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Od Redakcji      

We have prepared two pages of the maga-
zine in English. They contain informati on from 
the Polish version of ‘Courier”, presented in 
a very condensed way.The editors hope that the 
group of our readers will expand to include new 
recipients, this ti me foreign-language readers.

Redakcja “Kuriera” włączyła się w proces 
umiędzynarodawiania uczelni i przeznaczyła   
cztery łamy dla czytelników obcojęzycznych. 
Informacje tam zawarte są niezwykle skonden-
sowane, ale, mamy nadzieję, pozwolą nowym 
czytelnikom na bliższe zapoznanie się z naszym 
Uniwersytetem. 

Współczesna uczelnia nie może funkcjono-
wać w izolacji. Środowisko akademickie, musi 
uczestniczyć w wymianie międzynarodowej, 
w prowadzeniu wspólnych badań naukowych, 
stając się ważnym elementem procesów globa-
lizacyjnych (mówi o tym prorektor Waldemar 
Nowakowski w wywiadzie „Umiędzynaro-
dawianie Uniwersytetu” (str 8). Wpisują się 
w ten proces także teksty: „O kulturze i mediach” 
(str. 28), „Wykłady międzynarodowe” (str. 27), 
„Studentki w Düsseldorfi e” (str. 52). 

Pandemia, Covid, to najczęściej używane sło-
wa w ostatnich dwóch latach. Kryją się za nimi: 
lęk, frustracja, zaburzone relacje międzyludzkie 
a także dramaty. Jednocześnie oswajamy się 

z wirusem i staramy się żyć tak, jak zawsze do tej 
pory. Gdy spojrzymy na zawartość tego numeru 
„Kuriera”, to widzimy, że aktywność naszego Uni-
wersytetu nie maleje. Wprost przeciwnie – dzieje 
się naprawdę dużo. Tak, jakby zduszone przez 
ostatnie lata, jeszcze wtedy wcale nie pandemicz-
ne, energia, kreatywność, motywacja nareszcie 
znalazły swoje miejsce w krwioobiegu uczelni. 
Dlatego, jak mawiał klasyk – róbmy swoje! 

Schyłek 2021 roku zdominowany został przez 
uroczyste obchody 40. rocznicy strajku w Wyższej 
Szkole Inżynierskiej, poprzedniczce Uniwersyte-
tu. Oddano hołd niezłomnym, którzy nie wahali 
się zaryzykować i dali przykład, że są wartości 
w naszym życiu, o które trzeba zawsze walczyć, 
bo one determinują naszą tożsamość (str. 15). 
Oddano do użytku Collegium Anatomicum przy 
Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 
(str. 14); Współpraca z Uniwersytetem Mateja 
Bela ze Słowacji jest coraz bardziej owocna 
(str. 20); E-drivetour (str. 30); Radomski Uniwer-
sytet Dzieci i Młodzieży (str. 36); „Grand Prix dla 
Brzegowego” (str. 33); Studenci – laureaci nagro-
dy The School of Excellence (str. 22). 

Wojciech Bielawski
naczelny redaktor

„KURIER UNIWERSYTECKI” 
and The „UNIVERSITY COURIER”
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„Kurier Uniwersytecki” /  the “University Courier” 
is a journal of the Kazimierz Pulaski University 
of Technology and Humaniti es in Radom.It has 
existed since 2000.Currently, from 2021 as “Kurier 
Uniwersytecki” /  the “University Courier”. It documents 
the most important events in the life of the university.
We write about the scienti fi c achievements of 
university employees, research projects,  functi oning 
of the academic community, and students’ life.
We have prepared two pages of the magazine in 
English. They contain informati on from the Polish 
version of ‘Courier”, presented in a very condensed 
way. The editors hope that the group of our readers 
will expand to include new recipients, this ti me 
foreign-language readers.

editor-in-chief 
of the magazine

Wojciech Bielawski

In the issue 4/2021 we write, among othersabout:

Pages 6-7 are devoted to university management 
issues - senate meeti ngs and legal acts issued 
by the University. There is also a rector’s chronicle.

Pages 8-13 In the regular column „Alone with ...” 
interviews with: the Vice-Rector for Science and 
Internati onal Cooperati on, professor Waldemar 
Nowakowski - about the cooperati on of our University 
with foreign universiti es and Włodzimierz Dobrowolski, 
chairman of the Social Initi ati ve Committ ee of the 40th 
Anniversary of the Strike in WSI Radom - about the 
anniversary of the strike in 1980/81.

Page 13 List of Kazimierz Pulaski University 
of Technology and Humaniti es in Radom journals - 
scored in the list of scienti fi c journals and reviewed 
materials from internati onal conferences.

Pages 14-15 Collegium Anatomicum was opened at 
the Faculty of Medical Sciences and Health Sciences.
Anatomy classes will be held in a modern mortuary.

Pages 15-18 is devoted to the celebrati on of the 40th 
anniversary of the strike at the Higher School 
of Engineering, the predecessor of the present 

University. It was the longest (49 days) sit-in strike 
in the history of the Polish People’s Republic.

Page 20 Establishing cooperati on by our University with 
the Matej Bel University in Banska Bystrica (Slovakia).

Page 22 EXCELLENCE INVENTION AWARD in the 
HEALTHY SOCIETY category for an innovati ve soluti on 
by scienti sts from the Faculty of Chemical Engineering 
and Commodity Science and the Faculty of Medical 
Sciences and Health Sciences of our university - a face 
mask in the form of  mousse.

Page 26 During the XXII Nati onal Congress 
of the Polish Economic Society 
(PTE – PolskieTowarzystwo Ekonomiczne), new 
authoriti es were elected. The members of the 
Scienti fi c Council of PTE include: prof. dr hab. Sławomir 
Bukowski, Rector of the University of Technology and 
Humaniti es in Radom and prof. Marzanna Lament, 
Dean of the Faculty of Economics and Finance.

Page 27 On November 22-26, 2021, the Faculty 
of Philology and Pedagogy was visited by two foreign 
lecturers from the University of Presov (Slovakia).
The visit was carried out under the Erasmus + program.

Page 28 Internati onal lectures by University employees 
for students of foreign universiti es 
via internet applicati ons. 
Pages 30-31 Our University - a partner of the European 
Edrivetour consorti um. It is an educati onal project 
on electromobility.As part of the project, students 
from Greece, Romania and our University will create 
an internati onal team that will study electromobility 
together during two courses (in 2022) in Thessaloniki 
(Greece) and in Radom.

Pages 33-35 Successes of our lecturers. At the 
15th Internati onal Autumn Art Salon in Ostrowiec 
Świętokrzyski, the winner of the main prize, i.e. the 
Grand Prix, was prof. Andrzej Brzegowy, from the 

Rector of the Kazimierz Pulaski University of Technology and 
Humaniti es in Radom - prof. Sławomir Bukowski and Rector of the 
Matej Bel University in Banska Bystrzyca - prof. Vladimír Hiadlovský 

sign  a cooperati on agreement between both universiti es
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Faculty of Arts for the sculpture enti tled “Animal” 
At the internati onal Andriolli drawing competi ti on (one 
of the greatest graphic arti sts of the second half of the 
19th century), an honorary menti on for his works was 
given to prof.Andrzej Markiewicz, Dean of the Faculty 
of Arts.

Pages 35-36 Students of medicine (Medical students) 
at the University of Technology and Humaniti es 
in Radom will have classes with specialists from 
the Radom Cancer Center.Students have already started 
their internships in a hospital oncology clinic, in the 
departments of radiotherapy, oncology and oncology 
surgery, as well as in the operati ng theater.

Pages 36-37 The Children and Youth University 
of Radom was established at our university. Its primary 
goal is to improve the competencies of primary and 
secondary school students through their parti cipati on 
in classes organized by UTH Radom.

Pages 37-38 The Faculty of Mechanical Engineering 
of our University and the Faculty of Law and 
Administrati on have signed contracts with high schools 
in Skarżysko Kamienna and Starachowice. High school 
students will parti cipate in didacti c and laboratory 
classes conducted at these faculti es as well as in 
scienti fi c and popular science events organized by 
the faculti es.

The following scienti fi c conferences were held 
at the University: 
Page 38 Polish Nati onal Scienti fi c Conference: 
“Professional Secrecy of Lawyers, Doctors, Journalists”.
Radom, October 22, 2021.Organizer: Faculty of Law and 
Administrati on. 

Page 39 Internati onal Scienti fi c Conference “Educati on 
in the era of a pandemic” Radom, 18-19 November 
2021.Organizer of the conference: Department of 
Pedagogy and Psychology from the Faculty of Philology 
and Pedagogy of the UTH Rad.,

Pages 40-41 Scienti fi c Conference “Business and 
Science in the Era of the Industry of the Future”. 
Radom, November 16, 2021. Organizer: Faculty 
of Mechanical Engineering.

Page 42 Nati onal Scienti fi c Conference “Searching 
for Truth in a Civil Trial - Ideal or Reality?”.Radom, 
November 25-26, 2021. Organizers of the conference: 
the Department of Private Law of the Faculty of Law 
and Administrati on of UTH Radom.

Page 43 24th Internati onal Conference | TRANSCOMP 
2021. Zakopane, 6 - 8 December 2021. Organizers: 
Faculty of Transport, Electrical Engineering and 

Computer Science,  Committ ee of Transport of the 
Polish Academy of Sciences.

Page 44 IX Internati onal Scienti fi c Conference „World 
Economy - Challenges of the 21st Century”, Radom, 
16 December 2021. Organizers of the conference: the 
Department of Business and Internati onal Finance and 
the Department of Finance and Insurance.

Page 45 In the column devoted to  science, research 
and essays, we present an arti cle by Grzegorz Zieliński 
PhD „Personal data protecti on while  working remotely 
in local government administrati on  in the ti mes of the 
COVID-19 epidemic”. 

Page 48 On November 18, 2021, Krzysztof Marek Bak’s 
exhibiti on “100x70” was opened at the University’s 
Rogatka Gallery. Its author is a graphic designer, creator 
of over 1900 bookplates and graphics. 

Page 49 New publicati ons of the UTH Radom Publishing 
House.

Page 50 In November,English philology students 
parti cipated in an internati onal conference enti tled 
‘Integrati ng Telecollaborati on and Project-based 
Learning in Foreign Language Classes’. Three of our 
students won the second place in the internati onal fi lm 
competi ti on. The conference and the fi lm competi ti on 
were held as part of the project “Stepping up to Global 
Challenges, Learning English while Fighti ng COVID19”.

Page 51 English philology students received the award 
“The School of Excellence” for their involvement 
in the “Climate Acti on Project 2021”.It is a global 
student-centered project initi ated by Take Acti on 
Global, a US-based non-profi t organizati on.

Page 53 On 6-8 December, students of Internal Security 
and students of Pedagogy of Care and Educati on took 
part in the 16th UN World Digital Summit IGF 2021 
under the slogan “Internet United”, hosted for the fi rst 
ti me by Poland. 

translati on
Joanna Łęcka
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Senat
REKTOR, SENAT, BIURO REKTORA

Organizacja

OSIEMNASTE POSIEDZENIE SENATU 
(25.11.2021)

Uchwały Senatu UTH Radom:
1) Nr 000-18/1/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie: 
 przyjęcia uzupełnionej i poprawionej rozpra-

wy doktorskiej Pani mgr Martyny Mostow-
skiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

2) Nr 000-18/2/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. 
w sprawie: 

 przyjęcia rozprawy doktorskiej Pana mgr. An-
drzeja Piotra Gumieniczka i dopuszczenia jej 
do publicznej obrony

3) Nr 000-18/3/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. 
w sprawie: 

 nieprzyjęcia poprawionej i uzupełnionej roz-
prawy doktorskiej Pani mgr Joanny Bugajew-
skiej i niedopuszczenia jej do publicznej obro-
ny

4) Nr 000-18/4/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. 
w sprawie: 

 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktor-
skiej Pana mgr. inż. Karola Kuczyńskiego

5) Nr 000-18/5/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. 
w sprawie: 

1)  powołania komisji doktorskiej ds. prze-
wodu doktorskiego Pana mgr. inż. Karola 
Kuczyńskiego,

2) upoważnienia komisji doktorskiej do podję-
cia uchwał w sprawie:
- przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopusz-

czenia jej do publicznej obrony,
- przyjęcia publicznej obrony rozprawy 

doktorskiej
6) Nr 000-18/6/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie: 
 powołania komisji egzaminacyjnych do prze-

prowadzenia egzaminów doktorskich dla 
Pana mgr.  inż. Karola Kuczyńskiego

7) Nr 000-18/7/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. 
w sprawie: 

 wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 000-
16/15/2021 Senatu UTH Radom z dnia 
19 października 2021 r. w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia 
egzaminów doktorskich dla Pana mgr. inż. 
Piotra Szymczaka

8) Nr 000-18/8/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. 
w sprawie: 

 zatwierdzenia sprawozdania z realizacji stra-
tegii rozwoju Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 

w Radomiu za lata 2017-2021
9) Nr 000-18/9/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie: 
 wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej 

Pani mgr Agnieszki Pietrzykowskiej

DZIEWIĘTNASTE POSIEDZENIE SENATU 
(15.12.2021)

1) Nr 000-19/1/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. 
w sprawie: 

 przyjęcia publicznej obrony rozprawy dok-
torskiej Pani mgr inż. Magdaleny Woźniak - 
uczestnika stacjonarnych studiów doktoranc-
kich na Wydziale Ekonomii i Finansów

2) Nr 000-19/2/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. 
w sprawie: 

 nadania Pani mgr inż. Magdalenie Woźniak 
stopnia doktora nauk społecznych w dyscypli-
nie nauki o zarządzaniu i jakości

3) Nr 000-19/3/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. 
w sprawie: 

 wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr 
inż. Magdaleny Woźniak

Aneta Mirosz
dyrektor Biura Rektora

Zarządzenia Rektora

R-61/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. 
w sprawie: 
 powołania w Uniwersytecie Technologiczno-

Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu Pełnomocników ds. Współpracy 
z Gospodarką

R-62/2021 z dnia 16 listopada 2021 r.
w sprawie: 
 ustalenia w 2022 roku dodatkowych dni  wol-

nych od pracy
R-63/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie: 
 utworzenia studiów podyplomowych – „Ra-

chunkowość i podatki”  
R-64/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie:
 utworzenia studiów podyplomowych - „Inno-

wacyjne zarządzanie biznesem”
R-65/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie:
 utworzenia studiów podyplomowych - „Psycho-

logia biznesu”
R-66/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie:
 utworzenia studiów podyplomowych - „Zarzą-

dzanie podmiotami leczniczymi”

R-67/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. 
w sprawie:
 ustalenia wysokości opłat za udział w zajęciach 

Radomskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży 
UTH Radom

R-68/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. 
w sprawie:
 ogłoszenia załącznika Nr 1 na rok akademicki 

2021/2022 do Regulaminu świadczeń dla 
studentów Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w 
Radomiu

R-69/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. 
w sprawie:
 uruchomienia środków fi nansowych na wypłatę 

stypendiów doktoranckich, ustalenia wysokości 
tych stypendiów oraz kwoty ich zwiększenia z 
dotacji na dofi nansowanie zadań projakościo-
wych dla uczestników studiów doktoranckich

R-70/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. 
w sprawie:
 włączenia szkolenia pt. „Warunki zakładania 

i prowadzenia działalności gospodarczej w 
wybranych krajach Unii Europejskiej” do ofer-
ty szkoleń  realizowanych przez Uniwersytet 
Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza 
Pułaskiego  w Radomiu

R-71/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

 w sprawie:
 likwidacji studiów podyplomowych w zakresie 

„Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabili-
tacja osób z niepełnosprawnością intelektual-
ną”

R-72/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. 
w sprawie:
 zakupu środków trwałych i wartości niemate-

rialnych i prawnych ze środków Uczelni
R-73/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. 
w sprawie:
 powołania Rady Nadzorującej Akademickiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimie-
rza Pułaskiego w Radomiu

Aneksy do zarządzeń

Aneks nr 8 z dnia 15 listopada 2021 r. do Zarządze-
nia R-32/2019 w sprawie:

 powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej 
w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycz-
nym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Aneks nr 1 z dnia 23 listopada 2021 r. do Zarządze-
nia R-42/2020 w sprawie:

 powołania Zespołu ds. gospodarki odpadami 
w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycz-
nych im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
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REKTOR, SENAT, BIURO REKTORA

KRONIKA REKTORSKA 
(listopad- grudzień 2021 roku)

Aneks nr 1 z dnia 23 listopada 2021 r. do Zarządze-
nia R-61/2021 w sprawie:

 powołania w Uniwersytecie Technologiczno-
Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu Pełnomocników ds. Współpracy z 
Gospodarką

Aneks nr 1 z dnia 6 grudnia 2021 r. do Zarządzenia 
R-10/2021 w sprawie:

 zatwierdzenia wzorów odpisów uczelnianego 
dyplomu ukończenia studiów pierwszego stop-
nia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich w tłumaczeniu na języki 
obce

Aneks nr 1 z dnia 6 grudnia 2021 r. do Zarządzenia 
R-42/2021 w sprawie:

 powołania Komisji Etyki Badań Naukowych w 
Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycz-
nym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Aneks nr 1 z dnia 6 grudnia 2021 r. do Zarządzenia 
R-64/2020 w sprawie:

 powołania w UTH Radom Pełnomocników 
Rektora ds. Dyscyplin Naukowych, w których 
prowadzona jest działalność naukowa

Aneks nr 1 z dnia 6 grudnia 2021 r. do Zarządzenia 
R-32/2018 w sprawie:

 obowiązku składania przez pracowników UTH 
Radom oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie, 
w której prowadzą działalność naukową oraz 
oświadczeń o upoważnieniu UTH Radom do 
zaliczenia ich do liczby pracowników prowadzą-
cych działalność naukową w danej dyscyplinie

Aneks nr 7 z dnia 9 grudnia 2021 r. do Zarządzenia 
R-6/2020 w sprawie:

 powołania Komisji Wyborczych Podstawowych 
Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu

Aneks nr 2 z dnia 20 grudnia 2021 r. do Zarządzenia 
R-71/2020 w sprawie:

 powołania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimie-
rza Pułaskiego w Radomiu na okres kadencji 
2021-2023

Aneks nr 8 z dnia 20 grudnia 2021 r. do Zarządzenia 
R-6/2020 w sprawie:

powołania Komisji Wyborczych Podstawowych 
Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu

Polecenia służbowe 

Polecenie służbowe nr 8 z dnia 6 grudnia 2021 r. 
w sprawie:

 przeprowadzenia  inwentaryzacji rocznej  w  jed-
nostkach  organizacyjnych  Uczelni

Aneta Mirosz
dyrektor Biura Rektora

3 listopada - rektor prof. Sławomir Bukowski oraz dziekan Wydziału 
Mechanicznego dr hab. inż.  Andrzej Puchalski, prof. UTH Rad. podpi-
sali umowę o współpracy z I LO im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku 
Kamiennej.

8 listopada – spotkanie rektora prof. S. Bukowskiego z europosłem 
Adamem Bielanem poświęcone planom rozwoju naszego Uniwersy-
tetu. 

17 listopada -  podpisanie umowy o współpracy Wydziału Nauk Me-
dycznych i Nauk o Zdrowiu  z Radomskim Centrum Onkologii. Umowę 
podpisali rektor prof. Sławomir Bukowski, oraz Dorota Ząbek, dyrektor 
Radomskiego Centrum Onkologii.

22 listopada - rektor uczestniczył w uroczystym otwarciu Collegium 
Anatomicum przy Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UTH 
Rad. 

22 listopada - rektor prof. Sławomir Bukowski uczestniczył w uro-
czystości oddania pawilonu zabiegowego w Szpitalu Powiatowym 
w Pionkach. 

24 listopada - podpisanie przez rektora prof. Sławomira Bukowskie-
go umowy o współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, które reprezentował dyr. Bo-
gusław Tundzios. W spotkaniu wzięła udział  wiceprezydent Radomia 
Katarzyna Kalinowska. 

27 listopada -  rektor wziął udział  w konferencji „Polska i Mołdawia. 
Wspólna Przyszłość” w  Baranowie Sandomierskim. 

30 listopada - podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwer-
sytetem Technologiczno-Humanistycznym a CBRE Corporate Outso-
urcing Sp. z o.o. W jej ramach będą realizowane wspólne przedsię-

wzięcia naukowo-badawczo-wdrożeniowe oraz edukacyjne. Umowę 
podpisali rektor prof. Sławomir Bukowski i Grzegorz Sturzbecher – dy-
rektor zarządzający CBRE GWS Polska. 

2 grudnia - spotkanie władz Uczelni na czele z rektorem prof. S. Bu-
kowskim z przedstawicielami władz Mazowsza w sprawie przyszłości 
kształcenia na kierunku lekarskim, prowadzonym na Wydziale Nauk 
Medycznych i Nauk o Zdrowiu UTH Rad. 

6 grudnia – rektor otworzył międzynarodową konferencję naukową 
TRANSCOMP w Zakopanem. Jej organizatorem jest Wydział Trans-
portu, Elektrotechniki i Informatyki. 

9 grudnia – rektor uczestniczył w uroczystych obchodach 40. roczni-
cy strajku w Wyższej Szkole Inżynierskiej z udziałem przedstawicieli 
kancelarii prezydenta RP, europosłów, posłów, przedstawicieli władz 
wojewódzkich i samorządowych. 

13 grudnia – rektor prof. Sławomir Bukowski i dr Robert Makuch – 
kierownik Katedry Kultury Fizycznej UTH Rad. uczestniczyli w spotka-
niu z wiceprezydentem Radomia Mariuszem Tyczyńskim poświęco-
nym współpracy w zakresie sportu i kultury fi zycznej. 

15 grudnia – wizyta rektora prof. Sławomira Bukowskiego w MEiN 
i spotkanie z ministrem prof. Przemysławem Czarnkiem. Omawiano 
sprawy związane z rozwojem Wydziału Nauk Medycznych i Nauk 
o Zdrowiu. 

16 grudnia - rektor przewodniczył komitetowi naukowemu IX Mię-
dzynarodowej Konferencji Naukowej  „Gospodarka światowa – wy-
zwania XXI wieku”

Justyna Ćwiertnia
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Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. inż. Waldemar Nowakowski, prof. UTH Rad. 
(z prawej) i Wojciech Bielawski naczelny redaktor „Kuriera Uniwersyteckiego” 

Obecne czasy wymuszają na polskich 
uczeniach coraz silniejsze związki 
z uczelniami zagranicznymi w ra-
mach np. umów dwustronnych lub 
innych europejskich programów. 
Jakie są korzyści dla naszego Uni-
wersytetu z takiej współpracy? 
Współpraca międzynarodowa jest 
jednym z zadań realizowanych przez 
naszą uczelnię. Przyjmuje ona różny 
charakter, od programów takich jak 
np. Erasmus+ po umowy partner-
skie. W ramach programu Erasmus+ 
zapewniona jest mobilność pra-
cowników i studentów, możliwość 
realizowania projektów unijnych 
oraz odbywania praktyk studenckich. 
Niemniej ważne są również umowy 
dwustronne zawierane pomiędzy 
uczelniami, które pozwalająnie tylko 
na realizację wcześniej wskazanych 
celów, ale również na prowadze-
nie wspólnych badań naukowych, 
organizowanie konferencji, czy też 
publikacje naukowe. Zadaniem naszej 
uczelni jest przygotowanie młodych 
osób do podejmowania przez nich 
nowych wyzwań oraz realizacji karie-
ry zawodowej. Przystąpienie Polski 
do Unii Europejskiej, a także prze-
miany technologiczne i gospodarcze 
w skali globalnej wymuszają wzrost 
poziomu wykształcenia. Myślę, 
że dobrym przykładem może być 
gwałtowny rozwój centrów outso-

„Żyjemy w rewolucyjnych czasach, a przynajmniej w okresie rewolucji „Przemysłu 4.0”. Dlatego też dąży-
my do tego, aby stać się społeczeństwem informacyjnym, gdyż tylko wtedy będziemy zdolni wprowadzać 
kolejne zmiany i innowacje produktowe, procesowe i organizacyjne.”

