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Od Redakcji      

W ostatnim numerze z 2013 roku za-
mieszczamy relację z pobytu prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Ko-
morowskiego w naszym Uniwersytecie. To 
wielki zaszczyt dla środowiska akademic-
kiego gościć pierwszą osobę w państwie 
w murach UTH. Wizyta, której motywem 
przewodnim była „lekcja historii”, pozwoliła 
poznać prezydenta bardziej jako człowieka 
niż jako polityka. W swoich wspomnieniach, 
w których okazał się zresztą znakomitym 
mówcą, przybliżył, szczególnie młodemu po-
koleniu, lata konspiracji, powstania wolnych 
związków zawodowych, budowania zrębów 
przyszłej wolnej Polski. 

Wydział Sztuki Uniwersytetu Techno-
logiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu oraz Wileńska Aka-
demia Sztuk Pięknych – Vilnius Academy 
of Arts obchodziły dwudziestolecie współ-
pracy. 29 listopada 2013 r. w dworku Rau-
dondvaris (koło Kowna, Litwa), odbył się 
uroczysty wernisaż wystawy 20 years co-
operation between The Vilnius Academy of 
Arts Kaunas Faculty and The Radom Techni-
cal and Humanities University Arts Faculty. 
Dwie dekady współpracy Wydziału Sztuki 
UTH Rad. z Instytutem Sztuki w Kownie 
to bardzo ożywione relacje - dużo projek-
tów współpracy, kontaktów dydaktycznych i 
artystycznych pracowników wydziału i stu-
dentów. O uroczystościach rocznicowych 
piszemy na str. 10.

Radom dobrą książką stoi. Już po raz 
czwarty odbyły się IV Regionalne Targi Wy-
dawnictw Regionalnych. Ich organizatorem 
jest Miejska Biblioteka Publiczna w Rado-

miu. Wydawnictwo UTH Rad. uczestniczyło 
we wszystkich edycjach imprezy. W Targach 
wzięło udział ponad 30 wydawców. Oferta 
ekspozycyjna obejmowała przede wszystkim 
publikacje poświęcone regionowi, twórcom  
i ważnym wydarzeniom historycznym zwią-
zanym z naszą ziemią. Targi odwiedziło wielu 
radomian, co świadczy o trwałym wpisaniu 
się  imprezy w kulturalny kalendarz miasta. 
Jak się okazuje, ciekawe i na bardzo dobrym 
poziomie edytorskim książki są wydawane 
przez lokalne oficyny, które mają możliwość 
zaprezentowania swojego dorobku na TWR. 
Oferta była bardzo szeroka: proza, poezja, 
monografie naukowe, opracowania histo-
ryczne, albumy. Relacja z Targów na str. 
19.

Okres Świąt Bożego Narodzenia sprzyja 
wielu akcjom charytatywnym. Jakoś szcze-
gólnie wtedy pamiętamy o samotnych, zagu-
bionych, osieroconych. To zawsze cenne, gdy 
okazujemy naszym bliźnim pomoc i wsparcie. 
Warto jednak pamiętać o nich nie tylko „oka-
zyjnie”. Jest tak wiele form wspomagania, 
niekoniecznie zinstytucjonalizowanych,  
że przy odrobinie dobrych chęci możemy wie-
le zrobić dla drugiego człowieka. O zbiórce 
zabawek i słodyczy „Dobre Anioły” dla dzieci  
z Rodzinnych Domów Dziecka, zorganizowa-
nej już po raz dwunasty przez Uczelnianą 
Radę Samorządu Studenckiego oraz Radę 
Uczelnianego Zrzeszenia Studentów Pol-
skich, działających przy naszym Uniwersy-
tecie piszemy na str. 22. 

Wojciech Bielawski
naczelny redaktor

 

Wszystkim Pracownikom i Studentom Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 
Redakcja „Z Życia Uniwersytetu” życzy w 2013 Roku spełnienia marzeń, realizacji zamie-
rzeń, a przede wszystkim zdrowia i optymizmu.
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Senat
Porządek posiedzenia senatu z dnia 21 
listopada 2013 roku. 

1.	 Aktualizacja	 programu	 naprawczego	
Uczelni	na	lata	2012-2015	uchwalone-
go	uchwałą	Nr	000-9/3/2012	 	 Senatu	
UTH	 Rad.	 w	 dniu	 21	 września	 2012	
roku.

2.	 Upoważnienie	 przez	 Senat	 Rektora	
do	wprowadzania	niezbędnych	korekt	
planu	 rzeczowo-finansowego	 Uczelni	
na	rok	2013	w	zakresie	struktury	przy-
chodów	i	kosztów.

3.	 Wybór	biegłego	rewidenta.
4.	 Dokonanie	przez	 Senat	 analizy	 i	 oce-

ny	 funkcjonowania	Uczelnianego	Sys-
temu	 Zapewniania	 Jakości	 Kształcenia	
na	podstawie	sprawozdania	Pełnomoc-
nika	Rektora	ds.	Jakości	Kształcenia	za	
rok	akademicki	2012/2013.

5.	 Opinia	Senatu	w	sprawie	 	 regulaminu	
Wydziału	Informatyki	i	Matematyki.

6.	 Wprowadzenie	 zmiany	 do	 zakresu	
działania	 Stałej	 Komisji	 Senackiej	 ds.	
Badań	Naukowych	i	Rozwoju	Kadry.

7.	 Wyrażenie	przez	 Senat	 opinii	w	 spra-
wie	 zawarcia	 przez	 rektora	 umowy	
o	 współpracy	 	 pomiędzy	 Uniwersyte-
tem	 Technologiczno-Humanistycznym	
im.	Kazimierza	Pułaskiego	w	Radomiu	
a	Instytutem	Cybernetyki	imienia	Wik-
tora	 Głuszkowa	 Narodowej	 Akademii	
Nauk	(Ukraina).	

8.	 Wyrażenie	przez	 Senat	 opinii	w	 spra-
wie	 zawarcia	 przez	 rektora	 umowy	
o	 współpracy	 	 pomiędzy	 Uniwersyte-
tem	 Technologiczno-Humanistycznym	
im.	Kazimierza	Pułaskiego	w	Radomiu		
(Wydział	 Mechaniczny)	 a	 lumicell	
CPV-Systems	 GmbH,	 Berlin	 (Niemcy)	

i	 Cooperation-East	 Center	 for	 Promo-
tion	and	Marketing.	

9.	 Wyrażenie	przez	 Senat	 opinii	w	 spra-
wie	 zawarcia	 przez	 rektora	 umowy	
o	 współpracy	 	 pomiędzy	 Uniwersyte-
tem	 Technologiczno-Humanistycznym	
im.	Kazimierza	Pułaskiego	w	Radomiu	
a	 Ukraińską	 Państwową	 Akademią	
Transportu	 Kolejowego	 w	 Charkowie	
(Ukraina).

10.	 Przedstawienie	Senatowi	przez	rektora	
sprawozdania	z	działalności	Uczelni	za	
rok	akademicki	2012/2013.

11.	 Podsumowanie	akcji	rekrutacyjnej.
12.	 Sprawy	różne.

Aneta Mirosz

Aktualności
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ORGANIZACJA

* Zarządzenia J.M Rektora 

R-82/2013 z	dnia	13.11.2013	r.	w	sprawie:	
określenia	 wzorów	 umów	 o	 warunkach	
odpłatności	 za	 studia	 lub	 usługi	 edukacyj-
ne	 świadczone	 studentom,	 doktorantom,	
słuchaczom	 studiów	 podyplomowych		
i	uczestnikom	kursu	dokształcającego	przez	
Uniwersytet	Technologiczno-Humanistyczny	
im.	Kazimierza	Pułaskiego	w	Radomiu.

R-83/2013  z	dnia	22.11.2013	r. w	sprawie:	
wprowadzenia	regulaminu	Wydziału	Infor-
matyki	i	Matematyki	UTH	Rad.	

R-84/2013 z	dnia	22.11.2013	r.	w	sprawie:	
ogłoszenia	uchwały	Nr	000-8/6/2013	Senatu	
Uniwersytetu	Technologiczno-Humanistycz-
nego	im.	Kazimierza	Pułaskiego	w	Radomiu	
z	dnia	21	listopada	2013	r.	w	sprawie	wpro-
wadzenia	zmiany	do	zakresu	działania	stałej	
Komisji	 Senackiej	 ds.	 Badań	 Naukowych		
i	 Rozwoju	 Kadry,	 który	 stanowi	 załącznik		
do	uchwały	Nr	000-10/2/2012	Senatu	UTH	
Rad.	z	dnia	18.10.2012	r.

R-85/2013 z	dnia	26.11.2013	r.	w	sprawie:	
w	sprawie:	powołania	Komisji	ds.	Własności	
Intelektualnej.

R-86/2013 z	dnia	29.11.2013	r.	w	sprawie:	
zmian	 strukturalnych	 w	 Wydziale	 Ekono-
micznym.

R-87/ 2013z	dnia	20.11.2013	r.	w	sprawie:	
aktualizacji	schematu	struktury	organizacyj-
nej	 podstawowych	 jednostek	 organizacyj-
nych	stanowiącego	załącznik	nr	3	do	statutu	
Uczelni.

R-88/2013z	 dnia	 5.12.2013	 r.	 w	 sprawie:	
ogłoszenia	załącznika	nr	1	na	rok	akademicki	
2013/2014	do	Regulaminu	ustalania	wyso-
kości,	przyznawania	i	wypłacania	świadczeń	
pomocy	materialnej	dla	studentów	i	dokto-
rantów	 Uniwersytetu	 Technologiczno-Hu-
manistycznego	 im.	 Kazimierza	 Pułaskiego	
w	Radomiu.

R-89/2013	 z	dnia	6.12.2013	r.	w	sprawie:	
powołania	 Zespołu	 Rektorskiego	 ds.	 opra-
cowania	projektów:

•	 Kodeksu	Etyki	studentów	Uniwersytetu	
Technologiczno-Humanistycznego	im.	
Kazimierza	Pułaskiego	w	Radomiu,

•	 Kodeksu	 Etyki	 doktorantów	 Uni-
wersytetu	 Technologiczno-Humani-
stycznego	 im.	 Kazimierza	 Pułaskiego		
w	Radomiu.

R-90/2013 z	dnia	16.12.2013	r.	w	sprawie:	
likwidacji	 Studium	Dokształcania	 i	 Dosko-
nalenia	 funkcjonującego	 przy	 Wydziale	
Informatyki	i	Matematyki.

R-91/2013 z	dnia	19.12.2013	r.	w	sprawie:	
okresowej	oceny	nauczycieli	akademickich	
Uniwersytetu	Technologiczno-	Humanistycz-
nego	im.	Kazimierza	Pułaskiego	im.	Kazimie-
rza	Pułaskiego	za	lata	2012	i	2013.

