 
studentów, doktorantów, słuchaczy 
studiów podyplomowych, uczestników 
kursów i szkoleń, za świadczone przez 
UTH Rad. usługi edukacyjne oraz tryb  
i warunki zwalniania z tych opłat. 

3. Określenie wzorów umów o warunkach 
odpłatności za usługi edukacyjne świad-
czone przez UTH Rad. na studiach sta-
cjonarnych, niestacjonarnych, studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych dok-
toranckich, studiach podyplomowych, 
kursach i szkoleniach.

4. Uchwalenie Uczelnianego Systemu Za-
pewnienia Jakości Kształcenia.

5. Przyjęcie przez Senat wzorcowych efek-
tów kształcenia dla kierunku „Lekarski” 
– studia stacjonarne jednolite magister-
skie prowadzone na Wydziale Nauk 
o Zdrowiu i Kultury Fizycznej od roku 
akademickiego 2015/2016.

6. Złożenie przez rektora sprawozdania  
za II kwartał 2014 r. z realizacji progra-
mu naprawczego Uczelni obowiązują-
cego na lata 2012-2015

7. Ustalenie harmonogramu obrad Sena-
tu Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Puła-
skiego w Radomiu na rok akademicki 
2014/2015.

8. Sprawy różne. 

Posiedzenie Senatu w dniu 20 październi-
ka 2014 roku
Promocje doktorskie
1. Nadanie tytułu doktora honoris causa 

UTH Radom prof. Tadeuszowi Kaczor-
kowi.

2. Uzupełnienie składu Uczelnianej Komi-
sji Wyborczej powołanej na kadencję 
2012-2016.

3. Wprowadzenie zmian do uchwały Nr 
000-7/2/2014 Senatu UTH Rad. z dnia 
22.09.2014 r. w sprawie określenia 
zasad pobierania opłat od studentów, 
słuchaczy studiów podyplomowych, 
uczestników kursów i szkoleń za świad-

czone przez UTH Rad. usługi edukacyj-
ne oraz tryb i warunki zwalniania z tych 
opłat.

4. Wprowadzenie zmiany do uchwały  
Nr 000-7/3/2014 Senatu UTH Rad.  
z dnia 22.09.2014 r. w sprawie określe-
nia wzorów umów o warunkach odpłat-
ności za usługi edukacyjne świadczone 
przez UTH Rad. na studiach stacjonar-
nych, niestacjonarnych, stacjonarnych 
i niestacjonarnych studiach doktoranc-
kich, studiach podyplomowych, kursach  
i szkoleniach.

5. Stwierdzenie przez Senat zniesienia 
w Uczelni od roku akademickiego 
2006/2007 jednolitych studiów magi-
sterskich.

6. Wyrażenie przez Senat opinii w spra-
wie zawarcia przez rektora umowy  
o współpracy pomiędzy UTH Radom  
a Narodowym Technicznym Uniwersy-
tetem imienia Jurija Kondratiuka, Połta-
wa (Ukraina).

7. Sprawy różne.

Aneta Mirosz

W okresie od lipca do października  
2014 r. ukazały się następujące akty nor-
matywne J.M. Rektora: 

Zarządzenia:

*R-43/2014  z dnia 01.07.2014 r. w spra-
wie: utworzenia studiów podyplomowych 
w zakresie „Przygotowania do wykonywa-
nia zawodu nauczyciela”.
*R-44/2014  z dnia  10.07.2014 r. w spra-
wie: utworzenia studiów podyplomowych 
w zakresie „Rozwiązania ekologiczne  
w warsztacie samochodowym”.

* R-45/2014  z dnia  31.07.2014 r. w spra-
wie: utworzenia studiów doktoranckich na 
Wydziale Ekonomicznym  Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego im. Ka-
zimierza Pułaskiego  w  Radomiu.
* R-46/2014  z dnia 24.09.2014 r. w spra-
wie: ogłoszenia uchwały Nr 000/7/2/2014 
Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskie-
go w Radomiu z dnia 22 września 2014 r.  
w sprawie określenia zasad pobierania opłat 
od studentów, doktorantów, słuchaczy stu-
diów podyplomowych, uczestników kur-
sów i szkoleń, za świadczone przez UTH 

Rad. usługi edukacyjne oraz tryb i warunki 
zwalniania z tych opłat.
* R-47/2014  z dnia 24.09.2014 r. w spra-
wie: ogłoszenia uchwały Nr 000-7/3/2014 
Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskie-
go w Radomiu z dnia 22 września 2014 r.  
w sprawie określenia wzorów umów o wa-
runkach odpłatności za usługi edukacyjne 
świadczone przez UTH Rad. na studiach 
stacjonarnych, niestacjonarnych, stacjonar-
nych i niestacjonarnych studiach doktoranc-
kich, studiach podyplomowych, kursach  
i szkoleniach.
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* R-48/2014 z dnia  24.09.2014 r. w spra-
wie: ogłoszenia uchwały Nr 000/7/4/2014 
Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskie-
go w Radomiu z dnia 22 września 2014 r.  
w sprawie uchwalenia Uczelnianego Syste-
mu Zapewnienia Jakości Kształcenia w UTH 
Radom.
* R-49/2014 z dnia  24.09.2014 r. w spra-
wie: ogłoszenia uchwały Nr 000-7/5/2014 
Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskie-
go  w Radomiu z dnia 22 września 2014 r.  
w sprawie:
1)  określenia efektów kształcenia dla kie-

runku „Lekarskiego”,
2)  utworzenia kierunku „Lekarskiego” – 

studia stacjonarne jednolite magister-
skie  o profilu praktycznym, mieszczące-
go się w obszarze kształcenia z zakresu 
nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz 
nauk o kulturze fizycznej, w dziedzinie 
nauk medycznych,

3)  upoważnienia Rektora do wystąpienia 
do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego  wnioskiem o uzyskanie przez  
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fi-
zycznej uprawnienia do prowadzenia 
ww. studiów.

* R-50/2014 z dnia 3.10.2014 r. w sprawie: 
zasad delegowania oraz warunków ustala-
nia należności przysługujących pracowniko-
wi Uniwersytetu z tytułu podróży służbowej 
na obszarze kraju.
* R-51/2014 z dnia 6.10.2014 r. w sprawie: 
zmian strukturalnych w Wydziale Ekono-
micznym. 
* R-52/2014 z dnia   6.10.2014 r. w spra-
wie: aktualizacji schematu struktury organi-
zacyjnej podstawowych jednostek organi-
zacyjnych stanowiącego załącznik nr 3 do 
statutu Uczelni.
* R-53/2014 z dnia 15.10.2014 r. w spra-
wie: zatwierdzenia wzoru odpisu uczel-
nianego dyplomu ukończenia studiów I i II 
stopnia w językach obcych.
* R-54/2014 z dnia 20.10.2014 r. w spra-
wie: uruchomienia kursu dokształcającego 
„Socjoterapia w szkole z elementami komu-
nikacji interpersonalnej”
* R-55/2014 z dnia 21 października  
2014 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 
000-8/2/2014 Senatu Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Humanistycznego im. Kazimie-
rza Pułaskiego w Radomiu z dnia 20 paź-

dziernika 2014 r. w sprawie:
1)  uzupełnienia składu Uczelnianej Komi-

sji Wyborczej,           
2) ustalenia aktualnego składu Uczelnia-

nej Komisji Wyborczej powołanej na                    
kadencję 2012-2016.

* R - 56/014 z dnia 21 października  
2014 r. sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 
000-8/3/2014 Senatu Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Humanistycznego im. Kazimie-
rza Pułaskiego  w Radomiu z dnia 20 paź-
dziernika 2014 r. w sprawie wprowadzenia 
zmian do uchwały Nr 000-7/2/2014 Senatu 
UTH Radom z dnia 22 września 2014 r. 
w= sprawie określenia zasad pobierania 
opłat od studentów, doktorantów, słucha-
czy studiów podyplomowych, uczestników 
kursów i szkoleń za świadczone przez UTH 
Rad. usługi edukacyjne oraz tryb i warunki 
zwalniania z tych opłat.
* R-57/2014 z dnia 21.10.2014 r. w spra-
wie: ogłoszenia uchwały Nr 000-8/4/2014 
Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu z dnia 20 października 2014 r. 
w sprawie wprowadzenia zmiany do 
uchwały Nr 000-7/3/2014  Senatu UTH Ra-
dom z dnia 22 września 2014 r. w sprawie 
określenia wzorów umów o warunkach od-
płatności za usługi edukacyjne świadczone 
przez UTH Rad. na studiach stacjonarnych, 
niestacjonarnych, stacjonarnych i niestacjo-
narnych studiach doktoranckich, studiach 
podyplomowych, kursach i szkoleniach.
* R- 58/2014 z dnia 22 października  
2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczo-
ne przez UTH Radom w roku akademickim 
2014/2015 usługi edukacyjne, pobieranych 
od studentów, doktorantów studiów stacjo-
narnych i niestacjonarnych.
* R-59/2014 z dnia 28 października  
2014 r. w sprawie: zmiany strukturalnej 
w Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym.
* R-60/2014 z dnia 31 października  
2014 r. w sprawie: struktury organizacyj-
nej oraz obsady stanowisk kierowniczych 
podstawowych jednostek organizacyjnych 
i jednostek administracyjnych Uniwersytetu 
Technologiczno- Humanistycznego im. Ka-
zimierza Pułaskiego w Radomiu.

Aneksy:

* Aneks Nr 1 z dnia 4 lipca 2014 r. do za-
rządzenia R-34/2014 z dnia 10 czerwca 

2014 r. w sprawie: powołania Rektorskiej 
Komisji ds. Kalkulacji Kosztów Kształcenia 
w Uniwersytecie Technologiczno-Humani-
stycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Ra-
domiu.
* Aneks Nr 27 z dnia 5 września 2014 r. 
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 8 października 2014 r. 
do zarządzenia R-9/2014 z dnia 28 lutego 
2014 r.  w sprawie: wprowadzenia regula-
minu Wydziału Ekonomicznego Uniwersy-
tetu Technologiczno-Humanistycznego im. 
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
* Aneks Nr 28 z dnia 8 października 2014 r. 
u do zarządzenia R-8/2010 z dnia 9 kwiet-
nia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia wyka-
zu identyfikatorów cyfrowych i symboli lite-
rowych jednostek w Uczelni.
* Aneks Nr 1 z dnia 29 października 2014 
r. u do zarządzenia R-10/2014 z dnia 28 lu-
tego 2014 r. w sprawie: wprowadzenia 
regulaminu Wydziału Filologiczno-Pedago-
gicznego Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu.
* Aneks Nr 29 z dnia 29 października  
2014 r. do zarządzenia R-8/2010 z dnia 
9 kwietnia 2010 r. w sprawie: wprowa-
dzenia wykazu identyfikatorów cyfrowych 
i symboli literowych jednostek w Uczelni.

Polecenia służbowe:

* NR-5/2014 u z dnia 5 września 2014 r.  
w sprawie: uwzględnienia 60-cio minutowej 
przerwy dla studentów w opracowywanych 
planach zajęć dydaktycznych w Uniwer-
sytecie Technologiczno-Humanistycznym 
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
* NR-6/2014  z dnia 17 października  
2014 r. w sprawie: wytycznych do sporzą-
dzenia planu urlopów wypoczynkowych 
na 2015 rok.
* NR-7/2014 z dnia 21 października  
2014 r. w sprawie: dostosowania we-
wnętrznych przepisów Uczelni do znowe-
lizowanej ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym.

Aneta Mirosz
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W dniu 26 września 2014 r., w Sali Senatu 
Uniwersytetu Technologiczno-Humani-
stycznego odbyło się spotkanie członków 
Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Roz-
woju Informatyki Południowego Mazowsza 
„SIŁA W INNOWACJI”. 
 