UMIĘDZYNARODAWIANIE 
UNIWERSYTETU

(z dr. hab. inż. Waldemarem Nowakowskim, prof. UTH Rad. – prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą, 
rozmawia Wojciech Bielawski)
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urcingu i off shoringu biznesowego 
w Polsce i związane z tym duże zapo-
trzebowanie rynku pracy na osoby 
posiadające odpowiednie kompe-
tencje, w tym językowe. Dlatego też 
uważam, że głównym benefi cjentem 
umiędzynarodowienia polskich uczel-
ni są studenci. Z drugiej zaś strony 
właściwe reagowanie na potrzeby 
rynku pracy wymusza zwiększenie 
aktywności naszej uczelni na arenie 
międzynarodowej.

Obecnie naukowcy, jak i studenci 
stają się niemalże obywatelami 
świata uczestnicząc z partnerami 
zagranicznymi, czy to w bada-
niach naukowych, wykładach, czy, 
w przypadku studentów, studiując 
w uczelniach partnerskich. Możemy 
mówić zatem o przełomie w mental-
ności, że ten sposób pracy i studio-
wania staje się normą dostępną dla 
wszystkich?
Żyjemy w rewolucyjnych czasach, 
a przynajmniej w okresie rewolucji 
„Przemysłu 4.0”. Dlatego też dążymy 
do tego, aby stać się społeczeństwem 
informacyjnym, gdyż tylko wtedy 
będziemy zdolni wprowadzać kolejne 
zmiany i innowacje produktowe, pro-
cesowe i organizacyjne. Nie sposób 
to osiągnąć będąc w izolacji, a tym 
samym środowisko akademickie, 
uczestnicząc w wymianie między-
narodowej, prowadzeniu wspólnych 
badań naukowych, staje się ważnym 
elementem procesów globalizacyj-
nych. Myślę, że są to powiązanie 
mechanizmy, z jednej strony ciągłe 
dążenie do poprawy standardu życia, 
które wymusza zmiany w obszarach: 
– produkcyjnym i organizacyjnym, 
a te następnie wpływają na potrzeby 
w zakresie podnoszenia poziomu 
kształcenia i zdobywania nowych 
kompetencji. W konsekwencji prowa-
dzi to do sytuacji, w której nabywanie 
umiejętności i kształcenie odbywa się 
przez całe życie.
W wielu polskich uczeniach jest duża 
rywalizacja, żeby móc kontynuować 
naukę w uczelni zagranicznej. Nadal 
tylko niewielka liczba naszych stu-

dentów korzysta z programu Era-
smus+, który umożliwia studiowanie 
za granicą.  Co jest tego przyczyną?
Myślę, że jest to proces bardziej 
złożony niż tylko obawa przed czymś 
nowym, co może wydawać się trud-
ne, czy też niskie kompetencje ję-
zykowe. Według mnie negatyw-
ne decyzje odnośnie studiowania 
w uczelni zagranicznej mogą również 
wynikać z przyjętego w Polsce syste-
mu bolońskiego. Dla większości kie-
runków studia zostały podzielone na 
studia licencjackie i magisterskie oraz 
studia doktoranckie. Na pierwszym 
stopniu studenci poznają uczelnię, 
zapoznają się z zasadami studiowania 
i mogą mieć obawy przed podjęciem 
studiów za granicą, o których wcze-
śniej wspomniałem. Dlatego też na 
pierwszym stopniu studenci najczę-
ściej wybierają studia stacjonarne. 
Sytuacja zmienia się po uzyskaniu 
tytułu licencjata lub inżyniera. Rynek 
pracy jest na tyle chłonny, że bardzo 
często osoby te podejmują pracę 
zawodową i decydują się na konty-
nuację nauki na drugim stopniu, na 
studiach niestacjonarnych. W takiej 
sytuacji pogodzenie swojej kariery 
zawodowej ze studiowaniem na 
uczelni zagranicznej jest niezwykle 
utrudnione. Nie wiem, czy jest to 
główna przyczyna tej sytuacji, ale 
niewątpliwie ma na nią wpływ.

Coraz więcej cudzoziemców studiuje 
na naszym Uniwersytecie. Mamy 
bogatą ofertę dydaktyczną, bardzo 
dobrą bazę socjalną i stosunkowo 
nie tak duże koszty utrzymania 
w porównaniu z innymi, dużymi 
ośrodkami akademickimi. Jakie 
jeszcze trzeba podjąć działania, aby 
zwiększyć liczbę studentów zagra-
nicznych kształcących się w naszej 
uczelni?
Umiędzynarodowienie naszej uczelni 
to oczywiście nie tylko mobilność 
jej pracowników i studentów, ale 
również podejmowanie studiów 
przez cudzoziemców. Zainteresowa-
nie studentów z zagranicy wynika 
głównie z niskich kosztów kształcenia 

i umożliwienia wjazdu do Unii Euro-
pejskiej. Dlatego też najwięcej mamy 
studentów z Ukrainy i Białorusi. Nie-
wątpliwym atutem jest również uzna-
walność dyplomów polskich uczelni 
w innych krajach. Nie zmniejsza 
się zainteresowanie studiowaniem 
w Polsce mimo panującej pandemii 
i tak też jest na naszej uczelni. Nie-
mniej jednak planujemy podejmo-
wać działania zwiększające liczbę 
studentów zagranicznych, głów-
nie poprzez działania promocyjne 
i udział w targach edukacyjnych. 
Kolejną inicjatywą będzie udział 
w programie Erasmus Mundus, który 
jest międzynarodowym programem 
studiów magisterskich realizowanym 
w konsorcjum z uczelniami zagranicz-
nymi. Oczywiście dużym wsparciem 
mogłyby być działania władz miasta 
Radomia polegające na tworzeniu 
warunków do pobytu obcokrajow-
ców w naszym mieście między innymi 
przez rozwój atrakcji turystycznych, 
a także usług kulturalnych i rozryw-
kowych.

Jak ocenia Pan z autopsji obecny kie-
runek ścieżki rozwoju naukowego? 
Były propozycje zniesienia przewodu 
habilitacyjnego oraz wymóg przy-
gotowywania doktoratu w uczelni 
innej niż ta, w której pracuje dany 
naukowiec. Otrzymanie tytułu pro-
fesora jest często zwieńczeniem ka-
riery naukowej a nie przepustką do 
zdwojonej aktywności naukowej.
Nasza uczelnia zatrudnia nauczycieli 
akademickich w grupie pracowników: 
dydaktycznych, badawczych lub ba-
dawczo-dydaktycznych. Pracownicy 
dydaktyczni są zwolnieni z realizacji 
prac naukowo-badawczych zajmując 
się głównie prowadzeniem dydak-
tyki. Inaczej jest w przypadku grup: 
badawczej i badawczo-dydaktycznej, 
gdyż mają one w swoim zakresie obo-
wiązek prowadzenia badań nauko-
wych. Z procesem badań naukowych 
wiąże się potrzeba tworzenia publika-
cji naukowych, które zawierają wyniki 
tych badań lub są opisem istniejącego 
stanu wiedzy. Można więc powie-
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dzieć, że wykonywanie zawodu 
nauczyciela akademickiego powin-
no być pasją i wiązać się z dużym 
zaangażowaniem. Jeśli tak jest, 
to wyniki tych prac są znaczące i nie 
ma żadnych przeszkód w zdobywa-
niu kolejnych stopni naukowych, 
niezależnie od zmieniających się 
wymogów prawnych. Jednocześnie 
uzyskiwanie stopnia doktora, dok-
tora habilitowanego, czy też tytułu 
profesora nie jest celem samym 
w sobie, tylko środkiem do realizacji 
kolejnych celów.

Nasza uczelniana kadra naukowa 
w większości niedługo zasili grupę 
społeczną emerytów. Jak wpłynie 
to na funkcjonowanie wydziałów? 
Czy nie będą zagrożone prawa dok-
toryzowania i habilitowania, które 
wymagają określoną liczbę zatrud-
nienia samodzielnych pracowników 
naukowych?
Konstytucja dla Nauki wprowadziła 
nowy system oceny działalności 
naukowej, która będzie realizowana 
według dyscyplin, a nie w ramach 
jednostek organizacyjnych, czyli np. 
wydziałów. To znaczy, że aktualnie 
do oceny będą brane osiągnięcia 
wszystkich pracowników, którzy 
prowadzą działalność naukową w 
ewaluowanej dyscyplinie. Nie jest 
więc w tak dużym stopniu istotny 
poziom zatrudnienia, ale jakość 
prowadzonych badań naukowych. 
Umożliwia to uczelni prowadzenie 
zrównoważonej polityki kadrowej. 
Nasz Uniwersytet, podobnie jak 
i inne polskie uczelnie, ma problem 
z pozyskiwaniem młodej kadry nauko-
wej, która wiązałaby swoją przyszłość 
z pracą na uczelni. Zarobki oferowane 
w innych sektorach rynku pracy są 
wyższe od tych, które może zapew-
nić uczelnia. Jednocześnie praca na 
uczelni wymaga ciągłego rozwoju, 
dużego zaangażowania, a jej wyniki 
podlegają okresowej ocenie. Dlatego 
też tak istotne jest rozwijanie pasji 
naukowych wśród studentów, na 
przykład w ramach kół naukowych, 
aby zachęcić młodych ludzi do pro-

wadzenia badań i publikowania ich 
wyników.

Jak wygląda, Panie Profesorze, Pana 
życie pozazawodowe? Jakie ma Pan 
pasje i gdzie znajduje Pan azyl po 
wyczerpującej pracy i obowiązkach 
związanych z pełnieniem funkcji pro-
rektora do spraw nauki i współpracy 
z zagranicą?
Niestety z żalem muszę stwierdzić, 
że na życie pozazawodowe mam 
coraz mniej czasu. Staram się go-
dzić ze sobą obowiązki związane 
z pełnieniem funkcji prorektora oraz 
pracownika badawczo-dydaktyczne-
go, prowadząc zajęcia ze studentami 
oraz realizując swoje pasje badawcze. 
Wolny czas najchętniej spędzam 
z moją rodziną, żoną i córką. Moim 
hobby jest wędkarstwo, lubię rów-
nież tworzyć oprogramowanie kom-
puterowe.

Dziękuję za rozmowę.

Wojciech Bielawski  

(od red.): dr hab. inż. Waldemar Nowakow-
ski, prof. UTH Rad. - absolwent Wyższej Szkoły 
Inżynierskiej w Radomiu (Wydział Transportu 
ukończony w roku 1988). Uczestnik studiów 
podyplomowych na Wydziale Ekonomicz-
nym WSI w Radomiu. Stopień doktora nauk 
technicznych w dyscyplinie Transport uzyskał 
na Wydziale Transportu i Elektrotechniki 
Politechniki Radomskiej w roku 2009, a dok-
tora habilitowanego w dyscyplinie Transport 
na Wydziale Transportu i Elektrotechniki 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycz-
nego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
w roku 2018. Profesor nadzwyczajny od roku 
2018. W latach 1987-1994 był asystentem 
na Wydziale Transportu WSI w Radomiu. 
W latach 1994-2005 związany z bankowością, 
pracował jako informatyk w Powszechnym 
Banku Gospodarczym Oddział w Radomiu, 
a następnie kierownik zespołu informatyków 
w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. 
Oddział w Radomiu. W latach 2005-2014 
zatrudniony jako Informatyk programista, 
a następnie specjalista ds. bezpieczeństwa 
systemów w Dziale Badań i Rozwoju Zakładów 
Automatyki KOMBUD S.A. Od roku 2014 pra-
cuje na Wydziale Transportu, Elektrotechniki 
i Informatyki UTH w Radomiu w Katedrze 
Automatyzacji Procesów i Logistyki. Od 
roku 2020 pełni funkcję prorektora ds. nauki 
i współpracy z zagranicą i członka Senatu UTH 
w Radomiu. Urodzony w roku 1963, żonaty, 
jedno dziecko.

Minęło 40 lat od pamiętnego i wy-
jątkowego strajku w radomskiej 
Wyższej Szkole Inżynierskiej. Jak 
obecnie z tak długiej perspektywy 

„Głównym celem podjęcia aktywnej organizacji obchodów, jaki 
postawiłem przed sobą, było wydobycie z niepamięci uczestników 
strajku – wspaniałych, odważnych ludzi z ich często niełatwymi losami. 
Następnym, uświadomienie (…) roli i znaczenia radomskiego prote-
stu z 1981 roku w kontekście budowy samorządności akademickiej, 
demokracji zarówno na uczelni, jak i w państwie, walki o prawa do 
wolności, samostanowienia i godnej reprezentacji wszystkich grup 
społecznych składających się na środowisko akademickie.”

40. LAT PO STRAJKU
(z Włodzimierzem Dobrowolskim, przewodniczącym Społecznego 

Komitetu Inicjatywnego Obchodów 40. Rocznicy Strajku 
w WSI Radom, rozmawia Wojciech Bielawski)

ocenia Pan jego rolę i znaczenie 
w najnowszej historii Polski?
Pierwsza refl eksja jest bardzo oczy-
wista: nie zdawaliśmy sobie sprawy 
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Włodzimierz Dobrowolski (z lewej), przewodniczący Społecznego Komitetu Inicjatywnego 
Obchodów 40. Rocznicy Strajku w WSI Radom i dr Krzysztof Busse (IPN)

ze znaczenia i roli naszego protestu 
w ostatnim akcie „karnawału So-
lidarności” zarówno dla strony 
opozycyjnej – „Solidarności” – jak 
i dla ówczesnej „władzy”. Ponieważ 
nasz protest był autentyczny, bez-
względnie oddolny i nieinspirowany 
przez jakiekolwiek siły zewnętrzne, 
natychmiast podjęto próby jego 
„skanalizowania” zarówno po stronie 
protestujących, jak i zwolenników 
prof. Hebdy i starego układu. Pojawiły 
się ciała doradcze na samym strajku, 
np., OKPN – Ogólnopolska Komisja 
Porozumiewawcza Nauki NSZZ „So-
lidarność”, doradca Prymasa Polski, 
przedstawiciele KKK NZS. W efekcie 
z 4 początkowych postulatów strajko-
wych, żądających demokratycznych 
wyborów rektora, ukarania winnych 
manipulacji wyborczych oraz przy-
wrócenia zwolnionych pracowników 
i studenta, sformułowano 11 postu-
latów ogólnopolskich uwzględniają-
cych żądania m. in. zmiany w ustawie 
o szkolnictwie wyższym oraz swobód 
i praw demokratycznych w kraju. 
I w ten sposób strajk radomski stał się 
zarzewiem ogólnopolskiego protestu 
studentów na uczelniach wyższych w 
całym kraju zdobywając powszechne 
poparcie społeczne w środowiskach 
nie tylko akademickich ale wszędzie 
tam, gdzie poczuwano się do soli-
darności ze słabszymi w konfrontacji 
z betonem partyjno-państwowym. 
Nasz strajk był pierwszym kamykiem 
lawiny. Muszę podkreślić jeszcze 
jeden istotny fakt. Dzięki radomskie-
mu strajkowi w 1981 roku i jesien-
nym strajkom solidarnościowym na 
uczelniach wychowało się całe po-
kolenie młodej polskiej inteligencji, 
które nabrało odwagi i umiejętności 
do prowadzenia konspiracji oraz  
późniejszych protestów. w których 
efekcie wywalczyliśmy niepodległość. 
Pokolenie to do dnia dzisiejszego ma 
bardzo istotny wpływ na organizację i 
działanie państwa polskiego.
Podsumowując odpowiedź na po-
stawione pytanie stwierdzam, że 
strajk pracowników i studentów WSI 
w Radomiu miał ogromne znaczenie 

dla najnowszej historii Polski ale do 
dziś był pomijany i wymaga jeszcze 
dokładnego opisania oraz odkrycia 
wielu do dzisiaj nieujawnionych 
faktów.

Które z wydarzeń strajkowych poja-
wia się u Pana, jako może nie naj-
ważniejsze ale wywołujące również 
dzisiaj najwięcej emocji, gdy sięga 
Pan do nich pamięcią?
Niestety, ludzka pamięć jest bardzo 
zawodna. Bardzo żałuję, że nie pro-
wadziłem wtedy jakiejkolwiek formy 
pamiętnika czy kalendarza, ale kto 
miałby do tego głowę w tak burzli-
wych czasach. Dzisiaj o wiele łatwiej 
mógłbym przeprowadzić taką anali-
zę. Moim zdaniem istotne momen-
ty na strajku były dwa: 21 listopa-
da - negocjacje z przedstawicielami 
Konferencji Rektorów, Rady Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego a tak-
że Ministra NSzWiT oraz 13 grudnia 
-  wprowadzenie stanu wojennego 
i zakończenie strajku.
Wydarzenia 21 listopada, jako jedno 
z najważniejszych wydarzeń, przypo-
mniały mi cudem odkryte fotografi e 

Jerzego Kośnika (od red.: Jerzy Kra-
śnik - znany polski fotografi k. autor 
wielu unikatowych zdjęć ze strajku). 
To wizyta i rozmowy Uczelnianego 
Komitetu Strajkowego (obserwo-
wane przez wszystkich uczestników 
strajku) z zespołem negocjacyjnym 
złożonym z rektorów Konferencji 
Rektorów, profesorów z Rady Głów-
nej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz Ministra Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki. Pomimo wielkich oczeki-
wań strajkujących na zakończenie 
trudnego protestu okazały się to-
talnym fi askiem przez brak zgody 
władz WSI na jakiekolwiek porozu-
mienie ze strajkującymi. Jednocze-
śnie w tym samym dniu przeżywa-
liśmy na strajku, na Malczewskiego, 
chrzest Marty - córki państwa Par-
czewskich a na 1. Maja strajkowy 
ślub studentów Małgorzaty i Irka 
Domańskich. Takie przeżycia, mimo 
ogromnej huśtawki emocjonalnej, 
budowały ogromną siłę moralną 
i duchową strajkujących.
Niedziela 13 grudnia była dla mnie 
istnym zderzeniem ze ścianą. Trud-
no było uwierzyć w to, co widzieli-
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śmy na ulicach, słyszeliśmy w radiu 
i w telewizji. Władza okazała się 
niezwykle skuteczna w sparaliżowa-
niu, wydawało się, wolnego kraju. 
Odcięcie łączności, wojsko i czołgi 
na ulicach, godzina milicyjna, aresz-
towania i brak jakiegokolwiek sku-
tecznego oporu odebrał nadzieję 
wszystkim. Tego dnia byłem w dro-
dze powrotnej z Warszawy z ogól-
nopolskiego spotkania Komitetów 
Strajkowych na UAM w Poznaniu. 
Wsiadłem w żółty pociąg na W-wa 
Zachodnia i po 2-3 godzinach byłem 
na strajku. Część uczestników opusz-
czała strajk. Brak jakichkolwiek in-
formacji, co robić dalej?. Zaczęliśmy 
chować, co się dało z dokumentacji 
strajkowej, resztę zniszczyliśmy. Żą-
dano od nas opuszczenia okupo-
wanych budynków. Z zimną krwią 
podsunęliśmy im do podpisania po-
stulaty strajkowe wywołując oburze-
nie funkcjonariuszy partyjnych. Woj-
sko dało nam czas na opuszczenie 
budynków uczelni do godziny mili-
cyjnej. Wtedy padł kolejny warunek 
ze strony strajkujących: protokólar-
ny odbiór pomieszczeń przez władze 
uczelni, aby nie było podstaw do za-
rzutów karnych. Udało się, lecz nie 
pamiętam dokładnie o której godzi-
nie opuściliśmy Malczewskiego pod-
stawionym przez wojsko autokarem. 
Nie było żadnej pewności dokąd nas 
zawiozą…. Ciemna noc, stłoczeni 
w Autosanie wskazywaliśmy miejsca, 
gdzie chcemy, aby nas wypuszczono. 
Autobus krążył po wyludnionym Ra-
domiu i na koniec miał dojechać do 
akademików na Chrobrego. Stracili-
śmy poczucie czasu, to było już po 
północy. Na wszelki wypadek razem 
z Andrzejem Radkiewiczem wysie-
dliśmy pod plebanią duszpasterza 
akademickiego ks. dr. Zdzisława Do-
magały – Andrzej, bojąc się wrócić 
do domu, ja do akademika.

W zgodnej opinii uczestników ob-
chodów, były one zorganizowane 
w sposób godny i profesjonalny. Co 
było dla Pana największym wyzwa-
niem, jako jednego z animatorów 

tego jubileuszu, przewodniczącego 
Społecznego Komitetu Inicjatywne-
go Obchodów 40. Rocznicy Strajku 
w WSI Radom.
Uważam, że mimo wielu obiektyw-
nych trudności obchody 40 rocznicy 
naszego strajku zostały zorganizowa-
ne w sposób godny i niezwykle pro-
fesjonalny. Co o tym zdecydowało: 
zaangażowanie kierownictwa Uni-
wersytetu oraz zaproszenie uczestni-
ków strajku na obchody, list od Pre-
zydenta RP i udział przedstawiciela 
Pana Prezydenta, listy od Premiera 
Polskiego Rządu i udział przedstawi-
ciela w osobie Wojewody Mazowiec-
kiego Konstantego Radziwiłła, udział 
Prezesa IPN i Delegatury Radom-
skiej IPN, obecność Dyrektora Archi-
wum Akt Nowych Mariusza Olczaka, 
przedstawicieli władz miasta Rado-
mia z Przewodniczącą Rady Miasta 
Kingą Bogusz, listy: Wicepremiera - 
Ministra Kultury, Ministra Edukacji, 
rektorów wyższych uczelni w Polsce 
oraz polskich i europejskich parla-
mentarzystów, medialny patronat 
korporacyjny TVP i redakcji radom-
skiej „Gościa Niedzielnego”, zaanga-
żowanie Uniwersyteckiego zespołu 
ds. obchodów z prorektorem dr. 
hab. inż. Waldemarem Nowakow-
skim. To wszystko zostało podkreślo-
ne wspaniałymi edycjami 2 kartek 
pocztowych wydanymi przez Pocztę 
Polską, zapowiedzią wydania do-
kumentów strajkowych przez AAN 
w formie atrakcyjnego foldera i spe-
cjalnego numeru „Kuriera Uniwersy-
teckiego” oraz okazjonalnej broszu-
ry Delegatury IPN. Mam nadzieję, 
że to początek poważniejszych pu-
blikacji.
Głównym celem podjęcia aktywnej 
organizacji obchodów, jaki posta-
wiłem przed sobą, było wydobycie 
z niepamięci uczestników strajku 
– wspaniałych, odważnych ludzi 
z ich często niełatwymi losami. Na-
stępnym, uświadomienie możliwie 
największemu gronu osób z wie-
lu instytucji wielowymiarowej roli 
i znaczenia radomskiego protestu 
z 1981 roku w kontekście budowy 

samorządności akademickiej, de-
mokracji zarówno na uczelni jak 
i w państwie, walki o prawa do wol-
ności, samostanowienia i godnej re-
prezentacji wszystkich grup społecz-
nych składających się na środowisko 
akademickie.

Nawiązując do poprzedniego pyta-
nia, jak układała się Panu współ-
praca z władzami Uniwersytetu 
a szczególnie z jego komitetem or-
ganizacyjnym odpowiedzialnym za 
przygotowanie obchodów 40. rocz-
nicy strajku w WSI w Radomiu?
Proszę mi pozwolić na bardzo zwięzłą 
odpowiedź. Współpraca układała się 
dobrze. Dla mnie osobiście emanacją 
komitetu były dwie osoby prorektor 
dr hab. inż. Waldemar Nowakowski 
i redaktor Wojciech Bielawski. Bar-
dzo dziękuję za współpracę przy nie-
łatwym zadaniu. Praktycznie współ-
pracę zaczęliśmy 15 września. Biorąc 
pod uwagę wielowymiarowe uwa-
runkowania to sukces. Liczę również 
na osobiste spotkanie z Panem Rek-
torem, aby podsumować osiągnię-
cia i wyznaczyć potencjalne kierunki 
dalszej współpracy. 