R-92/2013 z	dnia	20.12.2013	r.	w	sprawie:	
zasad	 ustalania	 i	 wyodrębniania	 w	 wyna-
grodzeniach	 zasadniczych	 oraz	 	 w	 wyna-
grodzeniach	 za	 godziny	 ponadwymiarowe	
pracowników	UTH	Rad.	części	wynagrodzeń	
za	wykonywane	w	 ramach	 stosunku	pracy	
prace	o	charakterze	 twórczym,	do	których	
majątkowe	prawa	autorskie	przenoszone	są	
na	pracodawcę

* Aneksy

•	 ANEKS	 NR	 5	 z	 dnia	 8	 listopada		
2013	 r.	 Rektora	 Uniwersytetu	 Tech-
nologiczno-	 Humanistycznego	 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	 15	 listopada		
2013	 r.	 Rektora	 Uniwersytetu	 Tech-
nologiczno-	 Humanistycznego	 im.	
Kazimierza	 Pułaskiego	 w	 Radomiu	
do	 zarządzenia	 R-65/2013	 z	 dnia	
2	 października	 2013	 r.	 w	 sprawie:	
wprowadzenia	 cennika	 opłat	 za	 za-
kwaterowanie	w	domach	studenckich	
UTH	Rad.

•	 ANEKS	 NR	 25	 z	 dnia	 2	 grudnia		
2013	 r.	 Rektora	 Uniwersytetu	 Tech-
nologiczno-	 Humanistycznego	 im.	
Kazimierza	 Pułaskiego	 w	 Radomiu	
do	 zarządzenia	 R-8/2010	 z	 dnia	 9	
kwietnia	2010	r.	w	sprawie:	wprowa-
dzenia	wykazu	identyfikatorów	cyfro-
wych	 i	 symboli	 literowych	 jednostek		
w	Uczelni.

•	 ANEKS	NR	1	z	dnia	6	grudnia	2013	r.	
Rektora	 Uniwersytetu	 Technologicz-
no-	Humanistycznego	im.	Kazimierza	
Pułaskiego	w	Radomiu	do	zarządze-
nia	 R-85/2013	 z	 dnia	 26	 listopada		
2013	r.	w	sprawie:	powołania	Komisji	
ds.	Własności	Intelektualnej.

•	 ANEKS	 NR	 1	 z	 dnia	 9	 grudnia		
2013	 r.	 do	 zarządzenia	 R-12/2012	

Rektora	 Uniwersytetu	 Technologicz-
no-Humanistycznego	 im.	Kazimierza	
Pułaskiego	w	Radomiu	z	dnia	28	lutego	
2012	r.	w	sprawie:	powołania	Uczel-
nianej	Komisji	Inwentaryzacyjnej.

•	 ANEKS	 NR	 1	 z	 dnia	 9	 grudnia		
2013	 r.	 do	 zarządzenia	 R-88/2013	
Rektora	 Uniwersytetu	 Technologicz-
no-	 Humanistycznego	 im.	 Kazimie-
rza	 Pułaskiego	 w	 Radomiu	 z	 dnia		
5	grudnia	2013	r.	w	sprawie:	ogłosze-
nia	załącznika	nr	1	na	rok	akademicki	
2013/2014	 do	 Regulaminu	 ustalania	
wysokości,	przyznawania	i	wypłacania	
świadczeń	pomocy	materialnej	dla	stu-
dentów	 i	 doktorantów	 Uniwersytetu	
Technologiczno-	Humanistycznego	im.	
Kazimierza	Pułaskiego	w	Radomiu.

•	 ANEKS	 NR	 1	 z	 dnia	 19	 grudnia		
2013	 r.	 Rektora	 Uniwersytetu	 Tech-
nologiczno-	 Humanistycznego	 im.	
Kazimierza	Pułaskiego	z	dnia	6	grudnia	
2013	 r.	 do	 zarządzenia	 R-89/2013	
z	dnia	6	grudnia	2013	r.	w	sprawie:	
powołania	 Zespołu	 Rektorskiego		
ds.	opracowania	projektów:
-		 Kodeksu	 Etyki	 studentów	 Uni-

wersytetu	 Technologiczno-	 Hu-
manistycznego	 im.	 Kazimierza	
Pułaskiego	w	Radomiu,

-		 Kodeksu	 Etyki	 doktorantów	 Uni-
wersytetu	 Technologiczno-	 Hu-
manistycznego	 im.	 Kazimierza	
Pułaskiego	w	Radomiu.

* Polecenie służbowe

•	 POLECENIE	 SŁUŻBOWE	 NR	
7/2013	 Rektora	 Uniwersytetu	
Technologiczno-Humanistycz-
nego	 im.	 Kazimierza	 Pułaskiego		
w	 Radomiu	 z	 dnia	 6	 grudnia		
2013	 r.	 w	 sprawie:	 przeprowa-
dzenia	 inwentaryzacji	 rocznej	
w	 jednostkach	 organizacyjnych	
Uczelni.

* Pisma okólne 

PISMO	OKÓLNE	NR	4/2013	Rektora	Uni-
wersytetu	Technologiczno-Humanistycznego	
im.	Kazimierza	Pułaskiego	w	Radomiu	z	dnia	
8	listopada	2013	r.	w	sprawie:	ustalenia	dni	
23,	24,	30	i	31	grudnia	2013	r.	dniami	wol-
nymi	od	pracy.

Aneta Mirosz
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21 listopada 2013 roku odbyło się w Uni-
wersytecie wyjątkowe spotkanie. Nasz Uni-
wersytet odwiedził prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Bronisław Komorowski. 
												

Prezydenta	RP	powitał	J.M.	Rektor	prof.	
Zbigniew	 Łukasik,	 który	 podkreślił	
znaczenie	tego	spotkania	dla	uczelni.	

Mówił:	„Jest mi niezwykle miło, że zechciał 
Pan poświęcić swój czas i odwiedzić naszą 
uczelnię - może nie tak dużą w skali kraju, 
ale z pewnością mającą dobrą i ugruntowaną 
pozycję na akademickiej mapie Polski.” Na-
stępnie	podkreślił	rolę,	 jaką	nasza	uczelnia	
odegrała	w	przemianach	demokratycznych	
Polski.	 Wskazał	 na	 ponad	 60	 lat	 istnienia	
uczelni,	o	jej	przeobrażeniach	strukturalnych,	
aż	do	zmiany	nazwy	w	Uniwersytet	Techno-
logiczno-Humanistyczny,	która	ma	ogromne	
znaczenia	 dla	 jej	 dalszego	 dynamicznego	
rozwoju.	Na	zakończenie	rektor	wskazał	na	
priorytety	polityki	rozwoju	uczelni:	„Stawimy 
na rozwój, stawiamy na nowoczesność i in-
nowacje. Stawiamy na stworzenie studentom 
jak najlepszych warunków do zdobywania 
wiedzy. Zdajemy sobie sprawę z tego, jaka 
odpowiedzialność ciąży na nas jako uczelni 
publicznej, za kształcenie młodego pokolenia 
przyszłych inżynierów, ekonomistów, artystów 
czy humanistów.”

      Spotkanie	było	swoistego	rodzaju	lek-
cją	historii	skierowaną	głównie	do	młodzieży	
szkół	średnich	oraz	studentów,	którzy	tłumnie	
wypełnili	 Aulę	 Główną.	 Było	 retrospekcją	
wydarzeń	 mających	 miejsce	 w	 Radomiu		
w	czerwcu	1976	roku	oraz	przeżyć	towarzy-
szących	 uczestnikom	 tamtych	 pamiętnych	
dni.	Przybrało	formę	najpierw	wspomnień,	
a	 następnie	 żywej	 dyskusji	 z	 przybyłą	 na	
spotkanie	 młodzieżą.	 Uczestnicy	 tamtych	
wydarzeń,	 Tadeusz	 Ślifiryczyk	 i	 Agnieszka	
Wolfram-Zakrzewska,	 podzielili	 się	 wspo-
mnieniami	 i	 refleksjami.	 	 A.	 Wolfram-Za-
krzewska	podczas	 czerwcowych	wydarzeń		
w	roku	1976	brała	uczynny	udział	w	niesie-
niu	 pomocy	 poszkodowanych	 robotnikom	
działając	w	Komitecie	Obrony	Robotników.	

Następnie	 głos	 zabrał	 Prezydent	 RP	
Bronisław	 Komorowski,	 który	 poprzez	
swoje	 wspomnienia	 przeniósł	 wszystkich	
uczestników	 w	 tamte	 lata	 walki	 o	 nową,	
demokratyczną	 Polskę.	 Chętnie	 dzielił	 się	
licznymi	 z	 tamtych	 wydarzeń	 wspomnie-
niami	 i	 przeżyciami.	 Prezydent	 opowiadał		
o	swojej	działalności	na	rzecz	pomocy	oso-
bom	represjonowanym	za	udział	w	proteście	
robotniczym	 w	 Radomiu.	 Przywołał	 lata	
siedemdziesiąte,	 które	 dla	 niego	 były	 cza-

WIZYTA PREZYDENTA RP

Lekcja historii
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sem	rodzących	się	nadziei.	Mówił	ponadto:	
„Cieszę się, że nadal funkcjonuje pamięć 
o Czerwcu ‘76. Zawsze się cieszyłem, jak 
gdzieś komitety PZPR palono albo niszczono. 
Miałem z tego osobistą satysfakcję. Tak byłem 
wychowany. Tak się szykowałem do mojej 
służby dla Polski, że uważałem, że prędzej 
czy później ja też coś spalę, lub wysadzę  
w powietrze”.	Prezydent	wspominał	też	czas,	
w	którym	przyjeżdżał	do	Radomia,	jeszcze	
jako	student,	z	pomocą	materialną	dla	osób	
represjonowanych	 za	 udział	 w	 wydarze-
niach	 Czerwca	 ‘76.	 Współpracował	 wtedy	
m.in.	 ze	 Zbigniewem	 i	 Zofią	 Romaszew-
skimi.	 Bronisław	 Komorowski	 opowiadał,		
że	 w	 Radomiu	 zatrzymywał	 się	 u	 miesz-
kającej	 w	 tym	 mieście	 rodziny.	 Przywołał	
również	 jedno	 wyjątkowe	 wspomnienie,	
które	wywołało	uśmiech	u	wszystkich	uczest-
ników	spotkania.	Podczas	jednego	z	pobytów		
u	ciotki,	która	mieszkała	w	kamienicy	przy	
ulicy	Moniuszki	podjechały	milicyjne	radio-
wozy.	 „Jak nic obława na mnie, ważnego 
działacza opozycji” -	wspominał	prezydent.	
„Okazało się, że po drugiej stronie była 
stołówka milicyjna, a milicjanci przyjechali 
jedynie na obiad...”	-	relacjonował.	

Prezydent	Bronisław	Komorowski	doko-
nał	 również	historycznego	wpisu	do	księgi	
pamiątkowej	Uniwersytetu,	pisząc:	„Pamięć 
o Radomskim Czerwcu zobowiązuje do mą-
drego kształtowania przyszłości Polski. Jestem 
głęboko poruszony dążeniami społeczności 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycz-
nego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 
by kolejnym pokoleniom przekazywać wiedzę 
o tych wydarzeniach.”