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: 
wiceprezydent m. Radomia - 
Krzysztof Ferensztajn, prezes RCIT 

– Tomasz Tarczyński, prodziekan Wydziału 
Mechanicznego ds. Rozwoju i Współpracy 
– Zbigniew Siemiątkowski, dyrektor Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Radomiu 
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu – Ro-
muald Lis, prezes firmy Sorter – Konrad 
Grzeszczyk, kierownik Biura Obsługi Inwe-
stora Urzędu Miejskiego w Radomiu – Rafał 
Grzeszczyk oraz liczni przedstawiciele kadry 
pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych 
oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humani-
stycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Rado-
miu oraz radomskich przedsiębiorstw IT.

 
Inicjatywa ta ma na celu poszerzanie 

współpracy Uniwersytetu z przedsiębior-

Informatyka w sektorze publicznym i prywatnym

SIŁA W INNOWACJI
stwami regionu radomskiego nie tylko  
w wymiarze badawczym, ale też praktycz-
nym i dydaktycznym. Pracodawcom będzie 
łatwiej dotrzeć do studentów z ofertami 
praktyk i staży, a osoby z doświadczeniem 
praktycznym będą mogły dzielić się swoją 
wiedzą ze studentami.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania 
Rozwoju Informatyki Południowego Mazow-
sza „SIŁA W INNOWACJI” jest dobrowol-
nym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem 
mającym na celu rozwijanie i propagowanie 
inicjatyw, postaw i działań sprzyjających roz-
wojowi zastosowań informatyki w sektorze 
publicznym i prywatnym. W spotkaniu udział 
wzięło ponad 50 uczestników. Omówiono 
na nim plany rozwoju w następujących 
dziedzinach:

• edukacja młodzieży,
• rozwój innowacyjności regionu,
• edukacja biznesu,
• integracja środowiska.

Kluczowym elementem spotkania było 
podpisanie listu intencyjnego o współpracy 
pomiędzy Radomskim Centrum Innowacji  
i Technologii (RCIT) a Stowarzyszeniem „SIŁA 

W INNOWACJI” (SWI) w zakresie:
1. Rozwoju innowacyjności regionu,
2. Budowania dobrobytu mieszkań-

ców,
3. Kształcenia młodzieży i osób doro-

słych ukierunkowanego na potrzeby 
rynkowe,

4. Współpracy na rzecz rozwoju inku-
batora przedsiębiorczości przy Uni-
wersytecie Technologiczno-Humani-
stycznym im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu,

5. Współpracy merytorycznej, tech-
nicznej i organizacyjnej przy konkur-
sie wspierającym inwestycyjnie inno-
wacyjne pomysły młodych przedsię-
biorców,

6. Działalności badawczo rozwojowej 
w zakresie oprogramowania i tech-
nologii telekomunikacyjnych,

7. Wsparcia merytorycznego, lokalo-
wego, technicznego dla start-up-ów 
informatycznych,

8. Budowy i stworzenia warunków dla 
rozwoju DOLINY KRZEMOWEJ w Ra-
domiu.

    (red.)
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W dniu 9 października br. odbyła się 
Inauguracja 64. roku akademickiego 
naszej Uczelni, a jednocześnie trzecia  
w Uniwersytecie. Uroczystość poprzedziła 
msza święta w Katedrze Radomskiej, którą  
w intencji Uniwersytetu oraz wszystkich 
jego pracowników i studentów odprawił 
biskup Diecezji Radomskiej Jego Ekscelen-
cja ksiądz doktor Adam Odzimek. 
               

J.M. Rektor – prof. dr hab. inż. Zbigniew 
Łukasik powitał licznie przybyłą do Auli 
Głównej społeczność akademicką, a także 
wielu zaproszonych gości, którzy zaszczycili 
swoją obecnością tę wyjątkową uroczystość. 
Obecni byli przedstawiciele władz samorzą-
dowych, wojewódzkich i miejskich, przed-
stawiciele zaprzyjaźnionych uczelni z kraju 

Po raz 64

INAUGURACJA
ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015
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i zagranicy oraz prezesi i dyrektorzy firm  
i instytucji regionu radomskiego. 

W swoim przemówieniu J.M. Rektor 
podsumował miniony rok akademicki. Nie 
krył dumy i zadowolenia z tego, co udało się 
przez miniony czas wypracować i osiągnąć. 
Przypomniał sytuację, w jakiej znalazła się 
uczelnia 2 lata temu i przedstawił obecną 
jej kondycję: „Uniwersytet odzyskał w pełni 
płynność i stabilną kondycję finansową. 
To ogromny sukces nas wszystkich. Jest  
to nagroda za poniesione wysiłki i działania, 
które doprowadziły nas do punktu, w którym 
przywrócone są praktycznie wszystkie finan-
sowe świadczenia pracownicze.” Podkreślił 
jednocześnie, że tych starań oraz trudnych 
decyzji nie wolno zaprzepaścić i kontynu-
ował: „Musimy wszyscy dokładać wszelkich 
starań, by zostały one przez najbliższe lata na 
co najmniej takim samym poziomie. Musimy 
włożyć maksimum wysiłku, by przekuć je w 
kolejne sukcesy, umacniając jeszcze bardziej 
pozycję i znaczenie naszego Uniwersytetu. 
Nie mam tu na myśli jedynie sukcesów 
finansowych, ale sukcesy w zakresie dy-
daktyki oraz sukcesy naukowo – badawcze, 
pod względem których zajęliśmy wysokie  
9 miejsce w Polsce, wyprzedzając wiele re-
nomowanych, dużych uczelni.” 

Prof. Zbigniew Łukasik podczas prze-
mówienia mówił również o sukcesach  
w zakresie dydaktyki, w tym o kolejnym 
prawie doktoryzowania, jakie Uczelnia otrzy-
mała, nowych kierunkach oraz specjalno-
ściach kształcenia. Podkreślił ogromne zna-
czenie współpracy zarówno z lokalnym, jak  
i ogólnokrajowym i europejskim przemysłem. 
Przekonywał: „Współpraca i kooperacja 
jednostek naukowych z przemysłem i bizne-
sem to we współczesnym świecie podstawa 
prężnego działania i rozwoju każdej uczelni 
wyższej...Cieszę się, że my to przesłanie tak 
dynamicznie realizujemy i z całą pewnością 
będziemy skutecznie rozwijać w latach 
następnych”. Ponadto Rektor przypomniał  
o sukcesach studentów, jakie miały miejsce  
w minionym roku akademickim oraz  współ-
pracy rozpoczętej z różnymi jednostkami. 
Szczególnie ciepło zwrócił się do studentów 
I roku: „Cieszę się, że na kontynuację swojej 
ścieżki kształcenia wybraliście właśnie Uni-
wersytet Technologiczno-Humanistyczny 
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Mam 
nadzieję, że to będzie dla Was wyjątkowy, 
niezapomniany i piękny czas, który wypełnicie 
nie tylko ciężką pracą i nauką, ale także za-
wieranymi nowymi znajomościami, realizacją 
własnych pasji i marzeń. To, w jaki sposób go 
przejdziecie, będzie skutkowało w przyszłości. 
Dlatego mam nadzieję, że wykorzystacie ten 
czas oraz możliwości i szanse, jakie przed 
Wami otwiera nasza Uczelnia. Życzę Wam, 
by praca którą przez najbliższe lata włożycie  
w siebie, zaprocentowała w przyszłości zna-
lezieniem dobrej, kreatywnej i rozwojowej 
pracy, w której będziecie się spełniać.” 

Po przemówieniu inauguracyjnym 
odbyła się tradycyjnie immatrykulacja przed-
stawicieli studentów I roku z poszczególnych 
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wydziałów oraz promocja i wręczenie 
dyplomów doktorom habilitowanym. Nie 
zabrakło także odznaczeń państwowych, 
które pracownikom UTH Radom wręczył  
wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek  
i medali przyznanych przez Ministra Edukacji 
Narodowej. 

Wykład inauguracyjny na temat „Różne 
oblicza współczesnego wzornictwa obuwia” 
wygłosiła prof. Irmina Aksamitowska-Szad-
kowska z Wydziału Materiałoznawstwa, 
Technologii i Wzornictwa. Tegoroczny wy-
kład przybrał szczególnie atrakcyjną formę 
- połączony był z pokazem kolekcji ubrań 
prof. Hanny Wojdały-Markowskiej oraz pro-
jektów butów autorstwa studentki WMTiW 
Katarzyny Ostapowicz. Zarówno wykład, jak 
i pokaz spotkały się  z dużym zainteresowa-
niem oraz wprowadziły radosny i pogodny 
nastrój. Tradycyjnie uroczystość inauguracji 
roku akademickiego uświetnił występ Chóru 
Akademickiego Uniwersytetu.

    
(red.)
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Stephen D. Mull – ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce

W dniu 15 października 2014 roku go-
ścił na naszym Uniwersytecie Stephen  
D. Mull – ambasador Stanów Zjednoczonych  
w Polsce.

W imieniu J.M. Rektora - prof. dr. 
hab. inż. Zbigniewa Łukasika, 
który ze względu na wynikłe 

niespodziewanie obowiązki służbowe nie 
mógł być obecny, ambasadora w murach 
naszej Uczelni powitał prorektor ds. rozwoju 
kadry i współpracy z  zagranicą - prof. dr hab. 
Sławomir Bukowski. 

Podczas wizyty ambasador spotkał się 
ze studentami i pracownikami Uniwersytetu 
i wygłosił interesujący wykład na temat sto-
sunków polsko - amerykańskich. Na wstępie 
przedstawił swoje wspomnienia z pierw-
szej wizyty w Polsce, która miała miejsce  
w 1984 roku. Następnie zaprezentował swo-
je refleksje dotyczące współczesnego obrazu 
Polski  jako kraju demokratycznego, rozwi-
niętego i przyjaznego. Podczas wystąpienia 
mówił także o  priorytetach, w tym o trzech 
filarach, na  których budowane są wzajemne 
relacje naszych krajów: 
polityce bezpieczeństwa, 
polityce gospodarczej, 
w tym kwestiach mili-
tarnych oraz polityce 
społecznej.

Przybyli na spo-
tkanie z ambasadorem 
studenci Uniwersytetu  
bardzo entuzjastycznie 
przyjęli  gościa. Z zainte-
resowaniem wysłuchali 
dynamicznego i cieka-
wego wystąpienia Pana 
Stephena D. Mulla oraz 
chętnie zadawali pytania. 
Mamy nadzieję, że spo-
tkanie z ambasadorem 
Stanów Zjednoczonych 
było interesującym i nie-
codziennym doświad-
czeniem nie tylko dla 
studentów naszej Uczel-
ni, ale wszystkich uczest-
ników tego spotkania. 

(red.)

Spotkanie z pracownikami i studentami

AMBASADOR 
NA UNIWERSYTECIE
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Promocje 
doktorskie
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Konferencje i seminaria

Konferencji patronowała Rita Gombrowicz, wdowa po 
pisarzu. Organizatorami wydarzenia byli: prof. Krzysz-
tof Ćwikliński i dr Anna Spólna z Pracowni Literatury 
Współczesnej Katedry Filologii Polskiej z Wydziału 
Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technolo-
giczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  
w Radomiu oraz Muzeum Witolda Gombrowicza we 
Wsoli (Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickie-
wicza w Warszawie). Konferencja została przygotowa-
na we współpracy z Teatrem Powszechnym im. Jana 
Kochanowskiego w Radomiu, który jest animatorem 
odbywającego się równolegle Międzynarodowego Fe-
stiwalu Gombrowiczowskiego. 
           

Patronat honorowy objęli: J.M. Rektor Uniwersyte-
tu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimie-
rza Pułaskiego w Radomiu, Ministerstwo Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent Radomia i Insty-
tut Książki.  Patronat medialny: Polskie Radio, Program 2. 
Partnerzy: Gmina Jedlińsk, Restauracja Teatralna, Hotel  
i Restauracja Awiator. 

Od ostatniej dużej konferencji gombrowiczowskiej 
zorganizowanej w Polsce (przez Uniwersytet Jagielloński) 
mija właśnie 10 lat, więc spotkanie we Wsoli i w Rado-
miu było dobrą okazją do ponownego naukowego oglądu 
twórczości Witolda Gombrowicza oraz do międzypoko-
leniowej rozmowy o autorze „Kosmosu”. W konferencji 
wzięło udział ponad 60 uczestników z 9 krajów, podczas 
obrad wygłoszono 52 referaty.