Lata 1980 i 1981 obfi towały 
w ogromną liczbę protestów, de-
monstracji, pikiet, strajków, ale ten 
w WSI zapisał się jako najdłuższy 
strajk w historii PRL-u. Czy udało 
się zdyskontować tę wyjątkowość 
na przykład medialnie a może 
w inny sposób?
To bardzo ważna idea i tak napraw-
dę pierwszy poważny krok do przy-
wrócenia pamięci i zrozumienia 
znaczenia jesiennego protestu aka-
demickiego w 1981 roku który został 
zainicjowany w radomskiej Wyższej 
Szkole Inżynierskiej a dalej objął całe 
środowisko akademickie w Polsce. 
Dziękuję mediom  ogólnopolskim 
a zawłaszcza lokalnym za tak aktyw-
ną odpowiedź na nasze zaproszenia 
do relacjonowania obchodów 40. 
rocznicy strajku w WSI. Bez głębokiej 
analizy fenomenu naszego protestu 
nie będzie możliwe pełne zrozumie-
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nie przyczyn i sposobów odzyskania 
niepodległości Państwa Polskiego w 
1989 roku, spowodowanych buntem 
i oporem społecznym wobec tota-
litarnego systemu, do jego upadku 
włącznie. Może nasz wkład nie był 
zasadniczy, czy wielki ale jednak był, 
co wyraźnie podkreślają dotychcza-
sowi badacze. Uznaję nasz wysiłek 
włożony w obchody kolejnej rocznicy 
strajku jako początek kultywowania 
pamięci o tamtych wydarzeniach. 
Dlatego nie spocznijmy na laurach, 
bo za pięć, czy dziesięć lat nikt nie 
będzie pamiętał o stanowczym pro-
teście na małej uczelni, który porwał 
całą Polskę.
Niestety jest jedna rzecz, która zu-
pełnie się nie powiodła i staje się 
najważniejszym wyzwaniem: kom-
pletny brak podczas obchodów na-
szych współczesnych rówieśników 
–  studentów i pracowników Uni-

wersytetu Technologiczno-Huma-
nistycznego – którym należałoby 
przekazać etos walki o swoje prawa, 
wolność i demokrację, umiejętność 
negocjacji i zrozumienie, jak ważna 
dla przyszłości Polski jest wrażliwa 
i odpowiedzialna młoda polska in-
teligencja. Chciałbym w tym mo-
mencie zadeklarować wszelką po-
moc władzom UTH, samorządowi 
studenckiemu, czy działającym na 
uczelni organizacjom we wsparciu 
i gotowość w organizacji spotkań 
z uczestnikami strajku, happenin-
gach czy imprezach masowych typu 
koncerty z elementami wspomnie-
niowymi. Uważam, że to nasz obo-
wiązek.

Dziękuję za rozmowę.   

Wojciech Bielawski
Warszawa 11.01.2022 r.

(od red.): Włodzimierz Dobrowolski – mgr 
inż. mechanik energetyk, rocznik 1960. War-
szawiak zauroczony Radomiem. Od 1978 
roku działacz Duszpasterstwa Akademic-
kiego. Znawca Katolickiej Nauki Społecz-
nej. Przedstawiciel pokolenia JP II. Założy-
ciel i rzecznik prasowy NZS a także członek 
Uczelnianego Komitetu Strajkowego w WSI 
w Radomiu w 1981 roku.  Przewodniczący 
Samorządu Studentów PW. Działacz konspi-
racyjnych struktur NZS po stanie wojennym 
i uczestnik II zjazdu NZS w marcu 1987 roku 
w Warszawie. Twórca podziemnych wy-
dawnictw „Periculum” i „Sprawa Polska” . 
Współzałożyciel ZChN i sekretarz generalny 
parti i. Prezes Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych. Od 2000 roku do dziś - 
ekspert w obszarze bezpieczeństwa, głównie 
instytucji państwowych, instytucji fi nanso-
wych, infrastruktury krytycznej i cyberbez-
pieczeństwa. Pasje: myślistwo i fotografi a.

Cztery tytuły naszych periodyków naukowych znalazły się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych ma-
teriałów z konferencji międzynarodowych (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 roku). 

Central European Review of Economics & Finance – 40 pkt;
Journal of Automati on, Electronics and Electrical – 40 pkt;
Journal of Civil Engineering and Transport Engineering – 40 pkt;
Radomskie Studia Filologiczne – 20 pkt.
        (red.)

Wzrasta ranga periodyków

CZASOPISMA PUNKTOWANE
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W wydarzeniu uczestniczyło 
liczne grono zaproszonych gości, 
wśród nich: Sławomir Adamiec – 
dyrektor generalny w Ministerstwie 
Edukacji i Nauki, poseł Marek Suski 
– przewodniczący Rady Patronackiej 
UTH Radom, europoseł Adam Bielan, 
Radosław Witkowski – prezydent 
Radomia wraz ze swoimi zastępca-
mi Jerzym Zawodnikiem i Katarzyną 
Kalinowską. Obecny był  też Walde-
mar Trelka – starosta radomski.

W Collegium Anatomicum będą 
odbywać się zajęcia praktyczne, 
dzięki którym studenci kierunku le-
karskiego poszerzą swoją wiedzę, ale 
przede wszystkim nabędą niezbędne 
umiejętności praktyczne. Znajdują-
ce się na terenie CA prosektorium 
stwarza ogromne możliwości nowo-
czesnej nauki anatomii prawidłowej, 
czynnościowej czy topograficznej. 
Prosektorium ma nowocześnie wy-
posażone sale sekcyjne i preparatyki 
z urządzeniami technologicznymi, 
które pozwalają na wysyłanie ob-
razów w wysokiej rozdzielczości, 
w tym też trójwymiarowych, do sal 
dydaktycznych. Część laboratoryjna 
ma zaplecze do przechowywania 
zwłok i odpadów medycznych. Pro-
sektorium wyposażone jest ponadto 
w chłodnię i w mroźnię, które dają 
możliwość szkolenia medyków na 
ludzkich preparatach mrożonych, 
w tym przeprowadzania podyplomo-
wych kursów chirurgicznych.

Obiekt powstał przy istniejącym 
budynku Wydziału Inżynierii Che-

Wydział kompletny

COLLEGIUM ANATOMICUM
W dniu 22 listopada odbyło się uroczyste otwarcie Collegium Anatomicum przy Wydziale Nauk 
Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu.

micznej i Towaroznawstwa. Znajdują 
się w nim między innymi: sala wy-
kładowa na 40 osób, sale: lekcyjna, 
preparatyki i fotografi i trójwymiaro-
wej, a także zaplecze magazynowe 
dla preparatów i odpadów. 

JM Rektor prof. dr hab. Sławomir 
Bukowski, w swoim krótkim wystąpie-
niu, złożył na ręce Sławomira Adamca 
– dyrektora generalnego MEiN – gorą-
ce podziękowania dla ministra Eduka-
cji i Nauki prof. Przemysława Czarnka 
za wsparcie tej inwestycji. Podzięko-
wał również posłowi Markowi Suskie-
mu oraz europosłowi Adamowi Bie-
lanowi za zaangażowanie w sprawy 
i rozwój Uniwersytetu, a w szczegól-
ności kierunku lekarskiego, którego 

prowadzenie od samego początku 
łączyło się dla Uczelni z konieczno-
ścią podejmowania trudnych decyzji 
i mierzenia  się z dużymi wyzwaniami. 
Rektor podkreślił także, że otwierany 
obiekt – jeden z najnowocześniej-
szych, o ile nie najnowocześniejszy 
w Polsce – pozwoli studentom kie-
runku lekarskiego Uniwersytetu na 
pełny proces kształcenia w niezwykle 
trudnej, ale jakże ważnej sztuce lekar-
skiej. Dodał na zakończenie: „Mam 
nadzieję, że będzie to początek dobrej 
passy kształcenia na kierunku lekar-
skim w naszej Uczelni. Mam także 
świadomość, jak wiele jeszcze przed 
nami. Jak dużo działań będziemy mu-
sieli podjąć, by choć w części dorów-

Od prawej: JM Rektor prof. dr hab. Sławomir Bukowski, poseł Marek Suski – przewodniczący 
Rady Patronackiej UTH Radom, Sławomir Adamiec – dyrektor generalny w Ministerstwie 

Edukacji i Nauki, europoseł Adam Bielan, Radosław Witkowski – prezydent Radomia 
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nać uczelniom medycznym z bogatą 
historią i doświadczeniem w kształce-
niu kolejnych pokoleń kadr medycz-
nych. Wiemy, że przed nami trudna 
droga, wypełniona jeszcze wieloma 
problemami i nieprzewidzianymi 
sytuacjami, z którymi przyjdzie nam 
się zmierzyć. Wierzę, że podołamy, 
że nasza determinacja w tym zakresie 
i przekonanie o słuszności działań, 
przy tak koniecznym nam  wsparciu, 
także finansowym, Ministerstwa 
Edukacji i Nauki doprowadzą nas do 
sukcesu.”

Zaproszeni goście w swoich wy-
powiedziach podkreślali znaczenie 
Collegiun Anatomicum dla WNMi-
NoZ. O trudnych początkach kierunku 
lekarskiego powiedział poseł Marek 
Suski. Z kolei europoseł Adam Bielan 
mówił o wadze tej inwestycji zarówno 
dla Uniwersytetu, jak i samego Rado-
mia. Prezydent Radosław Witkowski 
zapewniał o chęci ściślejszej współ-
pracy miasta z Uczelnią. 

Poświęcenia nowego obiektu dy-
daktycznego Uczelni dokonał ksiądz 
biskup senior diecezji radomskiej – 
dr Henryk Tomasik.

Wojciech Bielawski

Uroczyste obchody

40. ROCZNICA STRAJKU 
W WSI W RADOMIU

Obchody 40. rocznicy strajku w Wyższej Szkole Inżynierskiej rozpoczęły się 26 października. Złożono kwiaty 
pod tablicą upamiętniającą strajk.  Natomiast główne uroczystości miały miejsce 9 grudnia 2021 roku. 

Październikowy prolog przed 
głównymi obchodami zgromadził 
dużą liczbę uczestników tamtych wy-
darzeń. Wielu z nich na przedramie-

niu nosiło biało-czerwona opaskę. W 
uroczystościach wzięli udział: prof. 
dr hab. Sławomir Bukowski rektor 
UTH Rad., dr Karol Nawrocki - prezes 

Instytutu Pamięci Narodowej oraz 
Włodzimierz Dobrowolski ówczesny 
rzecznik prasowy strajku, a obecnie 
przewodniczący Społecznego Komi-

Studenci kierunku lekarskiego podczas zajęć w Collegium Anatomicum
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tetu Inicjatywnego Obchodów 40. 
Rocznicy Strajku w WSI Radom. Pod 
tablicą upamiętniającą uczestników 
strajku z 1981 roku złożono wiązanki 
kwiatów. Odczytano list dedykowany 
do uczetników jubileuszu od premie-
ra Mateusza Mazowieckiego. 

Planowane na 10. grudnia 2021 
roku główne obchody były na wiele 
miesięcy przed przygotowywane przez 
uczelniany zespół, którego przewodni-
czącym był dr hab. inż. Waldemar No-
wakowski, prof. UTH Rad. – prorektor 
ds. nauki i współpracy z zagranicą, oraz 
Aneta Mirosz – dyrektor Biura Rekto-
ra, Iga Piszczyńska – sekretariat pro-
rektora, Michał Czyżewicz – kierownik 
Ośrodka Informacji i Promocji oraz 
Wojciech Bielawski – naczelny redak-
tor Wydawnictwa. Przygotowaniom 
towarzyszyło przekonanie o wyjątko-
wości protestu sprzed 40 lat – najdłuż-
szy w PRL-u strajk okupacyjny – oraz 
zapewnienie obchodom jak najwyż-
szej rangi a także dotarcie z informacją 
o obchodach do jak największej liczby 
osób. Gdzieś całkiem blisko krążyło 
realne zagrożenie uroczystości przez 
zbliżającą się czwartą falę pandemii. 
Z zespołem ściśle współpracował 
Włodzimierz Dobrowolski, przewod-
niczący Społecznego Komitetu Ini-
cjatywnego Obchodów 40. Rocznicy 
Strajku w WSI Radom.

Ukazał się numer specjalny 
uczelnianego czasopisma „Kurier 
Uniwersytecki”, który jest w cało-
ści poświęcony wydarzeniom i ich 
uczestnikom sprzed 40. lat. Pierw-
szy numer specjalny z materiałami 
o strajku ukazał się w 2006 roku. 
Czasopismo uczelniane nosiło wtedy 
tytuł „Z Życia Politechniki”. Przez wie-
le lat było to jedyne dostępne źródło 
wiedzy i archiwaliów, w którym za-
warto treści związane ze strajkiem. 

Patronami jubileuszu byli: Mini-
ster Edukacji Narodowej prof. Prze-
mysław Czarnek, Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr 
Gliński, NSZZ Solidarność, Instytut Pa-
mięci Narodowej, biskup radomski dr 
Marek Stolarczyk i prezydent miasta 
Radomia Przemysław Witkowski. 

Konferencja prasowa poprzedzająca obchody 40. rocznicy strajku w WSI w Radomiu. 
Od lewej: prorektor dr hab. inż. Waldemar Nowakowski, prof. UTH Rad. – przewodniczący 

uczelnianego zespołu obchodów, Sławomir Baćkowski – przewodniczący Rady Uczelni, 
rektor prof. dr hab. Sławomir Bukowski, Włodzimierz Dobrowolski – przewodniczący 

Społecznego Komitetu Inicjatywnego Obchodów 40. Rocznicy Strajku w WSI 
i dr Krzysztof Busse – IPN

Na uroczystości przybyło wielu uczestników tamtych wydarzeń

Konstanty Radziwiłł (z lewej)– wojewoda mazowiecki wręcza (postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 30 lipca 2021 roku) medale Stulecia Odzyskania Niepodległości. Od 
prawej: Włodzimierz Dobrowolski - przewodniczący Społecznego Komitetu Inicjatywnego 

Obchodów 40. Rocznicy Strajku w WSI, Andrzej Rafał Radkiewicz oraz niewidoczni: Jan 
Rejczak, Sławomir Tomasz Ruta i  Józef Marian Deja
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Główne uroczystości poprzedziła 
konferencja prasowa zorganizowana 
w sali Rady Wydziału Transportu, 
Elektrotechniki i Informatyki. Po 
niej uczestników spotkania powitał 
rzecznik prasowy Uniwersytetu prof. 
dr hab. Dariusz Trześniowski. Poin-
formował, że uroczystość składać  się 
będzie z III części. Cześć I  to złożenie 
kwiatów pod tablicą pamiątkową. 
Cześć II, to panel dyskusyjny, jednak-
że z uwagi na porę roku poszerzony 
o oficjalne powitanie gości, ich 
przemówienia oraz wręczenie me-
dali. Cześć III – to wieczorna msza św. 
w Radomskiej Katedrze połączona 
z koncertem zespołu „Sonanto”. 

Następnie rektor prof. dr hab. 
Sławomir Bukowski, w krótkim wy-
stąpieniu przypomniał najważniejsze 
fakty związane ze strajkiem sprzed 40. 
lat. Zaakcentował, że: „Rok 1981 za-
pisał się szczególnie mocno w historii 
naszej Uczelni. To właśnie w tym roku 
miał miejsce najdłuższy strajk okupa-
cyjny w dziejach naszego kraju. Trwał 
on aż 49 dni. Protest zapoczątkowany 
w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Ra-
domiu rozprzestrzeniał się także na 
inne miasta i ośrodki akademickie. 
Radomską akcję strajkową poparło 
ponad 70 na około 100 istniejących 
wówczas uczelni wyższych. Mam 
nadzieję, że dzisiejsze uroczystości 
będą nie tylko chwilą upamiętnienia 
wydarzeń sprzed 40-lat, ale także 
szansą powrotu i wspomnień do tam-
tych długich 49 dni – dodał rektor na 
zakończenie.

Po wystąpieniu rektora wiele 
delegacji złożyło kwiaty pod pa-
miątkową tablicą. Byli to:  dr Gra-
żyna Ignaczak-Bandych – dyrektor 
generalna Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskich,  europo-
seł Zbigniew Kuźmiuk, Konstanty 
Radziwiłł - wojewoda mazowiecki, 
Zuzanna Zacharewicz - dyrektor Biura 
Wojewody, Krzysztof Murawski - kie-
rownik delegatury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu. 
Dawid Ruszczyk - dyrektor Delegatury 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego w Radomiu, 

Z okazji rocznicy strajku Poczta Polska wydała okolicznościowe kartki pocztowe nawiązujące 
do wydarzeń sprzed 40 lat

Dyrektor Akt Nowych Mariusz Olczak (w środku) zapoznaje się z historycznymi 
dokumentami dotyczącymi strajku w WSI

Panel dyskusyjny. Od lewej: dr Krzysztof Busse (IPN), dr Sebasti an Piątkowski (IPN) 
i dr Kamil Dworaczek (IPN)
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Radosław Witkowski – prezydent 
miasta Radomia, Mateusz Tyczyński 
–  zastępca prezydenta,  Kinga Bogusz 
– przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Radomiu dr Kamil Dworaczek – 
prezes Oddziału IPN we Wrocławiu,  
Danuta Pawlik – naczelnik Delegatury 
IPN w Radomiu,  Mariusz Olczak – dy-
rektor Archiwum Akt Nowych, władze 
Uniwersytetu Technologiczno-Huma-
nistycznego im. Kazimierza Pułaskie-
go w Radomiu w osobach rektora 
– prof. Sławomira Bukowskiego oraz 
prorektorów – prof. Elżbiety Sałaty, 
prof. Wojciecha Żurowskiego oraz 
prof. Waldemara Nowakowskiego, 
Prezydium Międzyzakładowej Organi-
zacji Związkowej NSZZ „Solidarność” 
w UTH Rad. – dr Michał Gawroński, 
dr hab. Tadeusz Szumiata, prof. UTH 
Rad. oraz dr Małgorzata Gzik-Szu-
miata, przedstawiciele studentów 
i pracowników – uczestników strajku 
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rado-
miu z Włodzimierzem Dobrowolskim 
ówczesnym rzecznikiem prasowym 
strajku, przedstawiciele Zarządu 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów 
– Alicja Książek i Jarosław Guzy, oraz 
przedstawiciele Rady Samorządu 
Studenckiego oraz Doktorantów Uni-
wersytetu Technologiczno-Humani-
stycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu.  

Druga część uroczystości miała 
miejsce w Auli A-5 w budynku WTE-
iI. Uczestników obchodów powitał 
dr hab. inż. Waldemar Nowakow-
ski, prof. UTH Rad. Następnie głos 
zabrał rektor prof. dr hab. Sławomir 
Bukowski, który uzupełniając swoje 
wystąpienie przed budynkiem WTE-
iI stwierdził: „Wszyscy z Państwa, 
którzy wzięliście udział w tym prote-
ście, daliście przykład, że są wartości 
w naszym życiu, o które trzeba wal-
czyć zawsze, bo one determinują 
naszą tożsamość. Wielu spośród 
uczestników tamtego protestu do-
świadczyło szykan i represji, wielu 
opuściło mury naszej Uczelni. Wielu 
też odeszło na zawsze. Wszyscy po-
zostaną w naszej pamięci jako Ci, 
którzy mieli odwagę sięgać po wyda-

wałoby się, niemożliwe. A jednak… . 
Jestem pełen szacunku dla tych, któ-
rzy wówczas odważyli przeciwsta-
wić się otaczającej ich rzeczywistości 
i którzy chcieli zawalczyć dla siebie, 
swoich dzieci i dla nas. Jestem pełen 
podziwu dla Państwa determinacji 
i odwagi”.   

Po wystąpieniu rektora dr Gra-
żyna Ignaczak-Bandych – dyrektor 
generalna Kancelarii Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, odczytała list, 
który prezydent Andrzej Duda wysto-
sował do uczestników uroczystości. 
Następnie Konstanty Radziwiłł – wo-
jewoda mazowiecki wręczył (posta-
nowieniem Prezydenta Rzeczypospo-
litej z dnia 30 lipca 2021 roku) medale 
Stulecia Odzyskania Niepodległości. 
Otrzymali je: Józef Marian Deja, Wło-
dzimierz Dobrowolski, Andrzej Rafał 
Radkiewicz, Jan Rejczak i Sławomir 
Tomasz Ruta. 

Po wręczeniu medali swoje wy-
stąpienia mieli: Konstanty Radziwiłł 
– wojewoda mazowiecki, Radosław 
Witowski – prezydent miasta Rado-
mia, europoseł Zbigniew Kuźmiuk, 
dr Kamil Dworaczek – prezes Od-
działu Instytutu Pamięci Narodowej 
we Wrocławiu, Michał Gawroński - 
przewodniczący  Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej NSZZ „Soli-
darność”, Włodzimierz Dobrowolski 
– przewodniczący Społecznego Ko-
mitetu Inicjatywnego Obchodów 40 

Rocznicy Strajku w WSI w Radomiu, 
działacz Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów, który przekazał na ręce 
Mariusza Olczaka – dyrektora Akt 
Nowych historyczne dokumenty do-
tyczące wydarzeń strajkowych. 

Po krótkiej przerwie odbył się 
panel dyskusyjny z udziałem history-
ków prof. Sebasti ana Piątkowskiego 
i  dr. Krzysztofa Busse z Delegatury 
Instytutu Pamięci Narodowej w Ra-
domiu oraz uczestnika tamtejszych 
wydarzeń dr. Kazimierza Jezuity. Po 
dyskusji panelowej odbył się pokaz 
dotąd nigdzie niepublikowanych 
zdjęć z wydarzeń strajkowych, które 
odnalazły się niespodziewanie po 
tylu latach. Ich autorem jest Jerzy 
Kośnik, znany polski fotografi k. Pre-
zentacji zdjęć dokonał Włodzimierz 
Dobrowolski, opatrując je bardzo 
ciekawym komentarzem. 

Ostatnia część uroczystości odby-
ła się w radomskiej katedrze, w której 
pod przewodnictwem Jego Ekscelen-
cji księdza biskupa radomskiego - dra 
Marka Smolarczyka odprawiona zo-
stała msza św. w intencji uczestników 
tamtejszych wydarzeń. Następnie 
odbył się wzruszający koncert zespo-
łu „Sonanto” z repertuarem pieśni 
i utworów patriotycznych, ale także 
popularnych popowych przebojów. 

Wojciech Bielawski

Wystąpienie dr. Kazimierza Jezuity, członka ówczesnego komitetu strajkowego
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W ramach Programu Doskonała Na-
uka dofi nansowanie uzyskały:

Projekt : „• IX Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa Gospo-
darka światowa – wyzwania 
XXI wieku”. Kierownik projektu: 
dr hab. Marzanna Lament, prof. 
UTH Rad. z Wydziału Ekonomii 
i Finansów.

Wartość dofi nansowania projektu: 
36 000 zł. 
Czas trwania projektu: 1.09.2021 r.-
28.02.2022 r.

Projekt pt. Monografi a: • „Rema-
nufacturing and Advanced Ma-
chining Processes for New Ma-
terials and Components”. Kie-
rownik projektu: dr hab. inż. 
Mirosław Rucki, prof. UTH Rad. 
z Wydziału Mechanicznego. 
W ramach projektu sfinanso-
wany zostanie otwarty dostęp 
(Open Access) do międzyna-
rodowej monografii wydanej 
przez wydawnictwo Taylor 
& Francis.

Wartość dofi nansowania projektu: 
72 000 zł. 
Czas trwania projektu: 1.09.2021 r.-
28.02.2022 r.

Projekt pt. ” Wydanie monografi i • 
naukowej: “Prospects and chal-
lenges of enti ti es development 
in world economy”. Kierownik 
projektu: dr hab. Marzanna 

Konferencje, monografi e, sport

MINISTERSTWO DOFINANSUJE 
PIĘĆ PROJEKTÓW

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu otrzymał dofi nansowanie na realizację 5 projektów.

Lament, prof. UTH Rad. z Wy-
działu Ekonomii i Finansów. 
Publikacja dotyczy perspektyw 
i głównych wyzwań stojących 
przed gospodarką światową. 
Łączy zagadnienia związane 
z sektorem przedsiębiorstw 
i instytucjami finansowymi, 
wskazując na szanse i zagrożenia 
ich rozwoju. Monografi a zosta-
nie wydana w języku angielskim 
przez wydawnictwo znajdujące 
na liście Ministerstwa Edukacji 
i Nauki w formie papierowej oraz 
udostępniona w trybie otwartym 
w internecie.

Wartość dofi nansowania projektu: 
18 000 zł. 
Czas trwania projektu: 1.09.2021 r.-
28.02.2022 r.