 Aneta Mirosz
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SPOTKANIE WIGILIJNE
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Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologicz-
no-Humanistycznego im. Kazimierza Puła-
skiego w Radomiu oraz Wileńska Akademia 
Sztuk Pięknych – Vilnius Academy of Arts 
obchodziły dwudziestolecie współpracy. 29 
listopada 2013 r. w dworku Raudondvaris 
(koło Kowna, Litwa),  odbył się uroczysty 
wernisaż wystawy 20 years cooperation 
between The Vilnius Academy of Arts 
Kaunas Faculty and The Radom Technical 
and Humanities University Arts Faculty. 
Wystawa odbyła się pod honorowym pa-
tronatem Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej Ewy Kopacz i Marszałka Sejmu 
Litwy Vydasa Gedvilasa. W skład Komitetu 
Honorowego Organizacyjnego weszli: rek-
tor UTH Rad. - prof. dr. hab. inż. Zbigniew 
Łukasik, dziekan Wydziału Sztuki UTH Rad. 
- prof. dr. hab. Aleksander Olszewski, rektor 
Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych - prof. 
Audrius Klimas, dziekan Wydziału Sztuki  
w Kownie - prof. Jonas Audejaitis.

Dwie dekady współpracy Wydziału Sztuki 
UTH Rad. z Instytutem Sztuki w Kow-

nie to bardzo ożywione relacje - dużo projek-
tów współpracy, kontaktów dydaktycznych  
i artystycznych pracowników wydziału i stu-
dentów. Ich zwieńczeniem były wystawy i 
plenery. Najważniejsze wystawy to: 
-  Wystawa poplenerowa studentów - Kow-

no 1998, 
-  Wystawa studentów grafiki Katedry Sztu-

ki i Instytutu Sztuki - Kowno 2000, 
-  Wystawa pracowników Katedry Sztuki 

Wydziału Nauczycielskiego (A.Olszew-
ski, W. Jelonek, A. Markiewicz, K. No-
wicka) - Muzeum Zielinskasa,  

-  2 Międzynarodowa Wystawa „ Ars Longa 
- Vita Brevis” - Kowno 2003,  

-  4x=? Międzynarodowa wystawa sztuki, 
Galeria Uniwersytetu im. Ksiecia Witol-
da,Kowno  / Litwa /2008.  

(red.)

Poniżej prezentujemy refleksje prof. 
Aleksandra Olszewskiego, dziekana Wydzia-
łu Sztuki naszego Uniwersytetu, o współpra-
cy miedzy obydwoma uczelniami

            
Nie przepadam za rocznicowymi obcho-

dami jubileuszami, ale czy 20 lat współpracy 
z jednym partnerem zagranicznym, mówiąc 
kolokwialnie, można przegapić. Nie byłoby 
tej współpracy, gdyby nie przyjaźń ludzi, 
którzy mają wspólne poglądy na europejskie 
cele. Początek temu swoistemu dialogowi 

dał przed laty prof. Edmundas Saladzius,  
a prof. Jonas Adulajtis tę współpracę rozwinął 
i kontynuuje. Między pierwszym i ostatnim 
było wielu, zwłaszcza po stronie litewskiej, 
którzy tej współpracy patronowali. Wszystkim 
chciałbym serdecznie podziękować. Stosunki 
między Polską a Litwą, podobnie jak w okresie 
międzywojennym, nie są  ani czarne, ani białe,  
a tym bardziej różowe: ale my ludzie  sztuki  
i kultury  staramy się  łagodzić występujące  
po obu stronach nacjonalistyczne fobie i bóle. 
Pokolenie moje oraz Edmundasa, Jonasa 
i wielu innych miało okazję poznać system 
totalitarny i smak wolności, a zwłaszcza przy-
należności do wspólnoty europejskiej. Mam 
nadzieję, że wspólna rocznicowa wystawa 
twórców litewskich i polskich przyczyni się 
do lepszego zrozumienia wzajemnych dążeń 
i wyjaśnienia nieporozumień w ramach 
europejskiego systemu współpracy. Bardzo 
duże znaczenie ma dla nas program Erasmus,  
który umożliwia wymianę studentów i pra-
cowników .Dzięki temu programowi studio-

20 lat współpracy
Plenery, wystawy, projekty

wali w Radomiu studenci litewscy z Kowna, 
a na Litwie studenci z Radomia. W ramach 
tego programu wielokrotnie przyjeżdżali  
z wykładami i wystawami twórcy litewscy,  
w rewanżu radomianie gościli z wystawami  
i wykładami w Kownie. W 2007 roku udało się 
nam wspólnie zorganizować międzynarodową 
wystawę pod tytułem „4x=?”, w której uczest-
niczyli wykładowcy - twórcy z uczelni Litwy, 
Polski, Słowacji i Ukrainy. Bardzo znacząco 
przyczynili się do tego przedsięwzięcia doc. 
Rajmundas Żiupka z Litwy oraz prof. Orest 
Holubets z Ukrainy. 

Bardzo serdecznie dziękuję Marszałek 
Sejmu RP, posłowi Ziemi Radomskiej, Pani 
Ewie Kopacz, za pomoc w wydaniu  katalogu, 
życzliwość oraz patronat nad przedsięwzię-
ciem.

Aleksander Olszewski                                                                   
Radom 2013-09-09

W uroczystościach jubileuszu wziął udział (z lewej) rektor UTH Rad. - prof. dr. hab. inż. Zbigniew Łukasik, 
z prawej – dr hab. Romuald Kołodziej z Wydziału Sztuki UTH Rad.
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Konferencje i seminaria

W	dniach	2-5.12.2013	r.,	w	Ośrodku	Dafne	
w	Zakopanem,	odbyła	się	XVII	Konferencja	
Naukowa	 TransComp	 2013’	 - „Kompute-
rowe Systemy Wspomagania Nauki, Prze-
mysłu i Transportu..	 Konferencja	 została	
zorganizowana	 przez	 Wydział	 Transportu		
i	 Elektrotechniki	 Uniwersytetu	 Technolo-
giczno	–	Humanistycznego	w	Radomiu	oraz	
Komitet	Transportu	Polskiej	Akademii	Nauk.	
Patronat	nad	konferencją	objął	J.M.	Rektor	
UTH	Rad.	prof.	 dr	 hab.	 inż.	Zbigniew	Łu-
kasik,	 a	 przewodniczącą	 Komitetu	 Nauko-
wego	 była	 dziekan	 Wydziału	 Transportu		
i	Elektrotechniki	prof.	dr	hab.	 inż.	Elżbieta	
Szychta.	
											

Dziekan	oraz	rektor	dokonali	uroczy-
stego	otwarcia	konferencji.	W	sesji	
plenarnej	 swoje	 referaty	 wygłosili:	

prof.	 Tadeusz	 Kaczorek,	 prof.	 Roman	 Bo-
gacz	 i	prof.	Kurt	Frischmuth,	prof.	Włodzi-
mierz	Choromański	oraz	prof.	Jerzy	Kisilow-
ski	i	dr	inż.	Jarosław	Zalewski.

W	 tegorocznej	 konferencji	 uczestni-
czyło	320	osób	(w	tym	30	gości	zagranicz-
nych).	Uczestnicy	reprezentowali	7	krajów,	
oprócz	Polski	były	to:	Belgia,	Czechy,	Niem-
cy,	 Słowacja,	 Rosja,	 Ukraina,	 USA.	 Liczba	
opublikowanych	 referatów	 w	 czasopiśmie	
TTS -	 Technika Transportu Szynowego za-
mieszczonych	na	płycie	CD	wynosiła	376.		
W	konferencji	brało	udział	63	przedstawi-
cieli	z	uczelni	wyższych,	15	z	instytutów	na-
ukowych,	23	z	 instytucji	centralnych	urzę-
dów	 i	 firm	związanych	z	 transportem	oraz	
przedstawiciele	Ministerstwa	 Infrastruktury.	
Patronat	 medialny	 nad	 konferencją	 Trans-
Comp	 2013	 sprawowało	 czasopismo:	 TTS 
- Technika Transportu Szynowego.

Konferencja	 TransComp	 odbywa	 się	
od	1994	roku,	w	latach	1998	–	2005	jako	
konferencja	 krajowa,	 od	 roku	 2006	 jako	
konferencja	 międzynarodowa.	 Jej	 tematy-
ka	 dotyczy	 komputerowego	 wspomagania		
w	projektowaniu,	symulacji	i	badaniach	oraz	
zastosowaniu	 komputerów	 w	 rozwiązywa-
niu	nowoczesnych	technologii	i	pogłębianiu	

XVII KONFERENCJA NAUKOWA
TransComp

Zakopane, 2 - 5 grudnia 2013 r.

Dziekan Wydziału Transportu i Elektrotechniki prof. dr hab. inż. Elżbieta Szychta 
i rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

obecnych	trendów	w	zastosowaniach	inży-
nierskich	i	transportowych.	Obrady	podzie-
lonu	 jest	 na	 następujące	 sekcje:	 transport	
kolejowy,	 morski,	 lotniczy,	 samochodowy,	
logistyka,	budownictwo	transportowe,	elek-
trotechnika,	elektronika	i	automatyka,	elek-
troniczne	 systemy	 zabezpieczeń	 technicz-
nych,	mechanika	oraz	dydaktyka.

Podczas	 tegorocznej	 konferencji	 nie	
zabrakło	 również	 miłych	 akcentów.	 Pod-
czas	posiedzenia	Sekcji	Sterowania	Ruchem		

Obrady sesji plenarnej

w	 Transporcie	 Polskiej	 Akademii	 Nauk,		
z	rąk	Przewodniczącego	Sekcji	prof.	dr.	hab.	
inż.	 Mirosława	 Lufta,	 powołania	 na	 człon-
ków	Zespołu	Telematyki	Transportu	SSRwT	
KT	PAN	otrzymali:	dr	inż.	Tomasz	Perzyński	
oraz	dr	inż.	Daniel	Pietruszczak.

Tomasz Perzyński
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego 

Konferencji TransComp
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Organizatorem konferencji było Studenckie Koło Naukowe Administratywistów „SKAUTH”. Patronat nad konferencją sprawowali: 
rektor Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu   prof.  dr hab. Zbigniew Łukasik oraz 
Katedra Prawa.	
													

Konferencja	 adresowana	była	do	 studentów	 i	 doktorantów.	 Jej	 zakres	 tematyczny	 to:	 nauki	 społeczne,	 nauki	prawne	oraz	 	 nauki		
o	administracji.	Celem	konferencji	była	wymiana	informacji	z	zakresu	stosowania	kar	i	środków	karnych	biorąc	pod	uwagę	polskie	jak	i	
europejskie	prawo	karne	w	szczególności:	•	System	kar	i	środków	karnych	oraz	ich	zastosowanie•	Kara	zastępcza•	Środki	probacyjne•	

Łączenie	kar	i	środków	karnych•	Zawieszenie	wykonania	kary•	Zbieg	przestępstw•	Odroczenie	wykonania	kary•	Recydywa.
Każdy	z	uczestników	konferencji	miał	możliwość	bezpłatnej	publikacji	wygłoszonego	artykułu,	w	recenzowanej	ogólnopolskiej	elektro-

nicznej	monografii	naukowej.
(red.)

Radom, 9 grudnia 2013 roku.