Konferencję otworzył Panel Gombrowiczowski, cy-
kliczne wydarzenie organizowane przez Muzeum Witol-
da Gombrowicza, zatytułowany: „Jaki Gombrowicz po 
Kronosie?” Moderatorem dyskusji był prof. Jerzy Jarzęb-
ski (UJ), a udział w niej wzięli: Rita Gombrowicz, Anders 
Bodegård oraz profesorowie Aleksander Fiut (UJ), Andrzej 
S. Kowalczyk (UW) i Józef Olejniczak (UŚ). Natomiast 
ostatniego dnia konferencji o książce Łukasza Tischnera 
(UJ) „Gombrowicza milczenie o Bogu” dyskutował z jej 
autorem Maciej Nowak (KUL).

Nieco prowokacyjny tytuł konferencji to oczywiście 
nawiązanie do głośnej niegdyś książki Karola Zbyszew-
skiego „Niemcewicz z przodu i z tyłu”. Organizatorzy 
wydarzenia mają nadzieję, że zaprezentowane we Wsoli  
i Radomiu teksty o Gombrowiczu również wzbudzą go-
rące spory i potwierdzą, że twórczość Gombrowicza jest 
nadal inspirująca, a pisarz broni się przed gębą klasyka  
ze szkolnych podręczników.

Referaty wygłoszone na konferencji zostaną wydane 
w postaci książki, zaś debata otwierająca konferencję, bę-
dąca jednocześnie piątym już Panelem Gombrowiczow-
skim z cyklu organizowanego przez MWG, zostanie zare-
jestrowana i opublikowana w Internecie.

 (red.) 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Gombrowicz  z przodu i z tyłu”

Radom, Wsola, 20-22 października 2014 roku
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Personalia

HABILITACJE

Podczas kolokwium habilitacyjnego 
w dniu 4 lipca 2014 roku dr inż. Roman 
Pniewski zaprezentował i obronił mono-
grafię pt. „Metoda oceny bezpieczeństwa 
cyfrowych systemów automatyki kolejo-
wej”. Recenzentami pracy są: prof. Jan 
Adamczyk, prof. Piotr Kawalec, prof. Jerzy 
Kisilowski i prof. Franciszek Tomaszewski. 
Rada Wydziału Transportu i Elektrotechniki 
nadała Romanowi Pniewskiemu stopień na-
ukowy doktora habilitowanego nauk tech-
nicznych. 

Roman Pniewski urodził się 4 listo-
pada 1959 roku w Pyrzycach (obecnie 
zachodniopomorskie). Absolwent (1974 
r.) Technikum Mechaniczno-Energetyczne-
go im. Prof. Maksymiliana Tytusa Hubera  
w Szczecinie. 

Uczestnictwo w olimpiadach – Fi-
nał Ogólnopolski Olimpiady Fizycznej  
w 1977 r. i Laureat Olimpiady Wiedzy Tech-
nicznej w grupie elektryczno-elektronicznej 
w 1979 r. zapewniło mu możliwość roz-
poczęcia studiów na Wydziale Elektroniki 
Politechniki Warszawskiej. W 1985 obronił 
pracę magisterską i uzyskał tytuł zawodowy 
magistra inżyniera elektronika.

Po ukończeniu studiów pracował  
do 1990 r. w radomskich zakładach na 
stanowiskach związanych z elektroniką  

Roman Pniewski
doktor habilitowany nauk 

technicznych

i informatyką. W latach 1985-1987 był 
zatrudniony na stanowisku programisty  
w Ośrodku Komputerowym Zakładów Me-
talowych Łucznik w Radomiu. Następnie 
przez 1,5 roku pracował na etacie kierow-
nika Zakładu Komputerów i Oprogramo-
wania w prywatnej firmie, gdzie zajmował 
się wdrażaniem systemów informatycznych. 
W roku 1989 został zatrudniony na stano-
wisku konstruktora elektronika w Przed-
siębiorstwie Zagranicznym „Scotia”, gdzie 
uczestniczył w uruchamianiu komputero-
wego rejestratora parametrów turbiny dla 
elektrowni Kozienice (praca realizowana 
we współpracy z MCNEMT w Radomiu – 
obecnie Instytut Technologii Eksploatacji). 
Współpracował również z MCNEMT przy 
projekcie automatycznego czytnika (ska-
nera) do tarcz tachografowych. Następnie  
od 04.11.1990 r. na mocy porozumienia 
stron przeszedł do Wyższej Szkoły Inżynier-
skiej, gdzie został zatrudniony na stanowi-
sku asystenta na Wydziale Transportu w In-
stytucie Automatyki i Elektroniki Transportu, 
Zakładzie Systemów Sterowania (od 1996 r. 
Politechnika Radomska, od 2012 r. Uniwer-
sytet Technologiczno-Humanistyczny). 

Od samego początku praca naukowa 
R. Pniewskiego była ukierunkowana na pro-
blematykę zastosowania układów cyfrowych 
w automatyce, ze szczególnym naciskiem 
na systemy sterowania ruchem kolejowym  
i automatykę kolejową. W tym czasie pro-
wadził zajęcia dydaktyczne związane z tech-
niką cyfrową i mikroprocesorową, a także 
uczestniczył w uruchamianiu nowych labo-
ratoriów: Systemów Mikroprocesorowych; 
Programowalnych Układów Logicznych; 
Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów, przy 
czym dwa ostatnie laboratoria opracował  
i uruchomił samodzielnie. Ukierunkowanie 
pracy na zagadnienia związane z techniką 
cyfrową było również rozwijane poprzez 
czynne uczestnictwo w badaniach nauko-
wych, m.in. nad tworzeniem nowoczesnych 
systemów pomiarowych umożliwiających 
testowanie i diagnozowanie układów sty-
kowych oraz nad możliwością zastosowania 
układów PLD w bezpiecznych systemach 
srk. 

W latach 1990-1992 uczestniczył  
w pracach zespołu związanych z konstruk-
cją i wdrożeniem do eksploatacji aparatury 
pomiarowej wagonu defektoskopowego – 

WAD2000. W projekcie tym współuczest-
niczył przy konstruowaniu i uruchamianiu 
części cyfrowej aparatury oraz opracował 
i uruchomił oprogramowanie sterujące 
pomiarami. Za wdrożenie wagonu pomia-
rowego zespół otrzymał w 1993 r. nagrodę 
Ministra Edukacji Narodowej.

W 2009 roku uczestniczył w opraco-
waniu, wyposażeniu i uruchomieniu Labo-
ratorium Systemów SRK nowej generacji  
w Zakładzie Systemów Sterowania w Trans-
porcie (współpraca z firmami Bombardier 
Katowice i KOMBUD Radom). Wydział 
Transportu i Elektrotechniki Politechniki Ra-
domskiej (od 2012 r. UTH Radom) wzboga-
cił swoją bazę dydaktyczną o nowoczesne  
i unikalne na skalę europejską laboratorium 
przeznaczone do badań techniczno-funk-
cjonalnych systemów sterowania ruchem 
kolejowym (aktualnie produkowanych  
i stosowanych na modernizowanych liniach 
kolejowych). W 2010 r. za efekty tych dzia-
łań otrzymał nagrodę zespołową J.M. Rek-
tora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza 
Pułaskiego.

W latach 2010-2011 współpracował 
z Zakładami Automatyki KOMBUD S.A. 
w Radomiu przy projekcie badawczo-ro-
zwojowym ESTER. Opracował i uruchomił 
oprogramowanie dla jednego kanału ste-
rownika decyzyjnego do systemu automa-
tycznej sygnalizacji przejazdowej SZP1.  
W ramach zespołu uczestniczył w projekcie 
bezpiecznego, mikroprocesorowego ste-
rownika sygnalizatora drogowego zbudo-
wanego na diodach LED. Rozwiązanie zo-
stało opatentowane (zgłoszenie patentowe: 
392517 – Biuletyn Urzędu Patentowego 
8/2010) - „Sposób sterowania i kontroli sy-
gnalizatora drogowego stosowanego zwłasz-
cza na skrzyżowaniach linii kolejowych  
z drogami publicznymi”. 

Opracował również dokumenty do 
dowodu bezpieczeństwa oprogramowania 
dla systemu SZP1.

Zainteresowania: poezja śpiewana  
i ochrona zwierząt. 

(opracował Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Romana Pniewskiego)
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W dniu 17.09.2014 roku na Wydziale 
Samochodów i Maszyn Roboczych Politech-
niki Warszawskiej dr inż. Andrzej Puchalski 
na podstawie oceny dorobku naukowego 
i przedstawionej rozprawy pod tytułem 
„Wybrane problemy diagnozowania ukła-
dów mechatronicznych pojazdów” uzyskał 
stopień naukowy doktora habilitowanego 
nauk technicznych w zakresie budowy i eks-
ploatacji maszyn, specjalność: mechatronika  
i diagnostyka techniczna.

Andrzej Puchalski urodził się 2.01.1957 
roku w Radomiu. Absolwent Liceum Ogól-
nokształcące im. Jan Kochanowskiego. 
Studia magisterskie odbył na Wydziale 
Elektrycznym Politechniki Warszawskiej  
w zakresie elektrotechniki, specjalność: au-
tomatyka i metrologia. W 1984 roku obronił 
pracę doktorską na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Warszawskiej, uzyskując tytuł 
naukowy doktora nauk technicznych. 

Pracę rozpoczął w Międzyresortowym 
Centrum Naukowym Eksploatacji Majątku 
Trwałego (obecnie Instytut Technologii Eks-
ploatacji – PIB Radom). Był współautorem 
wielu zaprojektowanych i wdrożonych 
projektów urządzeń diagnostycznych, 
realizowanych na zamówienia ośrodków 
przemysłowych z branży motoryzacyjnej oraz 
elektromaszynowej. W roku 1987 odbył staż 
przemysłowy na stanowisku R&D engineer 
w fabryce światowego lidera w produkcji 
układów mikronapędowych Portescap  
w Szwajcarii. 

W roku 1989 rozpoczął pracę na 
stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Inży-
nierskiej w Radomiu (WSI, obecnie Uniwer-
sytet Technologiczno-Humanistyczny), gdzie 
pracuje do chwili obecnej. W latach 1993-97 
pełnił funkcję z-cy dyrektora ds. dydaktycz-
nych w Instytucie Eksploatacji Pojazdów  
i Maszyn WSI oraz koordynatora programu 
TEMPUS „Maintenance Engineering. Tech-
nology and Management”, realizowanym 
wspólnie z uczelniami z Wielkiej Brytanii 

Andrzej Puchalski
doktor habilitowany 
nauk technicznych

specjalność: mechatronika 
i diagnostyka techniczna

i Danii. W wyniku projektu zorganizował 
Ośrodek Systemów Eksploatacyjnych przy 
WSI w Radomiu przekształcony następnie 
w Pracownię Podstaw Mechatroniki w IEPiM 
na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Radomskiej. Kierował pracami naukowymi 
i badawczymi zakończonymi wdrożeniami 
w przedsiębiorstwach regionu radomskiego. 
Obecnie kieruje Laboratorium Mechatroniki 
w IEPiM na Uniwersytecie Technologiczno-
Humanistycznym w Radomiu. Prowadzi wy-
kłady z zakresu mechatroniki i automatyki.

Wielokrotnie wyróżniony nagrodami 
rektorskimi. W roku 2011 otrzymał za 
szczególne zasługi dla oświaty i wychowania 
„Medal Komisji Edukacji Narodowej”. Jest 
członkiem Polskiego Towarzystwa Diagno-
styki Technicznej.