–  w ramach Programu Społeczna 
Odpowiedzialność Nauki:

Projekt  pt. ” • Nauka przez zaba-
wę” przygotowany przez mgr 
Katarzynę Kośmińską z Działu 
Obsługi Badań Naukowych 
i Projektów Unijnych. Projekt 
skierowany jest do 120 uczniów 
szkół podstawowych (klas I-VIII) 
z Radomia i subregionu radom-
skiego. Zajęcia będą realizowa-
ne w 6 blokach tematycznych 
z zakresu: chemii, matematyki, 
prawa, fi zyki, sztuki oraz tury-
styki.

Wartość dofi nansowania projektu: 
142 177 zł. 
Czas trwania projektu: 1.12.2021 r.-
30.11.2023 r.

Projekt  pt. ” • Sportowa integra-
cja młodzieży z Radomia i powia-
tu radomskiego ze studentami I 
roku UTH Rad.”. Kierownik pro-
jektu: mgr Piotr Bartnik ze Stu-
dium Wychowania Fizycznego 
i Sportu. Projekt zakłada organi-
zację turniejów dla uczniów klas 
maturalnych ze szkół Radomia 
i okolic w konfrontacji ze stu-
dentami I roku UTH Rad. w na-
stępujących grach zespołowych: 
futsal, piłka siatkowa kobiet 
i mężczyzn, koszykówka kobiet 
i mężczyzn oraz piłka ręczna 
kobiet i mężczyzn.

Wartość dofi nansowania projektu: 
120 496 zł. 
Czas trwania projektu: 1.09.2021 r.-
28.02.2022 r.
 
          Projekty zostały przygotowane 
przez ich autorów przy ścisłej współ-
pracy z pracownikami Działu Obsługi 
Badań Naukowych i Projektów Unij-
nych.

(red.)
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 Umowa dotyczy współpracy 
o charakterze naukowym oraz dydak-
tycznym i obejmuje m.in. wymianę 
studentów i pracowników, wspólne 
prowadzenie badań naukowych 
i przygotowywanie projektów ba-
dawczych, a także opracowywanie 
programów studiów. Wymienione 
zadania będą realizowane w zakresie 
ekonomii i zarządzania.

Należy podkreślić, że współ-
praca z Uniwersytetem Mateja Bela 
w Bańskiej Bystrzycy jest realizowana 
od 2012 roku i obejmowała głównie 
działania związane z Programem 
Erasmus+. Ponadto pracownicy Wy-
działu Ekonomii i Finansów – dr hab. 
Anna Wolak-Tuzimek, prof. UTH Rad. 
oraz dr hab. Marzanna Lament, prof. 
UTH Rad. realizowali wspólnie z pra-
cownikami Wydziału Ekonomicznego 
Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej 
Bystrzycy – prof. dr hab. Vandą Ma-
rákovą oraz prof. dr. hab. Peterem 
Kristofi kiem projekty międzynarodo-
we, współfi nansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, a także prowadzili wspólne 
badania naukowe, których wyniki 
stanowiły przedmiot wspólnych 
publikacji naukowych. Podpisanie 
umowy stanowi zatem wzmocnienie 
istniejącej już współpracy naukowej 
i dydaktycznej.

Wojciech Bielawski

Podpisana umowa 

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM 
MATEJA BELA

14 października 2021 roku rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu – prof. dr hab. Sławomir Bukowski i rektor Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy – 
prof. dr hab. Vladimír Hiadlovský podpisali umowę o współpracy między obydwiema uczelniami.

Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu – prof. dr hab. Sławomir Bukowski (z lewej) i rektor Uniwersytetu Mateja Bela 
w Bańskiej Bystrzycy – prof. dr hab. Vladimír Hiadlovský podpisują umowę o współpracy 

między obydwiema uczelniami

Od lewej: dr hab. Anna Wolak-Tuzimek, prof. UTH Rad., prof. dr hab. Vanda Marákova – 
Uniwersytet Mateja Bela oraz dr hab. Marzanna Lament, prof. UTH Rad.
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Zakres współpracy będzie obej-
mował:

- działalność naukowo-badaw-
czo-wdrożeniową, realizowa-
ną poprzez wspólne projek-
ty,

- wspólne aplikowanie, opraco-
wanie projektów krajowych 
i europejskich,

- podejmowanie działań mają-
cych na celu rozwój kadry UTH 
Radom oraz CBRE GWS,

- wspieranie procesu kształce-
nia studentów i doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, 

- realizacja staży i praktyk stu-
denckich w CBRE GWS dla 
studentów UTH Radom,

- organizacja wystaw, konferen-
cji naukowych i szkoleniowych, 
wspólnych przedsięwzięć ba-
dawczych, wydawniczych 
i kulturalnych,

- podejmowanie wspólnych 
działań promocyjnych w za-
kresie szeroko pojętej ekolo-
gii, poszanowania energii oraz 
technologii wodorowych.

CBRE to fi rma, która powstała 
w 1906 roku w San Francisco. Jest 
największą fi rmą doradczą i inwe-
stycyjną na świecie oferującą usługi 
w sektorze nieruchomości i inwesty-
cji. Posiada szeroki zakres obsługi 
różnorodnych grup klientów, który 
obejmuje: doradztwo strategiczne 
w zakresie inwestycji i wynajmu, 
usługi korporacyjne, usługi zarządza-
nia nieruchomościami oraz projek-
tami, administrację fi rm, bankowość 

Wielostronna umowa

WSPÓLNIE Z CBRE
W dniu 30. listopada 2021 roku podpisano umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-
Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu a CBRE Corporate Outsourcing Sp. z o.o. W jej ra-
mach będą realizowane wspólne przedsięwzięcia naukowo-badawczo-wdrożeniowe oraz edukacyjne.

hipoteczną, wyceny, usługi dewe-
loperskie, usługi zarządzania inwe-
stycjami oraz usługi konsulti ngowe 
i analityczne. W 2019 roku CBRE 
przeorganizowało swoje wewnętrz-
ne struktury tworząc segment Global 
Workplace Soluti on - dział, z którym 
Uniwersytet będzie współpracować. 
Zapewni on nam wsparcie związa-
ne z zarządzaniem infrastrukturą 
oraz pomoc w procesie zarządzania 
i tworzenia projektów także w wy-
miarze międzynarodowym. 

Liczymy, że nawiązana współ-
praca przyczyni się także do wzrostu 
atrakcyjności Uniwersytetu dla stu-

dentów zainteresowanych podję-
ciem nauki na naszej Uczelni.

Za realizację postanowień 
umowy odpowiedzialni są: ze stro-
ny UTH Radom: dr. hab. inż. Jerzy 
Wojciechowski, prof. UTH Radom, 
prodziekan ds. dydaktycznych Wy-
działu Transportu, Elektrotechniki 
i Informatyki a ze strony CBRE GWS:  
Piotr Trojanowski, dyrektor Działu 
Zarządzania Projektami i Generalne-
go Wykonawstwa. 

Wojciech Bielawski

Od lewej: inż. Szymon Wancerz – technical project manager CBRE GWS Polska, 
dr hab. inż. Tomasz Perzyński – dziekan WTEiI UTH Radom, mgr inż. Andrzej 

Rozmarynowski – senior engineering project manager CBRE GWS Polska, dr hab. inż. 
Jerzy Wojciechowski – prodziekan WTEiI UTH Radom, Piotr Trojanowski – dyrektor Działu 

Zarządzania Projektami i Generalnego Wykonawstwa CBRE GWS Polska, mgr Grzegorz 
Sturzbecher – dyrektor zarządzający CBRE GWS Polska, prof. dr hab. Sławomir Bukowski – 

rektor UTH Radom,  dr inż. Przemysław Motyl – prodziekan WM UTH Radom, 
dr hab. inż. Waldemar Nowakowski – prorektor UTH Radom
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Przed produktami do pielę-
gnacji twarzy stawianych jest wiele 
wymagań: odpowiednia zdolność 
nawilżania skóry, wysoka wydajność 
preparatów, łatwość użytkowania 
oraz działanie pielęgnacyjne produk-
tu. Wychodząc im naprzeciw  zespół 
pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. 
Tomasza Wasilewskiego opracował 
recepturę i technologię wytwarzania 
nowoczesnej maseczki do twarzy 
w formie musu, niespotykanej na 
polskim rynku. Receptura jest objęta 
ochroną patentową. 

Maseczka charakteryzuje się 
lekką konsystencją, a po nałożeniu 
na powierzchnię skóry odparowuje 
z niej woda, pozostawiając substan-
cje: odżywcze, lecznicze, stymulujące 
i regeneracyjne. W przeciwieństwie 
do tradycyjnych maseczek do twarzy 
nie tworzy na powierzchni skóry lep-
kiego i tłustego fi lmu i nie powoduje 
dyskomfortu w postaci nadmiernego 
ściągania skóry.

Zespół realizował projekt pt. 
„Opracowanie nowej generacji, 
ekologicznych, bezpiecznych w sto-
sowaniu kosmetyków i produktów 
chemii gospodarczej z udziałem 
ekstraktów roślinnych otrzymywa-
nych w warunkach nadkrytycznego 
ditlenku węgla”, sfi nansowany przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwo-
ju. Kierownikiem projektu był prof. 
dr hab. inż. Tomasz Wasilewski.  

Maseczka w formie musu

INNOWACJE W KOSMETOLOGII
Podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Technologii INNO WINGS 2021 (Lublin, 14 października 
2021 r.) nagrodą EXCELLENCE INVENTION AWARD w kategorii HEALTHY SOCIETY wyróżnione zostało 
innowacyjne rozwiązanie naukowców z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa oraz Wydziału 
Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu naszej uczelni.

Opracowany produkt może być 
ciekawą alternatywą dla obecnie sto-
sowanych maseczek pielęgnacyjnych. 
Poprzez innowacyjną formę kosme-
tyczną oraz pozytywne działanie na 
skórę może zdobyć uznanie wśród 
konsumentów. 

Zespół pod kierownictwem prof. 
Tomasza Wasilewsiego swoją dzia-
łalność naukową koncentruje wokół 
zastosowania związków powierzch-
niowo czynnych w produktach ko-
smetycznych, chemii gospodarczej 

i przemysłowej. Prowadzone bada-
nia mają na celu opracowywanie 
nowych rozwiązań recepturowych, 
innowacyjnych technologii oraz 
aplikację nowoczesnych surowców 
w kosmetykach i produktach chemii 
gospodarczej. Wymiernym efektem 
pracy zespołu są książki, rozdziały 
w międzynarodowych monografi ach, 
liczne publikacje naukowe, patenty 
oraz zgłoszenia patentowe.

Wojciech Bielawski

Laureaci nagrody EXCELLENCE INVENTION  AWARD. Od lewej: prof. dr hab. inż. Tomasz 
Wasilewski, dr inż. Artur Seweryn, dr inż. Marta Ogorzałek, dr hab. inż. Emilia Klimaszewska, 
prof. UTH Rad., dr hab. inż. Anna Małysa, prof. UTH Rad., dr hab. Anita Bocho-Janiszewska, 
prof. UTH Rad., dr hab. inż. Małgorzata Zięba, prof. UTH Rad., mgr inż. Dominik Czerwonka   
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W spotkaniu wzięli udział: wi-
cemarszałek województwa mazo-
wieckiego – Rafał Rajkowski,  czło-
nek zarządu Mazowsza – Elżbieta 
Lanz, rektor UTH Rad. –  prof. dr 
hab. Sławomir Bukowski, prorektor 
ds. dydaktycznych i studenckich – 
dr hab. inż. Elżbieta Sałata oraz prze-
wodniczący Rady Uczelni – Sławomir 
Baćkowski. Obecni na spotkaniu 
zadeklarowali ścisłą współpracę 
w kwesti i kształcenia lekarzy na na-
szej Uczelni. Sprawą priorytetową dla 
obu stron jest kształcenie na wysokim 
poziomie i opracowanie strategii 
rozwoju kierunku lekarskiego w naj-
bliższych latach. 

Władze Uczelni odbyły również 
spotkanie z prezes Mazowieckiego 
Szpitala Specjalistycznego w Rado-
miu – Bożeną Pacholczak. Zarówno 
władzom Uczelni, Mazowsza, jak 
i szpitala zależy, aby MSS zachował 
i rozwijał wszystkie oddziały kli-
niczne tworzone także dla potrzeb 
kadry i studentów przez profesora 
Leszka Markuszewskiego, dziekana 
Wydziału Nauk Medycznych i Nauk 
o Zdrowiu.

Na spotkaniach poruszono rów-
nież kwesti ę przeznaczenia funduszy 
na projekty związane z funkcjonowa-
niem kształcenia lekarzy w Radomiu, 
pochodzących z budżetu unijnego 
i pozostających w dyspozycji władz 
województwa mazowieckiego w ra-
mach promocji zdrowia.

 
Wojciech Bielawski

Kształcenie na kierunku lekarskim

WSPÓŁPRACA 
Z WŁADZAMI MAZOWSZA

2 grudnia 2021 roku odbyło się spotkanie władz Uczelni z przedstawicielami władz Mazowsza w spra-
wie przyszłości kształcenia na kierunku lekarskim, prowadzonym na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk 
o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Od lewej: wicemarszałek województwa mazowieckiego – Rafał Rajkowski, członek 
zarządu Mazowsza – Elżbieta Lanz. Od prawej:  JM Rektor UTH Rad. –  prof. dr hab. Sławo-
mir Bukowski, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich – dr hab. inż. Elżbieta Sałata oraz 

przewodniczący Rady Uczelni – Sławomir Baćkowski

Konkurs ma na celu promo-
wanie ruchu spółdzielczego i spół-
dzielczych form działalności oraz 
zwiększenie zainteresowania śro-

Konkurs Spółdzielców

NAJLEPSZA
PRACA BADAWCZA

Doktor Tomasz Dąbrowski z Wydziału Prawa i Administracji w dniu 
5 listopada 2021 roku otrzymał Nagrodę I Stopnia w kategorii prac 
badawczych za publikację pt. „Regulacja prawna walnego zgroma-
dzenia członków spółdzielni w dobie pandemii COVID-19”, w XVII 
edycji konkursu organizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą 
w Warszawie na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości. 

dowisk naukowych i akademickich 
badaniami nad spółdzielczością. 
Tematyka konkursu, organizowanego 
od roku 2005, obejmuje zarówno 
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zagadnienia ogólnospółdzielcze, jak 
i specjalistyczne z zakresu 15 branż 
spółdzielczych. Nagradzane prace 
przedstawiają walory edukacyjne 
w zakresie krzewienia spółdzielczości 
i idei spółdzielczej oraz prezentują 
współpracę między praktyką spół-
dzielczą a nauką.

Organizator konkursu - Krajowa 
Rada Spółdzielcza to naczelny organ 
samorządu spółdzielczego, do które-
go należy reprezentowanie polskiego 
ruchu spółdzielczego w kraju i za 
granicą, inicjowanie i opiniowanie 
aktów prawnych dotyczących spół-
dzielczości i mających dla niej istotne 
znaczenie, czy inicjowanie i rozwija-
nie współpracy międzyspółdzielczej 
i szerzenie idei spółdzielczego współ-
działania. Krajowa Rada Spółdzielcza 
od samego początku swego istnienia 

jest członkiem Międzynarodowe-
go Związku Spółdzielczego (MZS), 
największej i najstarszej na świecie 
organizacji pozarządowej reprezen-
tującej ponad miliard spółdzielców 
ze wszystkich kontynentów. Człon-
kostwo w Związku KRS przejęła po 
swej poprzedniczce - Naczelnej Ra-
dzie Spółdzielczej, należącej do MZS 
od początku lat 70. zeszłego wieku. 
W 1972 r. NRS była gospodarzem 
XXV Kongresu MZS w Warszawie, 
zaś w 2004 r. KRS gościła Zgroma-
dzenie Europejskie MZS, również 
w Warszawie. 

(red.)

(od red.): Tomasz Dąbrowski – dr nauk 
prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pry-
watnego na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycz-
nego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 

Kapituła doceniła szczególną 
działalność i osiągnięcia zawodowo-
naukowe prof. Leszka Markuszew-
skiego. 

Gala odbyła się w Teatrze Scena 
Relax w Warszawie. Organizatorem 
gali i plebiscytu była Polska Press 
Grupa, wydawca dzienników regio-
nalnych w całej Polsce. Reprezento-
wali ją prezes zarządu PPG Tomasz 
Przybek oraz pomysłodawca plebi-
scytu Bogusław Kaczmarek, zastępca 
dyrektora marketi ngu Polska Press 
Grupa.  

Prof. L. Markuszewski laureatem

OSOBOWOŚĆ ROKU 2021
 

W dniu 28.10.2021 roku w Warszawie na „Jubileuszowej 10 Gali Osobowości i Sukcesy Roku 2021” dzie-
kan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UTH w Radomiu płk prof. Leszek Markuszewski został 
wyróżniony przez Kapitułę Konkursu statuetką „Osobowość Roku 2021”.

Wśród tegorocznych laureatów 
znaleźli się m.in. prof. Michał Kleiber, 
Ewa Minge, Urszula Dudziak, Alicja 
Węgorzewska, prof. Mirosław Ząbek, 
prof. Henryk Skarżyński, Zenon Marty-
niuk, Beata Cholewińska, Marcin Mil-
ler, Apoloniusz Tajner, Maciej Panek, 
Sobiesław Zasada, Rafał Szlachta, mar-
szałek województwa mazowieckiego 
Adam Struzik, Radosław Śmigulski 
– dyrektor PISF, Andrzej Malinowski – 
prezydent Związku Pracodawców RP, 
Władysław Grochowski – prezes grupy 

Arche, Izabela Trojanowska, Andrzej 
Grabowski oraz Iwona Kossmann.

Wojciech Bielawski

(od red.): Płk prof. dr hab. med. Leszek Mar-
kuszewski, prof. UTH Rad.; wybitny polski 
kardiolog, diabetolog, specjalista w zakresie 
chorób wewnętrznych, medycyny sportowej 
i rehabilitacji. Tworzył i kierował diagnostyką 
Kardiologiczną Centrum Kliniczno-Dydaktycz-
nego Wojskowej Akademii Medycznej. Był 
zastępcą komendanta Centralnego Szpitala 
WAM oraz wieloletnim dyrektorem Uniwersy-
teckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Twórca  
Centralnego Szpitala Weteranów – pierwsza 

Absolwent studiów podyplomowych LL.M. 
i Executi ve MBA. Autor publikacji z zakresu 
prawa spółdzielczego, prawa handlowego 
i postępowania cywilnego; radca prawny.
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w Polsce i druga w Europie tego typu pla-
cówka. Stworzył od podstaw i kierował przez 
lata Kliniką Kardiodiabetologii, Kardiologii 
Interwencyjnej i Rehabilitacji Kardiologicz-
nej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
W latach 2009-2017 był Naczelnym Lekarzem 
Więziennictwa. 

Współautor 5 książek z dziedziny kar-
diologii i ultrasonografi i. Autor i współautor 
ponad 185 prac opublikowanych w piśmien-
nictwie fachowym polskim i zagranicznym. 

Po raz pierwszy w Polsce wykonał ze 
swoim zespołem zabieg ablacji szlaków lewo-
stronnych i izolacji żył płucnych pod kontrolą 
echokardiografi i wewnątrzsercowej; pierwszy 
w Polsce zabieg wszczepienia stymulatora 
serca pod kontrolą echosonografi i wewnątrz-
sercowej.  

Odznaczony wieloma odznaczeniami 
państwowymi, resortowymi oraz kombatanc-

kimi, w tym m.in. odznaczeniami honorowymi 
- „Honorowy Członek Światowego Związku 
Żołnierzy AK”.  Członek Rady Sanitarno-Epi-
demiologicznej przy Głównym Inspektorze 
Sanitarnym Kraju, przewodniczący Komisji 
Epidemiologii Chorób Niezakaźnych i Promocji 
Zdrowia w Radzie Sanitarno- Epidemiologicz-
nej, członek Rady Naukowej Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowe-
go Zakładu Higieny, członek Rady Naukowej 
Instytutu Medycyny Wsi, członek Rady Nauko-
wej Katedry Endokrynologii i Chorób Metabo-
licznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
przewodniczący Sekcji Promocji Zdrowia 
Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. 

Od 2020 roku dziekan Wydziału Nauk 
Medycznych i Nauk o Zdrowiu w Uniwersy-
tecie Technologiczno-Humanistycznym im. 
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Akademia Inżynierska w Pol-
sce jest powstałym w roku 1992, 
z inicjatywy Federacji Stowarzy-
szeń Naukowo-Technicznych NOT, 
stowarzyszeniem wybitnych twór-
ców polskiej techniki – inżynierów 
i przedsiębiorców. Liczba członków 
zwyczajnych AIP jest ograniczona do 
300 osób. Jej celem jest wspieranie 
rozwoju nowoczesnych technologii 
i przedsiębiorczości innowacyjnej 
oraz wiązanie osiągnięć pracy inży-
nierskiej i wynalazczości w dziedzinie 
techniki z zastosowaniem ich w prze-
myśle, jak również promocja polskiej 
innowacyjności w kraju i za granicą. 
Od 2011 roku AIP ma status organi-
zacji pożytku publicznego. 

Elitarne grono inżynierów

AKCES DO AKADEMII 
Uchwałą XXXVI Zgromadzenia Ogólnego Akademii Inżynierskiej w Polsce, prorektor ds. badań nauko-
wych, dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. UTH Rad. został wybrany na członka zwyczajnego Akademii 
Inżynierskiej w Polsce.

AIP jest od 1998 roku człon-
kiem Rady Akademii Techniki i Nauk 
Technicznych (CAETS) z siedzibą 
w Waszyngtonie, która koordynuje 
działalność 25 akademii inżynierskich 
i podobnych organizacji z różnych 
krajów.  Jej prezesem jest prof. Leszek 
Rafalski. 

Akademia przyznaje Medale 
Honorowe im. Gabriela Narutowi-
cza osobom szczególnie zasłużonym 
dla polskich nauk technicznych. Ich 
laureatami są między innymi prof. 
Michał Kleiber oraz Władysław Bar-
toszewski. 

Wojciech Bielawski

dr hab. inż. Wojciech Żurowski, 
prof. UTH Rad. - członek Akademii 

Inżynierskiej w Polsce

Płk prof. dr hab. med. Leszek Markuszewski, 
prof. UTH Rad.
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Członkami Rady Naukowej PTE 
zostali: prof. dr hab. Sławomir Bu-
kowski, rektor Uniwersytetu Tech-
nologiczno - Humanistycznego im. 
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
i dr hab. Marzanna Lament, prof. 
UTH Rad, dziekan Wydziału Ekonomii 
i Finansów.

Polskie Towarzystwo Ekonomicz-
ne to wielowiekowa tradycja i długa – 
ponad 200-letnia – historia. Ze wspól-
nego Statutu Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego i jego oddziałów 
wynika, że jednym z głównych celów 
organizacji jest przede wszystkim 
krzewienie myśli i wiedzy ekonomicz-
nej oraz współtworzenie warunków 
rozwoju nauk ekonomicznych i po-
pularyzowanie ich dorobku, a także 
inspirowanie oraz wspieranie działań 
zmierzających do trwałego rozwoju 
społeczno-gospodarczego kraju, in-
tegrowanie środowiska ekonomistów 
reprezentujących zarówno naukę, jak 
i działalność gospodarczą. 

Ponadto na podstawie Uchwały 
Prezydium Zarządu Ogólnopolskiej 
Federacji Przedsiębiorców i Praco-
dawców z dnia 29 listopada 2021 
roku  JM Rektor UTH Rad. prof. dr 
hab. Sławomir Bukowski, został po-
wołany na członka jej Rady Naukowo- 
Eksperckiej.  

Ogólnopolska Federacja Przed-
siębiorców i Pracodawców już od 
ponad 7 lat aktywnie działa na rzecz 
polskich przedsiębiorców. Jej głów-
nym celem jest zapewnienie polskim 

Zaszczytne członkostwo

NASI W PTE i OFPiP

 W dniu 18 października 2021 roku odbył się XXII Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 
(PTE), podczas którego wybrano nowe władze do: Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Sądu 
Koleżeńskiego oraz Rady Naukowej.

przedsiębiorcom jak najlepszych wa-
runków sprzyjających ich rozwojowi. 
Reprezentuje interesy pracodawców 
na rzecz budowania pozytywnego 
wizerunku przedsiębiorcy w Polsce, 
chroni ich prawa i reprezentuje inte-
resy zrzeszonych członków Federacji, 
aktywnie promuje polskie marki. 