Konferencja Naukowa  
„Kary i środki karne w polskim i europejskim prawie karnym”

Konferencja została zorganizowana przez Studenckie Koło Nauko-
we Administratywistów „SKAUTH” na Wydziale Ekonomicznym 
UTH Rad.

W	konferencji wzięli	udział	przedstawiciele	trzynastu	uczelni	
z	 całej	 Polski,	m.in. 	 z:	Uniwersytetu	 Łódzkiego,	 	Uni-
wersytetu	 Warszawskiego,	 Uniwersytetu	 Jagiellońskie-

go,		Uniwersytetu	Technologiczno	–	Humanistycznego	im.Kazimerza	
Pułaskiego		w	Radomiu,	Katolickiego	Uniwersytetu	Lubelskiego,		Po-
litechniki	Świętokrzyskiej.

Wśród	pracowników	naukowych	w	obradach	udział	wzięli pra-
cownicy  Katedry	Prawa	UTH	Rad.:	dr	Krzysztof	Filipiak,	dr	Małgorzata	

Radom, 4 listopada 2013 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Administracja publiczna wobec wyzwań współczesności”

Pracka,	mgr	Paweł	Śwital. Referaty	w	pięciu	sesjach	wygłosiło	łącznie	
63	prelegentów.

Celem	organizacji	konferencji	było:	skupienie	uwagi	na	aktual-
nych	problemach	administracji	publicznej,	oceny	istniejącego	stanu	
oraz	 zaproponowania	 zmian,	 które	przyczyniłyby	 się	do	 lepszego	
zrozumienia	 i	 funkcjonowania	 administracji	 we	 współczesnym	
świecie,	zbadanie	relacji	zachodzących	pomiędzy	społeczeństwem	
obywatelskim,	a	instytucjami	administracji	publicznej.		Wśród	tema-
tów	największym	zainteresowaniem	cieszyły	się:	E-usługi	publiczne,	
zarządzanie	i	jego	wpływ	na	administrację,	współczesne	wyzwania,	
zagrożenia	i	próby	ich		rozwiązania.	

(red.)

Organizatorami	seminarium	byli:	Katedra	Pedagogiki	i	Psychologii	
Wydziału	 Filologiczno-Pedagogicznego	 oraz	 Katedra	 Filozofii		
i	Socjologii	Wydziału	Ekonomicznego	Uniwersytetu	Technologiczno-
Humanistycznego	 w	 Radomiu	 i	 Regionalny	 Oddział	 Polskiego	
Towarzystwa	Polityki	Społecznej	w	Radomiu.		

Radom, 2013.12.03

Seminarium naukowe „Współpraca jako instrument 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” 

Zagadnienie	 wykluczenia	 społecznego,	 jego	 wielorakich	
uwarunkowań	i	konsekwencji,	a	także	sposobów	walki	z	tym	
zjawiskiem	jest	przedmiotem	dyskusji	i	działań	przedstawicieli	

teorii	i	praktyki	już	od	lat	70.	To	właśnie	w	roku	1974	Rada	Wspólnoty	
Europejskiej	 ustanowiła	 program,	 którego	 głównym	 celem	 była	
poprawa	warunków	życia	i	pracy	poprzez	zwiększenie	zatrudnienia.	
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Kolejne	 programy,	 strategie	 i	 dokumenty	 Wspólnoty	 nakierowane	
były	na	walkę	z	ubóstwem	i	wykluczeniem	społecznym.	Rok	2010,	
ogłoszony	Rokiem	Walki	z	Ubóstwem	i	Wykluczeniem	Społecznym,	
miał	być	niejako	kulminacją	działań	eliminujących	problem	ubóstwa,	
stanowiącego	barierę	dla	do	godnego	życia	i	pełnego	uczestnictwa	
w	życiu	społecznym.	Niestety,	nasilający	się	kryzys	gospodarczy	nie	
tylko	nie	zmniejszył,	ale	wręcz	przyczynił	się	do	nasilenie	się	obu	
tych	zjawisk.	

W	„Krajowym	Programie	Przeciwdziałania	Ubóstwu	i	Wykluczeniu	
Społecznemu	2020.	Nowy	wymiar	aktywnej	 integracji”	przyjętym		
w	 roku	 2013	 (s.4)	 przez	 Ministerstwo	 Pracy	 i	 Polityki	 Społecznej	
podaje	 się,	 że	 „w	 roku	 2011	 ok.	 120	 mln	 mieszkańców	 Unii	
Europejskiej	 (25%	 jej	 ludności)	 doświadczało	 różnych	 (z	 różnym	
natężeniem)	 deficytów	 –	 tzn.	 braku	 środków	 finansowych,	 braku	
dostępu	do	dóbr	materialnych,	czy	też	dostępu	do	pracy	(…).Przyjęta	
w	roku	2013	Strategia	na	rzecz	 inteligentnego	i	zrównoważonego	
rozwoju	sprzyjającego	włączeniu	społecznemu.	Europa	2020	stanowi	
kolejną	próbę	zmierzenia	się	z	problemami	ubóstwa	i	wykluczenia	
społecznego,	a	za	jeden	z	kluczowych	determinantów	efektywności	
podejmowanych	 w	 niej	 działań	 uznano	 współpracę.	 Tym	 razem	
jednak	 nie	 jest	 ona	 jedynie	 zaleceniem,	 jak	 to	 miało	 w	 miejsc		
w	przypadku	poprzednich	dokumentów,	lecz	Komisja		nakłada	na	
kraje	Wspólnoty	obowiązek	podejmowania	partnerstwa	na	poziomie	
krajowym,	 regionalnym	 i	 lokalnym,	 pomiędzy	 organizacjami		
i	 podmiotami	 różnego	 i	 tego	 samego	 szczebla,	 wskazując	
jednocześnie		formy	jego	wdrażania	i	zachęcając	do	poszukiwania	
nowych,	innowacyjnych	rozwiązań.	

W	Krajowym	Programie	Przeciwdziałania	Ubóstwu	i	Wykluczeniu	
Społecznemu	2020.	Nowy	wymiar	aktywnej	integracji	(MPiPS,	2013)	
zauważa	się	jednak,	iż	mechanizmów	współpracy	zarówno	wewnątrz	
systemu	służb	społecznych,	jakich	na	zewnątrz	brak	lub	nie	działają	
tak	jak	powinny.	Kwestia	współpracy	w	zakresie	walki	z	ubóstwem		
i	wykluczeniem	społecznym	nabiera	zatem	rangi	priorytetowej.

Uroczystego	 otwarcia	 seminarium	 dokonał	 dziekan	 Wydziału	
Filologiczno-Pedagogicznego	 Uniwersytetu	 Technologiczno-
Humanistycznego	w	Radomiu,	dr	hab.	Dariusz	Trześniowski,	prof.	
UTH.	 Swoją	 obecnością	 zaszczycili	 seminarium	 również	 licznie	
przybyli	 przedstawiciele	 władz	 i	 ważnych	 ośrodków	 zajmujących	
się	 problematyką	 wykluczenia	 społecznego:	 mgr	 Ireneusz	 Jeżak,	
Inspektor	Pracy,	Urząd	Miejski	w	Radomiu,	mgr	Wiesława	Golus,	
Wydział	Zdrowia,	Urząd	Miejski	w	Radomiu,	mgr	Halina	Janiszek,	
dyrektor	Miejskiego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Radomiu,	mgr	
Małgorzata	 Górka	 	 (Duszpasterstwo	 Rodzin),	 mgr	 Joanna	 Pałka	 –	
Czerwieńska	 -	 dyrektor	 Wydziału	 	 Współpracy	 z	 Organizacjami	
Pozarządowymi	 i	 Konsultacji	 Społecznych,	 mgr	 Maria	 Magdalena	
Szczepanik,	 kierownik	 Centrum	 Organizacji	 pozarządowych,	 mgr	
Grażyna	Ciechońska	-	kierownik	zespołu	ds.	rehabilitacji	zawodowej		
i	 społecznej	Powiatowego	Centrum	Pomocy	Rodzinie	w	Radomiu		
mgr	Renata	Mucha	-	dyrektor	Młodzieżowego	Ośrodka	Socjoterapii		
w	 Radomiu,	 dr	 Marian	 Łakomski	 -	 dyrektor	 Ośrodka	 Profilaktyki	
i	 Terapii	 Uzależnień	 w	 Radomiu,	 ks.	 	 mgr	 Marek	 Kujawski	 SAC	
-	 dyrektor	 Hospicjum	 im.	 Królowej	 Apostołów	 w	 Radomiu,	 mgr	
Krystyna	Werdin	-	z-ca	dyrektora	SOSW	dla	Dzieci	Niewidomych	
w	Radomiu.		

W	 ramach	 sesji	 plenarnej,	 prowadzonej	 przez	 prodziekan	
dr	 hab.	 Elżbietę	 Sałatę,	 prof.	 nadzw.	 uczestnicy	 wysłuchali	
referatów	 wprowadzających	 w	 problematykę	 wykluczenia	
społecznego	 i	 współpracy	 na	 rzecz	 osób	 wykluczonych.	 Dr	 hab.	
Anna	 Zamkowska,	 prof.	 nadzw.	 kierownik	 Katedry	 Pedagogiki		
i	 Psychologii	UTH,	 zarysowała	historyczny	przebieg	 kształtowania	
się	 wymogu	 podejmowania	 współpracy	 pomiędzy	 instytucjami	
i	 podmiotami	 jako	 warunku	 efektywnego	 przeciwdziałaniu	
wykluczeniu	społecznemu.	Dr	hab.	Katarzyna	Głąbicka-Auleytner,	
prof.	nadzw.	kierownik	Katedry	Filozofii	i	Socjologii	UTH,	dokonała	
charakterystyki	usług	socjalnych	jako	nowego	instrumentu		współpracy	
wobec	wykluczenia	społecznego.	Następnie	dr	Maria	Gagacka,	UTH	
i	PTPS	O/Radom,	zaprezentowała	znane	i		nieznane	formy	i	aspekty	
zjawiska	wykluczenia	społecznego.	Z	kolei	dr	Mirosława	Skawińska,	
UJK	Kielce,	 zarysowała	prawno-organizacyjne	aspekty	współpracy	
państwa	 z	 sektorem	 prywatnym	 w	 rozwiązywaniu	 problemów	

Uczestnicy seminarium

Referat wprowadzający wygłosiła dr hab. Anna Zamkowska, prof. nadzw. 
kierownik Katedry Pedagogiki i Psychologii UTH Rad.
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HABILITACJE

Andrzej Rogowski
doktor habilitowany 
nauk technicznych 

w dyscyplinie transport

PROFESURY

Personalia

społecznych	 wraz	 z	 analizą	 korzyści	 i	 zagrożeń	 płynących	 z	 tej	
współpracy.	 Na	 zakończenie	 sesji	 plenarnej	 dr	 Jolanta	 Borek	 i	 dr	
Mikołaj	Olszewski,	UTH	Radom,	zaprezentowali	program	„Aktywizacja	
zawodowa	 osób	 niepełnosprawnych”	 jako	 przykład	 społecznej	
odpowiedzialności	Uniwersytetu	Technologiczno	-	Humanistycznego	
w	Radomiu	w	zakresie	wzmacniania	konkurencyjności	 studentów	
niepełnosprawnych.	 Uzupełnieniem	 obrad	 plenarnych	 była	
prezentacja	działań	Hospicjum	im.	Królowej	Apostołów	w	Radomiu,	
dokonana	przez	ks.		dyrektora	Marka	Kujawskiego,	SAC.