Zainteresowania zawodowe dr. hab. 
inż. Andrzeja Puchalskiego obejmują diagno-
stykę techniczną i mechatronikę, zwłaszcza 
samochodową. Jest autorem i współautorem 
kilkudziesięciu publikacji naukowych krajo-
wych i zagranicznych, w tym 2 książkowych. 
Obecnie zajmuje się zagadnieniami dia-
gnozowania symulacyjnego według modeli  
i według danych, przy wykorzystaniu staty-
stycznych metod podprzestrzeni obserwacji 
oraz analizy multifraktalnej.

(opracował Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Andrzeja Puchalskiego)

DOKTORATY

Urodził się 2 marca 1974 roku w Ra-
domiu. W 1994 roku ukończył Technikum 
Budowlane o profilu ogólnym i rozpoczął 
studia na Wydziale Mechanicznym Poli-

Ireneusz Jędra
doktor nauk technicznych 
w dyscyplinie transport

techniki Radomskiej na kierunku Mecha-
nika i Budowa Maszyn, uzyskując w roku 
1999 tytuł magistra inżyniera w zakresie 
inżynieria produkcji. W tym samym roku 
podjął pracę w Politechnice Radomskiej na 
Wydziale Mechanicznym w Instytucie Eks-
ploatacji Pojazdów i Maszyn w Zakładzie 
Inżynierii Produkcji na stanowisku asysten-
ta. W czasie pracy dydaktycznej prowadził 
zajęcia z: podstaw organizacji produkcji, 
organizacji procesów produkcyjnych, pro-
cesów pomocniczych, podstaw logistyki  
i ekologistyki.

W latach 2000 - 2001 studiował na 
studiach pedagogicznych podyplomowych 
na Wydziale Nauczycielskim Politechniki 
Radomskiej, uzyskując kwalifikacje do pra-
cy nauczycielskiej.

Od marca 2007 roku pracuje na sta-
nowisku specjalisty naukowo-technicznego 
w tym samym Zakładzie, nadal prowadząc 
zajęcia dydaktyczne z takich przedmiotów, 
jak: logistyka transportu, logistyka przewo-
zów międzynarodowych, centra logistyczne 
ekonomika transportu, systemy informa-
tyczne w eksploatacji. 

Dorobek naukowy dr. inż. I. Jędry  
to 25 artykułów, w tym 12 artykułów z te-
matyki centrów logistycznych, które opu-
blikowane zostały w materiałach konferen-
cyjnych oraz w czasopismach o zasięgach: 
krajowym i międzynarodowym.

Obrona rozprawy doktorskiej pt. ”Ana-
liza warunków i zasad lokalizacji centrum 
logistycznego” odbyła się dnia 4.07.2014 
roku na Wydziale Transportu i Elektrotech-
niki w Uniwersytecie Technologiczno-Hu-
manistycznym w Radomiu i tego samego 
dnia Rada Wydziału nadała Ireneuszowi 
Jędrze stopień doktora nauk technicznych 
w dyscyplinie transport. 

Promotorem rozprawy doktorskiej 
jest prof. zw. dr hab. inż. Józef Marciniak, 
a recenzentami są: dr hab. Stanisława Zam-
kowska, prof. nadzw. UTH w Radomiu na 
Wydziale Transportu i Elektrotechniki, dr 
hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska, prof. 
nadzw. Politechniki Poznańskiej Wydziału 
Maszyn Roboczych i Transportu oraz prof. 
zw. dr hab. inż. Marek Starz,  prof. Politech-
niki Śląskiej Wydziału Transportu.

Zainteresowania naukowe dr. inż.  
I. Jędry dotyczą: metod i sposobów lokali-
zacji centrów logistycznych, analizy prze-
pływów towarowych na szlakach komuni-
kacyjnych, procesów stochastycznych oraz 
recyklingu pojazdów. 

Jest żonaty, ma syna w wieku 14 lat. 
Jego hobby to: motoryzacja, podróże, 
ogród.

(opracował Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Ireneusza Jędry)
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GALERIE

ROGATKA
Wernisaż wystawy – 4 lipca 2014

Zaprezentowane w Galerii Rogatka obrazy Katarzyny Słuchockiej odsłaniają 
skomplikowany i wielowarstwowy tok powstawania dzieła, możliwości 
i niemożności odkrywania istoty wykreowanego świata. Artystka łączy 
w swoich działaniach precyzję obrazowania z emocjonalną indywidual-
ną ekspresją, nieobciążoną żadną doktryną i tworzy w ten sposób rodzaj 
subiektywnej narracji. Układy kompozycyjne są wyważone a jednocześnie 
pełne wewnętrznego napięcia. Katarzyna Słuchocka znajduje zawsze formę 
trafną i ostateczną.
O twórczości artystki pisze cytowany w katalogu do wystawy Lech Frącko-
wiak:
Katarzyna Słuchocka nie odwzorowuje, nie imituje postrzeganej przez Nią 
rzeczywistości. 
Nie poszukuje wyjątkowych, fotogenicznych krajobrazów, motywów. 
Dostrzega dyskretne, często ukryte piękno pozornej zwyczajności pejzażu, 
ulotności zachodzących w nim zjawisk. 
Wynikłe z tego faktu emocje, spostrzeżenia, refleksje poprzez malarski zapis 
materializuje w postaci cyklu pejzaży. 
Piękno zwyczajności umyka często naszej uwadze, refleksji. Dzieje się tak 
między innymi dlatego, że uznajemy je za oczywiste i zwyczajne, za takie, 
które...po prostu jest. 
Do tego by je dostrzec niezbędna jest jednak nasza wyobraźnia, wrażliwość 
oraz choćby odrobina namysłu i czasu. 
W syntetycznej formie, spontanicznie, niekiedy intuicyjnie autorka definiuje 
swój zapis na płaszczyźnie. 
Obrazy Katarzyny Słuchockiej żyją. Nie zastygają w momencie kontaktu 
z odbiorcą. Dzieje się to za sprawą zmysłowego w swej istocie, malarskiego 
śladu, gestu autorki. 
Kontemplując obrazy cyklu ma się wrażenie, że za chwilę, za moment 
(jak to bywa w naturze) niebo i to co na ziemi będzie się zmieniać.
   
Wernisaż wystawy – 26 września 2014

Dzieła Anny Drońskiej tworzą misternie wytkane opowieści odzwiercie-
dlające mistrzostwo warsztatu autorki. Linia, barwa, walor, bryła, faktura 
- główni „sprawcy” artystycznych prac  -  określają opisywaną rzeczywi-
stość na różnych poziomach uogólnień i uzmysławiają  odbiorcy  jej  nowe 
wcielenia.  Są one zarazem tkaniną artystyczną, płaskorzeźbą, obrazem, 
tworzą w swej wielości formalnej przedmiot sztuki. Niezwykła tematyka 
tych dzieł – postać, autoportret, zrealizowana środkami artystycznymi 
właściwymi tylko dla tej artystki, wprowadza w świat ludzi dotkniętych de-
presją, balansujących na granicy dwóch światów: realnego i chorobowego, 
tworząc psychodeliczne obrazy odmiennych stanów świadomości. Niezwy-
kle ekspresyjne portrety osaczonych chorobą, zdominowanych przestrzenią 
świata kobiet, obok równie przejmujących , tragicznych portretów męż-
czyzn,  są próbą przetransponowania tych wstrząsających stanów psychicz-
nych na środki wizualne. W katalogu do wystawy „Projekt melancholia” 
artystka  pisze: Znaczenie słowa „melancholia” zmieniało się na przestrzeni 
wieków. Kiedyś określano nim chorobę psychiczną, której elementy wydają 
się przypominać stany określane dzisiaj mianem depresji. Jako specyficzny 
stan ducha, lub swoistą strukturę osobowości melancholia była analizowana 
przez psychiatrię, filozofię, religię i sztukę. Mimo wnikliwych, wielowieko-
wych badań nie udało się wypracować jednoznacznej teorii na temat jej 
przyczyn i pochodzenia. 
Projekt „Melancholia” to próba transpozycji na środki wizualne specyficz-
nych osobistych doznań i odczuć towarzyszących stanom ducha, dla których 
określenie „depresja” wydawało się być zbyt ubogie. To zapis wewnętrznych 
doświadczeń, „kolekcjonowanych” przez lata balansowania na granicy świa-
tów. To w końcu komunikat dla tych, którym w tych stanach niezwykłych, 
bolesnych uniesień towarzyszy przejmujące poczucie osamotnienia.

Anna Klas-Markiewicz
Andrzej Markiewicz
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PENTAGON
Październik 2014 w Pentagonie

Kolejny sezon wystawowy w Galerii Pentagon rozpoczęła 
niewielka prezentacja towarzysząca tegorocznemu 
radomskiemu Tygodniowi Kultury Chrześcijańskiej. 
Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego i Stowarzyszenie „Młyńska” Verum, 
Bonum, Pulchrum zorganizowały wystawę pt. „Sacrum 
w życiu”, której intencją było zaprezentowanie prac 
plastycznych starających się ukazać ważne problemy 
duchowe i metafizyczne towarzyszące twórczości 
młodzieży szkolnej i studentów. Pomimo niedużego 
odzewu, przesłane propozycje zdradzają niebanalne 
podejście do tego niełatwego przecież tematu. 
Na szczególną uwagę zasługują prace malarskie Dominika 
Morgasia, w których młody autor ujawnił silne emocje 
towarzyszące mu w trakcie aktu twórczej kreacji, 
a także Justyny Gielniowskiej (obydwoje są studentami 
Wydziału Sztuki), poszukującej w grafikach symbolicznej 
reprezentacji dla swoich egzystencjalnych rozterek 
i osiągającej w nich ciekawe efekty dzięki wykorzystaniu 
multiplikowanego motywu ptaków i tworzeniu z nich 
wizualnych kalamburów.

29 października została otwarta wystawa, będąca częścią 
dużej ekspozycji przedstawiającej dokonania plastyczne 
absolwentów Wydziału Sztuki. Zaprezentowano 
na niej wybór dyplomów licencjackich i magisterskich 
zrealizowanych na kierunkach Grafika, Architektura 
Wnętrz, Malarstwo i Sztuka Mediów. Większa część 
z nich została pokazana w Galerii Lincoln znajdującej się 
w „Centrum Słonecznym”. W Pentagonie jako pars pro 
toto znalazły się jedynie prace zrealizowane w Katedrze 
Mediów Cyfrowych i Fotografii prowadzonej przez prof. 
Aleksandra Olszewskiego. Reprezentują one wielką 
różnorodność zarówno pod względem technik realizacji, 
jak również tematyki oraz artystycznych stylistyk. 
Na wystawie malarstwo figuratywne i niefiguratywne 
sąsiaduje z grafikami cyfrowymi, a te z kolei 
z przetworzonymi komputerowo fotografiami. Dowodzi 
to wielkiej różnorodności formalnej realizowanych 
w katedrze dyplomów i świadczy o liberalnym 
stosunku jej kierownictwa do podejmowanych przez 
studentów kwestii technologicznych. Niektóre z nich 
tworzą cykle analizujące określoną problematykę lub 
powtarzalny motyw, inne są  autorskim ujęciem jakiegoś 
wyrafinowanego wizualnego zagadnienia. W zestawie 
tych prac uderza niezwykła dbałość o kompozycję
i właściwy dobór środków plastycznych stosowanych 
w celu spotęgowania wyrazistości przekazu. Natomiast 
kolorystyka jest na ogół stonowana i wyciszona, ogranicza 
się do raczej funkcji służebnych wobec ewokowanych 
w obrazach rzeczywistości, niż do odgrywania roli 
pierwszoplanowej. Najczęściej powtarzającym się w nich 
motywem jest dekonstrukcja zastanej realności i próba 
jej rekonstrukcji na podstawie własnej autorskiej strategii 
budowy obrazu. Na wystawie pokazano także prace prof. 
Aleksandra Olszewskiego oraz jego byłych studentów – 
dr Mariusza Dańskiego, dr Łukasza Rudeckiego 
i mgra Szymona Piasty, którzy aktualnie są pracownikami 
Wydziału Sztuki.