Federacja umożliwia: nawiązy-
wanie kontaktów biznesowych, po-
rady prawne, doradztwo fi nansowe, 
doradztwo gospodarcze i wsparcie 
fi nansowe z wykorzystaniem środków 
unijnych.  

 (red.)

(od red.):  Sławomir Ireneusz Bukow-
ski (ur. 1956) – polski ekonomista i nauczyciel 
akademicki, profesor  nauk ekonomicznych; 
rektor Uniwersytetu Technologiczno-Hu-
manistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu.

W 1979 roku podjął pracę na Wydziale 
Ekonomicznym Politechniki Świętokrzyskiej, 

w ośrodku radomskim (po jego usamodziel-
nieniu – Wyższa Szkoła Inżynierska; Poli-
technika Radomska, a obecnie Uniwersytet 
Technologiczno-Humanistyczny) (2012-2020) 
-  prorektor ds. rozwoju kadry i współpracy 
z zagranicą; od 2020 roku – rektor UTH Rad.  
Od 2006 roku - kierownik Katedry Biznesu 
i Finansów Międzynarodowych, którą kieruje 
do chwili obecnej.                     

Jego zainteresowania naukowe i bada-
nia koncentrują się wokół zagadnień fi nansów 
międzynarodowych, makroekonomii gospo-
darki otwartej i międzynarodowej integracji 
gospodarczej, szeroko pojętych finansów 
oraz rynków fi nansowych, a również wokół 
zastosowań metod ilościowych, w tym mo-
delowania ekonometrycznego w badaniach 
ekonomicznych. Autor 160 publikacji i innych 
prac naukowych (w tym 2 podręczników 
i 4 monografi i samodzielnych) z ekonomii 
i fi nansów oraz autorem i współautorem 150 
ekspertyz dla biznesu. 

Odbył staże naukowe w The Vienna 
Insti tute for Internati onal Economic Studies 
(Austria, 1984) oraz na Uniwersytecie Mo-
skiewskim (Rosja, 1988), oraz menedżerski 
- program EMED w USA, fi nansowany przez 
USAID (1996). Wykładowca w uniwersytetach 
w Belgii, Grecji, Hiszpanii, Niemczech, Portu-
galii, Wielkiej Brytanii i Francji.

Jest członkiem, American Economic 
Association,  IAES- International Atlantic 
Economic Society, American Economic 
Association, Society for the Study of 
Emerging Markets, Associati on for Compa-
rative Economic Studies, COPE- Congress 
of Politi cal Economists Internati onal, Polskie-
go Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Hobby: sztuka, fi lm, muzyka literatura, 
historia starożytna, różne formy aktywności 
fi zycznej – kulturystyka, joga, jogging, tenis 
ziemny, pływanie, surfi ng, turystyka krajowa 
i międzynarodowa. 

WYDARZENIA
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(od red.): dr hab. Marzanna Lament, prof. 
UTH Rad., jest absolwentką Wydziału Eko-
nomicznego Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu. Stopnie doktora nauk ekonomicz-
nych i doktora habilitowanego w dyscyplinie 
ekonomia i fi nanse uzyskała w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. Obszarem jej za-
interesowań są zagadnienia rachunkowości 
i sprawozdawczości fi nansowej, w szczególno-
ści dotyczące zakładów ubezpieczeń.

Jest autorką licznych publikacji nauko-
wych, w tym 14 pozycji książkowych napisa-
nych samodzielnie lub we współautorstwie, 
opublikowanych w renomowanych wydaw-
nictwach naukowych (m.in. Taylor & Francis 
Routledge, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne). Dorobek naukowy obejmuje ponad 
100 publikacji naukowych w tym artykuły 
w indeksowanych czasopismach naukowych 
(m.in. „Journal Cleaner Producti on, E+M 
Economics and Management, The Economic 
Annals, Entrepreneurial Business and Eco-

nomics Review”, „Investment Management 
and Financial Innovati ons”. Pełni funkcję re-
daktora tematycznego z zakresu rachunko-
wości w czasopiśmie „Studia Ekonomiczne, 
Prawne i Administracyjne” oraz jest człon-
kiem rady naukowej w czasopiśmie „Central 
European Review of Economics & Finance”.

Jest członkiem kapituły konkursu 
Gazety Bankowej – Przyjazna Firma 
Ubezpieczeniowa oraz członkiem Zespołu 
ds. energetyki miejskiej, powołanego przez 
Prezydenta Miasta Radomia. Od 2019 roku 
jest dziekanem Wydziału Ekonomii i Finan-
sów. 

W ramach Programu Erasmus + pro-
wadziła wykłady dla studentów Universi-
dade Da Beira Interior w Covilha (Portuga-
lia),Technological Educati onal Insti tuti on 
of Epirus (Grecja) oraz Matej Bel University 
w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja).

Była koordynatorem projektów nauko-
wych fi nansowych ze środków Unii Europej-
skiej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Eva Eddy i Jonathan Eddy są 
pracownikami Instytutu Studiów 
Brytyjsko – Amerykańskich w Uni-
wersytecie w Presovie (Słowacja). 
Studenci 1. roku fi lologii angielskiej 
mieli okazję wysłuchać wykładów Evy 
i Jonathana dotyczących współcze-
snej kultury brytyjskiej i brytyjskich 
mediów oraz aspektów języka angiel-
skiego w kontekście nauczania osób 
z różnych krajów. Wykład wzbudził 
duże zainteresowanie. 

Jest to jedna z wielu wizyt za-
granicznych wykładowców na Wy-
dziale Filologiczno-Pedagogicznym, 
zaplanowanych na najbliższy rok 
akademicki. 

Wojciech Bielawski

Wizyta zagranicznych wykładowców 

O KULTURZE I MEDIACH
W dniach 22 – 26 listopada 2021 roku Wydział Filologiczno-Pedagogiczny odwiedziło dwoje zagranicz-
nych wykładowców z Uniwersytetu w Presovie (Słowacja). Wizyta była realizowana w ramach programu 
Erasmus +.

WYDARZENIA
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Dr Wojciech Wojtyła, pracow-
nik Katedry Teorii, Historii i Filozofi i 
Prawa na Wydziale Prawa i Admini-
stracji UTH Rad., 16 listopada br. na 
zaproszenie John Paul II  Insti tute at 
the University of St Thomas Aquinas 
in Houston Texas (USA), za pośred-
nictwem aplikacji ZOOM, wygłosił 
wykład: Karol Wojtyła on Parti cipa-
ti on in Person and Act. 

W wykładzie uczestniczyli pra-
cownicy naukowi Instytutu oraz 
studenci. Odbył się on w ramach 
organizowanego przez John Paul II In-
sti tute cyklu seminariów naukowych 
poświęconych myśli fi lozofi cznej Ka-
rola Wojtyły. W wykładzie prelegent 
podjął zagadnienie najgłębszych 
podstaw wzajemnej relacji jednostki 
i wspólnoty. Główną tezą wykładu 
było twierdzenie, że na gruncie wy-
pracowanego przez autora Osoby 
i czynu personalizmu, kluczem do 
wyjaśnienia tej relacji, jest przekła-
dana na kolejne tematy kategoria 
uczestnictwa. W ujęciu krakowskiego 
myśliciela zdolność osoby do jej pod-
miotowej obecności i zaangażowania 
w każdym rodzaju społeczności sta-
nowi fundamentalne dobro wspólne. 
Stanowi ono także klucz do rozwiązy-
wania społecznych zaburzeń, wśród 
których problemem wciąż aktualnym 
pozostają różne postaci alienacji. 

Z kolei na zaproszenie Wydziału 
Filozofii Uniwersytetu Bukaresz-
tańskiego dr Wojciech Wojtyła dla 
pracowników naukowych i studen-
tów 8 listopada br. wygłosił wykład 
Axiological principles of professional 
secrecy. W wykładzie prelegent 

Nowa formuła naukowych prezentacji

WYKŁADY MIĘDZYNARODOWE
W większości już przyzwyczailiśmy się do nowej i coraz bardziej powszechnej formy aktywności naukowej, 
która korzysta z dobrodziejstw współczesnej techniki i za pomocą różnych aplikacji umożliwia kontakt z od-
biorcami w sposób szybki i bezpieczny w sytuacji pandemicznej, która towarzyszy nam już od dawna. 

skupił się na ukazaniu znaczenia 
świata wartości, zwłaszcza prawdy, 
dla życia osobowego jednostki ludz-
kiej a także dla rozwoju tworzonych 
przez człowieka społeczności. W tym 
kontekście szczególną rolę odkrywa 
tajemnica zawodowa.  

Wojciech Bielawski

(od red.): Wojciech Wojtyła, ur. w 1979 
roku., doktor nauk humanistycznych w za-
kresie filozofii, adiunkt w Katedrze Teorii, 
Historii i Filozofi i Prawa na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu. Naukowo zajmuje się fi lozofi ą 
prawa, antropologią fi lozofi czną, etyką spo-
łeczną, fi lozofi ą kultury, myślą fi lozofi czną 
Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Jak dotąd 
opublikował cztery książki autorskie.  

Pierwszym z nich jest dołącze-
nie do Ogólnokrajowej Sieci Biblio-
tecznej. Wniosek Biblioteki uzyskał 

Ważne inicjatywy

BIBLIOTEKA 
W SIECI I W KATALOGU

Biblioteka Główna naszego Uniwersytetu, starając się dorównać 
najlepszym wzorom polskich bibliotek naukowych oraz podwyższać 
jakość świadczonych usług i poszerzać swoją ofertę jako biblioteki 
uczelnianej, podjęła się w ostatnim czasie realizacji dwóch 
przedsięwzięć.

pozytywną opinię merytoryczną 
Departamentu Mecenatu Państwa 
MKiDN a także Biblioteki Narodowej 

WYDARZENIA
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i ostatecznie został zaakceptowany 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Dołączyliśmy w ten 
sposób do organizacji, do której, 
oprócz bibliotek publicznych, należą 
biblioteki o znacznych, wyróżnia-
jących się zbiorach. Potwierdza to 
znaczenie, jaki nasz księgozbiór ma 
w skali kraju. 

Uczestnictwo w OSB wiąże się 
również ze zwiększeniem współpra-
cy z innymi tego typu instytucjami: 
wspólnego gromadzenia, opracowy-
wania i wymiany zbiorów, tworzenia, 

rozpowszechniania i wymiany infor-
macji bibliografi cznych i dokumenta-
cyjnych oraz doskonalenia kadry.

Drugim zrealizowanym przed-
sięwzięciem jest włączenie katalogu 
Biblioteki Głównej do Katalogu Roz-
proszonego Bibliotek Polskich KaRo. 
Ideą prowadzonego przez Bibliotekę 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu KaRo jest usprawnienie i 
ułatwienie użytkownikowi wyszuki-
wania interesujących go pozycji po-
przez przeglądanie wielu katalogów 
polskich bibliotek w tym samym cza-

sie. Katalog KaRo dostępny jest pod 
adresem htt ps://karo.umk.pl/Karo/.

Jak podkreśliła Beata Siebuła, 
p.o. dyrektora: „Zespół Biblioteki 
Głównej ma nadzieję, że powyższe 
działania przyczynią się do zwięk-
szenia wśród polskich użytkowników 
bibliotek świadomości znaczenia 
naszego Uniwersytetu i jego księgo-
zbioru oraz pomogą w promocji do-
konań naukowych Uczelni”.

Wojciech Bielawski

Wzięli w nim udział absolwenci, 
którzy zdali egzaminy na aplikacje 
prawnicze a także ci, którzy w trakcie 
studiów uzyskali najwyższe wyniki 
w nauce. Wyróżnieni zostali także 
autorzy najlepszych prac magister-
skich.

,,Spotkania stają się już pewną 
tradycją Wydziału Prawa i Admi-
nistracji naszego Uniwersytetu. 
W tym roku mury naszej uczelni po 
raz drugi opuściła grupa przyszłych 
prawników, z których jesteśmy 
bardzo dumni” – powiedziała prof. 
Joanna Smarż – dziekan Wydziału 
WPiA. Dodała ponadto, że: ,,Dużym 
sukcesem jest to, że aż 60% naszych 
absolwentów przystępujących do eg-
zaminu na wybraną przez siebie apli-
kację prawniczą uzyskało pozytywny 
wynik i zostało przyjętych. Łącznie 
na aplikacje dostało się dwunastu 
naszych absolwentów – siedmiu na 

Warte naśladowania

SPOTKANIE Z ABSOLWENTAMI
29 października na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu odbyło się spotkanie władz Wydziału Prawa i Administracji z ab-
solwentami kierunku Prawo i Administracja. Spotkania te stały się już tradycją wydziału.

Absolwenci oraz najlepsi studenci Wydziału Prawa i Administracji podczas spotkania 
z władzami wydziału

WYDARZENIA
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Temat wykładu  „Life as a diplo-
mat, the role of embassies” („Życie 
dyplomaty, rola ambasad”) stał 
się  pretekstem do rozmowy o tym, 
jak ważna jest edukacja, nauka języ-
ków obcych i wewnętrzna motywacja. 
Pani Jeanne Briganti  podzieliła się ze 
studentami swoimi doświadczeniami 
związanymi z pracą w dyplomacji oraz 
wyjaśniła zadania różnych placówek 
dyplomatycznych. 

Wszystko o dyplomacji

SPOTKANIE Z ATTACHEÉ
30 listopada odbyło się wirtualne spotkanie studentów filologii 
angielskiej z Jeanne Briganti  – att achè ds. kultury przy Ambasadzie 
USA w Warszawie. 

aplikację adwokacką oraz pięciu na 
aplikację radcowską. To efekt wytę-
żonej i systematycznej pracy każdej 
z tych osób a także pracy kadry na-
ukowo-dydaktycznej wydziału”.

Warto zauważyć, że Wydział 
Prawa i Administracji UTH w ka-
tegorii zdawalności absolwentów 
na wybrane aplikacje prawnicze 
znajduje się w czołówce wśród 
mniejszych uczelni w Polsce.

Życząc dalszych sukcesów na 
drodze rozwoju kariery zawodowej, 
pamiątkowe listy gratulacyjne oraz 
okolicznościowe upominki nowo-
przyjętym aplikantom wręczyli: 
dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH – 
dziekan WPiA oraz dr Paweł Śwital 
– prodziekan.

Wojciech Bielawski

Obecna na spotkaniu doradczy-
ni Educati on USA, Urszula Malmon 
z American Corner Radom, poinfor-
mowała studentów o możliwościach 
skorzystania ze stypendiów w ramach 
Programu Fulbright Poland.

Spotkanie odbyło się dzięki Ame-
rican Corner Radom oraz Ambasadzie 
USA w Warszawie.  

Wojciech Bielawski

W ramach projektu 16 studen-
tów z Grecji, 16 z Rumunii oraz 8 
z naszego Uniwersytetu utworzy mię-
dzynarodowy zespół, który wspólnie 
będzie uczył się elektromobilności 
m.in. podczas dwóch kursów inten-
sywnych oraz praktyki. Pierwszy kurs 
odbędzie się na początku kwietnia 
w Salonikach, a drugi w maju naszej 
Uczelni. Praktyki studenci odbędą 

Studenci w międzynarodowym projekcie

E-DRIVETOUR
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny jest partnerem europejskiego konsorcjum E-drivetour. Jest 
to projekt edukacyjny dotyczący elektromobilności. 

u naszych partnerów przemysłowych 
z różnych krajów EU (Pierwsze in-
formacje o projekcie zamieściliśmy 
w nr 2. „Kuriera Uniwersyteckiego”, 
str. 25-26).

Na obecnym etapie realizacji 
projektu weźmie w nim udział 8 stu-
dentów UTH Rad. z Wydziału Trans-
portu, Elektrotechniki i Informatyki 
oraz z Wydziału Mechanicznego, 

którzy dysponują odpowiednimi 
kompetencjami językowymi, aby móc 
w nim uczestniczyć. 

E-Drivetour to europejski pro-
jekt edukacyjny, którego celem jest 
wspólne działanie różnych, międzyna-
rodowych instytucji i przedsiębiorstw 
na rzecz poszerzenia kompetencji 
inżynierskich studentów w zakresie 
elektromobilności. Współpracując 

WYDARZENIA
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w ramach konsorcjum z partnerami 
reprezentującymi Grecję, Rumunię, 
Bułgarię, Belgię, Włochy oraz Au-
strię przygotowaliśmy dla naszych 
studentów odpowiednią ofertę 
dydaktyczną, która jest opisana na 
stronie internetowej htt ps://www.
edrivetour.eu/ 

W listopadzie wyłoniono ośmiu 
studentów UTH Radom, którzy w naj-
lepszym stopniu spełnili wymagania 
rekrutacyjne i dołączą do zespołu 
E-Drivetour. W jego skład wejdą 
również przedstawiciele dwóch 
innych uniwersytetów, tj. Internati o-
nal Hellenic University (Grecja) oraz 
University of Craiova (Rumunia). 
W kwietniu 2022 roku członkowie 
tego międzynarodowego zespołu 
spotkają się po raz pierwszy w Salo-
nikach, aby w okresie dwóch tygodni 
wspólnie rozwijać swoje motoryza-
cyjne zainteresowania. Natomiast 
w maju 2022 roku zaplanowano 
kolejne spotkanie, które odbędzie 
się w naszej Uczelni. Zwieńczeniem 
projektu będzie dwutygodniowa 

Uczestnicy projektu E-Drivetour

praktyka, którą studenci odbędą 
u naszych partnerów przemysło-
wych. 

Projekt jest wspierany ze środ-
ków programu Erasmus+ Unii Euro-

pejskiej. Koordynatorem projektu 
w UTH Radom jest dr hab. inż. Krzysz-
tof Górski (email: krzysztof.gorski@
uthrad.pl).

Wojciech Bielawski

W październiku 2021 roku w śro-
dowe poranki na Wydziale Inżynierii 
Chemicznej i Towaroznawstwa od-
były się cykliczne spotkania Poranki 
z praktykami bhp. Inicjatorem pro-

Pomysł na: dzień dobry…

PORANKI
Z PRAKTYKAMI BHP

„Obiecuje nam ranek wszystko, co chcemy mieć. 
Miłość ludziom, deszcze listkom, słowom sens”.

Jonasz Koft a

Co można robić o poranku? Można wypić dobrą kawę, pobiegać dla zdrowia, ale także uczestniczyć 
w ciekawej dyskusji w doborowym towarzystwie, a przy okazji dowiedzieć się czegoś ciekawego z prak-
tyki bhp.

jektu jest dr hab. Małgorzata Lotko, 
prof. UTH Rad. z Katedry Zarządzania 
i Jakości Produktu. Spotkania miały 
na celu przybliżenie praktycznego 
wymiaru pracy służby bezpieczeń-

stwa i higieny pracy oraz jednostek, 
z którymi ta służba współpracuje. 
W projekcie uczestniczyli studenci 
oraz wykładowcy kierunku bezpie-
czeństwo i higiena pracy. Spotkania 

WYDARZENIA
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odbywały się w formie hybrydowej.
Gośćmi cyklu byli: dr Stanisław 

Gera – biegły sądowy w dziedzinie 
bhp, mgr  Justyna Wachnicka – spe-
cjalista ds. bhp oraz mgr Paweł Roz-
owski – Inspektor Pracy, Państwowa 
Inspekcja Pracy oddział Warszawa.

Zainteresowanie projektem było 
na tyle duże, że Poranki z praktyka-
mi bhp powrócą w przyszłym roku 
akademickim, podobnie, jak James 
Bond. A, jak wiadomo, James Bond 
nigdy nie zawodzi!

Wojciech Bielawski

(od red.): dr hab. Małgorzata Lotko, prof. 
UTH Rad., pracuje na Uniwersytecie Tech-
nologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu. Jest autorką ponad 
stu publikacji w renomowanych czasopismach 
naukowych (w tym Harvard Business Review), 
w tym dziesięciu monografi i. Jej zaintereso-
wania naukowe obejmują zarządzanie bez-
pieczeństwem pracy, jakość usług oraz jakość 
w zapleczu technicznym motoryzacji.

Prezentowane tkaniny i obra-
zy pochodzą z okresu ponad 30 lat 
pracy artystycznej Hanny Wojdały-
Markowskiej, natomiast najwięcej 
realizacji - z ostatnich dziesięciu. 
Wszystkie stanowią formę osobi-
stych zapisów idei i rzeczywistości. 
W swoich inspiracjach autorka nie-
zmiennie deklaruje fascynację ze-
wnętrzną urodą znaków przynale-
żących do odległych kultur, światem 
otaczających nas rytmów, barwnych 
i ulotnych powidoków, struktur or-
ganicznych. Struktury traktuje jako 
układy budowane z powtarzających 
się i wzajemnie konfi gurowanych 
elementów formy plastycznej, jak: 
punkty, kreski, linie, kształty, barwy, 
materie, reliefy. 

Częścią obecnej ekspozycji Po-
między materią a metaforą jest 

Wystawa w Łaźni

POMIĘDZY MATERIĄ 
A METAFORĄ 

W Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii Łaźnia odbył się wernisaż wystawy Hanny Wojdały-
Markowskiej z Wydziału Sztuki w ramach cyklu „Pracownie – Konfrontacje” 

prezentacja autorskiego projektu 
twórczego zrealizowanego w ra-
mach Stypendium Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z zakre-
su upowszechniania kultury w 2021 
roku. Jest to cykl niewielkich form 
szytych, haft owanych i tkanych in-

spirowanych polską tkaniną XVI – 
XVIII wieku. Różnorodność użytych 
splotów i rodzajów włókien tkac-
kich, bogactwo zestawień barwnych 
i tematyki wzornictwa oraz jakość 
zabytkowych: arrasów, tapiserii, pa-
sów kontuszowych, aplikowanych 

WYDARZENIA
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ornatów czy ,,ukruszenie’’ ich form 
spowodowane minionym czasem, 
stanowią dla Hanny Wojdały-Mar-
kowskiej wartość dodaną jej inspi-
racji. W ostatnim czasie mając moż-
liwość fi zycznego dotknięcia tkanin 
historycznych podczas kwerend mu-
zealnych znalazła możliwość przeło-
żenia tego materialnego, jak również 
mentalnego konkretu w konkret oso-
bisty.

oprac. Wojciech Bielawski 
na podst. materiałów 

otrzymanych 
od Hanny Wojdały-Markowskiej

(od red.): Hanna Wojdała - Markowska uro-
dziła się w 1964 roku  w Radomiu. W latach 
1984 - 1990  studiowała  na Wydziale Włó-

kienniczym w Państwowej Wyższej Szkole  
Sztuk Plastycznych w Łodzi – dyplom (1990); 
stopień naukowy doktora (1998); stopień 

doktora  habilitowanego (2007). Od 1996 
roku. pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersy-
tetu Technologiczno - Humanistycznego im. 
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, od 2007 
roku na stanowisku prof. UTH. - kierownik 
Katedry Architektury Wnętrz i Wzornictwa 
Ubioru. Uprawia twórczość w zakresie: ma-
larstwa i rysunku, tkaniny unikatowej, autor-
skiego ubioru. Otrzymała kilkanaście nagród 
i wyróżnień. Wzięła udział w ponad 200 
wystawach międzynarodowych, ogólnopol-
skich, środowiskowych. Zorganizowała 30 
wystaw indywidualnych oraz kilka pokazów 
autorskich kolekcji ubioru. Prace w zbiorach 
(m. in.): Centralnego Muzeum Włókiennic-
twa w Łodzi, Mazowieckiego Centrum Sztu-
ki Współczesnej ,,Elektrownia’’ w Radomiu, 
Muzeum Miasta Gdyni, Biur Wystaw Arty-
stycznych w Kielcach, Rzeszowie i Olkuszu, 
Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Muzeum 
Tkactwa w Kamiennej Górze, Galerii Sztuki 
Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim 
oraz w zbiorach prywatnych. 

      Organizatorem MJSS jest Biu-
ro Wystaw Artystycznych w Ostrow-
cu Świętokrzyskim.  Swoje prace 
w liczbie 115 zaprezentowało  osiem-
dziesięciu sześciu artystów z różnych 
stron świata. Prace kwalifi kowane 
są w dwu etapach; pierwszy na pod-
stawie fotografi i nadesłanych przez 
Internet, wtedy następuje pierwsza 
selekcja, która dopuszcza do wysta-
wy, uwzględniając powierzchnię Ga-
lerii BWA, odpowiednią liczbę dzieł. 
W tej edycji przyjęto 1/3 zgłoszonych 
prac. Przyznanie nagród odbywa się 
już na podstawie dostarczonych ory-
ginałów.