Po	przerwie	odbyła	się	dyskusja	panelowa,	poprowadzona	przez	
dr	Marię	Gagacką.	Uczestnicy	 sesji	mgr	Halina	 Janiszek	 (dyrektor	

MOPS	w	Radomiu),	mgr	Grażyna	Ciechońska	 (kierownik	 zespołu	
ds.	rehabilitacji	zawodowej	i	społecznej	PCPR	w	Radomiu)	oraz	dr	
Marian	Łakomski	(dyrektor	Ośrodka	Profilaktyki	i	Terapii	Uzależnień	
w	Radomiu)	dyskutowali	nad	kwestią	szans	i	zagrożeń	wynikających	
w	ramach	współpracy	różnych	instytucji	oraz	podmiotów	na	rzecz	
osób	wykluczonych.	Z	dyskusji	wyłoniły	się	nowe	obszary	badawcze	
i	tematy	kolejnych	seminariów	naukowych.	

(oprac. Wojciech Bielawski na podstawie materiałów 
otrzymanych od Anny Zamkowskiej

W	dniu	29	listopada	2013	roku	dr	inż.	
Andrzej	Rogowski	uzyskał	na	Wydziale	Trans-
portu	i	Elektrotechniki	naszej	uczelni	stopień	
naukowy	doktora	habilitowanego	nauk	tech-
nicznych	w	dyscyplinie	transport.

Andrzej	 Rogowski	 urodził	 się	 w	 1956	
roku	 w	 Świdnicy.	 W	 latach	 1974-1979	
odbył	 studia	 matematyczne	 na	 Wydziale	
Podstawowych	 Problemów	 Techniki	 Poli-
techniki	Wrocławskiej,	kończąc	je	z	tytułem	
mgr.	 inż.	 podstawowych	problemów	 tech-
niki	–	specjalność:	matematyka	stosowana.	

Elżbieta	 Szychta	 jest	 absolwentką	 Wy-
działu	Elektrycznego	Politechniki	Warszaw-
skiej.	W	konkursie	na	Najlepszą	Pracę	Dy-
plomową	 na	 Wydziale	 Elektrycznym	 Poli-
techniki	Warszawskiej	w	1981	roku	zdobyła	
I	 miejsce.	 Stopień	 naukowy	 doktora	 nauk	
technicznych	 w	 dyscyplinie	 elektrotechni-
ka	uzyskała	na	Wydziale	Elektrycznym	Po-
litechniki	 Warszawskiej	 w	 1988	 roku.	 Dy-
plom	dr.	hab.	nauk	technicznych	w	dyscy-
plinie	elektrotechnika	uzyskała	na	Wydziale	
Elektrotechniki	Uniwersytetu	w	Żilinie	(Sło-
wacja)	 w	 2007	 roku.	 Tytuł	 profesora	 nauk	
technicznych	w	dyscyplinie	elektrotechnika	
otrzymała	z	 rąk	Prezydenta	Słowacji	26	 li-
stopada	2013	roku.	

Legitymuje	 się	 33-letnim	 stażem	 pracy	
w	UTH	w	Radomiu.	Od	2000	roku	pełniła	
wiele	 odpowiedzialnych	 funkcji:	 zastępca	
dyrektora	 ds.	 dydaktyki	 w	 Instytucie	 Sys-

Elżbieta Szychta
profesor nauk technicznych 

w dyscyplinie elektrotechnika

temów	 Transportowych	 w	 kadencji	 2000	
-2003,	 prodziekan	 ds.	 studiów	 zaocznych	
w	kadencji	2003-2005,	prodziekan	ds.	stu-
diów	dziennych	w	kadencji	2005-2008.	Od	
2008	roku	pełni	funkcję	dziekana	Wydziału	
Transportu	i	Elektrotechniki	UTH	Rad.

W	 ramach	 działalności	 dydaktycznej	
prowadzi	 zajęcia	 ze	 studentami	 na	 stu-
diach	I	i	II	stopnia	na	kierunkach	Transport	
i	Elektrotechnika	z	zakresu	elektrotechniki.	
Jest	promotorem	ponad	200	prac	dyplomo-
wych.

Jej	hobby	to	gimnastyka,	pływanie,	do-
bra	książka.

(opracował Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Elżbiety Szychty)

Bezpośrednio	 po	 studiach	 podjął	 pracę		
w	Wyższej	Szkole	Inżynierskiej	w	Radomiu	
na	Wydziale	Transportu,	 rozpoczynając	od	
stanowiska	 asystenta	 stażysty	 do	 profesora	
nadzwyczajnego.		W	1984	r.	odbył	półroczny	
staż	przemysłowy	w	portowej	stacji	kolejowej	
Gdańsk	Port	Północny,	a	w	1987	r.	ukończył	
dwusemestralne	Studium	Pedagogiczne	przy	
WSI	w	Radomiu.	

Okres	 działalności	 naukowej	 Andrzeja	
Rogowskiego,	obejmujący	 lata	1979-1992,	
związany	był	z	zagadnieniami	modelowania		
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i	optymalizacji	procesów	i	systemów	trans-
portu	 kolejowego	 i	 drogowego.	 Po	 roku	
1992	 zainteresowania	 badawcze	 dr.	 inż.	
A.	 Rogowskiego	 ukierunkowane	 zostały	
na	 zagadnienia	 z	 zakresu	 informatyki,	
rachunku	 prawdopodobieństwa	 i	 statysty-
ki,	 teorii	 niezawodności	 i	 bezpieczeństwa,	
a	 z	 biegiem	 lat	 na	 bezpieczeństwo	 ruchu	
drogowego	i	statystyczne	metody	walidacji	
metod	 badawczych.	 Zajmował	 się	 analizą		
i	prognozowaniem	bezpieczeństwa	w	ruchu	
drogowym,	 wykorzystując	 modele	 popytu		
i	modele	przyczynowo-skutkowe,	i	analizu-
jąc	 ich	 wrażliwość	 na	 zmiany	 parametrów	
modelu	i	zmiennych	objaśniających.	

Wyniki	 prac	 zawarł	 w	 monografii	 (ha-
bilitacyjnej)	 pt.	 Podstawy metod probabi-
listycznych w transporcie	 wydanej	 przez	
Wydawnictwo	UTH	Rad.	w	2012	r.

Rozprawa	habilitacyjna	 jest	podsumo-
waniem	uzyskanych	wyników	prac	badaw-
czych	 oraz	 doświadczeń	 wynikających	 ze	
stosowania	aparatu	probabilistyki.	Jest	próbą	
połączenia	 informacji	 z	 teorii	 prawdopo-
dobieństwa,	 niezbędnych	 do	 zrozumienia		
i	efektywnego	stosowania	metod	rachunku	
prawdopodobieństwa	 i	 statystyki	 w	 zagad-
nieniach	transportowych,	uszczegółowienia	
i	nowego	spojrzenia	na	niektóre	problemy	
zarówno	 w	 konstruowaniu	 narzędzi,	 jak		
i	ich	stosowania,	przykładów	ich	zastosowań	
i	oryginalnych	wyników	autora.	

Zainteresowania	 badawcze	 dr	 inż.		
A.	 Rogowski	 wykorzystywał	 w	 procesie	
dydaktycznym,	prowadząc	 zajęcia	 na	Wy-
działach:	Transportu	i	Elektrotechniki,	Eko-
nomicznym	i	Nauczycielskim	oraz	studiach	
podyplomowych	 z	 zakresu	 Elektrotechniki	

i	Walidacji	–	Walidacja	-	systemy	i	laboratoria	
pomiarowe.	

W	 latach	 1990-1994	 organizował	 od	
podstaw	 (koncepcja,	 projekt,	 nadzór	 nad	
wykonaniem,	budowa	stanowisk,	organizacja	
finansowania	w	 ramach	prac	badawczych)	
Wydziałową	 Pracownię	 Komputerową,	
której	następnie	był	kierownikiem	w	latach	
1994	-2000.	

Był	też	organizatorem	życia	sportowego	
Uczelni	 jako	zawodnik,	 trener,	organizator	
szkoleń	dla	studentów	i	wykładowca,	dzia-
łacz	–	kierownik	sekcji	sportowej,	przewod-
niczący	Komisji	Rewizyjnej	KŚ	AZS.

(oprac. Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Andrzeja Rogowskiego)

DOKTORATY

Tomasz	Skrzek	urodził	się	04.	07.	1977	
roku	w	Radomiu.	Absolwent	Zespołu	Szkół	
Samochodowych	w	Radomiu.	W	roku	1998	
rozpoczął	studia	w	Wyższej	Szkole	Biznesu	
w	Radomiu	na	Wydziale	Nauk	Techniczno-
Informatycznych,	 na	 specjalności	 technika	
samochodowa	 i	 ubezpieczenia	 komunika-
cyjne,	na	których	w	2002	roku	uzyskał	tytuł	
inżyniera	mechanika.

Tomasz Skrzek
doktor nauk technicznych 

w dyscyplinie budowa 
i eksploatacja maszyn

Studia	magisterskie	podjął	 na	Politech-
nice	 Radomskiej	 na	 Wydziale	 Mechanicz-
nym	w	zakresie	technika	i	rzeczoznawstwo	
samochodowe,	gdzie	w	roku	2004	uzyskał	
tytuł	magistra	inżyniera.	

Od	 września	 2007	 do	 chwili	 obecnej	
pracuje	w	Instytucie	Eksploatacji	Pojazdów	
i	Maszyn	Uniwersytetu	Technologiczno-Hu-
manistycznego	w	Radomiu,	jako	pracownik	
naukowo	techniczny	na	etacie	specjalisty.			

Zainteresowania	 naukowe	 Tomasza	
Skrzeka	koncentrują	się	głównie	w	obszarze	
budowy	 tłokowych	 silników	 spalinowych	
oraz	dotyczą	procesu	spalania.	Uczestniczył	
aktywnie	 w	 6	 konferencjach	 naukowych		
o	zasięgu	międzynarodowym.	

W	dniu	21	czerwca	2013	roku	obronił	
z	 wyróżnieniem	 rozprawę	 doktorską	 pt.	
„Wpływ stopnia sprężania na parametry 
pracy i przebieg procesu spalania w silniku 
o zapłonie samoczynnym zasilanym dwu-
paliwowo gazem ziemnym i olejem napę-
dowym.” Promotorem	 rozprawy	 jest	 prof.	
dr	 hab.	 inż.	 Sławomir	 Luft	 z	 Uniwersytetu	
Technologiczno-Humanistycznego	w	Rado-
miu.	 Recenzentami	 pracy	 są	 prof.	 dr	 hab.	

inż.	Wincenty	Lotko	(Uniwersytet	Technolo-
giczno-Humanistycznego	w	Radomiu),	oraz	
dr	hab.	inż.	Marek	Brzeżański	(Politechnika	
Krakowska).	Stopień	doktora	nauk	technicz-
nych	w	dyscyplinie	budowa	 i	 eksploatacja	
maszyn	 uzyskał	 w	 dniu	 27	 czerwca	 2013	
roku	na	podstawie	uchwały	Rady	Wydzia-
łu	 Mechanicznego	 Uniwersytetu	 Techno-
logiczno-Humanistycznego	 im.	 Kazimierza	
Pułaskiego	w	Radomiu.