Kazimierz Łyszcz
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18 października 2014 roku w Galerii Mozaika w Teatrze Powszechnym im. Jana 
Kochanowskiego w Radomiu odbył się wernisaż wystawy Pars pro toto. Impresje 
gombrowiczowskie. Jej autorem jest Andrzej Markiewicz, profesor UTH Rad., 
prodziekan  z Wydziału Sztuki. 

Termin inauguracji wystawy nie był przypadkowy. W tym czasie  
w Radomiu trwał Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski, którego 
organizatorem jest Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego. 

      Festiwal powstał w 1993 roku z inicjatywy Wojciecha Kępczyńskie-
go, ówczesnego dyrektora Teatru Powszechnego w Radomiu. Wydarzenia  
o charakterze interdyscyplinarnym, łączące teatr, naukę, krytykę, publicystykę, sztuki 
plastyczne, muzykę, film odbywają się co dwa lata. Ideą organizatorów było stwo-
rzenie międzynarodowego, wielokulturowego forum wymiany myśli, doświadczeń, 
interpretacji, a także postawienie na nowo problemu Gombrowicza, problemu czy-
tania i odczytania jego dzieła. Ważnym akcentem festiwalu była Międzynarodowa 
Konferencji Naukowa „Gombrowicz  z przodu i z tyłu” (20-22 października), której 
organizatorem była nasza uczelnia, a ściślej Pracownia Literatury Współczesnej Kate-
dry Filologii Polskiej z Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego. 

Wystawa w Galerii Mozaika Gombrowicz nie tylko dziwi niektórych zarozu-
mialstwem, pewnością siebie i grzechem ciężkim pychy, ale także przeraża cynizmem. 
Dla wielu – nie kocha ludzi, nie ma albowiem w jego wizji świata odrobiny ciepła, 
wyrozumiałości, życzliwości. Jest natomiast chłód, zimno, szyderstwo, pogarda wobec 
człowieka i traktowanie go na dystans. Pisarz podziwia autorytety, nie ma szacunku 
dla instytucji, dla szkoły, rodziny czy dworu. Wszystko unurzał w satyrze, wszystko 
znieważył gębą i pupą. (…) Jest wielki właśnie dlatego, że denerwuje i prowokuje,  
że działa na podświadomość, że jest zaborczy, że nie upupia i nie prawi miłych słów, 
lecz obnaża mechanizmy naszych zachowań. Stąd przekonanie, że człowiek, który 
przez całe swe życie nie może zdobyć się na chwilę szaleństwa, nigdy nie zrozumie 
Gombrowicza. Gombrowicz – pisarz, który nie bał się sprzedawać swoich myśli, który 
niczego przed innymi nie ukrywał.

Przytoczyłem fragmenty artykułu „Gwałcenie słowami” Stanisława Bortnow-
skiego z Polityki nr41/1993r.(to już historia – czas II Międzynarodowego Festiwalu 
Gombrowiczowskiego), ponieważ wydaje mi się, że pozwolą one lepiej zrozumieć 
sens prezentowanych na wystawie prac, posiadających własny język plastyczny, któ-

ry nadaje wypowiedzi siłę wyrazu zbliżona do ekspresji 
twórczości Gombrowicza. W Galerii Mozaika prezentuję 
wystawę dzieł, które nie mieszczą się w tradycyjnym od-
biorze, są nieskrępowane, a zatem szczere w wypowie-
dzi oraz w formie plastycznej. Jest to odbicie rzeczywi-
stości w zwierciadle, nie krzywym lecz bezpardonowym 
i kpiarskim. Są to prace, które powstały na przestrzeni 
ostatnich dwóch lat z myślą o miejscu wystawy i związku 
jej z wydarzeniem jakim był XI Międzynarodowy Festiwal 
Gombrowiczowski. Wystawę można oglądać do końca 
grudnia 2014r.

Andrzej Markiewicz zajmuje się grafiką warsztatową 
i malarstwem. Swoją twórczość prezentował na 29 
wystawach indywidualnych (Kopenhaga, Kowno, Łódź, 
Kielce, Zakopane, Radom), a także na 227 zbiorowych 
wystawach w kraju i za granicą (Dania, Niemcy, Holandia, 
Szwajcaria, USA, Litwa, Łotwa, Węgry, Ukraina, Słowacja, 
Republika Czeska). 

Wojciech Bielawski

Wystawa w Galerii Mozaika

MARKIEWICZ 
O GOMBROWICZU
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Z witryny

nOwOŚCi wyDAwniCZE

Ważniejsze punkty sprzedaży:

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

(budynek Wydziału Ekonomicznego)

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

Księgarnia Akademicka „LAMBDA”
Gliwice, ul. Akademicka 2

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

BIBLIOFIL
Łódź, ul. Jędrowizna 9A

Księgarnia „Kazimierz Leki”
Warszawa, ul. Grójecka 67

Księgarnia Studencka Bożena Dębiec
Warszawa, ul. Polna 13

Księgarnia 
Politechniki Poznańskiej Sp. z o.o.

Poznań, ul. Piotrowo 3

Księgarnia Politechniki Warszawskiej
Warszawa, Plac Politechniki 1

UAM Księgarnia Uniwersytecka
Poznań, ul. Zwierzyniecka 7

DiK s.c.
Wola Komborska 52

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

NUTKA
Nisko, ul. Wolności 2

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

Księgarnia Librum
Gliwice, ul. Łużycka 16

Wydawnictwa Akademickie i Spec.
„Aktyka”

Wrocław, św. Mikołaja 56/57

Komputerowe systemy sterowania 
ruchem kolejowym
Janusz Dyduch, Mieczysław Kornaszewski
wyd. I, B-5, stron 256  (podręcznik)

Autorzy książki przy jej 
pisaniu kierowali się no-
woczesnością technologii 
produkcji, zakresem za-
stosowań systemów urzą-
dzeń srk a także chęcią 
ukazania istotnych cech 
charakterystycznych dla 
techniki sterowania ru-
chem kolejowym. Mate-
riał publikacji został ujety 

w sposób syntetyczny, tzn. ogólnie potrak-
towano informacje wprowadzające do te-
matyki ćwiczeń laboratoryjnych, natomiast 
szczegółowo opracowano charakterystyki 
techniczne nowoczesnych komputerowych 
systemów, bądź urządzeń srk. 

Wsparcie społeczne i współpraca jako 
instrument walki z wykluczeniem 
społecznym
Praca zbiorowa pod redakcją 
Anny Zamkowskiej
wyd. I, B-5. stron 210 (monografia)

Książka obejmuje swym zakresem tema-
tycznym zarówno kwestię 
wykluczenia społecznego, 
jak i współpracy na rzecz 
walki z tym zjawiskiem. 
Zaprezentowano złożo-
ne kwestie wykluczenia 
społecznego i oferowa-
nego osobom wykluczo-
nym wsparcia. Ponadto 
przedstawiono kwestię 
współpracy jako instru-

mentu walki z wykluczeniem społecznym. 
Zwrócono też uwagę na wsparcie społecz-
ne osób niepełnosprawnych jako element 
profilaktyki wykluczenia społecznego.

Teoria i praktyka przygotowania 
nauczycieli edukacji 
techniczno-informatycznej
Elżbieta Sałata
wyd. I, B-5. stron 210 (monografia)

W pracy opisane zostały 
główne kierunki rozwo-
ju edukacji w krajach 
Unii Europejskiej, a tak-
że współczesne orienta-
cje, koncepcje i modele 
edukacji nauczycielskiej 
w Polsce. Uwypuklo-
no znaczenie przygo-
towania nauczyciela 
otwartego na zmiany, 

kreatywnego, radzącego sobie w różnych 
sytuacjach, zorientowanego na drugiego 
człowieka. 

Energy, Energy Saving 
and Rational Nature Use
Editor Anatoliyi Pavlenko
wyd. I, B-5. stron 86 (monografia)

Monografia jest poświę-
cona problemom ener-
getyki, ekologii i ter-
modynamiki. Autorami 
artykułów są naukowcy  
z Wydziału Nafty, Gazu  
i Ogólnej Inżynierii z Po-
łtawskiego Narodowego 
Uniwersytetu (Ukraina).
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W Wydawnictwie UTH ukazała się książ-
ka pod redakcją Anatoliyia Pavlenko pt. 
„Energy, Energy Saving and Rational Natu-
re Use”. Publikacja jest sygnowana przez 
nasz Uniwersytet i Połtawski Narodowy 
Uniwersytet Techniczny im. Jurija Kondra-
tiuka z Ukrainy. 

Monografia jest poświęcona proble-
mom energetyki, ekologii i termo-
dynamiki. Autorami artykułów są 

naukowcy z Wydziału Nafty, Gazu i Ogólnej 
Inżynierii z Połtawskiego Narodowego Uni-
wersytetu (Ukraina). 

Redaktor naukowy monografii, prof. 
Anatoliyi Pavlenko, jest dziekanem Wy-
działu Nafty, Gazu i Ogólnej Inżynierii  
i kierownikiem Katedry Energetyki Cieplnej 
w Połtawskim Narodowym Uniwersytecie. 

Początki szerszej współpracy

MONOGRAFIA 
Z POŁTAWY

Jest specjalistą z dziedziny fizyki cieplnej  
i termodynamiki. Autor 289 publikacji na-
ukowych wydanych w: Ukrainie, Rosji, 
Węgrzech, Polsce, USA, Francji, Anglii, Chi-
nach. Napisał też 14 monografii i jest auto-
rem 32 patentów (Ukraina, Rosja). Kieruje 
Laboratorium Fizyki Cieplnej w Instytucie 
Fizyki Cieplnej Narodowej Akademii Nauk 
Ukrainy. Jest akademikiem Akademii Nauk 
Ukrainy. 

W najbliższym czasie ukaże się dru-
kiem kolejny 3. tom w serii „Energy, Ener-
gy Saving and Rational Nature Use” przy-
gotowany przez naukowców z Połtawy, a 

opublikowany przez Wydawnictwo UTH.  
Tom 1 był wydany na Węgrzech, 2. – w na-
szym Uniwersytecie. 

Podpisano też porozumienie o wza-
jemnej współpracy pomiędzy naszym Uni-
wersytetem a Połtawskim Narodowym Uni-
wersytetem Technicznym. 

Wojciech Bielawski

J.M. Rektor prof. Zbigniew Łukasik (z lewej) i prof. Anatoliyi Pavlenko
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SPRAWY  RÓŻNE

W dniu 1 września 2014 roku nasza 
uczelnia rozpoczęła współpracę z Klubem 
Sportowym Rosa- Sport Radom.
             

Klub jest stowarzyszeniem zrzeszają-
cym młodych zawodników, wśród 
których są również studenci Uniwer-

sytetu. Realizuje również projekt o nazwie 
Akademicka Rosa, w którym współpraca  
z uczelnią wyższą i zdobywanie doświadcze-
nia sportowego przez młodzież traktowana 
jest priorytetowo.

Oficjalne porozumienie o wzajemnej 
współpracy podpisał w imieniu Uniwersytetu 
rektor- prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik. 
Klub Rosa-Sport Radom reprezentowali: pre-
zes- Piotr Kardaś oraz wiceprezes - Krzysztof 
Staniec. Porozumienie dotyczy rozwoju piłki 
koszykowej w naszym mieście. 

W spotkaniu, podczas którego parafo-
wane zostało porozumienie, wzięli udział:

Andrzej Kosztowniak – prezydent 
Radomia, Dariusz Wójcik – przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Radomiu, Grzegorz 
Bachański – prezes Polskiego Związku 
Koszykówki,  Piotr Kardaś – prezes Klubu 

AKADEMICKIE CENTRUM KOSZYKÓWKI
UTH-ROSA RADOM

Porozumienie o współpracy

Sportowego Rosa – Sport Radom, Krzysztof 
Staniec – wiceprezes Klubu, Krzysztof Sońta 
– założyciel Młodzieżowego Klubu Sporto-
wego „Piotrówka Radom”.

J.M. Rektor – prof. Zbigniew Łukasik 
podczas oficjalnej konferencji poświę-
conej temu wydarzeniu podkreślał, że 
zawodnicy występować będą pod nazwą 
ACK (Akademickie Centrum Koszyków-
ki) UTH-Rosa Radom: „Jestem pewien,  
że z pożytkiem dla radomskiego sportu będzie 
funkcjonowanie I ligowej drużyny koszy-
karskiej. Współpraca UTH Radom z ROSĄ  
to chęć zainteresowania radomian sportem, 
promocja koszykówki oraz naszej Uczelni. 
Radom jest uznanym centrum sportowym.  
A pierwsze rozgrywki koszykówki rozpoczy-
namy już we wrześniu”.

Prezes Piotr Kardaś wspominał o zało-
żeniach projektu. Podkreślał, że ma on na 
celu płynne przejście zawodników z grupy 
juniorów do szkółki seniorskiej. Na zkończe-
nie dodał, że „Chcemy stworzyć pomost dla 
tych zawodników tak, by mogli rywalizować 
na terenie kraju”.

Prezydent Radomia – Andrzej Kosztow-
niak podkreślał: „Radomska koszykówka sta-
wia kolejny ważny krok. Stajemy się istotnym 
punktem na mapie krajowej koszykówki”. 

Podczas konferencji prasowej prezes 
Polskiego Związku Koszykówki – Grzegorz 
Bachański pogratulował przedsięwzięcia. 
Podkreślał, że to krok do rozwoju koszykówki 
nie tylko na obszarze regionu, ale także 
kraju. Swierdził,że: „Radom staje się coraz 
większym ośrodkiem koszykówki. Cieszę się, 
że koszykówka rozwija się tu tak harmonijnie 
i dynamicznie. Radom zaczyna być rozpo-
znawalnym miejscem na koszykarskiej mapie 
kraju i prawdziwym centrum koszykówki na 
Mazowszu. Projekt ROSY oparty na rozwoju 
studentów to bardzo dobra droga”.

Mamy nadzieję, że rozpoczęta wczoraj 
współpraca będzie rozwijała się dynamicz-
nie i z korzyścią zarówno dla Uniwersytetu  
i naszych studentów , jak i dla Klubu Rosa- 
Sport Radom. 

We wrześniu odbyło się robocze spotkanie 
przedstawicieli Firmy Airbus Helicopters 
oraz Uniwersytetu Technologiczno–Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu. Spotkanie dotyczyło wypra-
cowania i podjęcia decyzji co do sposobu 
realizacji zawartej umowy o współpracy 
w zakresie prac naukowo-badawczych  
i wdrożeniowych.
             

W spotkaniu wzięli udział przedsta-
wicieli firmy Airbus Helicopters: 
Tomasz Krysiński – Vice – Pre-

sident Research and Innovation Krasiński  

REALIZACJA UMOWY
Spotkanie z przedstawicielami firmy Airbus Helicopters

i Elio Zoppitelli – Research Programs Mana-
ger General Engineering &Institutes Interfa-
ce Research & Innovation oraz pracownicy 
Wydziału Transportu i Elektrotechniki oraz 
Wydziału Mechanicznego naszej uczelni, 
którzy zaangażowani będę w realizację 
współpracy.

Umowa pomiędzy UTH Radom a Air-
bus Helicopters podpisana została w Gdań-
sku pod koniec czerwca przez J.M. Rektora 
– prof. Zbigniewa Łukasika. Dotyczy reali-
zacji projektów badawczych w zakresie 
elementów do śmigłowców, a zwłaszcza si-
łowników elektromechanicznych, układów 
antywibracyjnych i sterowniczych.

Nasz Uniwersytet jest jedną z trzech 
polskich uczelni, z którymi Firma Airbus 
podjęła rozmowy i rozpoczęła współpracę. 
O wyborze jej na partnera zdecydowały 
dokładne badania, analiza, które wskazała 
na bardzo wysoką pozycję Uniwersytetu 
oraz ogromne doświadczenie i zaplecze  
w zakresie elektrotechniki oraz mechaniki.

Zgodnie z zawartym porozumieniem 
dwóch studentów uczelni, przedstawicie-
li wydziałów: Transportu i Elektrotechniki 
oraz Mechanicznego wyjedzie na 6-mie-
sięczne staże do jednostek firmy w Niem-
czech i Francji. 
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Po pozytywnej opinii Rady Głównej  Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów  
z dniem 23 czerwca 2014 r. przyznała Wydziałowi 
Ekonomicznemu UTH Rad. uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora nauk ekonomicznych w  dyscyplinie 
towaroznawstwo.
          

Są to już drugie uprawnienia przyznane wydziałowi. 
Wcześniej uzyskał on uprawnienia do nadawania 
stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych 

w zakresie ekonomii. Daje to możliwość  prowadzenia 
studiów III stopnia (doktoranckich).

Studia na kierunku Towaroznawstwo prowadzone  
są między innymi w module kształcenia „Towaroznawstwo 
i Technologia Żywności”.

Kolejne uprawnienie

DOKTORATY 
Z TOWAROZNAWSTWA

Prestiżowe stypendium naukowe Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wy-
bitnych młodych naukowców otrzymała  
dr inż. Emilia Klimaszewska – naukowiec 
współpracujący z Uniwersytetem Techno-
logiczno- Humanistycznym im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu.
            

Wśród tegorocznych laureatów 
znalazła się dr inż. Emilia Kli-
maszewska, współpracująca  

Młodzi naukowcy

STYPENDIUM 
DLA EMILII KLIMASZEWSKIEJ

z Katedrą Chemii Uniwersytetu Technolo-
giczno-Humanistycznego, która prowadzi 
badania naukowe z zakresu towaroznawstwa 
kosmetyków i produktów chemii gospodar-
czej. Otrzymane stypendium to nie jedyny 
sukces Emilii Klimaszewskiej. W roku 2012 
uhonorowana została tytułem Innowatora 
Mazowsza w kategorii „Innowacyjny Młody 
Naukowiec”. Rok później otrzymała Srebr-
ny Medal na Międzynarodowym Salonie 
Wystawienniczym „ARCHIMEDES 2013”  

w Moskwie oraz brązowy medal na Wystawie 
IENA 2013 w Norymberdze za opracowanie 
receptur „Innowacyjnych środków czystości 
z udziałem surowców wtórnych”. Wspólnie 
z współpracownikami z Katedry Chemii, 
zdobyła również złoty medal na Międzyna-
rodowych Targach Poznańskich Beauty Visio 
2013 za opracowanie preparatu do mycia 
ciała w formie dźwięczącego żelu zawiera-
jącego olej z pestek truskawek. 



22 Z Życia Uniwersytetu

Jest współautorem 30 artykułów na-
ukowych oraz 2 zgłoszeń patentowych.  
W ramach grantów finansowanych przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
brała udział w 10 projektach badawczych. 

Stypendia naukowe dla wybitnych 
młodych naukowców przyznawane są na 
podstawie rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 
2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przy-
znawania nagród za wybitne osiągnięcia 
naukowe lub naukowo-techniczne oraz sty-
pendiów naukowych dla wybitnych młodych 
naukowców. Celem Programu jest wsparcie 
badań naukowych prowadzonych przez 
wybitnych młodych naukowców. Stypendia 
przyznawane są corocznie młodym bada-
czom, którzy nie ukończyli 35 roku życia, 
zatrudnionym w uczelniach, w instytutach 
Polskiej Akademii Nauk lub instytutach ba-
dawczych. Ocenie podlega m.in. dorobek 
naukowy kandydata, poziom prowadzonych 

badań, nagrody oraz udział w projektach 
międzynarodowych. 

To jedno z najbardziej prestiżo-
wych wyróżnień dla młodych naukowców  
w kraju. W IX edycji konkursu Minister  
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała 
35 538 360 zł na finansowanie stypendiów 
naukowych dla najlepszych młodych na-
ukowców, którzy prowadzą wysokiej jakości 
badania i cieszą się imponującym dorobkiem 
naukowym w skali międzynarodowej. Spo-
śród złożonych 727 wniosków wyłoniono 
202 laureatów, którzy zdobyli co najmniej 
90 punktów. Stypendyści Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego reprezentują dzie-
dziny nauk humanistycznych, społecznych, 
nauk o sztuce i twórczości artystycznej, nauk 
przyrodniczych, technicznych, ścisłych, rol-
niczych i medycznych.

(red.)
 

dr inż. Emilia Klimaszewska

Podczas międzynarodowych targów ko-
lejowych InnoTrans w Berlinie, Grupa 
Track Tec wręczyła nagrody za najlepsze 
prace naukowe z zakresu kolejnictwa. 
Spółka postanowiła w ten sposób wesprzeć 
kształcenie kadry inżynierskiej, pracującej 
nad nowatorskimi rozwiązaniami tech-
nicznymi, które wpływają na podnoszenie 
trwałości infrastruktury kolejowej, a tym 
samym bezpieczeństwa dla jej użytkowni-
ków. Wyróżnienie otrzymał Kamil Kiraga 
z Wydziału Transportu i Elektrotechniki 

Wyróżnienie dla doktoranta 
z Wydziału Transportu i Elektrotechniki 

Targi Kolejowe 
Inno Trans

naszego Uniwersytetu za pracę „Metoda 
oceny efektywności grzania indukcyjnego 
rozjazdów kolejowych”.  
             

Swoją obecnością w Kapitule Konkur-
su spółkę Track Tec zaszczycili: prof. 
dr hab. inż. Jacek Kijeński (Instytut 

Chemii Przemysłowej w Warszawie), prof. 
dr hab. inż. Jerzy Kisilowski (Uniwersytet 
Technologiczno-Humanistyczny w Rado-
miu), prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski 
(Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  

w Krakowie), prof. dr hab. inż. Janusz Dy-
duch (Uniwersytet Technologiczno-Humani-
styczny w Radomiu), dr inż. Andrzej Cholewa 
(Grupa Track Tec).

Jurorzy wyłonili zwycięzcę po analizie 
wybranych prac dyplomowych i rozpraw 
doktorskich obronionych w ciągu minio-
nego roku na uczelniach współpracujących  
z Track Tec. Laureaci – finaliści konkursu 
zostali wyróżnieni nagrodami pieniężnymi.

• I miejsce – Andrzej Toruń z Uniwersy-
tetu Technologiczno-Humanistyczne-
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go w Radomiu) za pracę pt. „Metoda 
lokalizacji pociągu w procesie stero-
wania ruchem kolejowym”;

• II miejsce – Bartłomiej Słyś i Maciej 
Szmit z Politechniki Krakowskiej za 
pracę pt. „Analiza monoblokowych 
podkładów strunobetonowych o róż-
nych typach zakotwień”;

• III miejsce – Łukasz Łapczyński z Po-
litechniki Krakowskiej za pracę pt. 
„Określenie grubości warstwy beto-
nu uszkodzonej działaniem wysokiej 
temperatury metodą Torrenta”.

Kapituła konkursu przyznała również 
dwa wyróżnienia za prace: „Metoda oceny 
efektywności grzania indukcyjnego rozjaz-
dów kolejowych” (autor: Kamil Kiraga z Uni-
wersytetu Technologiczno-Humanistycznego 
w Radomiu) oraz „Ilościowa charakterystyka 
autogenicznego zaleczania betonów z prosz-
ków reaktywnych dojrzewających w różnych 
warunkach hydrotermalnych” (autor: Mariusz 
Wiecheć z Politechniki Krakowskiej).

Grupa Track Tec od lat wdraża pionier-
skie projekty, które stanowią odpowiedź na 
coraz większe wymagania branży kolejowej. 
Inżynierowie spółki konsekwentnie, w trybie 
ciągłym, pracują nad innowacjami, których 
głównych założeniem jest budowanie no-
wych standardów w branży, w szczególności 
w obszarze trwałości i bezpieczeństwa infra-
struktury. Takie podejście do prowadzenia 
biznesu przyniosło Track Tec wiele wyróżnień 
branżowych za wkład w rozwój polskiej myśli 
technicznej. Spółka postanowiła jednak 
pójść o krok dalej i wesprzeć doktorantów  
i absolwentów uczelni wyższych.

Formuła konkursu o nagrodę prezesa 
zarządu Track Tec umożliwiła zidenty-
fikowanie najciekawszych i najbardziej 
wartościowych prac naukowych, których 
tematyka jest związana z szeroko pojętą 
infrastrukturą kolejową. Spółka nagrodziła 
tych, którzy odznaczają się rozległą wiedzą 
oraz nowatorskim podejściem do zwiększa-
nia innowacyjności szeroko pojętej branży. 

Dla przykładu, wdrożenie zaproponowanej 
przez laureata metody lokalizacji pociągu 
w procesie sterowania ruchem kolejowym 
umożliwi zwiększenie zdolności przepusto-
wej linii kolejowej i poprawi płynność ruchu 
kolejowego. Dodatkowym efektem może być 
zmniejszenie zużycia energii przez porusza-
jące się płynnie pociągi.

– Założeniem wszystkich podejmowa-
nych przez Grupę Track Tec inicjatyw jest 
podnoszenie standardów w branży kolejo-
wej, przede wszystkim w obszarze jakości  
i bezpieczeństwa. Dlatego też postanowi-
liśmy nagrodzić osoby, którym bliskie są 
zawodowo podobne wartości, co nam. Nie 
byłoby to jednak możliwe, gdyby nie wsparcie 
merytoryczne wybitnych osobowości świata 
nauki, dzięki którym mieliśmy szansę wyty-
pować osoby, które na wyróżnienie zasługują  
w szczególności – powiedział Jarosław Paw-
luk, prezes Grupy Track Tec.

(red.)

W ramach współpracy nawiązanej  
z Urzędem Miasta w Radomiu, młodzież 
z radomskich szkół gimnazjalnych i lice-
alnych odwiedziła po raz pierwszy naszą 
Uczelnię. Było to jedno z cyklicznych spo-
tkań zaplanowanych na rok akademicki 
2014/2015.

Podjęta inicjatywa ma na celu zwięk-
szenie zainteresowania radomskiej 
młodzieży naukami technicznymi oraz 

ofertą dydaktyczną UTH Radom. Młodzież 
odwiedziła wydziały: Informatyki i Matema-
tyki, Transportu i Elektrotechniki, Mecha-
niczny, w tym również Instytut Eksploatacji 
Pojazdów i Maszyn oraz Wydział Materiało-
znawstwa Technologii i Wzornictwa.

Spotkania Cykliczne na Uniwersytecie

UCZNIOWIE 
NA WYDZIAŁACH
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Zwiedzający Wydział Materiałoznaw-
stwa Technologii i Wzornictwa zwiedzili 
laboratoria wydziału, w których zobaczyli, 
jak skóra odzieżowa zmienia barwę pod 
wpływem temperatury lub pod wpływem 
promieni ultrafioletowych, a wody można 
użyć jako chemicznej zapałki i rozpalić 
ogień korzystając z dodatków odpowiednich 
substancji chemicznych. Uczniowie również 
poznali mechanizm tworzenia się chmur 
oraz dowiedli, że suchy lód, który jest zimny, 
parzy w ręce. Młodzież odwiedziła również 
Pracownię Projektowania Obuwia i Odzieży 
i poznała od podstaw tajniki tworzenia no-
wych wzorów. Odwiedziła także nową halę 
technologiczną, a w niej m.in. pracownię 
kosmetologii. 

Wydział Transportu i Elektrotechniki 
zaprezentował uczniom bazę dydaktyczną 
laboratoriów wyposażonych w najnowo-
cześniejsze urządzenia i systemy, w których 
studenci odbywają zajęcia oraz zdobywają 
wiedzę z zakresu eksploatacji i diagnostyki 
pojazdów samochodowych. Następnie 
uczniowie odwiedzili laboratoria: Elementów 
i Układów Sterowania Ruchem Kolejowym 
oraz Systemów Sterowania Ruchem Kolejo-
wym, gdzie zobaczyli istniejące obecnie roz-
wiązania techniczne i metody projektowania 
systemów sterowania ruchem, jak również 
najnowsze komputerowe urządzenia i sys-
temy sterowania oraz zabezpieczenia ruchu 
kolejowego stosowane w kolejach dużych 
prędkości m.in. we Francji i Niemczech.  
W Laboratorium Automatyki i Robotyki obej-
rzeli pokaz programowania i pracy działania 
robotów przemysłowych, a przyszli kierowcy 
mogli sprawdzić swój refleks poprzez udział 
w specjalnie przygotowanym teście z wyko-
rzystaniem unikalnego w skali kraju i świata 
wiedeńskiego systemu diagnostycznego. 

Wydział Informatyki i Matematyki 
zaprezentował młodzieży innowacyjne 
techniki integrowania matematyki z takimi 
dziedzinami sztuki, jak np. fotografia, czy 
wykorzystanie zdjęć różnorodnych obiektów 
rzeczywistych w modelach matematycznych. 
Ponadto uczniowie zagrali w grę stworzoną 
przez jednego ze studentów wydziału. Dzięki 
projektom wykonanym przez studentów, 
zwiedzający dowiedzieli się m.in., do jakich 
celów grafik wykorzystuje komputer. 

Wydział Mechaniczny przedsta-
wił zwiedzającym zagadnienia związane  
z diagnostyką samochodową, pokazano jak 
zmierzyć moc silnika, a także, jak spraw-
dzić geometrię płyty podwozia. Przybyłym 
uczniom zaprezentowano zasady działania 
i programowania współczesnych obrabiarek 
sterowanych numerycznie, centrum tokarskie 
i frezarskie oraz aplikację komputerową do 
nauki programowania obrabiarek sterowa-
nych numerycznie. Wydział zaprezentował 
także różnego rodzaju pokazy fizyczne.  

(red.) 
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KOMITET PAN
NA WYDZIALE 
EKONOMICZNYM

W dniach 22 i 23 października 2014 roku na Wydziale Ekono-
micznym odbyło się prestiżowe wydarzenie naukowe - posiedze-
nie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii 
Nauk. 

W działalności naukowej PAN nauki o zarządzaniu trak-
towane są jako samodzielna dziedzina z zakresu nauk 
społecznych, równorzędna z naukami ekonomicznymi, 

prawnymi, socjologicznymi. Reprezentację nauk o zarządzaniu sta-
nowi Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, działający od 
1969 roku. Misją Komitetu jest stymulowanie rozwoju nauk o zarzą-
dzaniu w Polsce oraz promowanie w innych środowiskach nauko-
wych i w praktyce osiągnięć z zakresu zarządzania oraz ich twór-
ców. Celami Komitetu są:
•	 reprezentowanie środowiska nauk o zarządzaniu wobec innych 

nauk, władz Polskiej Akademii Nauk i jej pozostałych komite-
tów, rządu, organizacji międzynarodowych zajmujących się za-
rządzaniem i opinii publicznej,

•	 podnoszenie poziomu naukowego ludzi i instytucji tworzących 
środowisko nauk o zarządzaniu,

•	 aktywne oddziaływanie na środowiska lokalne i praktyków dla 
poprawy skuteczności i efektywności zarządzania,

•	 integrowanie środowiska nauk o zarządzaniu.
W skład Komitetu wchodzi blisko pięćdziesiąt osób, profeso-

rów w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Większość z nich odwiedzi-
ła w tym roku Wydział Ekonomiczny. 

Pierwszego dnia obrad uczestników powitali: prorektor ds. 
rozwoju kadry i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Sławomir I. Bu-
kowski, dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Jan L. Bednar-
czyk, prof. UTH oraz twórca Radomskiej Szkoły Towaroznawstwa 
prof. dr hab. Jerzy Żuchowski. Następnie odbyło się posiedzenie 
plenarne Komitetu, które otworzył i prowadził jego przewodniczą-
cy prof. dr hab. Bogdan Nogalski. Omówiono na nim następujące 
sprawy bieżące:
•	 sprawozdanie z konferencji Granice Zarządzania  (prof. dr hab. 

Maria Romanowska),
•	 sprawozdanie z konferencji Szkoła Letnia OiZ (prof. dr hab. Ka-

zimierz Krzakiewicz i dr hab. Szymon Cyfert),
•	 informacja o kolejnej edycji Medalu im. Tadeusza Kotarbińskie-

go.
Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja z władzami uczelni  

i wydziału.
Drugiego dnia obrad porządek obejmował spotkanie z pra-

cownikami naszego Uniwersytetu. W jego ramach odbyły się:
•	 prezentacja stanu bieżącego, osiągnięć i perspektyw rozwoju 

środowiska naukowego UTH oraz środowiska związanego z na-

Prestiżowa wizyta

ukami o zarządzaniu i szerzej naukami ekonomicznymi. Nasze 
środowisko naukowe reprezentowali: prof. dr hab. Sławomir 
I. Bukowski, dziekan WE dr hab. Jan L. Bednarczyk, kierownik 
Zakładu Zarządzania i Informatyki dr hab. Aleksander Lotko, 
prof. UTH,

•	 spotkanie z samodzielnymi pracownikami Wydziału Ekono-
micznego. Odbyła się dyskusja nad kluczowymi problemami 
rozwoju kadr naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu 
oraz dyscyplinach pokrewnych. W ramach spotkania przesta-
wiono kadrę Wydziału Ekonomicznego, prowadzone kierunki 
badań, aktualne problemy i perspektywy rozwoju wydziału.  
W szczególności dr hab. Aleksander Lotko zaprezentował osią-
gnięcia Zakładu Zarządzania i Informatyki oraz Studenckiego 
Koła Nauk o Zarządzaniu.

Następnie uczestnicy posiedzenia wzięli udział w wycieczce 
do Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, wiodącego ośrodka 
badawczego w kraju, gdzie miała miejsce prezentacja laboratorium 
samochodów i bezpieczeństwa ruchu, hamowni silnikowych oraz 
podwoziowych. Prezentację wyników badań nad wykorzystaniem 
paliw alternatywnych przedstawił prof. dr hab. inż. Wincenty Lot-
ko.

Posiedzenie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej 
Akademii Nauk na naszym Uniwersytecie to wyraz nobilitacji tu-
tejszego środowiska naukowego i docenienie roli, jaką odgrywają 
nasi pracownicy w kreowaniu polskiej nauki. Jednocześnie była to 
znakomita okazja na zaprezentowanie dorobku i osiągnięć radom-
skiej uczelni. 

(oprac. Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych od Aleksandra Lotko)  
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Do konkursu zgłoszono 113 prac 
wykonanych prze 84 artystów  
z 10 krajów: Japonia, Kanada, 

Kostaryka, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, 
Słowacja, Turcja, Ukraina. Wystawa jest 
prezentowana w Galerii BWA w Krośnie,  
a następnie prace będą eksponowane  
w galeriach na Węgrzech, Słowacji  
i w Czechach.

Hanna Wojdała – Markowska jest 
wychowanką Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych, obecnej Akademii Sztuk 
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego  
w Łodzi. Studiowała na Wydziale 
Włókiennictwa, obecnym Wydziale Tkaniny  
i Ubioru. 

W 1990 roku otrzymała dyplom  
z wyróżnieniem w Pracowni Gobelinu  
i Dywanu prof. Antoniego Starczewskiego 
oraz Pracowni Malarstwa prof. Wiesława 
Garbolińskiego. Pracuje w Katedrze Struktur 
Przestrzennych i Teorii Sztuki  
na Wydziale Sztuki i w Pracowni Odzieży  
na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii 
i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego, 
od 2007 roku jako profesor nadzwyczajny. 
Uprawia twórczość w zakresie malarstwa, 
rysunku i tkaniny. Zorganizowała 10 wystaw 
indywidualnych. Uczestniczyła w ponad 30 
wystawach zbiorowych. 

Wojciech Bielawski

Wystawa Tkaniny Lnianej

NAGRODA 
NA BIENNALE

„Biblioteka Mojego Taty - półki z książkami” – 
autor Hanna Wojdała-Markowska

Dr hab. Hanna Wojdała-Markowska, prof. nadzw UTH 
otrzymała nagrodę na 8. Międzynarodowym Biennale 

Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna 
do Krosna” za pracę pt. „Biblioteka Mojego Taty - półki 

z książkami”. Międzynarodowe Jury przyznało Grand Prix, 
3 nagrody i 6 wyróżnień.
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22 października Chór Akademicki Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego pod dyrekcją 
Agnieszki Kobierskiej wziął udział wspólnie z 
Emanuelem Bączkowskim (organy) w Koncercie 
Papieskim w Parafii Św. Rodziny w Radomiu. Pa-
tronem honorowym koncertów  jest  ks. bp Hen-
ryk Tomasik, ordynariusz Diecezji Radomskiej. 

Papieskie Koncerty to impreza cykliczna. Została 
zorganizowana z inicjatywy ks. kanonika Piotra 
Jaśkiewicza, proboszcza parafii oraz Emanuela 

Bączkowskiego, wirtuoza gry na organach, dyrektora 
artystycznego Koncertów Papieskich. Od maja 2013 
roku do czerwca 2014 roku odbyło się ich sześć  
w Parafii Św. Rodziny i dziewięć koncertów towa-
rzyszących na terenie Diecezji: Radomskiej, Kielec-
kiej, Archidiecezji Warszawskiej oraz Krakowskiej. 
Motywem przewodnim koncertów jest uczczenie 
pamięci Świętego Jana Pawła II – Honorowego Oby-
watela Miasta Radomia, jak również przypomnienie 
przesłania Wielkiego Pontyfikatu naszego papieża. 

Podczas październikowego koncertu, w I litur-
giczne wspomnienie Św. Jana Pawła II, chór wykonał: 
„Zdrowaś Mario” – a’capella, „Parce Domine” F. No-
wowiejskiego – a’capella i z akompaniamentem orga-
nów: „Ave Maria” G. Cacciniego i „Panis Angelicus”  
C. Francka. Szczególnie brawurowo zabrzmiała 
zaśpiewana przez chór pieśń „Ave Maria” G. Cac-
ciniego, a w wykonaniu Emanuela Bączkowskiego 
słuchaczy zachwycił utwór J. S. Bacha „Jesu bleibet 
meine Fraude” nagrodzony rzęsistymi brawami. 
Fragmenty papieskiej homilii z inauguracji pontyfi-
katu Jana Pawła II czytał Mariusz Pyrka. 

Emanuel Bączkowski, wirtuoz organów, dy-
rygent, menadżer, jest absolwentem Uniwersytetu 
Muzycznego F. Chopina w Warszawie, gdzie ukoń-
czył Wydział Instrumentalny (organy) oraz Wydział 
Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki 
Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Studiował organy i kom-
pozycję organową w Conservatorio di Musica Santa 
Cecylia w Rzymie. Odbył dwuletni staż artystyczny 
na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina 
w Warszawie. Absolwent studiów menadżerskich 
na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Obecnie pracuje nad dysertacją doktorską  
z zakresu polskiej muzyki organowej II połowy XX 
wieku.

        
Wojciech Bielawski

C H Ó R 
W KONCERCIE PAPIESKIM

Uczczenie pontyfikatu
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Studenci

Radom Fashion Show 2014

WIECZÓR 
Z MODĄ

Radom Fashion Show 2014 - trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu dla projektantów 
odbyła się 23 sierpnia na radomskich fontannach. Wśród jedenastu kreatorów mody 
ze swoimi kolekcjami wystąpiły cztery absolwentki Wydziału Materiałoznawstwa, Tech-
nologii i Wzornictwa naszego Uniwersytetu (Katedra Wzornictwa, Technologii Obuwia  
i Odzieży): Aneta Gajda, Klaudia Kasińska, Monika Makowska i Ewa Sztander. Organiza-
torem imprezy jest Radomski Klub Środowisk Twórczych „Łaźnia”. 

Sierpniowy, bardzo ciepły wieczór zgromadził na pokazie wielu radomian. Na tle pod-
świetlonych fontann zaprezentowały się na wybiegu modelki w zaproponowanych 
przez projektantki kreacjach odzieży i obuwia. Przy dźwiękach muzyki można było 

podziwiać stylizacje przede wszystkim mody damskiej, chociaż nie zabrakło tez propozycji 
dla panów. 

Anny Zaworskiej -–I miejsce, Seba-
stiana Gąsienicy-Łuszczek - II miejsce i Basi 
Olearki - III miejsce

Nagrody specjalne:
–  Nagroda J.M. Rektora UTH Radom - Ewa 

Sztander (wręczyła prof. Irmina Aksami-
towska - Szadkowska)

–  Nagroda Międzynarodowych Targów 
Poznańskich - Klaudia Kasińska (wręczyła 
Agnieszka Fornalkiewicz)

–  Nagroda Międzynarodowych Targów 
Poznańskich - Sebastian Gąsienica- 
Łuszczek (wręczyła Agnieszka Fornalkie-
wicz)

–  Nagroda „Świata Butów” - Aneta Gajda 
(wręczyła Joanna Banakiewicz- Brzozow-
ska)

–  Nagroda prywatna Anny Białkowskiej - 
Barbara Piekut

–  Nagroda GoldenGift - Magdalena Koziej 
- Podsiadły

–  Nagrody Global Cosmed Group - upo-
minki dla wszystkich uczestników (wrę-
czyła Erna Grońska - Petniak)

W dotychczasowych edycjach kon-
kursu wzięło udział kilkudziesięciu projek-
tantów. Jak podkreśliła Beata Drozdowska 
- przewodnicząca jury, w tym roku komisja 
miała bardzo trudny wybór ze względu na 
bardzo wysoki poziom zgłoszonych wzorów 
odzieży i obuwia. Z tego powodu do finału 
zakwalifikowano 11 kolekcji a nie 10, jak 
było dotąd w zwyczaju. 

Wojciech Bielawski

Aneta Gajda zaprezentowała wzory 
odzieży i obuwia pod nazwą „Pastels”.  Łą-
czy je subtelny powiew kobiecości i dziew-
częcego wdzięku. Tegoroczna absolwentka 
wzornictwa Klaudia Kasińska (dyplom u dr 
hab. Hanny Wojdały-Markowskiej, prof. 
UTH) pokazała zestaw ubrań inspirowanych 
architekturą katalońskiego architekta An-
toniego Gaudiego szwajcarskiemu projek-
tantowi, artyście i rzeźbiarzowi. Natomiast 
inspirację z filmu „Alien”, w którym Hans 
Rudolf Giger szwajcarski projektant, arty-
ta i rzeźbiarz stworzył postać ksenomorfa, 
czerpała Monika Makowska. Ewa Sztandera 
zaprezentowała kolekcję obuwia „Śladami 
natury”, która powstała jako wyraz zafascy-
nowania autorki motylami JURY ich cyklem 
rozwojowym. 

Komisja Jury w składzie: Beata Droz-
dowska – przewodnicząca jury – dyrektor 
Łaźni Radomskiego Klubu Środowisk Twór-
czych i Galerii, prof. Irmina Aksamitowska 
-Szadkowska – ASP Łódź, UTH Radom, 
prof. Ireneusz Domagała – Uniwersytet Ar-
tystyczny w Poznaniu, Krystyna Joanna Szy-
mańska dyrektor Wydziału Kultury Urzędu 
Miejskiego w Radomiu, prof. Hanna Woj-
dała-Markowska – Wydział Materiałoznaw-
stwa Technologii i Wzornictwa UTH w Ra-
domiu, Aga Pou – projektantka i właściciel-
ka firmy odzieżowej „Na Pokaz”, Wojciech 
Bokłago – przedstawiciel Muzeum Mody  
i Tekstyliów ITE – członek zarządu/prezes 
honorowy, Robert Prządka – projektant, 
choreograf i reżyser pokazów mody – przy-
znała nagrody dla: 
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Studenci kierunku Wzornictwo z Wy-
działu Materiałoznawstwa, Technologii  
i Wzornictwa wzięli udział w obchodach 
wydarzenia historycznego związanego  
z 650 rocznicą lokacji Radomia na prawie 
magdeburskim. Studenci zaprojektowali  
i wykonali na tę okoliczność kolekcję 
ubiorów i obuwia średniowiecznego. 
              

Wielki piknik historyczny odbył się 
28 i 29 czerwca w Rynku z oka-
zji Dni Radomia. Jego motywem 

przewodnim było „Średniowiecze”. Na tle 
rozłożonego obozu rycerskiego odbywały 
się różne imprezy: koncert muzyki dawnej 
w wykonaniu zespołu Basso Continuo, wy-
stęp chóru Seminarium Duchownego oraz 
chóru z Magdeburga, wystawa narzędzi tor-
tur, nauka tańca ”Dance Macabre” oraz in-
scenizacja szkolnej lekcji średniowiecznej. 

Znakomicie na Pikniku zaprezentowa-
li się studenci Wzornictwa z naszego Uni-
wersytetu. Przygotowane średniowieczne 
stroje z pieczołowitością oddawały ducha 
tamtej epoki – niewiasty w długich sukniach 
i czepcach oraz młodzieńcy w tunikach  
i nogawicach. Całość utrzymana w żywych, 
nawet jaskrawych kolorach zaprzecza po-
wszechnemu przeświadczeniu o ascetyzmie 
i szarości tamtej epoki.  

Gospodarze Pikniku zaprosili także na 
turniej szachowy, pokazy kuglarskie i pró-
by sprawnościowe, jak np. rzut podkową 
do celu. Rozłożyły się oczywiście średnio-
wieczne kramy z pieczywem i mięsiwem. 
Były też zioła, płody rolne i ogrodnicze, 
wyroby garncarskie, krawieckie, kaletnicze, 
rymarskie, szewskie, sznury i powrozy. Du-
żym zainteresowaniem wśród zwiedzają-
cych cieszyły się stoiska staroci, astrologicz-
ne i medycyny naturalnej. 

Trochę historii…w II połowie XIII wie-
ku Radom otrzymał z rąk Bolesława Wstydli-
wego średzkie prawo lokacyjne, ale właści-
wy rozwój miasta datuje się od roku 1350. 
W tym roku Kazimierz III Wielki dokonał 
lokacji Nowego Miasta z rynkiem, ratuszem  
i zamkiem, otoczonego murami obronnymi. 
W 1364 roku zmieniono przestarzałe wów-
czas prawo średzkie na korzystniejsze mag-
deburskie i nadano mieszkańcom miasta 
wiele przywilejów, łącznie ze zwolnieniem 
z podatków. Od tego roku notuje się dyna-
miczny rozwój miasta, które zaczęło odgry-
wać znaczącą rolę w kraju i w Europie.

Wojciech Bielawski

Powiew średniowiecza

STUDENCI 
NA PIKNIKU HISTORYCZNYM
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Post Mortem

dr inż. Witold Ziewiec
(1942-2014)

 Witold Ziewiec  - ur. 1942-06-10 w Starachowicach. Absolwent Wydzia-
łu Metalurgicznego Politechniki Częstochowskiej. Po studiach rozpoczął pracę 
jako asystent w Instytucie Metalurgii Stosowanej w Politechnice Częstochowskiej. 
Współpracował też z zakładami przemysłowymi okręgu częstochowskiego w zakre-
sie zastosowań stopów żelaza o obniżonej zawartości węgla (żelazostopy). W 1977 
roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Dwa lata później roz-
począł pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn. 

Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Zakładu Materiałoznawstwa, a w latach 80. ub. wieku 
pełnił funkcję prodziekana Wydziału Mechanicznego. 

W zakresie dydaktyki prowadził zajęcia z: materiałoznawstwa, metaloznawstwa, technologii 
budowy maszyn, technologii metali. Współautor bardzo popularnego podręcznika „Laboratorium 
materiałoznawstwa”, mającego sześć wydań. 

Był cenionym przez studentów wykładowcą. Współpracownicy cenili Go za ogromną wiedzę 
praktyczną, życzliwość i koleżeńskość. 

                                                                                                                                    

                                                                                                     