Międzynarodowy Jesienny  Salon Sztuki

GRAND PRIX
DLA BRZEGOWEGO

Na 15. Międzynarodowym Jesiennym Salonie Sztuki w Ostrowcu Świętokrzyskim laureatem nagrody głównej, czyli 
Grand Prix, został Andrzej Brzegowy, prof. UTH Rad. z Wydziału Sztuki. 

WYDARZENIA

Rzeźba „Zwierzę”, autorstwa Andrzeja Brzegowego, zdobyła Grand Prix na Jesiennym Salo-
nie Sztuki w Ostrowcu Świętokrzyskim
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Laureata nagrody głównej, czy-
li Grand Prix ogłosiła podczas wer-
nisażu dyrektor Jolanta Chwałek. 
Za rzeźbę zatytułowaną „Zwierzę” 
otrzymał ją Andrzej Brzegowy. Na-
grodami są: statuetka, czek od pre-
zydenta Ostrowca Świętokrzyskiego 
w wysokości 10 tysięcy złotych oraz 
wystawa indywidualna w BWA. Wy-
stawę można jeszcze zobaczyć w ga-
lerii BWA. 

„Co do mojej rzeźby, to pracowa-
łem nad nią kilka miesięcy” - zwierzył 
się laureat Andrzej Brzegowy - a za-
cząłem jeszcze w 2020. Przedstawia 
zwierzę (psa) pochylonego nad trze-
ma plamami nieokreślonej materii 
(w domyśle substancji poprzemysło-
wej).  Można odbierać to zestawie-
nie jako zderzenie (konfl ikt) natury 
z działaniem człowieka i zagrożenia 
z tego wynikające”.

Wojciech Bielawski

(od red.): dr hab. Andrzej Brzegowy, prof. 
UTH Rad. Urodzony 15 lutego 1962 roku 
w Radomiu. Absolwent Państwowego Li-
ceum Sztuk Plastycznych w Kielcach, gdzie 
uzyskał dyplom z konserwacji rzeźby. Studia 
w latach 1987-1992 na Wydziale Grafi ki Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
(obecnie ASP) w Łodzi. Dyplom w 1993 roku, 
w pracowni drzeworytu prof. Andrzeja Bart-
czaka, aneks w pracowni malarstwa prof. 
Juliusza Narzyńskiego. W 1994 roku został 

zatrudniony w Wyższej Szkole Inżynierskiej 
w Radomiu w Katedrze Wychowania Pla-
stycznego jako pracownik naukowo-tech-
niczny. W 2013 roku po uzyskaniu habilitacji 
został mianowany na profesora UTH Rad.. 
Obecnie prowadzi zajęcia z rysunku i grafi ki 
warsztatowej na Wydziale Sztuki. 

Brał udział w około 80 wystawach 
zbiorowych (Niemcy, Czechy, Słowacja, Lit-
wa, Szwajcaria) oraz zorganizował 11 wys-
taw indywidualnych (m.in. Sieradz, Kielce, 
Busko-Zdrój, Sandomierz, Łódź, Radom, 
Przemyśl, Kraków). Jest laureatem nagród 
i wyróżnień, m.in.: V, VI, VIII Wystawa Ra-
domskiego Okręgu ZPAP; II, III i V Triennale 
Autoportretu, Radom; Konkurs Grafi ki im. 
Ludwika Meidnera, Oleśnica; 36, 40, 41, 
43 Przedwiośnie, BWA Kielce 2013, 2017, 
2018, 2020; VIII Triennale z Martwą Naturą, 
Sieradz, 2018, Triennale Współczesnego Ry-
sunku Polskiego, Lubaczów, 2017.

Twórczość w zakresie malarstwa, grafi -
ki, rysunku i rzeźby.  Pisze także teksty o sztu-
ce i krótkie formy literackie. Jest redaktorem 
„Arterii” pisma wydawanego przez Wydział 
Sztuki.

 Konkurs miał na celu zapre-
zentowanie aktualnych osiągnięć 
w zakresie rysunku artystów z Polski 
i z zagranicy. W odróżnieniu od im-
prez poświęconych współczesne-
mu rysunkowi, które odbywały się 
dotychczas (Cleveland, Barcelona, 
Pilzno, Wrocław, Lubaczów itd.), 
konkurs ten miał uświetnić pa-
mięć jednego z największych grafi -
ków drugiej połowy XIX w. Michała 
Elwiro Andriollego (1836–1893). 

Wyróżnienie honorowe dla A. Markiewicza

KONKURS NA RYSUNEK
IM. ANDRIOLLEGO

Międzynarodowy konkurs na rysunek im. Andriollego odbył się w Nałęczowie. To była jego siódma edy-
cja. Uświetnia on pamięć jednego z największych grafi ków drugiej połowy XIX wieku Michała Elwiro 
Andriollego (1836–1893).  Wyróżnienie honorowe za swoje prace otrzymał prof. Andrzej Markiewicz, 
dziekan Wydziału Sztuki.

Stworzył on bardzo dużą liczbę ry-
sunków, które zostały wykonane 
w drzeworytach. Był indywidualistą, 
ilustratorem dysponującym własną 
wizją świata, stylowością i fantazją.  
Andriolli ostatnie dni swojego ży-
cia spędził w Nałęczowie. Zmarł 23 
sierpnia 1893 roku i został pochowa-
ny na miejscowym cmentarzu. 

Grand Prix konkursu otrzyma-
ła prof. Beata Cedrzyńska. Wręczo-
no także nagrodę specjalną rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie. Laureatem wyróż-
nienia został Fryderyk Rudziński, 
absolwent naszej Alma Mater. Wy-
różnienie honorowe otrzymał prof. 
Andrzej Markiewicz. 

Wszystkie prace zakwalifi kowa-
ne do wystawy w I etapie konkursu 
można obejrzeć w Galerii im. M.E. 
Andriollego w Nałęczowskim Ośrod-
ku Kultury.

Wojciech Bielawski

WYDARZENIA
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(od red.): prof. Andrzej Markiewicz – 
ur. 22.07.1956 roku w Skarżysku-Kamiennej. 
Zajmuje się rysunkiem, grafi ką warsztatową, 
malarstwem. Twórczość swą prezentował na 
wielu wystawach indywidualnych (Kopenha-
ga, Kowno, Bańska Bystrzyca, Czeskie Bu-
dziejowice, Warszawa, Łódź, Kielce, Zakopa-
ne, Radom) a także wystawach zbiorowych 
w kraju i za granicą ( Dania, Niemcy, Holan-
dia, Szwajcaria, Grecja, USA, Japonia, Litwa, 
Łotwa, Węgry, Ukraina, Słowacja, Czeska 
Republika). Profesor,  dziekan Wydziału Sztu-
ki, Uniwersytetu Technologiczno – Humani-
stycznego  w Radomiu. Laureat Radomskiej 
Nagrody Kulturalnej (2019). Jego prace 
znajdują się m.in. w zbiorach: Państwowe-
go Muzeum na Majdanku. Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Radomiu. Muzeum Rysunku 
Współczesnego w Lubaczowie.Muzeum Na-
rodowego w Kielcach i w Indiana River Com-
munity College,Virginia, Florida – USA. 

Synekdocha 11… kardiolowo cd. E.A. (2020)

Synekdocha 12… wielkanocne II, E.A. (2020)

Synekdocha 26… trzy Gracje, E.A. (2020)

WYDARZENIA

Umowę w tej sprawie a także 
obejmującej inne formy współpracy 
Wydziału Nauk Medycznych i Nauk 
o Zdrowiu  z Radomskim Centrum 
Onkologii podpisali rektor prof. dr 

Diagnoza, terapia, profi laktyka

STUDENCI
W RADOMSKIM CENTRUM ONKOLOGII

Studenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu będą mieć 
zajęcia ze specjalistami z Radomskiego Centrum Onkologii. 

hab. Sławomir Bukowski, oraz Do-
rota Ząbek, dyrektor Radomskiego 
Centrum Onkologii.

Umowa między uczelnią a RCO 
została podpisana bezterminowo. 

Studenci medycyny rozpoczęli już 
praktyki w poradni onkologicznej 
szpitala, na oddziałach radioterapii, 
onkologii oraz chirurgii onkologicznej, 
a także na bloku operacyjnym.
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Jak podkreślił rektor, w Radom-
skim Centrum Onkologii będziemy 
mieli oddziały kliniczne: radioterapii, 
chemioterapii i chirurgii onkologicz-
nej.  Są one niezbędne uniwersyte-
towi do kształcenia przyszłych kadr 
medycznych - głównie lekarzy, ale 
również pielęgniarek, fi zjoterapeu-
tów, których kształcimy na WNMi-
NoZ. Rektor na końcu wystąpienia 
dodał: „Mając oddziały kliniczne w 
Radomskim Centrum Onkologii, bę-
dziemy mogli znakomicie kształcić na-
szych studentów. Najważniejsze jest, 

żeby studenci kierunku lekarskiego 
mieli kontakt z praktyką i mieli zajęcia 
kliniczne. Tego byśmy nie osiągnęli, 
gdyby nie współpraca z radomskimi 
szpitalami” 

Dyrektor Radomskiego Centrum 
Onkologii Dorota Ząbek podkreśliła, 
że w ramach tej współpracy w szpi-
talu powstaną trzy kliniki onkologicz-
ne. „Będziemy kształcić studentów 
w zakresie radioterapii, chirurgii 
onkologicznej oraz chemioterapii. Do-
świadczenie naszych lekarzy, naszych 
profesorów jest ogromne, a przede 

wszystkim ogromne są chęci i zaan-
gażowanie z obydwu stron. „Bardzo 
się cieszę, że możemy uczestniczyć 
w kształceniu polskich lekarzy. Głębo-
ko wierzę, że profesjonalizm naszych 
lekarzy oraz duża życzliwość nas 
wszystkich sprawi, że chociaż część 
z tych studentów pozostanie u nas 
w Radomiu” – dodała na zakończenie 
dyrektor Radomskiego Centrum On-
kologii na Wacynie.

Wojciech Bielawski

Podstawowym celem utworze-
nia Radomskiego Uniwersytetu Dzieci 
i Młodzieży jest podnoszenie kompe-
tencji uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych poprzez uczest-
nictwo w zajęciach organizowanych 
przez UTH Radom. RUDiM stwarza 
możliwość uzupełnienia edukacji 
szkolnej o wiedzę praktyczną nabytą 
w pracowniach i laboratoriach UTH 
Radom. Daje możliwość rozwoju 
zainteresowań dzieci i młodzieży 
w zakresie różnych dziedzin nauki, 
rozbudzania ich intelektu, aspiracji, 
twórczego potencjału i ciekawości 
świata oraz aktywizacji społecznej 
młodego pokolenia. Zajęcia prowa-
dzone są przez wykwalifikowaną 

Nowi słuchacze

RADOMSKI UNIWERSYTET
DZIECI I MŁODZIEŻY

Powstał Radomski Uniwersytet Dzieci i Młodzieży. Jest to pozawydziałowa jednostka Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 

kadrę akademicką oraz zewnętrznych 
specjalistów.

RUDiM  skierowany jest do 
uczniów klas I-VIII szkół podstawo-
wych oraz uczniów szkół średnich. 

Obejmie on różne ścieżki nauczania 
w zależności od indywidualnych 
potrzeb kandydatów. Jedną z nich 
będzie cykl wykładów i warsztatów 
z zakresu m.in. prawa, sztuki, chemii, 

Członkowie Radomskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży podczas zajęć laboratoryjnych
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transportu, pedagogiki, matematyki, 
informatyki i fi zyki. Zapotrzebowanie 
na takie zajęcia uzasadnia ogrom-
ne zainteresowanie realizowanym 
w okresie od 01.02.2019 – 31.01.2022 
roku projektem współfi nansowanym 
ze środków Unii Europejskiej pt: 
„Uniwersytet dzieciom” (pisaliśmy 
o tym w nr. 2/2021 ‘Kuriera”). Zajęcia 
te uświadamiają uczestnikom ko-
nieczność uczenia się przez całe życie, 
zdobywanie i poszerzanie wiedzy 
oraz nieustanne podnoszenie swoich 
kompetencji. 

 Kolejne ścieżki dotyczyć będą 
pojedynczych bloków tematycznych, 
(np. z chemii lub z fi zyki) dostoso-
wanych do indywidualnych potrzeb 
uczniów szkół podstawowych lub 
średnich. Wiedza praktyczna zdobyta 
podczas zajęć w ramach „Radomskie-
go Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży”, 
pozwoli im zrozumieć i przybliżyć 
teorię, której uczą się w szkole. Za-
potrzebowanie na takie zajęcia jest 
zgłaszane przez dyrektorów szkół 
podstawowych w Radomiu.

W ramach „Radomskiego Uniwer-
sytetu Dzieci i Młodzieży” planowane 
jest również uruchomienie „marato-
nu maturalnego”, który będzie miał 
za zadanie przygotowanie uczniów 
szkół średnich do egzaminu matural-
nego. Zajęcia realizowane będą m.in. 
z: matematyki, języka polskiego czy 
angielskiego. 

Wszystkie ścieżki nauczania 
realizowane będą w formie stacjo-
narnej przez pracowników Uczelni 
oraz pracowników zewnętrznych. 
Zajęcia odbędą się w budynkach 
UTH Rad. i sfinansowane zostaną 
przez uczestników zajęć.

Kierownikiem studiów jest dr 
hab. inż. Elżbieta Sałata, prof. UTH 
Rad., prorektor ds. dydaktycznych 
i studenckich a obsługę administra-
cyjną będzie prowadzić mgr Katarzy-
na Kośmińska. 

 Wojciech Bielawski 
 

W dniu 3 listopada 2021 roku JM 
Rektor UTH Rad. prof. dr hab. Sławo-
mir Bukowski oraz dziekan Wydziału 
Mechanicznego dr hab. inż.  Andrzej 
Puchalski, prof. UTH Rad. podpisali 

Będą potencjalni studenci

WSPÓŁPRACA 
WYDZIAŁÓW Z LICEAMI

Wydział Mechaniczny naszego Uniwersytetu będzie w sposób 
szczególny otwarty w swojej ofercie dydaktycznej i współpracy 
ze skarżyskim liceum. Podobnie w ramach projektu Klasa pod 
patronatem Wydziału Prawa i Administracji została podpisana 
umowa o współpracy pomiędzy WPiA, a I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach.

umowę o współpracy z I LO im. Ju-
liusza Słowackiego w Skarżysku Ka-
miennej. Szkołę reprezentowała dy-
rektor mgr Martyna Maćkowiak. 
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Sygnatariusze umowy zobo-
wiązali się m.in. do podejmowania 
wspólnych działań w obszarze edu-
kacji i promocji naszych instytucji. 
Uczniowie skarżyskiego liceum uzy-
skają dostęp do laboratoriów Wy-
działu Mechanicznego oraz będą 
mogli rozwijać swoje zaintereso-
wania m.in. poprzez uczestnictwo 
w projektach realizowanych przez 
Studenckie Koło Naukowe „Turbo-
doładowani”. 

W obecnych czasach bardzo 
silnej konkurencji na polskim rynku 
edukacyjnym takie inicjatywy są nie-
zwykle cenne i stwarzają młodzieży 
możliwości dużo wcześniejszego za-
poznania się z uczelnią wyższą, jej 
ofertą dydaktyczną, wyposażeniem 
laboratoryjnym i zapleczem socjal-
nym (akademiki) a także studencką 
działalnością kulturalną. 

Współpracę pomiędzy partne-
rami porozumienia koordynują dr 
hab. inż. Krzysztof Górski, prof. UTH 
Rad. oraz mgr Małgorzata Stopa 
(I LO).

W dniu 10 grudnia 2021 roku w 
ramach projektu Klasa pod patrona-
tem Wydziału Prawa i Administra-
cji została podpisana przez dziekan 
Wydziału dr hab. prof. UTH Joannę 
Smarż oraz dyrektora liceum mgra 
Dariusza Lipca umowa o współpracy 
pomiędzy WPiA, a I Liceum Ogólno-
kształcącym im. Tadeusza Kościusz-
ki w Starachowicach. Opiekunem 
ze strony wydziału został ks. dr hab. 
prof. UTH Sławomir Fundowicz, a po 
stronie szkoły – dyrektor mgr Da-
riusz Lipiec.

Celem projektu jest edukacja 
uczniów szkół średnich w zakresie 
nauk prawnych oraz nauk o polity-
ce i administracji, szerzenie wiedzy 
prawniczej, a także kształtowanie 
właściwych postaw obywatelskich 
wśród uczniów. Wydział Prawa 
i Administracji będzie prowadził dla 
uczniów szkół średnich zajęcia za-
równo w szkole objętej patronatem, 
jak i na Wydziale Prawa i Administra-
cji. Wydział współpracować będzie 
ze szkołą w zakresie opiniowania 

i ewaluacji programów kształcenia.
Uczniowie klasy objętej patro-

natem będą uczestniczyć w zaję-
ciach dydaktycznych prowadzonych 
na Wydziale Prawa i Administracji, 
a także mogą uczestniczyć w wy-
darzeniach i imprezach naukowych 
oraz popularno-naukowych organi-
zowanych przez wydział. Ponadto 

będą otrzymywać informacje na te-
mat oferty edukacyjnej, a także wa-
runków rekrutacji na WPiA., Będą 
mogli także włączać się w działal-
ność funkcjonujących przy wydziale 
organizacji studenckich i kół nauko-
wych.

Wojciech Bielawski

Obecni byli zarówno przed-
stawiciele  nauk prawnych oraz 
innych dyscyplin naukowych, jak i 

Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa pt.: „Tajemnica zawodowa 
prawników, lekarzy, dziennikarzy”

Radom, 22 października 2021 roku
         
Konferencja odbyła się w ramach II Radomskiego Spotkania Prawników Teo-
ria – Dydaktyka – Praktyka w Auli Głównej UTH Rad. Uroczystego otwarcia 
konferencji dokonał dr hab. Sławomir Patyra, prof. UTH w Radomiu. 

KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY –

Od prawej: mgr Dariusz Lipiec – dyrektor LO w Starachowicach, dr Paweł Śwital – prodzie-
kan WPiA, dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH Rad. – dziekan WPiA i ks. dr hab. Sławomir 

Fundowicz, prof., UTH Rad.

praktycy. W spotkaniu uczestniczyli 
prelegenci, pracownicy naukowi 
uczelni wyższych, studenci, oraz inni 
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KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY –

zaproszeni goście, którzy podczas 
otwartej dyskusji chętnie dzielili się 
swoim dorobkiem naukowym oraz 
doświadczeniem.

Merytoryczną część konferencji 
rozpoczęli ks. dr Wojciech Wojtyła 
(UTH Rad.) oraz adw. dr Magdalena 
Matusiak-Frącczak (UŁ), którzy zwró-
cili uwagę na aksjologiczne i prawno-
międzynarodowe uwarunkowanie ta-
jemnicy zawodowej. W dalszej części 
spotkanie składało się z trzech paneli. 

W pierwszym poruszono zagadnienie 
tajemnicy zawodowej z perspektywy 
osoby chronionej. Następnie prele-
genci omówili tajemnicę zawodową 
z perspektywy jej piastuna. Ostatnią 
część konferencji zaproszeni sędzio-
wie: Jarosław Matras (SN), Jarosław 
Łuczaj (WSA w Warszawie) oraz dr 
hab. Krysti an Markiewicz, prof. UŚ  
(SO w Katowicach) poświęcili tajem-
nicy zawodowej w orzecznictwie.

Organizatorami konferencji byli: 
Wydział Prawa i Administracji UTH 
Rad., Zarząd Stowarzyszenia Sędziów 
Polskich IUSTITIA Oddział w Radomiu, 
Okręgowa Rada Adwokacka w Rado-
miu i Rada Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Kielcach.                  

Patronat honorowy nad konfe-
rencją objął JM Rektor prof. dr hab. 
Sławomir Bukowski. 

Wojciech Bielawski

Konferencja odbyła się pod ho-
norowym patronatem JM Rektora 
UTH Rad. – prof. dr. hab. Sławomira 
Bukowskiego oraz prezydenta Rado-
mia – Radosława Witkowskiego.

Konferencja odbyła się w trybie 
on-line za pośrednictwem platf ormy 
Microsoft  Teams. Wzięli w niej udział 
pracownicy dydaktyczni, badawczo-
dydaktyczni wyższych uczelni, pra-
cownicy administracyjni placówek 
oświatowych oraz pedagodzy, na-
uczyciele-wychowawcy szkół wszyst-
kich etapów edukacji.

Spotkanie było poświęcone te-
matyce edukacji w obecnej sytuacji 
epidemiologicznej i dotyczyło nastę-
pujących zagadnień:
1. Kompetencje cyfrowe i nauczanie 

zdalne w dobie pandemii.
2. Organizacja pracy szkół i instytucji 

edukacyjnych w warunkach pan-
demii.

Międzynarodowa konferencja naukowa 
„Edukacja w dobie pandemii”

Radom, 18 – 19 listopada 2021 roku

Organizatorem konferencji była Katedra Pedagogiki i Psychologii z Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UTH 
Rad., a współorganizatorami: Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Radomiu, Uniwersytet Konstantego Filozofa 
w Nitrze, Słowacja i Jihoceski Univerzita v Ceskych Budejovicich, Czechy. 

3. Innowacje pedagogiczne w tra-
dycyjnej praktyce szkolnej oraz 
w czasie pandemii.

4. Sytuacja uczniów, nauczycieli i ro-
dziców w czasie edukacji zdalnej.

5. Współpraca międzysektorowa jako 
narzędzie wsparcia usług eduka-
cyjnych w dobie pandemii.

6. Psychospołeczne koszty edukacji 
zdalnej.

        Przewodniczącą Komitetu Na-
ukowego konferencji była dr hab. Elż-
bieta Sałata, prof. UTH Rad. W skład 
komitetu wchodzili ponadto: prof. 
Eliza Avdiu, University of Mitrovica 
„Isa Boleti ni”, Republika Kosowa, dr 
hab. Elżbieta Gaweł-Luty, Akademia 
Marynarki Wojennej, Gdynia, prof. 
dr hab. Stefan Kwiatkowski, Akade-
mia Pedagogiki Specjalnej w War-
szawie, Assis. Prof. Damir Miholić, 
PhD, University of Zagreb, Chorwa-
cja, prof. Jean Murray, University 

of East London, United Kingdom,  
prof. Charles J. Russo, University 
of Dayton, USA, prof. Ing. Veroni-
ka Stoff ová, CSc., Trnava University 
in Trnava, Słowacja i dr hab. Anna 
Zamkowska, UTH Rad. 
      Pokłosiem konferencji będzie wy-
danie monografi i naukowej sygno-
wanej przez Wydawnictwo UTH Rad.  
(komunikat ministra nauki i edukacji 
z dnia 29 września 2020 r. w sprawie 
wykazu wydawnictw publikujących 
recenzowane monografi e naukowe 
– Poziom I).

Wojciech Bielawski
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Wśród zaproszonych gości byli 
przedsiębiorcy, eksperci wielu dzie-
dzin techniki, pracownicy naszej 
uczelni oraz studenci. Gości przywitał 
dziekan Wydziału Mechanicznego dr 

XXIII Radomskie Dni Techniki

SHOWROOM
NA MECHANICZNYM

Jednym z wydarzeń w listopadzie, które nie przeszły bez echa były Radomskie Dni Techniki, podczas których na 
Wydziale Mechanicznym we współpracy z Fundacją Platf orma Przemysłu Przyszłości odbyła się konferencja pod 
hasłem „Biznes i nauka w dobie przemysłu przyszłości”. 

Postępująca automatyzacja, 
informatyzacja oraz rozwój technik 
wytwórczych napędzają współczesny 
przemysł. Trwa proces wdrażania 
przemysłowego internetu rzeczy 
(IIoT – Industrial Internet of Things) 
i sieci 5G oraz integracja przetwarza-
nia brzegowego z przetwarzaniem 
w chmurze obliczeniowej (Edge and 
Cloud Computing). W innowacyj-
nych technologiach przemysłowych 
następuje dynamiczny rozwój i im-
plementacja algorytmów uczenia 
maszynowego (machine learning). 
Jednocześnie rozpoczęto prace do-
tyczące przemysłowego internetu 

Czwarta rewolucja przemysłowa

PRZEMYSŁ 4.0
„Przemysł 4.0”, „czwarta rewolucja przemysłowa” to współczesne słowa klucz większości opracowań 
kreślących scenariusze rozwoju gospodarczego. Bez wątpienia terminy te ściśle łączą się z koncepcją in-
teligentnej fabryki (smart factory), w której synergia człowieka, robota i informacji to koło zamachowe 
nowoczesnej produkcji. Trend ten zawitał również na Wydział Mechaniczny naszego Uniwersytetu.

zmysłów (IoS-Internet of Senses), 
czyli kombinacji sztucznej inteligencji, 
rozszerzonej i wirtualnej rzeczywisto-
ści (AR/VR) oraz sieci 6G. Data-driven 
business to trend, od którego nie ma 
odwrotu, a robotyzacja i autonomicz-
na cyberfi zyczna produkcja adapta-
cyjna z cyfrowymi bliźniakami to już 
nie tylko konceptualność. 

Wiodące fi rmy łączą technolo-
gie ze cyfrowymi doświadczeniami 
człowieka, uzyskując miano fi rm bio-
nicznych.  Firmy te wymagają innego 
modelu organizacji niż tradycyjna pi-
ramida zarządzania. Już w niedalekiej 
przyszłości Przemysł 4.0 radykalnie 

zmniejszy zapotrzebowanie na umie-
jętności manualne i pracę fi zyczną, 
a najważniejszą stanie się współpraca 
oraz kreatywne i krytyczne myślenie 
grup pracowników wiedzy (knowled-
ge workers). 

Zmieniające się otoczenie gospo-
darcze wymusza dynamiczny rozwój 
każdej technicznej uczelni, która 
stawia sobie ambitny cel kształce-
nia inżynierów dla przedsiębiorstw 
opartych na innowacji i nowych 
technologiach. 

Przemysław Motyl
Andrzej Puchalski

hab. inż. Andrzej Puchalski, prof. UTH 
Rad. Konferencję otworzył prorektor 
dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. 
UTH Rad. Rolę NOT w tworzeniu 
uczelni w Radomiu przypomniał 

dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski, 
prof. UTH Rad., prezes Zarządu Ra-
domskiej Rady FSNT-NOT.

Tematyka prezentacji tematycz-
nych dotyczyła m.in. kompetencji 
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przyszłości w dobie Przemysłu 4.0, 
trendów rozwojowych oprogramo-
wania CAD/CAE, druku 3D oraz roz-
wiązań rozszerzonej rzeczywistości 
w zastosowaniach przemysłowych. 
Nie zabrakło też prelekcji o możliwo-
ściach fi nansowania innowacyjnych 
projektów związanych z transforma-
cją przemysłową. 

Cykl wystąpień rozpoczął Dawid 
Solak, p.o. prezesa Zarządu FPPP 
referatem pt. Ekosystem zdecentra-
lizowanej transformacji. Przykłady 
współpracy nauki i biznesu przed-
stawiał dr Grzegorz Kądzielawski, 
wiceprezes Zarządu Grupa Azoty 
S.A. Prezentację pt. Kompetencje 
Przyszłości w dobie Przemysłu 4.0 
przedstawił dr hab. inż. Mariusz Het-
mańczyk, prof. Politechniki Śląskiej, 
kierownik Zespołu ds. Kontaktu 
z Rynkiem, koordynator Działu Eks-
pertów FPPP. O szansach i zagroże-
niach przy wprowadzaniu nowych 
modeli biznesowych mówił dr Rafał 
Trzaska z Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu, Ekspert FPPP. 
Specyfi kę rozwiązań Rozszerzonej 
Rzeczywistości (XR/AR) w zastoso-
waniach przemysłowych prezen-
tował mgr inż. Przemysław Kosek, 
ekspert FPPP. Zastosowania druku 
3D prezentowała dr inż. Emilia Ma-
zgajczyk z Politechniki Wrocławskiej, 
koordynator Level 4.0 DIH Wrocław. 
Trendy rozwojowe oprogramowania 
CAD/CAE zmniejszającego koszty 
wdrożenia produktów przedstawiał 
pracownik Wydziału Mechaniczne-
go UTH Radom dr inż. Marcin Wikło, 
ekspert FPPP. Tematem możliwości 
fi nansowania innowacyjnych projek-
tów związanych z Przemysłem Przy-
szłości zainteresował gości dr Piotr 
Kryjom, główny specjalista Zespołu 
Projektów i Badań FPPP.

Jednym z głównych punktów 
programu było podpisanie umowy 
o współpracy naszej uczelni z Funda-
cją Platf orma Przemysłu Przyszłości 
oraz Grupą Azoty. Celem Fundacji 
jest działanie na rzecz wzrostu kon-
kurencyjności przedsiębiorców po-

przez wspieranie ich transformacji 
cyfrowej w zakresie procesów, pro-
duktów i modeli biznesowych, wy-
korzystujących najnowsze osiągnięcia 
z dziedzin: automatyzacji, sztucznej 
inteligencji, technologii teleinforma-
tycznych oraz komunikacji maszyna 
– człowiek oraz maszyna – maszyna 
z uwzględnieniem odpowiednie-
go poziomu bezpieczeństwa tych 
rozwiązań. Grupa Azoty prowadzi 
działalność gospodarczą z wykorzy-
staniem nowoczesnych technologii 
i posiada zaplecze oraz doświadcze-
nie pozwalające na wykorzystywanie 
kompetencji przyszłości w praktyce. 

To początek współpracy w za-
kresie kształcenia studentów dla 
potrzeb nowoczesnego przemysłu, 
wspólnych przedsięwzięć w pro-
pagowaniu nowych kompetencji 
pracowniczych, tworzenia demon-
stratorów i przestrzeni pokazowej dla 
przedsiębiorców, studentów i innych 
osób chcących poznać dobre praktyki 
przemysłu przyszłości oraz działań 
badawczo-rozwojowych na styku 
uczelni i otoczenia gospodarczego. 

Konferencję zakończyło otwarcie 
„Showroomu technologii przemysłu 
4.0”, który umożliwi dostęp do naj-

nowszej wiedzy z zakresu transfor-
macji cyfrowych i będzie miejscem 
demonstracji takich rozwiązań jak 
technologie addytywne 3D, rozsze-
rzona i wirtualna rzeczywistość, czy 
predykcyjne utrzymanie ruchu (pre-
dicti ve maintenance) dla studentów, 
pracowników oraz przedsiębiorców 
z naszego regionu. 

Sednem zmian postępujących 
na Wydziale Mechanicznym jest po-
łączenie tradycji z nowoczesnością. 
Zapewnianie dobrze wykształconych 
kadr inżynierskich, to myślenie w per-
spektywie kilkuletniej, które zawsze 
powinno wyprzedzać o krok naszą 
rzeczywistość. Nie ma wątpliwości, 
że współpraca z Fundacją Platf orma 
Przemysłu Przyszłości jest krokiem 
w dobrą stronę.

Wojciech Bielawski 
na podst. materiałów otrzymanych 

od dr. hab. Inż. Andrzeja Puchal-
skiego, prof. UTH Rad. 
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Organizatorem konferencji była 
Katedra Prawa Prywatnego Wydziału 
Prawa i Administracji UTH Radom. 
Przewodniczącym komitetu nauko-
wego był dr hab. Mariusz Wieczorek, 
prof. UTH Radom, a komitetowi or-
ganizacyjnemu przewodniczyła adw. 
dr Monika Strus-Wołos.

Pierwszego dnia konferencji jej 
uczestnicy obejrzeli spektakl w radom-
skim teatrze nawiązujący do odkrywa-
nia prawdy. Drugi dzień konferencji 
rozpoczęło wystąpienie JM Rektora 
UTH Radom prof. dr. hab. Sławomira 
Bukowskiego oraz prezesa Naczelnej 
Rady Adwokackiej mec. Przemysława 
Rosati ego.

Obrady rozpoczął panel „Aksjolo-
giczne i fi lozofi czne aspekty poznania 
prawdy”, który moderował dr hab. 
Sławomir Patyra, prof. UTH Radom. 
W trakcie otwierającego obrady  pa-
nelu wygłoszono referaty:
• „Prawda jako wartość sprawiedli-

wego procesu”, dr hab. Tadeusz 
Zembrzuski, prof. UW

• „Pojęcie prawdy w ujęciu fi lozofi cz-
nym”, dr Paweł Skuczyński, UW

• „Czy ograniczenia w dochodzeniu 
do prawdy obiektywnej mogą 
powodować konflikt między ius 
a lex?”, ks. dr hab. Sławomir Fun-
dowicz, prof. UTH Radom

• „Prawda jako zasada konstytu-
cyjna”, SSN dr hab. Leszek Bosek, 
prof. UW

• „Dylematy sędziego sądu prawa”, 
SSN w st. spocz. Henryk Pietrzkow-
ski.

Swoimi refleksjami na temat 
przyczyn problemów utrudniających 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Poszukiwanie prawdy w procesie cywilnym

 – ideał czy rzeczywistość?”
Radom, 25 – 26 listopada 2021 roku

W dniach 25-26 listopada 2021 roku na Wydziale Prawa i Administracji UTH Radom odbyła się Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa „Poszukiwanie prawdy w procesie cywilnym – ideał czy rzeczywistość?”, podczas której mieliśmy zaszczyt gościć 
wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki w dziedzinie prawa procesowego. Konferencja miała formę stacjonarną i zgroma-
dziła blisko stu uczestników, a kolejne 150 osób uczestniczyło w konferencji zdalnie. 

poznanie prawdy we współczesnym 
świecie, w tym w procesie cywilnym, 
podzielił się z uczestnikami konfe-
rencji, biorący w niej udział w for-
mie zdalnej, SSN w st. spocz. Jacek 
Gudowski.

Moderatorem  drugiego panelu  
„Wybrane zasady postępowania cy-
wilnego umożliwiające i ograniczające 
poznanie prawdy w procesie cywil-
nym” był SSN prof. dr hab. Karol Weitz 
(UW). Wysłuchaliśmy wystąpień:
• „Pojęcia prawdy formalnej i ma-

terialnej w procesie cywilnym”, 
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska; 
prof. USz

• „Zasada kontradyktoryjności a poz-
nanie prawdy w procesie cywilnym”, 
prof. Andrzej Jakubecki, UMCS

• „Poznanie prawdy w procesie cy-
wilnym a formalizm procesowy”, 
prof. Sławomir Cieślak”, UŁ,

• „Poznanie prawdy a model po-
stępowania odwoławczego”, SSN 
w st. spocz., prof. dr hab. Tadeusz 
Wiśniewski, ALK

• „Dylematy sędziego sądu prawa”, 

SSN w st. spocz. Irena Gromska-
Szuster.

Panel III pt. „Środki dowodowe 
umożliwiające i ograniczające po-
znanie prawdy w procesie cywilnym”, 
moderowany był przez dr hab. Joan-
nę Smarż, prof. UTH Radom, dziekan 
WPiA UTH Radom.  Na tę część obrad 
złożyły się referaty:
• „Umowy dowodowe a poznanie 

prawdy”, dr hab. Andrzej Torbus, 
prof. UŚ

• „Dowód z zeznań świadka a po-
znanie prawdy”, dr hab. Agnieszka 
Góra-Błaszczykowska, prof. A.Sz.
Woj.

• „Prekluzja dowodowa czy prekluzja 
„objętościowa”?, adw. dr Monika 
Strus-Wołos, UTH Radom,

oraz  zdalnie:
• „Poznanie prawdy a tzw. trudne 

sprawy, ze szczególnym uwzględ-
nieniem uprowadzeń rodziciel-
skich”, adw. dr Marcin Białecki, 
UKSW

• „Sąd Najwyższy jako sąd prawa 
a możliwość uwzględniania nie-

Referat wygłasza dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska z Akademii Sztuki Wojennej
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prawidłowości w zakresie ustaleń 
faktycznych”, SSN w st. spocz. 
Antoni Górski. 

Ostatni, IV panel, nosił tytuł 
„Rola sądu i stron w dążeniu do po-
znania prawdy w procesie cywilnym”; 
moderował go SWSA w Warszawie 
Jarosław Łuczaj. Wysłuchaliśmy na-
stępujących prelekcji:
• „Sędzia aktywny czy pasywny – 

rola sądu w poznaniu prawdy”, dr 
Urszula Żółtak, SSR dla Warszawy-
Mokotowa

• „Rola pełnomocników proce-
sowych w dążeniu do poznania 
prawdy”, adw. dr Andrzej Malicki, 
NRA

• „Poznanie prawdy w postępowaniu 
odrębnym z zakresu prawa pracy”, 
dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. 
UTH Rad.

• „Dylematy sędziego sądu faktów”, 
SSR Zbigniew Miczek.

Uczestnicy XXIV konferencji TransComp

Po każdym panelu miała miejsce 
dyskusja. Podsumowania naukowego 
oraz zakończenia konferencji dokonał 
przewodniczący komitetu naukowego 
i kierownik Katedry Prawa Prywatne-
go dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. 
UTH Radom.

Patronami honorowymi konfe-
rencji byli prezydent Radomia Rado-
sław Witkowski i rektor UTH Radom 
prof. dr hab. Sławomir Bukowski.

Patronatu konferencji ponadto 
udzielili: Prezes Naczelnej Rady Ad-
wokackiej mec. Przemysław Rosati , 
Dziekan Okręgowej Rady Adwokac-
kiej w Radomiu mec. Marek Jagiel-
ski, Prezes Ośrodka Badawczego 
Adwokatury mec. Paweł Gieras oraz 
wydawnictwo Wolters Kluwer.

Patronat medialny objęły: Pismo 
Adwokatury Polskiej „Palestra” i Dzien-
nik Gazeta Prawna. Obecni byli także 
dziennikarze z TVP Warszawa, Polskiej 

Agencji Informacyjnej, DGP oraz por-
talu Prawnik.pl

Organizatorzy pragną serdecznie 
podziękować darczyńcom:, wśród 
których byli: Naczelna Rada Adwo-
kacka, Okręgowa Rada Adwokacka 
w Radomiu, Adw. Hoa Dessoulavy-
Śliwińska, IA w Warszawie, Rodzina 
śp. ks. prof. Ryszarda Rumianka, 
b. rektora UKSW, RTBS „Administra-
tor” w Radomiu, Adw. Bartłomiej 
Witucki, IA w Warszawie,  Prezes 
Włodzimierz Przybylski, „Delti ma sp. 
z o.o.” w Warszawie, Wydawnictwo 
Wolters Kluwer i Pan Paweł Gorczyca, 
„J.A.Baczewski”, Warszawa.

(oprac. Wojciech Bielawski 
na podst. materiałów otrzymanych 

od dr. Pawła Świtala)

Konferencja została zorgani-
zowana przez Wydział Transportu, 
Elektrotechniki i Informatyki Uni-
wersytetu Technologiczno Humani-
stycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu oraz Komitet Transportu 
Polskiej Akademii Nauk. 

Tegoroczna konferencja została 
objęta honorowym patronatem JM 
Rektora UTH Rad. prof. dra hab. 
Sławomira Bukowskiego oraz Mini-
sterstwa Infrastruktury. Ministerstwo 
reprezentował sekretarz stanu, peł-
nomocnik rządu ds. gospodarki wodą 
oraz inwestycji w gospodarce mor-
skiej i wodnej – Marek Gróbarczyk.

XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
TRANSCOMP 2021

Zakopane,  6 - 8 grudnia 2021 r.

W dniach 6 – 8 grudnia 2021 roku w Zakopanem odbyła się XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kom-
puterowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu” TransComp 2021.  
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Pomimo pandemii, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, na konferencji gościło siedemdzie-
sięciu przedstawicieli uczelni, instytutów naukowych, instytucji, urzędów i fi rm związanych z transportem.

Konferencja „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu – TransComp” jest organizo-
wana od 1994 roku. 

  Przewodniczący Komitetu Naukowego 
dr hab. inż. Tomasz Perzyński, prof. UTH Rad., dziekan WTEiI UTH Rad.
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Przewodniczącym Komitetu Na-
ukowego był prof. dr hab. Sławomir 
Bukowski a przewodniczącą Rady Na-
ukowej -  dr hab. Marzanna Lament, 
prof. UTH Rad., dziekan Wydziału 
Ekonomii i Finansów a   przewodni-
czącą Komitetu Organizacyjnego - dr 
Joanna Bukowska. 

Konferencja odbyła się w try-
bie zdalnym przy wykorzystaniu 
platformy MS Teams. Składała się 
z sześciu sesji tematycznych: trzech 
plenarnych i trzech równoległych. 
Dwie pierwsze sesje prowadzone były 
w języku angielskim, a pozostałe w ję-
zyku polskim. Na konferencje zgłosiło 
się 98 uczestników, z czego 33 osoby 
pochodziły z zagranicznych ośrodków 
akademickich. 

Konferencja zachowała inter-
dyscyplinarny charakter. Jej tema-
tyka obejmowała obszary związane 
z gospodarką światową, sektorem 
finansowym w gospodarce świa-
towej, polityką ekonomiczną, sek-
torem publicznym, rynkami finan-
sowym i ubezpieczeniowym oraz 
przedsiębiorstwem funkcjonującym 
w warunkach gospodarki globalnej. 
Pierwsza edycja konferencji pod ty-
tułem „Podatki w Unii Europejskiej. 
Harmonizacja czy konkurencja po-

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Gospodarka światowa – wyzwania XXI wieku”

Radom, 16 grudnia 2021 roku

Organizatorami konferencji były: Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych oraz Katedra Finansów i Ubez-
pieczeń. Patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Konferencja odbyła się dzięki fi nansowaniu Mini-
sterstwa Edukacji i Nauki w ramach projektu DOSKONAŁA NAUKA. To już IX edycja tej konferencji. 

datkowa” odbyła się w 2007 roku, na 
ówczesnym Wydziale Ekonomicznym 
Politechniki Radomskiej (obecnie 
Wydział Ekonomii i Finansów Uniwer-
sytetu Technologiczno-Humanistycz-
nego). Jej pomysłodawcą jest prof. 
Sławomir I. Bukowski.                           

Obecnie konferencja jest bardzo 
ważnym wydarzeniem na mapie mię-
dzynarodowych konferencji organizo-
wanych w Polsce i coraz ważniejszym 
w Europie i w świecie. 

W konferencji wzięli udział 
przedstawiciele wielu znamienitych 
ośrodków akademickich z zagranicy, 

a mianowicie: University of Paris-
Nanterre (Francja), Writt le University 
College (Anglia), University of Perugia 
(Włochy), Hitotsubashi University 
(Japonia), Mugla Sitki Kocman Uni-
versity (Turcja), Isparta University 
of Applied Sciences (Turcja), Saka-
rya University of Applied Sciences 
(Turcja), İstanbul Okan University 
(Turkey), University of West Atti  ca 
(Grecja), Samara University (Rosja), 
Ural State University of Economics 
(Rosja), Francisk Skorina Gomel State 
University (Rosja), The Saint-Peters-
burg State University of Economics 

Konferencja odbyła się w trybie zdalnym
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(Rosja), Free Internati onal University 
of Moldova (Mołdawia), Wołyński 
Uniwersytet Narodowy im. Łesii 
Ukrainki (Ukraina), Kyiv Nati onal Uni-
versity of Trade and Economics (Ukra-
ina), Nati onal Technical University of 
Ukraine Igor Sikorsky (Ukraina), Sumy 
State University (Ukraina), Stepan 
Gzhytskyi Nati onal University of Vete-
rinary Medicine and Biotechnologies 
(Ukraina), Francisk Skorina Gomel 
State University (Białoruś). 

W konferencji uczestniczyli także 
przedstawiciele ważnych ośrodków 
akademickich z Polski, a miano-
wicie: Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie, Uniwersytet War-

KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY –

szawski, Politechnika Warszawska, 
Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ja-
gielloński, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomicz-
ny we Wrocławiu, Krakowska Akade-
mia im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego, Uniwersytet Szczeciński, 
Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet 
Gdański, Wyższa Szkoła Bankowa 
w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bankowa 
w Szczecinie, Wyższa Szkoła Bankowa 
w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa 
w Toruniu. W konferencji udział wzięli 
również praktycy z Polskiego Instytu-
tu Kontroli Wewnętrznej, Instytutu 
Ochrony Środowiska-Państwowy 
Instytut Badawczy w Warszawie oraz 
Mondelēz Internati onal w Stanach 

Zjednoczonych.           
Organizatorzy pragną podzięko-

wać wszystkim uczestnikom za aktyw-
ny udział w konferencji, prezentację 
interesujących referatów, oraz wkład 
w dyskusję. Zobowiązują się utrzymać 
cykliczność konferencji, tym bardziej, 
że cieszy się ona coraz większym za-
interesowaniem. Już dziś zapraszają 
na X Międzynarodową Konferencję 
Naukową „Gospodarka światowa – 
wyzwania XXI wieku”, która odbędzie 
się w przyszłym roku. 

Wojciech Bielawski 
na podst materiałów otrzymanych

 od dr Joanny Bukowskiej

NAUKA – prace naukowe, eseje, badania...

Wstęp

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, dnia 2 li-
stopada 2020 roku weszły w życie przepisy o pracy 

zdalnej pracowników urzędów administracji publicznej, 
w tym publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 roku stanowi, 
że aktualnie, tj. „do dnia 28 lutego 2021 roku w urzędach 
administracji publicznej lub jednostkach organizacyj-
nych wykonujących zadania o charakterze publicznym 
kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy 
generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyj-
ną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, 
z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i proku-
ratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje 

Grzegorz Zieliński

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
PRZY PRACY ZDALNEJ W ADMINISTRACJI 

SAMORZĄDOWEJ W CZASACH 
EPIDEMII COVID-19

się przepisy art. 3 ust. 3-8 ustawy z dnia 2 marca 2020 
roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.)”. Adresatami 
tych przepisów stali się także pracownicy administracji 
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 

Ponadto rozporządzenie utrzymuje w mocy obowią-
zywania przepis, na podstawie którego kierownik urzędu 
administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub 
kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania 
o charakterze publicznym może wyłączyć z zakresu pra-
cy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne 
do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania 
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niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby 
urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykony-
wanie w ramach pracy zdalnej1.

Na podstawie powyższych przepisów, aby skutecz-
nie wydać polecenie pracy zdalnej pracownikom admi-
nistracji publicznych zakładów opieki zdrowotnej należy 
spełnić wymagania wynikające z ustawa z dnia 2 marca 
2020 roku. Są nimi głównie:

pracownik ma umiejętności i możliwości technicz-a) 
ne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i po-
zwala na to rodzaj pracy; 
narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania b) 
pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej 
zapewnia pracodawca; 
przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może c) 
używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych 
przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to 
poszanowanie i ochronę informacji poufnych i in-
nych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajem-
nicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a tak-
że informacji, których ujawnienie mogłoby narazić 
pracodawcę na szkodę; 
na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący d) 
pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję 
wykonanych czynności, uwzględniającą w szczegól-
ności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich 
wykonania; 
pracownik sporządza ewidencję wykonywanych e) 
czynności w formie i z częstotliwością określoną 
w poleceniu;
pracodawca może w każdym czasie cofnąć polece-f) 
nie wykonywania pracy zdalnej2. 

Aktualny stan prawny nie określa jednak szczegóło-
wo procedur i standardów pracy w zakresie szczególnie 
wrażliwych ochrony danych w administracji publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej. Nowym wyzwaniom po-
winny odpowiadać jasne procedury postępowania przez 
administratorów danych osobowych. Powinny one tak-
że skłaniać inspektorów ochrony danych do wspierania 
administratorów poprzez proponowanie odpowiednich 
procedur postępowania, mających na celu właściwe i bez-
pieczne przetwarzanie zdrowotnych danych osobowych.

Konieczność dzielenia komputera z innymi 
a ochrona danych osobowych

W zasadzie we wszystkich komentarzach praktycznych 
dotyczących pracy zdalnej, a także regulaminach 

opracowywanych dla pracowników pojawia się warunek, 

że sprzęt służbowy nie może być wykorzystywany do ce-
lów prywatnych. Jest to jedna z zasad minimalizujących 
ryzyko naruszenia poufności, np. poprzez zainstalowanie 
złośliwego oprogramowania lub przypadkowe usunięcie 
danych przez domownika, który współdzieli z pracowni-
kiem komputer. W sytuacji, gdy pracownik musi praco-
wać w domu, a do tej pory pracował na urządzeniu sta-
cjonarnym i nie ma możliwości zapewnienia mu laptopa, 
można wydać mu do domu komputer stacjonarny3. Stąd 
może się okazać, że jeśli pracodawca nie zapewnił pra-
cownikom służbowego sprzętu, to nie będą oni w stanie 
skutecznie realizować swoich pracowniczych obowiąz-
ków. 

Praca zdalna na prywatnym sprzęcie 
a ochrona danych osobowych

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeń-
stwa danych osobowych należy wprowadzać re-

gulaminowe zapisy, zgodnie z którymi, jeżeli pracownik 
pracuje zdalnie korzystając z prywatnego komputera, to 
staje się odpowiedzialny za to, aby był on odpowiednio 
zabezpieczony i nie może udostępniać go osobom po-
stronnym, w tym domownikom. 

Z drugiej jednak strony, na podstawie RODO, do obo-
wiązków pracodawcy - jako administratora danych - na-
leży zapewnienie odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych dla ochrony danych. „Uwzględnia-
jąc charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz 
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fi zycznych 
o różnym prawdopodobieństwie i wadze, administrator 
wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, 
aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym roz-
porządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie 
potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane”4.

Osoby kierujące administracją w publicznych za-
kładach opieki zdrowotnej nie mogą pomijać tego pro-
blemu i uważać, że jeżeli otrzymało się odpowiednie 
oświadczenie od pracownika, to wszelkie środki ochrony 
wrażliwych danych osobowych wynikających z RODO zo-
stały spełnione. Jeżeli administrator danych osobowych 
nie jest w stanie zapewnić pracownikom administracji 
służby zdrowia służbowego sprzętu, to powinien zapew-
nić przynajmniej odpowiednie środki ochrony prywat-
nego sprzętu. W obecnym, bardzo wyjątkowym czasie, 
należy rozważyć możliwość dopuszczenia realizowania 
pracy zdalnej z wykorzystaniem prywatnych kompute-
rów, jednakże z zarządzeniem, aby odbywało się to przy 
wsparciu działów informatyki. Do działu IT administrato-

1  § 23 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. 2020 poz. 2316.

2  Art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.

3  S. Czub-Kiełczewska, Okiem ID-a: ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej, LEX/el. 2020. htt ps://sip.lex.pl/#/publicati on/470129519/
czub-kielczewska-sylwia-okiem-id-a-ochrona-danych-osobowych-przy-pracy-zdalnej, (dostęp: 12 września 2021 r.).

4  Art. 24 RODO.
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ra danych osobowych należeć zatem powinien służbowy 
obowiązek uruchomienia spójnego, bezpiecznego i zin-
tegrowanego rozwiązania do zdalnej pracy, wykorzystu-
jącego prywatny sprzęt teleinformatyczny przy przetwa-
rzaniu wrażliwych danych. 

Bezpieczeństwo przesyłanych wrażliwych 
danych osobowych

Zauważa się, że procedury przesyłania danych osobo-
wych skierowane do pracowników zbyt często ogra-

niczają się do zobligowania ich, aby robili to w taki spo-
sób, żeby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, 
nie określając szczegółowo sposobu realizacji tego klu-
czowego zadania. W dobie elektronizacji i konieczności 
przekazywania danych osobowych, także tych wrażliwych 
z zakresu zdrowia, środkami komunikacji elektronicznej 
niezbędne jest zapewnienie pracownikom administracji 
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej odpowied-
nich narzędzi, umożliwiających zabezpieczenie danych. 
Mogą być to narzędzia kompresujące pliki do zabezpie-
czonego hasłem archiwum5.

Wynoszenie dokumentów do domu

Praca zdalna w administracji publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej często wiąże się z koniecznością 

jej wykonywania z wykorzystaniem dokumentów papie-
rowych zabranych z miejsca pracy. Wykonywanie admini-
stracyjnej pracy w służbie zdrowia w dużej mierze opiera 
się na analizie dokumentów. Bez fi zycznego dostępu do 
takich dokumentów nie ma możliwości świadczenia pracy 
z domu. Wielu administratorów danych wprowadziło 
bezwzględne zakazy wynoszenia jakichkolwiek doku-
mentów do domu.

W komentarzach praktycznych związanych z tym 
problemem zauważa się, że w konieczności wyniesienia 
dokumentów do domu należałoby wprowadzić proce-
durę, która uwzględnia: zasady wyrażania zgody na wy-
niesienie dokumentów, obowiązek skopiowania doku-
mentów i przygotowania ich spisu, zasady zapewniania 
tajności danych zawartych w tych dokumentach, postę-
powanie w przypadku utraty dokumentów lub narusze-
nia poufności danych, a także obowiązek zwrócenia ko-
pii dokumentów administratorowi6.

Taka procedura właściwie realizuje obowiązek 
wprowadzenia odpowiednich środków organizacyjnych 
ochrony danych zgodnie z przepisami RODO.

Rekomendacje

Nowe wyzwania dla podmiotów leczniczych związane 
z epidemią COVID-19 powinny stale skłaniać inspek-

torów ochrony danych do wspierania administratorów 

poprzez proponowanie dobrej jakości legislacji prawa 
i szczegółowych procedur postępowania, które mają na 
celu sprawne rozwiązywanie bieżących problemów. 

Powoływanie się na interes publiczny w przetwarza-
niu danych zdrowotnych może okazać się coraz częstsze, 
szczególnie w dobie pandemii, kiedy w wielu krajach 
UE wprowadzane są aplikacje do monitorowania osób 
przebywających na kwarantannie, ustalania kontaktów 
z zarażonymi i generowania ostrzeżeń. Granicę pomiędzy 
zgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych 
na potrzeby ograniczania zasięgu pandemii a niedozwo-
loną inwigilacją i nadmiernym wkraczaniem w prywat-
ność obywateli, powinny wyznaczać precyzyjne przepisy 
z zakresu ochrony wrażliwych danych osobowych.

Warto ponadto zauważyć, że forma pracy zdalnej 
w administracji publicznych zakładów opieki zdrowot-
nej w czasie epidemii i po jej zakończeniu może stać się 
częstym wyborem lub koniecznością. W związku z tym 
niezbędne jest opracowanie odpowiednich prawnych 
standardów jej wykonywania, które umożliwią skutecz-
ne zabezpieczenie interesu administratora danych oso-
bowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

(od red.): Grzegorz Zieliński - ksiądz diecezji radomskiej od 2006 
roku; doktor nauk prawnych w zakresie prawa, prawa kanonicznego, 
magister teologii. Studia prawnicze (2009 – 2016) -  Papieski Uniwer-
sytet Laterański w Rzymie - doktor obojga praw.  Badania naukowe 
z dziedziny prawa międzynarodowego i praw człowieka odbył w la-
tach 2014 - 2016 w USA na Wydziale Prawa w Boston College, MA. 
Wiedzę prawniczą zdobywał także w Katolickim Uniwersytecie Sacro 
Cuore w Mediolanie (Włochy); Worcester State University, MA; Ca-
tholic University of America Washington, D.C. oraz na SIT Graduate 
Insti tute, Bratt leboro, VT (USA). W maju 2016 roku zdobył nagro-
dę Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie Sub Auspi-
ciis Lateranensibus za najlepszą rozprawę doktorską. Obecnie jest 
adiunktem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technolo-
giczno-Humanistycznego w Radomiu. Prowadzi zajęcia dydaktycz-
ne ze studentami, zajmuje się badaniami z zakresu praw człowieka, 
prawa międzynarodowego i prawa cywilnego. Jest autorem wielu 
publikacji naukowych z dziedziny prawa medycznego. Pełni także 
obowiązki wiceprzewodniczącego Rady Uczelni UTH w Radomiu. 
Jest zatrudniony w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła 
II, prowadząc zajęcia z zakresu prawa kanonicznego w Wyższym Se-
minarium Duchownym w Radomiu. Od 2016 roku jest sędzią Sądu 
Kościelnego Diecezji Radomskiej.

NAUKA – prace naukowe, eseje, badania...

5  S. Czub-Kiełczewska, Okiem ID-a: ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej, LEX/el. 2020. htt ps://sip.lex.pl/#/publicati on/470129519/
czub-kielczewska-sylwia-okiem-id-a-ochrona-danych-osobowych-przy-pracy-zdalnej, (dostęp: 13 września 2021 r.).

6  Tamże.



48 Kurier Uniwersytecki

GALERIE

             18 listopada 2021 roku w Galerii Rogatka 
otwarto wystawę Krzysztofa Marka Bąka „100x70”. 

           Krzysztof Marek Bąk jest grafi kiem, autorem 
ponad 1900 ekslibrisów i grafi k kommemoratywnych. 

Ma w dorobku ponad 100 wystaw indywidualnych 
w: Polsce, Czechach, Bułgarii, Belgii, Danii, Niemczech, 

Portugalii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, USA, Japonii 
i Kuwejcie. Za swoje grafi ki uzyskał 45 nagród 

i wyróżnień. W pracy naukowej zajmuje się teorią 
ekslibrisu współczesnego. Ukończył ASP we Wrocławiu. 

Doktor habilitowany sztuki. Zawodowo związany 
z Uniwersytetem Śląskim, jest profesorem w Instytucie 

Sztuk Plastycznych, gdzie prowadzi Pracownię Badań 
nad Ekslibrisem Współczesnym. Od 2019 roku dziekan 

Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji. Dyrektor artystyczny 
Biennale Ekslibrisu w Gliwicach. Członek Deutsche 

Exlibris Gesellschaft . 

(red.)

100x70
Krzysztof Marek Bąk
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Z WITRYNY WYDAWNICTWA UTH RAD.

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA TRANSPORTU 
I ELEKTROTECHNIKI
T. 1 Pod red.. Tomasza Ciszewskiego 
i Jerzego Wojciechowskiego
T. 1 Pod red. Jerzego Wojciechowskiego 
i Tomasza Ciszewskiego
2021, wyd. I, T. 1 – 164 str., T. II – 176 str.  (monografi a)

W monografi i zawarto rozważania dotyczące zastoso-
wania technik komputerowych w transporcie i elektro-
technice. Obejmują one zarówno dociekania z obszaru 
działalności przemysłowej, jak i badawczej oraz dydak-
tycznej. 

PRAWA CZŁOWIEKA 
W CZASACH PANDE-
MII COVID-19
Grzegorz Zieliński
2021, wyd. I., str. 146  
(monografi a)

Monografi a jest pró-
bą odpowiedzi na py-
tanie, czy prowadząc 
walkę z epidemią 
polskie władze nie 
ograniczały zbytnio 
praw i wolności oby-
watelskich, 
a także, czy ingeren-
cja ustawodawcy 

zawsze przestrzegała określoną w Konstytucji zasadę 
proporcjonalności? Niniejsze opracowanie przedstawia 
wprowadzone ograniczenia w kontekście pięciu praw 
człowieka, stanowiąc udokumentowanie możliwych na-
ruszeń ze strony państwa. Publikacja jest również próbą 
sformułowania rekomendacji na przyszłość, które mogą 
być dla przedstawicieli organów władzy publicznej swe-
go rodzaju drogowskazem w kolejnych miesiącach walki 
z pandemią.

INFORMATYKA XXI 
WIWKU. WYZWANIA 
I  DYLEMATY. 
NOWE SPOJRZENIE
Pod red. 
Jacka Wołoszyna 
i Agnieszki Molgi
2021, wyd. I, str. 118  
(monografi a)

Zakres materiału 
zawarty w monogra-
fi i obejmuje: wyko-
rzystane technologie 
i sposoby projekto-
wania nowoczesnych 

aplikacji internetowych; koncepcje projektowania i za-
bezpieczania aplikacji oraz dobre praktyki,
do których powinno się stosować wytwarzając opro-
gramowanie; opis zaimplementowanej aplikacji oraz 
funkcji znajdujących się w systemie, jak również przed-
stawienie scenariuszy operacyjnych; 
szczegółowy opis projektu bazy danych; 
prezentacja zaimplementowanego interfejsu użytkow-
nika. 

JĘZYK NA ROZDRO-
ŻU. W STRONĘ 
NOWOCZESNOŚCI
Pod red. Anny Sta-
churskiej i Dariusza 
Trześniowskiego
2021, wyd. I, str. 152  
(monografi a)

Język na rozdrożu. 
W stronę nowo-
czesności jest kon-
tynuacją publikacji 
ogłoszonej drukiem 
w 2020 roku. Autorzy 
uznali, że formuła 
opisywania rzeczy-

wistości, egzystencjalnej kondycji człowieka, świata 
kultury poprzez język/języki jest na tyle nośna, że warto 
pójść dalej w tym naukowym kierunku. Badacze, któ-
rych teksty zamieszczamy w tomie, podejmują różne 
wątki, mające wszakże ten sam mianownik. Zawsze 
zasadniczym tematem są tu zmieniające się w czasie 
reguły językowego opisu świata. 
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STUDENCI

Koordynatorkami projektu są 
nauczycielki języka angielskiego: 
Magdalena Dygała i Barbara Kost-
kiewicz.

Climate Acti on Project to glo-
balny projekt skoncentrowany na 
uczniach i studentach, który został 
zainicjowany przez Take Acti on Glo-
bal, organizację non-profi t z siedzibą 
w USA. Jego celem jest pomoc 
uczniom w poznawaniu kryzysu kli-
matycznego w autentyczny sposób 
i rozpowszechnianie rozwiązań za 
pośrednictwem platf ormy interne-
towej.

W trakcie trwania projektu 
uczestnicy zaangażowali się w na-
stępujące działania:

opracowanie własnych rozwiązań • 
dotyczących zmian klimatycz-
nych,
przygotowanie fi lmików i prezen-• 
tacji dotyczących ochrony środo-
wiska,
posadzenie drzewek na terenie • 
szkoły i uczelni,
spotkania online z uczestnikami • 
projektu z innych krajów,
zaprojektowanie wynalazku: ukła-• 
du nawadniającego rośliny,
utworzenie strony internetowej • 
projektu.

Udział w projekcie wzięło 2,7 
miliona uczniów, studentów i nauczy-
cieli w 146 krajach.

Wojciech Bielawski 
(na podstawie materiałów 

otrzymanych 
od Magdaleny Dygały)

Jak rozwiązać kryzys klimatyczny?

LAUREACI NAGRODY
„THE SCHOOL OF EXCELLENCE”

Studenci kierunku fi lologia angielska, prowadzonego na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym UTH 
Rad. oraz uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatt e w Radomiu otrzymali 
nagrodę „The School of Excellence” za zaangażowanie w projekcie klimatycznym „Climate Acti on Project 
2021”.
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STUDENCI

Konferencja i konkurs fi lmowy 
odbyły się w ramach projektu 
“Stepping up to Global Challenges, 
Learning English While Fighting 
COVID19”, koordynowanego przez 
mgr Magdalenę Dygałę z Wydziału 
Filologiczno-Pedagogicznego.

Podczas konferencji poznaliśmy 
zwycięzców międzynarodowego 
konkursu fi lmowego. W jury  II etapu 
konkursu zasiadali wykładowcy z Uni-
wersytetu w Oksfordzie oraz autorzy 
książek z Wielkiej Brytanii i USA (Jon 
Hird, John Huges, Kieran Donaghy), 
Studentki II roku fi lologii angielskiej: 
Izabela Siek, Klaudia Kielska, Oliwia 
Liwińska, Agnieszka Protasiuk, Wero-
nika Lis zdobyły II miejsce w między-
narodowym konkursie fi lmowym.  

Projekt „Stepping up to Global 
Challenges, Learning English While 
Fighti ng COVID19” poświęcony był 
nauce języka angielskiego poprzez 
działania na rzecz walki z izolacją oraz 
promowaniu  odpowiedzialnego za-
chowania podczas tworzenia fi lmów 
i plakatów w języku angielskim. 
Przedsięwzięcie zapewniło studen-
tom możliwość ćwiczenia języka 
angielskiego poprzez zadania pro-
jektowe z wykorzystaniem platf orm 
cyfrowych. Efektem końcowym 
projektu będzie publikacja e-książki. 
Planowany termin publikacji: styczeń 
2022 r.

Podczas ostatniego zadania 
projektowego studenci fi lologii wraz 
ze studentami z Uniwersytetu Ege 

Etyka w twórczości

LAUREATKI
KONKURSU FILMOWEGO

Studenci drugiego i trzeciego roku fi lologii angielskiej uczestniczyli w listopadzie w międzynarodowej 
konferencji pt. ‘Integrati ng telecollaborati on and project-based learning in Foreign Language classes’. 
Trzy nasze studentki zajęły II miejsce w międzynarodowym konkursie fi lmowym. 

z Turcji oraz Politechniki Viseu 
z Portugalii krótkie etiudy 
fi lmowe, które wzięły udział 
w międzynarodowym konkur-
sie fi lmowym. Celem konkursu 
było przesłanie, iż wszyscy 
jesteśmy obywatelami świata, 
borykamy się z tymi samymi 
lękami, a komunikowanie się 
w języku angielskim zbliża 
ludzi w wielu życiowych sytu-
acjach. 

Wojciech Bielawski 
(na podstawie materiałów 

otrzymanych 
od Magdaleny Dygały)

Studentki fi lologii angielskiej (II rok, semestr 3). Od lewej: Agnieszka Protasiuk, 
Oliwia Liwińska i Izabela Siek (fot. Magdalena Ślusarczyk)
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STUDENCI

Magda, Ewelina oraz Joanna – studentki III roku fi lolo-
gii germańskiej z Wydziału Filologiczno – Pedagogicznego 
przebywają obecnie w Düsseldorfi e w Uniwersytecie 
Heinricha Heinego, partnerskiej uczelni zagranicznej dla 
UTH Rad. Realizują zajęcia dydaktyczne z zakresu fi lologii 
niemieckiej takie, jak: Deutsche Phoneti k und Grammati k, 
Sprachtraining und Schreibtraining. 

Pobyt umożliwia im nie tylko zdobywanie wiedzy 
ale także nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami, prze-
łamywanie stereotypów. Jest też okazją do podziwiania 
Düsseldorfu, który urzeka pięknymi pejzażami miejskimi, 
i niepowtarzalną architekturą. 

Wojciech Bielawski

Erasmus + 

STUDENTKI W DÜSSELDORFIE

Studentki fi lologii germańskiej z Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego przebywają w Düsseldorfi e ra-
mach programu mobilności Erasmus + dla studentów i wykładowców. 

Podczas pobytu jest też czas na towarzyskie spotkania
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Studenci naszego Uniwersytetu wzięli udział w XVI Światowym Szczycie Cyfrowym ONZ IGF 
2021 pod hasłem „Internet United”, którego gospodarzem po raz pierwszy była Polska 

STUDENCI

Szczyt odbył się w Międzyna-
rodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach. Światowe wydarzenie 
rozpoczęło wystąpienie premiera 
Mateusza Morawieckiego, który 
podkreślił ważność współpracy mię-
dzynarodowej w zakresie cyberbez-
pieczeństwa

W czasie trwania szczytu poru-
szono szeroki wachlarz problematyki 
związanej między innymi z brakiem 
dostępu do sieci (3,7 mld osób na 
świecie), walce z dezinformacją, 
poruszano tematykę cyberbezpie-
czeństwa, wolności słowa, cyfrowej 
współpracy między rządami państw 
oraz ochrony praw dzieci w Inter-
necie.

W niepowtarzalnym architekto-
nicznie budynku Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia studen-
ci mieli również okazję uczestniczenia 
w koncercie pod batutą znanego 
kompozytora, pianisty, aranżera 
i dyrygenta Adama Sztaby „Skrzydła 
umysłu”, który transmitowany był 
przez Telewizję Polską. W czasie 
trwania szczytu studenci degustowali 
specjały kuchni świata oraz zostali 
obdarowani upominkami.

Każdy z uczestników XVI Świa-
towego Szczytu Cyfrowwgo ONZ 
otrzymał międzynarodowy certyfi kat 
uczestnictwa podpisany przez dyrek-
tora Departamentu Polityki Cyfrowej 
Michała Pukaluka.

Wojciech Bielawski

Cyberbezpieczeństwo, wolność słowa…

STUDENCI
NA SZCZYCIE ONZ

W dniach 6-8 grudnia studenci kierunków Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Pedagogika opiekuńczo - 
wychowawcza wraz z dr hab. Dorotą Zbroszczyk, prof. UTH Rad,, wzięli udział w XVI Światowym Szczycie 
Cyfrowym ONZ IGF 2021 pod hasłem „Internet United”, którego gospodarzem po raz pierwszy była Polska, 
a wśród organizatorów był m.in. NASK Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
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POST MORTEM

Mgr Danuta Orzechowska
(1953-2021)

mgr Danuta Orzechowska – była absolwentką 
pierwszego w Polsce rocznika Cybernetyki Ekonomicznej 
i Informatyki (specjalizacja: Ekonometria i Statystyka) 
na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pierwsze półtora 
roku po studiach pracowała w Ośrodku Elektronicznym 
Głównego Urzędu Statystycznego w Radomiu: w Sekcji 
Systemów Operacyjnych i Programów Standardowych. 
Następnie podjęła pracę w ówczesnej Wyższej Szkole Inży-
nierskiej – początkowo w Instytucie Systemów Transpor-
towych, następnie w Zakładzie Organizacji i Zarządzania, 
Zakładzie Metod Rachunku Ekonomicznego, wreszcie - 
od samego jej początku – w Katedrze Badań Operacyjnych 
i Ekonometrii. 1 października 1993 roku została starszym 
wykładowcą i pracowała na tym stanowisku do końca 
zatrudnienia na uczelni.

Prowadziła zajęcia z następujących przedmiotów: 
Ekonometria, Projektowanie systemów informacyjnych, 
Podstawy zarządzania, Organizacja i zarządzanie, Zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi, Techniki organizatorskie, Me-
tody oceny projektów gospodarczych, Podstawy badań 
operacyjnych, Gry decyzyjne. 

Zainteresowania naukowe mgr Danuty Orzechow-
skiej skupiały się w dwóch obszarach: zastosowanie me-
tod badań operacyjnych w podejmowaniu racjonalnych 
decyzji gospodarczych oraz aksjologia ekonomii. 

Należała do Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Je-
rozolimie – Zwierzchnictwo w Polsce. Była także członkiem 
Radomskiego Towarzystwa Naukowego, Radomskiego 
Stowarzyszenia Pokoleń oraz Ruchu Światło – Życie. 

Danuta Orzechowska swoje hobby określała nastę-
pująco: szczęśliwa rodzina, poszukiwanie Prawdy, Dobra 
i Piękna. 

Była Pięknym Człowiekiem, cieszymy się, że była 
wśród nas…….

Pracownicy Wydziału Ekonomii i Finansów UTH Rad. 

Prof. dr hab. Tadeusz Bojarski
(1941-2021)

W 1964 roku ukończył studia prawnicze na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie. W 1969 roku na podstawie 
rozprawy pt. Przestępstwo naruszenia miru domowe-
go otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych, 
a w styczniu 1980 r. na podstawie dorobku naukowego 
oraz rozprawy pt. Odmiany podstawowych typów prze-
stępstw w polskim prawie karnym uzyskał stopień dok-
tora habilitowanego nauk prawnych. W 1993 roku został  
profesorem nauk prawnych.

Związany zawodowo przez długie lata z Uniwer-
sytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dziekan 
Wydziału Prawa i Administracji (1996–1999), dyrektor 
Instytutu Prawa Karnego (1981–1996, 2007–2012), 
kierownik Zakładu Prawa Karnego i Kryminologii (1992–
2004), kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii 
(2004–2012).  

Profesor dr hab. Tadeusz Bojarski był wybitnym spe-
cjalistą w dziedzinie prawa karnego oraz wychowawcą 
wielu pokoleń prawników i administratywistów. Był także 
Autorem licznych monografi i i podręczników akademic-
kich z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa 
karnego nieletnich i prawa karnego skarbowego. Był 
organizatorem wielu konferencji naukowych.

Jako Wspólnota Wydziału Ekonomii i Finansów
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia

Dziekan i Prodziekani Wydziału Ekonomii i Finansów, 
Społeczność Akademicka Wydziału Ekonomii i Finansów

 Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego 
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
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