Ponadto	 czerpie	 przyjemność	 z	 pracy	
ze	 studentami.	 W	 ramach	 zainteresowań	
pozanaukowych	lubi	aktywny	wypoczynek,	
dobrą	muzykę,	programy	o	tematyce	przy-
rodniczej.

(opracował Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Tomasza Skrzeka)
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Ewa	 Ferensztajn-Galardos	 urodziła	 się	 18	
stycznia	 1980	 r.	 w	 Radomiu.	 W	 1999	 r.	
ukończyła	Publiczne	Liceum	Ekonomiczne	
Zespołu	Szkół	Ekonomicznych	w	Radomiu.	
Jest	absolwentką	Wydziału	Ekonomicznego	
Politechniki	 Radomskiej	 im.	 K.	 Pułaskiego.	
Studia	 doktoranckie	 ukończyła	 w	 Szko-

W	 latach	 1990-1995	 odbyła	 studia	
magisterskie	 na	 Wydziale	 Mechanicznym	
Wyższej	 Szkoły	 Inżynierskiej	 w	 Radomiu	
na	 kierunku	 Wychowanie	 Techniczne.	 Od	
2007	roku	jest	zatrudniona	jako	pracownik	

Ewa Ferensztajn-Galardos
doktor nauk ekonomicznych 

w dyscyplinie ekonomia

Justyna Bojanowicz
doktor nauk humanistycznych

naukowo-dydaktyczny	w	Katedrze	Pedago-
giki	i	Psychologii	Politechniki	Radomskiej	–	
obecnie	Uniwersytetu	Technologiczno-Hu-
manistycznego	w	Radomiu.

Ukończyła	 w	 roku	 2006	 studia	 pody-
plomowe	w	zakresie	Terapii	Pedagogicznej	
w	 Wyższej	 Szkole	 Pedagogicznej	 w	 Łodzi.	
W	 czerwcu	 2013	 roku	 otrzymała	 stopień	
naukowy	 doktora	 nauk	 humanistycznych	
w	zakresie	pedagogiki,	nadany	przez	Radę	
Wydziału	 Nauk	 Pedagogicznych	 Akademii	
Pedagogiki	 Specjalnej	 im.	 Marii	 Grzego-
rzewskiej	 w	 Warszawie,	 po	 obronie	 roz-
prawy	 doktorskiej	 „Czas wolny a nasilenie 
i formy zachowań agresywnych młodzieży 
gimnazjalnej”.	 Promotorem	 pracy	 jest	 dr	
hab.	 Marzena	 Dymek-Maciejewska	 profe-
sor	Pomorskiej	Wyższej	Szkoły	Nauk	Stoso-
wanych	w	Gdyni,	a	recenzentami:	prof.	dr	
hab.	Mirosław	Józef	Szymański	–	Uniwersy-
tet	Pedagogiczny	im.	KEN	w	Krakowie	oraz	
dr	hab.	Jarosław	Rola	–	Akademia	Pedagogi-
ki	Specjalnej	w	Warszawie.

Jest	autorką	artykułów	naukowych	oraz	
współautorem	prac	badawczych	prowadzo-
nych	 w	 ramach	 pracy	 Katedry.	 Od	 2012	
roku	jest	członkiem	Polskiego	Towarzystwa	
Polityki	 Społecznej.	 W	 2012	 roku	 została	
odznaczona	Medalem	Komisji	Edukacji	Na-
rodowej.	 Krąg	 zainteresowań	 naukowych	
stanowi	 tematyka	 związana	 z	 pedagogiką	
opiekuńczą,	czasem	wolnym	oraz	komuni-
kacją	międzyludzką.		

Wolny	 czas	 spędza	 z	 rodziną	 i	 przy-
jaciółmi.	 Amatorsko	 zajmuje	 się	 uprawą	
ozdobnych	roślin	ogrodowych.

(opracował Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Justyny Bojanowicz)

le	 Głównej	 Handlowej	 w	 Warszawie	 –		
w	Kolegium	Zarządzania	i	Finansów.	Stopień	
naukowy	 doktora	 nauk	 ekonomicznych		
w	dyscyplinie	ekonomia	uzyskała	14	czerw-
ca	2013	 roku	broniąc	 rozprawę	doktorską		
pt.	 ”Efektywność funkcjonowania Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej”	napisaną	pod	kierunkiem	
prof.	 zw.	 dr.	 hab.	 Krzysztofa	 Mareckiego.	
Ewa	 Ferensztajn-Galardos	 jest	 zatrudniona	
na	 stanowisku	 adiunkta	w	 Zakładzie	 Logi-
styki	 i	Marketingu	na	Wydziale	 Transportu		
i	 Elektrotechniki	 Uniwersytetu	 Technolo-
giczno–Humanistycznego	im.	K.	Pułaskiego	
w	Radomiu.	

Prowadzi	zajęcia	dydaktyczne	z	zakresu:	
ekonomii,	 ekonomiki	 transportu,	 finansów	
przedsiębiorstw	transportowych,	gospodarki	
turystycznej,	handlu	zagranicznego,	podstaw	
finansów	w	hotelarstwie,	obsługa	finansowa	
w	turystyce	i	rekreacji,	organizacji	i	zarządza-
nia,		podstaw	przedsiębiorczości,	procedur	
celnych	i	podatkowych.

Jej	 zainteresowania	 naukowe	 koncen-
trują	się	na	problematyce	trwałego	 i	zrów-

noważonego	 rozwoju	 uwzględniającego	
efektywność	ekonomiczną,	ekologiczną	ra-
cjonalność	i	społeczną	zasadność.	Zajmuje	
się	 także	 zagadnieniami	 dotyczącymi	 sfery	
organizowania	i	finansowania	w	odniesieniu	
do	istoty	budżetu	zadaniowego,	jako	zmiany	
reorientacji	z	wydatkowania	na	zarządzanie	
publicznymi	środkami	pieniężnymi.

Jej	dorobek	naukowy	obejmuje	3	rozdziały		
w	monografii,	18	artykułów	opublikowanych	
w	recenzowanych	czasopismach	naukowych	
i	14	artykułów	opublikowanych	w	materia-
łach	konferencyjnych.

	Wolne	chwile	Ewa	Ferensztajn-Galardos	
stara	się	spędzać	aktywnie:	latem	–	jeżdżąc	
na	rowerze,	pływając	na	desce	windsurfin-
gowej	i	uprawiając	turystykę	górską,	zimą	zaś	
jeżdżąc	na	nartach.	Jest	miłośniczką	zwierząt	
–	ma	trzy	psy.	

(opracował Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów otrzymanych 

od Ewy Ferensztajn-Galardos)
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GALERIE

ROGATKA
				8	listopada	2013	r.	w	siedzibie	Galerii	Rogatka 	odbył	się	wernisaż	

malarstwa	Mileny Romanowskiej zatytułowany	
Poza peryferia.                                                                  

Artystka		studiowała	w	Akademii	Sztuk	Pięknych	
im.	Władysława	Strzemińskiego	w	Łodzi			w	latach	1984-	1990.		

Dyplom	w	zakresach:	malarstwa	w	pracowni	prof.	Jerzego	Kudukisa	
i	tkaniny	unikatowej	w	pracowni	prof.	Aleksandry	Mańczak	zdo-

była	w	1990	r.	W	roku	1993	przebywała	w	Paryżu	na	stypendium	
twórczym	przyznanym	przez	Fundację	Kultury	Niezależnej.	W	2009	

r.	uzyskała	stopień	naukowy	doktora	
w	dziedzinie	malarstwa	na	ASP	w	Łodzi.	Od	2010	r.	prowadzi	

pracownię	malarstwa	na	kierunku	grafika	Społecznej	Akademii	Nauk	
w	Łodzi.	Uprawia	malarstwo	i	rysunek,	zajmuje	się	także	projekto-
waniem	aranżacji	wystawienniczych	w	przestrzeni	publicznej	oraz	

grafiką	projektową.																																					
We	wnętrzach	uczelnianej	Galerii	Rogatka znalazło	

miejsce	17	prac	artystki,	sytuujących	się		na	granicy	malarstwa	
przedstawieniowego	i	formalnych	poszukiwań		zbliżonych	

do	geometrycznych	analiz		prezentowanej	przestrzeni	–	sztucznej,	
wytworzonej	przez	człowieka	przestrzeni	miasta,	z	siatką	ulic	
i	gęstwą	kamienic	–	architektonicznych	brył	zredukowanych	

do	szkieletowych	form	i	obrysów,	czasem	detali:	dachów,	
kominów,	przęseł	i	zbrojeń,	okien		i	gzymsów,	tworzących	rytmiczną	
strukturę	obrazu	zderzaną	często	z	płaszczyznami	zachodzących	na	

siebie	plam	koloru	grubo	kładzionej	farby	
czy	migotliwej,	rozedrganej	faktury.	Zestawienia	te	tworzą	

spójną	powierzchnię		-„	urbanistyczną	„	wizję,	chciałoby	się	powie-
dzieć,	postapokaliptyczny		zszarzały	obraz		miasta,	

którego		jedynym	mieszkańcem	jest	pustka.
			   Rok	2013	w	Galerii	Rogatka zamknęła	wystawa	

prac	Zuzanny Gajos.																								
Autorka	zdobywała	wykształcenie	artystyczne	

w	Radomiu:	najpierw	w	Liceum	Szkół	Plastycznych,	uzyskując	tytuł	
technika	konserwatora	dzieł	sztuki,	następnie	w	roku	2000	otrzyma-

ła	tytuł	magistra	sztuki	na	Wydziale	Sztuki	Politechniki	Radomskiej,	
w	której	podjęła	pracę	na	stanowisku	asystenta	

w	pracowni	rzeźby	i	malarstwa.	Kolejnym	etapem	edukacyjnym	był	
Kraków,	gdzie	w	roku	2012	na	Wydziale	Malarstwa	

Akademii	Sztuk	Pięknych	uzyskała	stopień	naukowy	doktora	
w	dziedzinie	sztuki	piękne.																																											

Prezentowane na wystawie prace powstały 
w latach 2008-2012. Rysunki i grafiki podejmują zagadnienia, 

takie jak:” Smaki”, „Jedzenie”, „Anatomia”, „Moje prywatne miej-
sca”, „Uczucia i emocje”, „Samotność”, ”Moje miasto”. Były one 
tematem ćwiczeń ze studentami krakowskiej ASP, z którymi pro-
wadziłam zajęcia dydaktyczne w pracowni rysunku u boku prof. 
Bogusławy Bortnik – Morajdy. Obrazy zaś, dotyczą problematy-
ki dzieciństwa – pisze autorka we wstępie do folderu wystawy.                                                                                   

Dzieląc	się	spostrzeżeniami	na	temat	procesu	twórczego	Stanisław	
Fijałkowski	zauważa,	że	codzienna praktyka malarza polega na for-

mowaniu materii i dowiadywaniu się od niej, 
w którym momencie pojawia się duchowość. Artyści mają ambicję, 
by wychwycić ten moment przekraczania materialności, chcąc wie-

dzieć, co jest niezbędne, by z malowidła powstał obraz, z poplamio-
nego farbami płótna – mówiąca rzeczywistość. (W.	Wierzchowska, 

Sztuka a wartości,[w:]”Pokaz” 2000 nr 30/31, s.13).  Prace	Zuzanny	
Gajos	zdają	się	zaświadczać	o	artystycznej	intuicji	autorki,	przetwa-

rzającej	rzeczywistość	w	dzieła	sztuki.	

Anna Klas-Markiewicz, Andrzej Markiewicz
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IV Targi Wydawnictw Regionalnych odbyły się 
w dniach 21-22 listopada. Ich organizatorem jest 
Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu. Patronat nad 
Targami sprawowali prezydent Radomia i przewodni-
czący Rady Miejskiej. Wydawnictwo UTH Rad. uczest-
niczyło we wszystkich edycjach imprezy.

W	Targach	wzięło	udział	ponad	30	wydawców.	
Ich	stoiska	znajdowały	się	w	holu	Radomskiej	
Orkiestry	Kameralnej	przy	ul.	Żeromskiego	

53.	Oferta	ekspozycyjna	obejmowała	przede	wszystkim	
publikacje	poświęcone	regionowi,	twórcom	i	ważnym	
wydarzeniom	historycznym	związanym	z	naszą	ziemią.	
Targi	odwiedziło	wielu	radomian,	co	świadczy	o	trwałym	
wpisaniu	się		imprezy	w	kulturalny	kalendarz	miasta.	Jak	
się	okazuje,	ciekawe	i	na	bardzo	dobrym	poziomie	edy-
torskim	książki	są	wydawane	przez	lokalne	oficyny,	które	
mają	możliwość	zaprezentowania	swojego	dorobku	na	
TWR.	Oferta	była	bardzo	szeroka:	proza,	poezja,	mono-
grafie	naukowe,	opracowania	historyczne,	albumy.

Podczas	trwania	Targów	odbyły	się	też	spotkania		
z	autorami	książek.	O	monografii	„Leśmin nowoczesny  
i ponowoczesny”	mówił	prof.	nadzw.	Dariusz	Trzesniow-
ski,	dziekan	Wydziału	Filologiczno	–	Pedagogicznego	
naszego	Uniwersytetu,	współredaktor	publikacji,	wraz		
z	Bogusławem	Grodzkim.	Książka	ukazała	się	w	serii	
Radomskie	Monografie	Filologiczne,	początkując	jej	po-
wstanie.	D.	Trześniowski	zaakcentował,	że	przedmiotem	
analiz	i	interpretacji	w	monografii	stały	się	najważniejsze	
obszary	literackiej	aktywności	Leśmiana:	twórczość	po-
etycka,	prozatorska	oraz	dramatyczna,	a	także	eseistycz-
na	i	krytycznoliteracka.	Na	zakończenie	dodał,		
że	publikacja	być	może	stanie	się	inspirująca	dla	zarów-
no	doświadczonych	leśmianologów,	jak	i	dla	miłośników	
literatury,	którzy	dopiero	rozpoczynają	swoją	przygodę	
z	twórczością	tego	intrygującego,	lecz	nieustannie	wy-
mykającego	się	krytycznemu	opisowi	poety.	Spotkanie	
wzbudziło	duże	zainteresowanie	wśród	słuchaczy.	

Do	tradycji	Targów	weszło	wręczenie	laureatom	
nagrody	Literackiej	Miasta	Radomia.	W	kategorii	książka	
naukowa	i	popularnonaukowa	nagrodę	otrzymał		
ks.	Szczepan	Kowalik	za	„Konflikt wyznaniowy w Wierz-
biny. Niezależna parafia w polityce władz PRL w latach 
1962 – 1977”.	Jury	doceniło	profesjonalna	dokumen-
tację,	rzetelny	warsztat	naukowy	autora,	oraz	wartość	
historyczną	i	walory	literackie	książki.	W	kategorii	książ-
ka	literacka	za	najlepsze	uznano	„Pulsary”,	czyli	zbiór	
wierszy	Michała	Sobola.	Jego	poezja	jest	komentarzem	
do	otaczającego	nas	świata,	pełna	refleksji		
i	zadumy	nad	życiem.	
 

(red.)

Czwarta edycja

WYDAWNICTWO 
NA TARGACH REGIONALNYCH

Monografie „Leśmian nowoczesny i ponowoczesny” zaprezentował 
prof. nadzw.Dariusz Trześniowski – dziekan WF-P; obok: Anna Skibisz-

Szymanowska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej i Wojciech 
Bielawski - naczelny redaktor Wydawnictwa UTH Rad.

Wydawnictwo UTH Rad. na  IV Targach Wydawnict Regionalnych 
(Monika Podstawek - CPI i Wojciech Bielawski)
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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

SYMULACJA NUMERYCZNA RUCHU 
CIECZY LEPKIEJ W ZAGŁĘBIENIACH 
Z JEDNĄ PORUSZAJĄCĄ SUIĘ ŚCIANKĄ 
w:	Monografie	Nr	181
Zbigniew Kosma, Bartosz Piechnik, 
Rafał Kalbarczyk
2013,	wyd.	I,	stron	76,	B-5,	26,25	zł

Monografia	 stanowi	 rozwi-
nięcie	 wieloletnich	 badań	
dotyczących	opracowywania	
algorytmów	 wyznaczania	
stacjonarnego	 ruchu	 cieczy	
lepkiej	metodą	sztucznej	ści-
śliwości,	 należącą	 do	 grupy	
znaczących	 metod	 oblicze-
niowych	 mechaniki	 płynów.	
Przestawiono	 efektywne	

algorytmy	 numeryczne	 przeznaczone		
do	wyznaczania	zarówno	stacjonarnego	jak	
i	niestacjonarnego	ruchu	cieczy	lepkiej	wb	
obszarach	dwu-	 i	 trójmiarowych	zagłębień		
z	jedną	poruszającą	się	ścianką.	

CZŁOWIEK W ŚRODOWISKU 
SPOŁECZNYM
Jadwiga Kida
2013,	wyd.I,	stron	140,	B-5,	21	zł

W	 dziewięciu	 rozdziałach	
podręcznika	 zaprezentowa-
no	 m.in.:	 wpływ	 kultury	 in-
dywidualistycznej	 i	 kolekty-
wistycznej	 na	 kształtowanie	
się	 Ja	 i	 jego	 rolę;	 kategorię	
postaw	 i	 wartości;	 zaufanie	
jako	 element	 konstytutywny	
kapitału	 społecznego;	 psy-
chologiczne	aspekty	władzy,	
wpływ	społeczny	i	charakte-

rystykę	 jego	 technik;	podstawowe	 techniki	
i	 mechanizmy	 psychomanipulacji;	 mecha-
nizmy	agresji,	przesłanki	zachowań	prospo-
łecznych	i	postawy	empatyczne.

INFORMATION TECHNOLOGY AND 
ITS APPLICATION IN SCIENCE, 
TECHNOLOGY AND EDUCATION 
Praca zbiorowa pod redakcją Aleksandra 
Jastriebowa, Marii Raczyńskiej i Jacka 
Wołoszyna
2013,	wyd.	I,	stron	352,	B-5

Kolejny	 tom	 monogra-
fii	 z	 cyklu	 „Informatyka		
w	dobie	XXI	wieku”	jest	
cennym	 źródłem	 infor-
macji	 z	 punktu	 widze-
nia	aktualnych	 trendów	
oraz	 zapotrzebowania	
na	 specjalistyczną	 wie-
dzę	 informatyczną.		
W	 części	 pierwszej	 ze-
brano	artykuły	dotyczą-

ce	 tzw.	 obliczeń	 inteligentnych,	w	 których	
mieszczą	 się	 m.in.	 zadania	 związane	 ze	
sztuczną	 inteligencją.	Część	drugą	poświę-
cono	pracom	nad	modelowaniem	i	symula-
cją	pracy	systemów	technicznych,	społecz-
nych	 i	 innych,	 natomiast	 w	 części	 trzeciej	
zamieszczono	 prace	 z	 zakresu	 szeroko	
pojętego	zastosowania	technologii	informa-
tycznych	w	edukacji	i	przemyśle.	

DZIEŚIĘĆ ĆWICZEŃ 
LABORATORYJNYCH Z DRGAŃ 
MECHANICZNYCH
Kazimierz Król, Marcin Wikło
2013,	wyd.	I,	stron	130.	B-5

	 Podręcznik	 zawiera	
podstawy	 teoretyczne		
z	drgań	mechanicznych,	
fotografie	 stanowisk	 la-
boratoryjnych,	 modele	
fizyczne	 i	 matematycz-
ne	układów	drgających	
prezentowanych	na	sta-
nowiskach	 laboratoryj-
nych,	tabele	pomiarowe	

i	pytania	kontrolne.	Ponadto,	w	niektórych	
ćwiczeniach,	zastosowano	metodę	elemen-
tów	 skończonych	 do	 symulacji	 drgań	 oraz	
przytoczono	rozwiązania	 równań	ruchu	za	
pomocą	MathCada.
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SPRAWY  RÓŻNE

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pu-
łaskiego w Radomiu uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej 
do projektu „Budowa zintegrowanego systemu informatycznego 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
i technologii informacyjnych w sektorze nauki”.
												

Umowa	pomiędzy	Uniwersytetem	i	Zarządem	Województwa	
Mazowieckiego	 została	 podpisana	 w	 dniu	 30	 lipca	 2013	
roku.	Całkowita	wartość	projektu	to	4	608	666,23	zł.	Termin	

zakończenia	projektu	zaplanowany	został	na	rok	2014.
Projekt	obejmuje	m.	in.	takie	elementy,	jak:	modernizacja	infor-

matycznej	obsługi	Działu	Kadr,	wdrożenie	nowoczesnych	systemów	
finansowo-księgowych,	 wyposażenie	 w	 narzędzia	 informatyczne	
wspierające	 proces	 budżetowania	 i	 controllingu,	 zmiana	 obiegu	
dokumentów	poprzez	wprowadzenie	e-kancelarii	z	wykorzystaniem	
podpisu	elektronicznego,	informatyzacja	procedur	zamówień	publicz-
nych.	Zaplanowane	zostało	również	wprowadzenie	usprawnień	w	

W dniu 12 grudnia 2013 r. w budynku Auli 
Głównej UTH Rad. odbyła się konferencja 
technologiczna IT Academic Day. Spotkanie 
zostało zorganizowane przez studentów 
naszej uczelni działających w kole nauko-
wym PR.NET. Konferencja odbyła się na 
naszym Uniwersytecie już po raz trzeci 
jako jedna z cyklu imprez informatycznych 
organizowanych na uczelniach w całej 
Polsce.
												

Pierwszy	 cykl	 ITADów	 odbył	 się		
w	2006	 roku.	Konferencje	organizo-
wane	są	na	40	najlepszych	uczelniach	

technicznych.	Gościły	 już	w	następujących	
miastach:	 Łódź,	 Częstochowa,	 Gliwice,	
Poznań,	Wrocław,	Lublin,	Rzeszów,	Radom,	

Nowoczesne technologie informacyjne

IT ACADEMIC DAY
Kraków,	 Toruń,	 Elbląg,	 Gdańsk,	 Koszalin,	
Białystok,	Warszawa,	Sosnowiec,	Nowy	Sącz,	
Szczecin,	Olsztyn.

Prelegentami	na	 ITADach	są	specjaliści		
z	branży	IT.	Spotkać	tam	można	zarówno	pra-
cowników	 firmy	Microsoft,	MVP,	 finalistów	
konkursu	Imagine	Cup,	jak	i	uczestników	kół	
naukowych	czy	wykładowców.

Konferencje	skierowane	są	do	programi-
stów,	specjalistów	IT,	studentów,	wszystkich	
pasjonatów	informatyki,	osób	szukających	in-
formacji	na	temat	produktów	firmy	Microsoft.	
Jednym	 z	 nadrzędnych	 celów	 organizacji	
konferencji	 pod	 agendą	 IT	 Academic	 Day	
jest	 wzbudzenie	 zainteresowania	 techno-
logiami	 informacyjnymi,	 Programowaniem	
i	aktualnie	rozwijanymi	technologiami	oraz	

zachęcenie	studentów	do	aktywnego	włącze-
nia	się	w	działalność	w	kołach	naukowych,	
Grupach	.NET	i	Grupach	IT.

		Tematyka	wykładów	na	naszej	uczelni	
obejmowała	 zagadnienia	 przeznaczone	
zarówno	dla	 specjalistów	 IT	 jak	 i	dla	osób	
dopiero	 rozpoczynających	 swoją	przygodę	
z	technologiami	firmy	Microsoft.	W	ramach	
spotkania	 odbyły	 się	 wykłady	 przedstawi-
cieli	Microsoft	Polska,	przedstawicieli	firm	z	
branży	IT	oraz	studentów.	Oprócz	wykładów		
i	prezentacji	organizatorzy	przewidzieli	licz-
ne	konkursy	dla	uczestników.

Patronat	honorowy	nad	imprezą	objęli:	
rektor	UTH	Rad.	prof.	dr	hab.	inż.	Zbigniew	
Łukasik	 oraz	 prezydent	 Radomia	 Andrzej	
Kosztowniak.

Michał Czyżewicz

Unijne dofinansowanie

INFORMATYCZNY 
SYSTEM UCZELNI

zarządzaniu	posiadanymi	nieruchomościami,	gospodarką	magazy-
nową,	ewidencją	i	wyceną	środków	trwałych,	wdrożenie	systemów	
informatycznych	 wspierających	 proces	 planowania	 i	 realizowania	
działalności	badawczej	oraz	rozliczania	projektów	dofinansowanych	
ze	 środków	 bezzwrotnych.	 Projekt	 zakłada	 wprowadzenie	 kon-
trolowanej	dystrybucji	 informacji	 o	 studentach	 i	 absolwentach	na	
rynku	pracy	poprzez	elektroniczne	zarządzanie	informacją	o	jakości	
kształconej	kadry	oraz	monitoring	zainteresowania	ofertą	edukacyjną	
uczelni.	W	ramach	projektu	zostanie	też	przeprowadzona	moderni-
zacja	sprzętu	komputerowego.

Projekt	jest	współfinansowany	przez	Unię	Europejską	ze	środków	
Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego	w	ramach	Regional-
nego	Programu	Operacyjnego	Województwa	Mazowieckiego	2007-
2013,	Działanie	2.1	Przeciwdziałanie	wykluczeniu	informacyjnemu	
Priorytet	2	„Przyspieszenie	e-Rozwoju	Mazowsza”.

Michał Czyżewicz
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Już po raz XII Uczelniana Rada Samorządu 
Studenckiego Uniwersytetu Technologicz-
no-Humanistycznego im Kazimierza Puła-
skiego oraz Rada Uczelniana Zrzeszenia 
Studentów Polskich, działająca przy Uni-
wersytecie, zorganizowały akcję „DOBRE 
ANIOŁY”, mającą na celu zbiórkę zabawek 
i słodyczy dla dzieci z Rodzinnych Domów 
Dziecka.
								

Pierwszym	etapem	akcji była	zbiórka	na	
wydziałach	Uniwersytetu,	która	odby-
wała	się	w	dniach	02	-	07	grudnia	2013	

r.	Słodycze	 i	zabawki	można	było	 również	
przynosić	bezpośrednio	do biura	ZSP.	W	ra-
mach	akcji	udało	się	przygotować	36	paczek	
ze	 słodyczami	 i	 zabawkami,	 jak	 i	 również	
bonami	upominkowymi	od	sponsorów.

Drugim	 etapem akcji	 było	 przyjęcie	
Mikołajkowe	zorganizowane	przez	studen-
tów	Uniwersytetu	w	K.S.	„Alibi”	w	dniu	08	
grudnia	2013	r. Na	przyjęciu	Mikołaj	wręczył	
dzieciom	 z	 Rodzinnych	 Domów	 Dziecka	
przygotowane	 przez	 studentów	 paczki.	
Później	wszyscy	wzięli	udział	we	wspaniałej	
zabawie,	 która	 trwała	 blisko	 trzy	 godziny.	
Było	wiele	atrakcji,	a	także	ciekawe	konkursy	
z	mnóstwem	słodkich	nagród.	

Organizatorzy	 akcji,	 czyli	 Zrzeszenie	
Studentów	Polskich	oraz	Samorząd	Studenc-
ki	 w	 imieniu	 zaproszonych	 dzieci	 składają	
podziękowania	 sponsorom,	 którzy	 wsparli	
tegoroczną	 akcję,	 tj:	 Aquapark	 Radom,	
Kinderplaneta,	Hula	Park	 i	Kraina	Marzeń.	
Akcję	 propagowały	 media:	 Radio	 Rekord	
oraz		portal	CoZaDzień.	

Specjalne	 podziękowania	 w	 imieniu	
organizatorów	Redakcja	czasopisma	przeka-
zuje	studentom	oraz	pracownikom	Uniwer-
sytetu	za	wzięcie	udziału	w	XII	edycji	akcji	
„Dobre	Anioły”.	

Wojciech Bielawski

DOBRE ANIOŁY

Słodycze i zabawki dla dzieci Studenci
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 W dniu 10 grudnia 2013 r. zostały ogło-
szone wyniki przyznania Stypendium 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Studenci, którzy otrzymali stypendium, 
uzyskali w rankingu co najmniej 35,75 
pkt. Stypendia zostały przyznane na rok 
akademicki 2013/2014. Uniwersytet Tech-
nologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu uzyskał najlepszy 
wynik w regionie pod względem liczby 
stypendystów.
						

Wysokość	stypendium,	niezależnie	
od	 okresu	 przyznania,	 wynosi	
14.000	zł	–	w	przypadku	studen-

tów	i 22.000	zł	–	w	przypadku	doktorantów. 
Stypendia	zostaną	wypłacone	jednorazowo	
przez	uczelnię.	Studenci	zostali	ocenieni	za:	
publikacje	 naukowe,	 udział	 w	 projektach	
badawczych,	wystąpienia	na	konferencjach	
naukowych,	nagrody	i	wyróżnienia	w	kon-
kursach	o	zasięgu	międzynarodowym.

Prestiżowe	 Stypendia	 Ministra	 	 za	 wy-
bitne	 osiagnięcia	 w	 nauce	 otrzymało	 8	
studentów		Wydziału	Ekonomicznego	UTH	
Rad.:	Marlena Kozieł - I rok II stopnia  Ad-
ministracja, Urszula Król – I rok II stopnia 
Administracja, Marcin Nowak – II rok II 
stopnia Ekonomia, Julita Romanowska – III 
rok I stopnia Administracja, Kinga Włodar-
czyk - I rok II stopnia Administracja, Emilia 
Wójcik - I rok II stopnia Administracja, Ewelina 
Tomaszewska - I rok II stopnia Administracja  
i Paulina Kacprowicz - III rok I stopnia Tury-
styka i rekreacja.

Stypendyści	 to	 studenci	 kierunku	 Ad-
ministracja.	Wszyscy	są	członkami	SKN	Ad-
ministratywistów.	 Opiekunami	 naukowymi	
studentów	są	ks.	prof.	Sławomir	Fundowicz	
i	mgr	Paweł	Śwital.	

(red.)

Najlepssi w Uniwersytecie
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Dr	Maria	Lidia	Jesionek	jest	absolwentką	Wydziału	Chemii	Uni-
wersytetu	Warszawskiego.	W	1969	roku	rozpoczęła	pracę	na	Wy-
dziale	Technologii	Obuwia	i	Garbarstwa.	Od	podstaw	organizowała	
Laboratorium	Chemii	Fizycznej	w	budynku	przy	ul.	Malczewskiego	
22	a	w	latach	1972-1974	-	Laboratorium	Analizy	Instrumentalnej.	
Od	1974	roku	rozpoczęła	zaoczne	studia	doktoranckie	w	Instytu-

Post Mortem

dr MARIA LIDIA JESIONEK
 (1944 -2013)

cie	Chemii	Fizycznej	PAN	w	Warszawie.	Pracę	doktorską	obroniła	
w	1980	 roku.	Od	1984	 roku	kierowała	Laboratorium	Badań	Śro-
dowiska.

W	latach	1991-1994	brała	udział	w	prowadzonym	przez	Wy-
dział	Materiałoznawstwa	 i	Technologii	Obuwia	programie	Tempus	
Project	 2366,	 odbywając	 wiele	 zagranicznych	 staży	 i	 kierując	 na	
uczelni	tym	programem	w	ostatnim	roku	jego	trwania.	Zdobyte	do-
świadczenia	wykorzystała	w	organizacji	Laboratorium	Badania	Po-
wietrza	w	nowo	utworzonej	Katedrze	Ochrony	Środowiska.

W	latach	dziewięćdziesiątych	zorganizowała	studia	podyplomo-
we	dla	nauczycieli	z	ekologii	i	ochrony	środowiska.	Była	współau-
torem	 programu	 studiów	 dla	 nowego	 kierunku	 Zarządzanie	 i	 In-
żynieria	Produkcji,	który	funkcjonował	na	wydziale	do	2012	roku.		
W	latach	1999-2005	była	prodziekanem	WMiTO	ds.	studenckich.	

Jest	autorką	2		podręczników	oraz	ponad	30	prac	badawczych	
z	zakresu	korozji	i	zanieczyszczeń	powietrza.	Była	wielokrotnie	wy-
różniona	nagrodami	rektorskimi	oraz	w	1999	roku	odznaczona	Zło-
tym	Krzyżem	Zasługi.

											W	zmarłej	społeczność	Wydziału	Materiałoznawstwa,	
Technologii	 i	Wzornictwa	 traci	 szanowaną	Koleżankę	 i	 cenionego	
Nauczyciela.

Dziekan oraz pracownicy 
Wydziału Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa


