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Od Redakcji

BEZ KOMPLEKSÓW
„Macie (w UTH Rad. – przyp. red.) bardzo 

nowoczesne laboratoria w porównaniu z naszymi 
w Grecji. (…) Było to (w UTH Rad. – przyp. red.) 
idealne miejsce na niezapomnianą praktykę 
za granicą. (…) Polska to kraj znacznie wyżej 
notowany w Europie niż Grecja (…) Starałem się 
zobaczyć jak najwięcej, po krajobrazy czy parki, 
które w Polsce są wspaniałe.(…) Jestem pełen 
uznania, jak dobrze zorganizowany i nowoczesny 
jest Radom. Nawet sposób, w jaki działa trans-
port jest czymś godnym podziwu”.

To tylko niektóre wypowiedzi studentów 
z Grecji, którzy na Wydziale Mechanicznym na-
szego Uniwersytetu odbywali półroczną praktykę 
w ramach programu Erasmus+. Trudno podejrze-
wać, że młodzi ludzie chcą nam jedynie sprawić 
przyjemność i w sposób kurtuazyjny formułują 
swoje opinie o naszej Uczelni, mieście i wreszcie 
kraju, w którym spędzili, jak dotąd, wspaniały 
okres swojego życia. Jak ma się trochę ponad  
dwadzieścia lat, to mówi się  o czymś tak, jak 
się rzeczy mają, unikając tzw. ściemy, co w ich 
żargonie oznacza nieprawdę, przekłamanie itp. 

Mamy potencjał, znakomitą bazę laborato-
ryjną, świetnych fachowców i bez kompleksów 
możemy porównywać się z innymi ośrodkami 
akademickimi, także tymi zagranicznymi. Mal-
kontenci, oczywiście, zawsze się znajdą i trady-
cyjnie poddadzą w wątpliwość nawet wzorce 
w Sevres, gdzie mieści się Międzynarodowe Biuro 
Miar i Wag. A, jak się okazuje, Radom to nie jest 
żaden zaścianek i miejsce dla „chytrej baby” ale 
miasto godne nie tylko zwiedzania ale także za-
mieszkania, studiowania i wiązania z nim swojej 
przyszłości.

I na koniec dla wszystkich niezadowolonych, 
znużonych i ciągle narzekających parafraza 
słynnego powiedzienia Johna F. Kennedy’ego, 
prezydenta USA: „Nie pytaj, co Twoje miasto 
(Uniwersytet) może zrobić dla ciebie, zapytaj, 
co ty możesz zrobić dla swojego miasta (Uni-
wersytetu)”.

Wojciech Bielawski
redaktor naczelny
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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 2/6/2022 we write, among others, about: 

Pages 4-8 are devoted to university management 
issues - senate meeti ngs and legal acts issued by the 
University. There is also a rector’s chronicle.

Page 9 In the regular column “Alone with ...” interviews 
with: prof. Tomasz Perzyński, Dean of the Faculty 
of Transport, Electrical Engineering and Computer 
Science.

Page 12 The Internati onal Strategic Management 
Associati on (ISMA) awarded prof. Sławomir Ireneusz 
Bukowski - Rector of the Kazimierz Pulaski University 
of Technology and Humaniti es in Radom, the ti tle of 
honorary member of ISMA.

Page 13 The Academic Entrepreneurship Incubator 
was established at the University. Its task is to 
promote entrepreneurship among UTH students and 
graduates. Such business initi ati ves are to be supported 
by lectures, workshops, training sessions, business 
meeti ngs, as well as a system of apprenti ceships and 
internships.

Page 14 Kazimierz Pulaski University of Technology 
and Humaniti es in Radom took the second place in the 
Masovian Voivodeship in the University of the Year 
category in an educati onal poll organized by Polska 
Press, Polska the Times.

Page 15 The Faculty of Philology and Pedagogy 
organized language workshops for primary school 
children. The aim of the meeti ng was to develop 
knowledge of English-language vocabulary, nati onal 
Easter traditi ons and holiday customs celebrated in 
Great Britain.

Page 20 At the Faculty of Economics and Finance, 
celebrati ons of the Accounti ng Day were organized 
by the Department of Accounti ng and the Economic 
School Complex in Radom. On that day, in 1907, the 
Associati on of Bookkeepers was established in Warsaw, 
the fi rst organizati on of people professionally involved 
in accounti ng and fi nance.

Page 24 The Internati onal Day of Nurses and Midwives 
was celebrated at the Faculty of Medical Sciences and 
Health Sciences.

Page 26 The Faculty of Economics and Finance of the 
University received funding for the implementati on 
of the project as part of the “Solidarity with Ukraine” 
program. The aim of the Program is to enable students 
and doctoral students who are citi zens of Ukraine 
and who came to Poland aft er February 24, 2022 to 
conti nue their studies, conduct work on a doctoral 
dissertati on or undergo any other form of educati on 
at Polish universiti es and research insti tutes.
 
Page 44-55 The following conferences and scienti fi c 
seminars were held at the University: 
- Seminar “Protecti on of animal rights”. The seminar 
was organized by Provincial Police Headquarters in 
Radom in cooperati on with the Faculty of Law and 
Administrati on. 
- Intercollegiate Nati onal Scienti fi c Conference 
“The future of administrati on and administrati ve law” 
(co-organizer - Faculty of Law and Administrati on). 
- III Conference in the series “Health in public space” 
enti tled “Health and the environment” (Organizer - 

The Accounti ng Day Celebrati ons were held at the Faculty 
of Economics and Finance. They are part of the sequence of events 

devoted to the nati onwide celebrati on of the Accounti ng Day, which 
falls on June 9. On that day, in 1907, the Associati on of Bookkeepers 

was established in Warsaw
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Student Scienti fi c Society “Laboratory Medicine” 
at WNMiNoZ.). 
- Polish Nati onal Scienti fi c Conference, enti tled 
“Contemporary challenges of intellectual property 
protecti on”. (Organizer - Student Scienti fi c Associati on 
of Culture and Art “Nowy Świat” operati ng at the 
Faculty of Law and Administrati on). 
- II Internati onal Student Scienti fi c Seminar 
“Intercultural nursing in health care”. (organizer - 
Student Scienti fi c Associati on “Niebanalni” and SKN 
“Modern Nursing”, operati ng at the Department of 
Nursing, the Faculty of Medical Sciences and Health 
Sciences). 
- Nati onwide Scienti fi c Conference, enti tled ‘’ Principles 
of administrati ve law. Theory and practi ce.’’ (Organizer 
- Student Scienti fi c Associati on of Administrators 
“SKAUTH” “, operati ng at the Faculty of Law and 
Administrati on). 
- III PHILCON Student Conference. (Organizer - Scienti fi c 
Circle of English Students of UTH Radom, operati ng at 
the Department of Modern Languages   at the Faculty 
of Philology and Pedagogy). The main topic of the 
conference -  changes in the methodology of foreign 
language teaching, as well as cultural and social 
transformati ons in the USA and Great Britain.

Page 43 New publicati ons of the UTH Radom Publishing 
House.

Page 46 As part of the European Edrivetour project, 
our University hosted 33 foreign students and lecturers 
from: Internati onal Hellenic University and the 
University of Craiova. UTH Radom is a partner of an 
internati onal consorti um implementi ng the Edrivetour 
project. Its aim is to off er students the possibility of 
obtaining additi onal engineering competences in the 
fi eld of broadly understood electromobility.

Page 55 Students of the Faculty of Law and 
Administrati on have recently visited the Supreme Court 
and the Consti tuti onal Tribunal. The stay in these most 
important insti tuti ons for our country from the legal 
point of view was an extraordinary event for them.

Page 60 On the initi ati ve of the Law Clinic, on May 6, 
2022, a student competi ti on for a criminal hearing 
was held at the Faculty of Law and Administrati on. 
There were accusati ons, speeches by prosecutors 
and defense lawyers as well as strong emoti ons 
in the audience.

Page 61 Student Government of UTH Radom and 
Dr. Konrad Vieth Radom Blood Donati on and Blood 
Treatment Center organized the Blood Donati on Acti on. 
The greatest demand was for blood groups: 0 RH-, 
0 RH +, A RH-, A RH + and B RH-.

Page 68 Academic sport - events; history of the Radom 
Academic Sports Associati on.

Translati on
Joanna ŁęckaBefore the meeti ng in Radom, the parti cipants of E-DRIVETOUR met 

in Thessaloniki (Greece). In the photo, prof. Krzysztof Górski 
(in the center) with students at the statue of Aristotle

4th year law students in front of the Supreme Court seat. 
Third from the left : att orney Dr. Monika Strus-Wołos
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Senat
REKTOR, SENAT, BIURO REKTORA

SIÓDME POSIEDZENIE SENATU 
(28.04.2022)

Uchwała Senatu UTH Radom:
1) Nr 000-7/1/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie: 
 przyjęcia rozprawy doktorskiej Pani mgr 

Małgorzaty Kozłowskiej i dopuszczenia jej 
do publicznej obrony

2) Nr 000-7/2/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. 
w sprawie:

 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktor-
skiej Pana mgr. inż. Leszka Jemioła

3) Nr 000-7/3/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. 
w sprawie:

 powołania stałych komisji doktorskich dyscy-
plin

4) Nr 000-7/4/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. 
w sprawie: 

 powołania komisji egzaminacyjnych do prze-
prowadzenia egzaminów doktorskich dla 
Pana mgr. inż. Leszka Jemioła

5) Nr 000-7/5/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. 
w sprawie: 

 opinii dotyczącej przyznania statusu hono-
rowego profesora UTH Radom Panu prof. 
Edwinowi Gevorkyanowi

6) Nr 000-7/6/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. 
w sprawie:
1) wprowadzenia zmian w Regulaminie 

studiów UTH Radom,
2) ogłoszenia tekstu jednolitego Regulami-

nu studiów UTH Radom
7) Nr 000-7/7/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie:
 zatwierdzenia Szczegółowego termina-

rza czynności wyborczych w UTH Radom 
w wyborach do Senatu i Kolegium Elektorów 
przedstawicieli studentów na drugą kadencję 
w kadencji 2020-2024

ÓSME POSIEDZENIE SENATU 
(19.05.2022)

1) Nr 000-8/1/2022 z dnia 19 maja 2022 r. 
w sprawie: 

 nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-
technicznych Panu mgr. inż. Grzegorzowi 
Mędrkowi

2) Nr 000-8/2/2022 z dnia 19maja 2022 r. 
w sprawie: 

 wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pana mgr. 
inż. Grzegorza Mędrka

3) Nr 000-8/3/2022 z dnia 19maja 2022 r. 
w sprawie: 

 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktor-
skiej Pani mgr Katarzyny Kaczmarczyk

4) Nr 000-8/4/2022 z dnia 19maja 2022 r. 
w sprawie: 

 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktor-
skiej Pani mgr Amandy Majchrowskiej-Szew-
czyk

5) Nr 000-8/5/2022 z dnia 19 maja 2022 r. 
w sprawie: 

 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktor-
skiej Pana mgr. Rafała Czupryna

6) Nr 000-8/6/2022 z dnia 19 maja 2022 r. 
w sprawie: 

 zamknięcia przewodu doktorskiego Pana mgr. 
Łukasza Wójtowicza

7) Nr 000-8/7/2022 z dnia 19 maja 2022 r. 
w sprawie: 

 zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr 
Beaty Zakrzewskiej

8) Nr 000-8/8/2022 z dnia 19 maja 2022 r. 
w sprawie: 

 zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr 
Kingi Jarząbek

9) Nr 000-8/9/2022 z dnia 19 maja 2022 r. 
w sprawie: 

 zamknięcia przewodu doktorskiego Pana mgr. 
Grzegorza Cygana

10) Nr 000-8/10/2022 z dnia 19 maja 2022 r. 
w sprawie: 

 zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr 
Joanny Bugajewskiej

11) Nr 000-8/11/2022 z dnia 19 maja 2022 r. 
w sprawie: 

 zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr 
Anny Krawczyk-Sawickiej

12) Nr 000-8/12/2022 z dnia 19 maja 2022 r. 
w sprawie: 

 wprowadzenia zmiany w składzie komisji eg-
zaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu 
doktorskiego z języka rosyjskiego dla mgr. inż. 
Piotra Szymczaka

13) Nr 000-8/13/2022 z dnia 19 maja 2022 r. 
w sprawie: 

 wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 000-
7/2/2022 Senatu UTH Radom z dnia 28 
kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia 
recenzentów rozprawy doktorskiej Pana mgr. 
inż. Leszka Jemioła

14) Nr 000-8/14/2022 z dnia 19 maja 2022 r. 
w sprawie: 

 powołania komisji egzaminacyjnych do prze-
prowadzenia egzaminów doktorskich dla Pani 
mgr Katarzyny Kaczmarczyk

15) Nr 000-8/15/2022 z dnia 19 maja 2022 r. 
w sprawie: 

 powołania komisji egzaminacyjnych do prze-
prowadzenia egzaminów doktorskich dla Pani 
mgr Amandy Majchrowskiej-Szewczyk

16) Nr 000-8/16/2022 z dnia 19 maja 2022 r. 
w sprawie: 

 powołania komisji egzaminacyjnych do prze-
prowadzenia egzaminów doktorskich dla 
Pana mgr. Rafała Czupryna

17) Nr 000-8/17/2022 z dnia 19 maja 2022 r. 
w sprawie: 

 określenia szczegółowych zasad przyjmowania 
na pierwszy rok studiów w UTH Radom laure-
atów i fi nalistów olimpiad stopnia centralnego 
oraz laureatów konkursów międzynarodo-
wych i ogólnopolskich na lata 2023/2024, 
2024/2025, 2025/2026, 2026/2027

18) Nr 000-8/18/2022 z dnia 19 maja 2022 r. 
w sprawie: 

 określenia wzorów dyplomów dla osób, 
którym nadano stopnie naukowe i stopnie 

w zakresie sztuki oraz zasad i trybu wyda-
wania przez Uniwersytet Technologiczno-
Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu dodatkowego odpisu w tłumacze-
niu na język obcy

19) Nr 000-8/19/2022 z dnia 19 maja 2022 r. 
w sprawie: 

 wprowadzenia zmian w Sposobie postępowa-
nia w sprawie nadania stopnia doktora na UTH 
Radom stanowiącego załącznik do uchwały 
Nr 000-6/9/2022 Senatu UTH Radom z dnia 
24 marca 2022 r.

DZIEWIĄTE POSIEDZENIE SENATU 
(09.06.2022)

1) Nr 000-9/1/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. 
w sprawie:

 przyjęcia publicznej obrony rozprawy dok-
torskiej Pani mgr Małgorzaty Kozłowskiej 
- uczestnika stacjonarnych studiów dokto-
ranckich na Wydziale Ekonomii i Finansów

2) Nr 000-9/2/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. 
w sprawie:

 nadania Pani mgr Małgorzacie Kozłowskiej 
stopnia doktora nauk społecznych w dyscy-
plinie ekonomia i fi nanse

3) Nr 000-9/3/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. 
w sprawie:

 wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr 
Małgorzaty Kozłowskiej

DZIESIĄTE POSIEDZENIE SENATU 
(21.06.2022)

Nr 000-10/1/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. 1) 
w sprawie:

 nadania Pani mgr Katarzynie Wesołowskiej-
Waszkowskiej stopnia doktora sztuki w dys-
cyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł 
sztuki
Nr 000-10/2/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. 2) 
w sprawie:

 nadania Pani mgr Magdalenie Kuczmie stop-
nia doktora sztuki w dyscyplinie sztuki pla-
styczne i konserwacja dzieł sztuki
Nr 000-10/3/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. 3) 
w sprawie:

 nadania stopnia doktora sztuki Pani Małgo-
rzacie Dawidiuk
Nr 000-10/4/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. 4) 
w sprawie:

 przyjęcia poprawionej i uzupełnionej roz-
prawy doktorskiej Pani mgr Mady Chmiel 
i dopuszczenia jej do publicznej obrony
Nr 000-10/5/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. 5) 
w sprawie:

 przyjęcia rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. 
Katarzyny Sarny i dopuszczenia jej do pu-
blicznej obrony
Nr 000-10/6/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. 6) 
w sprawie:

 wyznaczenia promotora rozprawy doktor-
skiej dla mgr inż. Magdaleny Wasyluk
Nr 000-10/7/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. 7) 
w sprawie:

 wyznaczenia promotora rozprawy doktor-
skiej dla mgr Joanny Mankiewicz
Nr 000-10/8/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. 8) 
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Organizacja

REKTOR, SENAT, BIURO REKTORA

Zarządzenia Rektora

R-15/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w spra-
wie: 

 organizacji roku akademickiego 2022/2023
R-16/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w spra-

wie: 
 sposobu i zasad rozliczania kosztów ogólnych
R-17/2022 z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie: 
 wysokości opłat za świadczone przez UTH 

Radom usługi edukacyjne, pobieranych od 
studentów studiów stacjonarnych i niestacjo-
narnych oraz opłat wnoszonych za wydanie 
dokumentów związanych z przebiegiem stu-
diów, w roku akademickim 2022/2023

R-18/2022 z dnia 16 maja2022 r. w sprawie:
 zasad przeprowadzania weryfi kacji osiągnię-

tych efektów uczenia się w celu umożliwienia 
kontynuacji studiów w związku z konfl iktem 
zbrojnym na terytorium Ukrainy

R-19/2022 z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie:
 określenia liczby miejsc na pierwszy rok stu-

diów stacjonarnych  i  niestacjonarnych na 
poszczególnych kierunkach w Uniwersytecie 
Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimie-
rzaPułaskiego w Radomiu na rok akademicki 
2022/2023, w tym liczby miejsc dla osób przyj-
mowanych na studia w wyniku potwierdzenia 
efektów uczenia się

R-20/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie:
 wprowadzenia ramowych kryteriów oceny 

wniosków o przyznanie nagród Rektora dla 
nauczycieli akademickich

R-21/2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie:
 ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie 

rekrutacji na studia w Uniwersytecie Tech-
nologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu od roku akademickiego 
2022/2023

R-22/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie:
 powołania Przewodniczącego Rady Nauko-

wej czasopisma „Central europeanreview 
of economic&finance” wydawanego przez 
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny 
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

w sprawie:
 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktor-

skiej Pani mgr Agaty Wolniewicz
Nr 000-10/9/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. 9) 
w sprawie:

 powołania komisji egzaminacyjnych do prze-
prowadzenia egzaminu doktorskich dla Pana 
mgr. inż. Michała Soleckiego
Nr 000-10/10/2022 z dnia 21 czerwca 2022 10) 
r. w sprawie:

 zaopiniowania wniosku o nagrodę indywi-
dualną Ministra Edukacji i Nauki dla Pana dr 
hab. inż. Jerzego Szymańskiego, prof. UTH 
Rad. za znaczące osiągnięcia w zakresie dzia-
łalności naukowej
Nr 000-10/11/2022 z dnia 21 czerwca 2022 11) 
r. w sprawie:

 zaopiniowania wniosku o nagrodę indywi-
dualną Ministra Edukacji i Nauki dla Pana dr 
Jacka Kowalskiego za znaczące osiągnięcia w 
zakresie działalności naukowej
Nr 000-10/12/2022 z dnia 21 czerwca 2022 12) 
r. w sprawie:

 zaopiniowania wniosku o nagrodę indywi-
dualną Ministra Edukacji i Nauki dla Pana dr 
hab. inż. Marcina Chrzana, prof. UTH Rad. za 
znaczące osiągnięcia w zakresie działalności 
dydaktycznej
Nr 000-10/13/2022 z dnia 21 czerwca 2022 13) 
r. w sprawie:

 zaopiniowania wniosku o nagrodę zespo-
łową Ministra Edukacji i Nauki za znaczące 
osiągnięcia w zakresie działalności organiza-
cyjne
Nr 000-10/14/2022 z dnia 21 czerwca 2022 14) 
r. w sprawie:

 zatwierdzenia Księgi znaku UTH Radom
Nr 000-10/15/2022 z dnia 21 czerwca 2022 15) 
r. w sprawie:

 ustalenia warunków, trybu oraz terminu 
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz 
sposobu jej przeprowadzenia w Uniwersy-

tecie Technologiczno-Humanistycznym im. 
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na rok 
akademicki 2023/2024
Nr 000-10/16/2022 z dnia 21 czerwca 2022 16) 
r. w sprawie:

 ustalenia zasad ubiegania się o przyjęcie na 
studia w wyniku potwierdzenia efektów ucze-
nia się na określonym kierunku, poziomie 
i profi lu w Uniwersytecie Technologiczno-
Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu na rok akademicki 2023/2024
Nr 000-10/17/2022 z dnia 21 czerwca 2022 17) 
r. w sprawie:

 ustalenia programu studiów dla kierunku 
,,Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkol-
na”- jednolite studia magisterskie o profi lu 
praktycznym, prowadzone w formie stacjo-
narnej i niestacjonarnej
Nr 000-10/18/2022 z dnia 21 czerwca 2022 18) 
r. w sprawie:

 ustalenia programu studiów dla kierunku 
,,Praca socjalna”- studia pierwszego stopnia 
o profi lu praktycznym, prowadzone w for-
mie stacjonarnej i niestacjonarnej
Nr 000-10/19/2022 z dnia 21 czerwca 2022 19) 
r. w sprawie:

 ustalenia programu studiów dla kierunku 
,,Budownictwo”- studia pierwszego stopnia 
o profi lu ogólnoakademickim, prowadzone 
w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
Nr 000-10/20/2022 z dnia 21 czerwca 2022 20) 
r. w sprawie:

 ustalenia programu studiów dla kierun-
ku ,,Mechanika i budowa maszyn”- studia 
pierwszego stopnia o profi lu ogólnoakade-
mickim, prowadzone w formie stacjonarnej 
i niestacjonarnej
Nr 000-10/21/2022 z dnia 21 czerwca 2022 21) 
r. w sprawie:

 ustalenia programu studiów dla kierunku 
,,Bezpieczeństwo i higiena pracy”- studia 
drugiego stopnia o profi lu praktycznym, pro-

wadzone w formie stacjonarnej i niestacjo-
narnej
Nr 000-10/22/2022 z dnia 21 czerwca 2022 22) 
r. w sprawie:

 ustalenia programu studiów dla kierunku 
,,Administracja”- studia pierwszego stopnia 
o profi lu ogólnoakademickim, prowadzone 
w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
Nr 000-10/23/2022 z dnia 21 czerwca 2022 23) 
r. w sprawie:

 ustalenia programu studiów dla kierunku 
,,Administracja”- studia drugiego stopnia 
o profi lu ogólnoakademickim, prowadzone 
w formie stacjonarnej i niestacjonarnej
Nr 000-10/24/2022 z dnia 21 czerwca 2022 24) 
r. w sprawie:

 ustalenia programu studiów dla kierunku 
,,Prawo” – jednolite studia magisterskie 
o profi lu praktycznym, prowadzone w for-
mie stacjonarnej i niestacjonarnej
Nr 000-10/25/2022 z dnia 21 czerwca 2022 25) 
r. w sprawie:

 ustalenia programu studiów dla kierun-
ku ,,Bezpieczeństwo wewnętrzne”- studia 
pierwszego stopnia o profi lu praktycznym, 
prowadzone w formie stacjonarnej i niesta-
cjonarnej
Nr 000-10/26/2022 z dnia 21 czerwca 2022 26) 
r. w sprawie:

 ustalenia programu studiów dla kierunku 
,,Kosmetologia” – studia pierwszego stopnia 
o profi lu praktycznym, prowadzone w for-
mie stacjonarnej
Nr 000-10/27/2022 z dnia 21 czerwca 2022 27) 
r. w sprawie:

 wyrażenia zgody na powtórne zdawanie 
egzaminu doktorskiego z dyscypliny podsta-
wowej ekonomia przez Pana mgr. inż. Piotra 
Szymczaka

Aneta Mirosz
dyrektor Biura Rektora
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(kwiecień – czerwiec 2022 r.)

REKTOR, SENAT, BIURO REKTORA

Aneksy do zarządzeń
Aneks nr 9 z dnia 11 kwietnia 2022 r. do Zarzą-

dzenia R-6/2020 w sprawie:
 powołania Komisji Wyborczych Podstawowych 

Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu

Aneks nr 10 z dnia 9 maja 2022 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 1 z dnia 16 maja 2022 r. do Zarządzenia 
R-34/2020 w sprawie:

 ustalenia zasad pobierania opłat za świadczone 
przez Uniwersytet Technologiczno-Humani-
styczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
usługi edukacyjne na studiach pierwszego 
stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych 
studiach magisterskich, studiach podyplo-

mowych i innych formach kształcenia oraz 
warunki i tryb zwalniania z tych opłat

Aneks nr 1 z dnia 24 maja 2022 r. do Zarządzenia 
R-7/2019 w sprawie:

 organizacji kształcenia w zakresie zajęć wspól-
nych i ogólnouczelnianych

Aneks nr 7 z dnia 24 maja 2022 r. do Zarządzenia 
R-19/2007 w sprawie:

 powołania Rektorskiego Zespołu ds. nagród 
dla nauczycieli akademickich

Aneks nr 1 z dnia 30 maja 2022 r. do Zarządzenia 
R-43/2014 w sprawie:

 utworzenia studiów podyplomowych w zakre-
sie „Przygotowania do wykonywania zawodu 
nauczyciela”

Aneks nr 1z dnia 6 czerwca 2022 r. do Zarządzenia 
R-23/2018 w sprawie:

 utworzenia studiów podyplomowych – „Dru-
kowanie 3D”

Aneks nr 1 z dnia 15 czerwca 2022 r. do Zarządze-
nia R-13/2019 w sprawie:

 wprowadzenia  Regulaminu  pracy Uniwersy-
tetu Technologiczno- Humanistycznego im. 
Kazimierza  Pułaskiego w Radomiu

Polecenia służbowe: 
1/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie: 
 uzupełnienia i przekazania rejestru czynności 

przetwarzania danych osobowych w UTH Ra-
dom

2/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie: 
 przestrzegania postanowień Polityki bezpie-

czeństwa ochrony danych osobowych w UTH 
Radom

3/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie: 
 obiegu dokumentacji w celu uzyskania kwali-

fi kowanego podpisu elektronicznego Rektora 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycz-
nego im. Kazimierza Pułaskiego w  Radomiu

Aneta Mirosz
dyrektor Biura Rektora

20. kwietnia – JM Rektor prof. dr hab. Sławo-
mir Bukowski wziął udział w uroczystościach 
nadania sali wykładowej na Wydziale Sztuki 
imienia Ryszarda Balmowskiego, założyciela 
i długoletniego dyrygenta Chóru Akademic-
kiego UTH Rad.

21. kwietnia – JM Rektor w Ministerstwie 
Edukacji i Nauki wziął udział w spotkaniu 
z ministrem prof. P. Czarnkiem w sprawie 
omówienia perspektyw rozwoju naszego 
Uniwersytetu.

09. maja – JM Rektor uczestniczył w inau-
guracji w UTH Rad. praktycznej części euro-
pejskiego projektu Edrivetour. W projekcie 
uczestniczyli studenci z Grecji, Rumunii 
i z Wydziału Transportu, Elektrotechniki 
i Informatyki oraz z Wydziału Mechanicz-
nego naszego Uniwersytetu. UTH Rad. jest 
partnerem międzynarodowego konsorcjum 
realizującego projekt Edrivetour. 

16. maja – JM Rektor udzielił wywiadu Radiu 
Rekord poświęconego trwajacej rekrutacji na 
studia i ewaluacji wydziałów. 

25. maja – JM Rektor wziął udział na Wydzia-
le Ekonomii i Finansów w uroczystych ogól-
nopolskich obchodach Dnia Księgowego. 

25-27. maja – JM Rektor wziął udział w Kon-
ferencji Naukowej „Procesy integracyjne i 

dezintegracyjne we współczesnej gospo-
darce światowej. Wyzwania przed Unią 
Europejską” zorganizowanej przez Uniwer-
sytet w Białymstoku i wygłosił referat w se-
sji plenarnej nt. „Słowacja w obszarze euro 
– koszty i korzyści” Był też członkiem Rady 
Programowej konferencji i moderatorem 
sesji II. 

30. maja – JM Rektor wziął udział w uroczy-
stościach nadania sali wykładowej na Wy-
dziale Mechanicznym imienia prof. Feliksa 
Wojtkuna, dziekana WM i  jego długoletnie-
go nauczyciela akademickiego. 

02. czerwca – JM Rektor uroczyście otwo-
rzył trzecią edycję konferencji studenckiej 
PHILCON. Jej inicjatorem jest Koło Na-
ukowe Anglistów UTH Radom, działające 
w Katedrze Neofi lologii Wydziału Filologicz-
no-Pedagogicznego.

04. czerwca – JM Rektor wziął udział 
w Dniu Dziecka zorganizowanym z inicjatywy 
Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału 
Ekonomii i Finansów, a także przy współpracy 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, 
Komendy Straży Pożarnej w Radomiu, 
a także Biblioteki Głównej UTH. W zabawach 
i konkursach i innych atrakcjach wzięły udział 
dzieci pracowników Uniwersytetu i wszyscy 
chętni.  Impreza miała charakter otwarty. 

06. czerwca – Zarząd ISMA (Internati onal 
Strategic Management Associati on) przyznał 
prof. Sławomirowi Ireneuszowi Bukowskie-
mu – rektorowi Uniwersytetu Technolo-
giczno-Humanistycznego im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu, tytuł honorowego 
członka ISMA. O tym presti żowym wyróżnie-
niu poinformował prof. Eleft herios Thalassi-
nos – przewodniczący ISMA, podczas swojej 
wizyty na naszym Uniwersytecie.  

06. czerwca – JM Rektor dokonał uroczyste-
go otwarcia Uniwersyteckiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości. Utworzenie nowej prze-
strzeni AIP było połączone z nadzwyczajną 
sesją Rady Gospodarczej, której członkowie 
zadeklarowali chęć współpracy w zakresie 
wspierania studentów – młodych przed-
siębiorców, zwłaszcza tych posiadających 
innowacyjne, niszowe pomysły.

21. czerwca – na posiedzeniu Senatu JM 
Rektor nadał status Honorowego Profeso-
ra UTH Rad. profesorowi Edwinowi Gevor-
kyanowi z Ukrainy, za wybitne osiągnięcia 
naukowe i zasługi na rzecz rozwoju kadry 
naukowej Wydziału Mechanicznego. 

Justyna Ćwiertnia
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Dziekan Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki 
dr hab. inż. Tomasz Perzyński, prof. UTH Rad. 

„Absolwent Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki to inżynier bez granic, gotowy podjąć 
pracę w każdym zakątku świata.(…) Możemy kształcić na najlepszych wzorcach, na najlepszym sprzęcie, 
jednak bez podmiotów gospodarczych moglibyśmy chwalić się jedynie statystykami dotyczącymi świetnie 
przygotowanych do pracy absolwentów.

DOŚWIADCZENIE – 
– POTENCJAŁ – WIZJA 

(z dziekanem Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki dr. hab. inż. Tomaszem Perzyńskim, 
prof. UTH Rad. rozmawia Wojciech Bielawski)

„50 lat minęło….” Wydziału Trans-
portu, Elektrotechniki i Informatyki, 
parafrazując piosenkę z kultowego 
serialu. Jeszcze gonimy najlepszych, 
czy jesteśmy w czołówce uczelni, 
których wydziały z godnością noszą 
nazwę Wydział Transportu?
„50 lat minęło….”, biorąc pod uwagę 
mój wiek, to można powiedzieć, 
że rozwijam się z wydziałem (uśmiech).  
Czy gonimy najlepszych? Uważam, 
że jesteśmy w czołówce wydziałów 
transportu. Osobiście ubolewam, 
że zostaliśmy przypisani do inżynierii 
lądowej. Należy tu mocno podkreślić, 
iż pięciu naszych pracowników, w tym 
moja osoba, jesteśmy członkami Ko-
mitetu Transportu Polskiej Akademii 
Nauk. Nasza działalność w różnych 
gremiach pozwala nam wyznaczać 
trendy. Jest nadzieja, że transport 
znów stanie się samodzielną dys-
cypliną naukową. Publikacyjnie nie 
mamy czego się wstydzić. Oczywiście 
patrząc na rankingi, można odnieść 
wrażenie, że jesteśmy gdzieś daleko. 
Jeżeli spojrzymy na liczbę punktów 
wygenerowaną przed duże ośrodki, 
to zapewne tak jest, jeśli jednak 
przeliczymy to na osobę, to jesteśmy 
w czołówce. Nie wyobrażam sobie, 
żeby w nazwie wydziału nie było sło-
wa transport. To dzięki transportowi 

jesteśmy rozpoznawalni. Pamiętaj-
my, że to transport dał początek 
temu wydziałowi. W późniejszym 
czasie zostały uruchomione kierunki 
elektrotechnika i informatyka. Naj-
młodszym kierunkiem jest turystyka 
i rekreacja. Wszystkie nasze kierunki 
są moim oczkiem w głowie. Wielu mo-

ich pracowników aktywnie angażuje 
się w pracę różnych stowarzyszeń. 
Stowarzyszenie Inżynierów i Tech-
ników Komunikacji Rzeczypospolitej 
Polskiej, Naczelna Organizacja Tech-
niczna czy Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich to również my. Byliśmy tam, 
jesteśmy i będziemy. Dlatego mówiąc 
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o elektrotechnice i informatyce, rów-
nież chodzę z podniesionym czołem. 
Na wydziale pracują wspaniali ludzie, 
specjaliści. Można zauważyć pewien 
koloryt osobowości, ale pozytywny. 
Z przekonaniem chcę powiedzieć, 
że Wydział Transportu, Elektrotech-
niki i Informatyki jest w czołówce 
uczelni, na których kształci się inży-
nierów. 

Profi l wydziału zawarty jest w na-
zwie: transport, elektrotechnika, 
informatyka. Rynki: edukacyjny, 
naukowy i gospodarczy dyktują 
warunki funkcjonowania wydziału. 
Jak wydział odpowiada na te wy-
zwania i czy jest przygotowany sce-
nariusz jego w miarę bezbolesnego 
i szybkiego przeobrażenia w zależ-
ności od szeroko pojętej koniunktu-
ry zewnętrznej?
Od wielu lat kształcimy na wydziale 
inżynierów, którzy po ukończonym 
procesie kształcenia nie mają pro-
blemów ze znalezieniem pracy. To 
pokazuje, że to, czym się zajmujemy, 
jest właściwe, dobre i sprawdzone. 
Zawsze byłem zwolennikiem robie-
nia tego, na czym się znamy. Rynek 
się zmienia, oczekiwania rynku się 
zmieniają, a wraz z tym doskonali-
my również nasze kierunki. Dodam, 
że jak nigdy dotąd otoczenie go-
spodarcze potrzebuje naszych stu-
dentów. Na wydziale prowadzimy 
spotkania z przyszłymi pracodaw-
cami, którzy zachęcają do podjęcia 
u nich pracy. Jest w planach urucho-
mienie w przyszłym roku nowego 
kierunku, jednak zanim coś więcej 
powiem na ten temat, muszę mieć 
pewność, że pozyskamy nowych 
specjalistów i przygotujemy zaple-
cze badawczo-dydaktyczne. Można 
tworzyć nowe kierunki, nowe na-
zwy, jednak bez odpowiedniego za-
plecza dydaktycznego i badawczego 
na sukces raczej nie można liczyć. 
Transport, elektrotechnika i infor-
matyka to nie tylko teraźniejszość 

ale również przyszłość. Dlatego mo-
dernizujemy na tyle, ile można, bazę 
dydaktyczną. Staramy się kształcić 
na tym, co najlepsze. Pracownicy 
korzystają z różnych form wsparcia 
w celu podniesienia swojej wiedzy. 
Dzięki projektom cały czas się szko-
limy. W mojej ocenie aktualność 
i atrakcyjność naszych kierunków nie 
wymusza obecnie większych zmian 
w naszej ofercie. 

W założeniach programowych wy-
działu, którym Pan kieruje, jest 
kształtowanie oczekiwanej sylwetki 
absolwenta. Proszę ją zatem przy-
bliżyć czytelnikom.
Absolwent Wydziału Transportu, 
Elektrotechniki i Informatyki to 
przede wszystkim, odpowiedzialny 
inżynier, specjalista. W zależności od 
skończonego kierunku posiada wie-
dzę i odpowiednie przygotowanie 
do podjęcia pracy. Pomimo posiada-
nych na wydziale specjalistycznych 
laboratoriów, pamiętajmy, że na eta-
pie studiów studenci realizują obo-
wiązkową praktykę zawodową. Do-
datkowo pozwala im to na zdobycie 
doświadczenia praktycznego. Często 
po takich praktykach studenci po-
dejmują zatrudnienie w fi rmach, 
w których realizowali praktyki. Wie-
lu naszych studentów uczestniczy 
w programach europejskich, w tym 
Erasmus+. To pokazuje, że nasz ab-
solwent nie posiada barier języ-
kowych i jest otwarty na świat, na 
nowe wyzwania. Absolwent WTEiI 
to inżynier bez granic, gotowy pod-
jąć pracę w każdym zakątku świata. 
Na WTEiI kształcimy również na kie-
runku turystyka i rekreacja. Absol-
wenci tego kierunku z powodzeniem 
realizują swoje pasje związane z po-
siadanym wykształceniem. 

A teraz pytanie o kandydatów, któ-
rzy chcą studiować na WTEiI. Co 
jest szczególnie atrakcyjnego w te-
gorocznej ofercie dydaktycznej?

Oferujemy kształcenie na kierun-
kach: transport i logistyka, elektro-
technika, informatyka, informatyka 
techniczna oraz turystyka i rekreacja. 
Każdy z tych kierunków jest atrakcyj-
ny, ciekawy. Wybór kierunku zależy 
od zainteresowań kandydatów. Ofe-
rujemy studia pierwszego i drugiego 
stopnia na transporcie i logistyce oraz 
elektrotechnice. Osobiście oprowa-
dzam wycieczki ze szkół średnich 
i wskazuję na podobieństwa i różnice 
w przedstawianych kierunkach. To 
lepiej pozwala dokonać wyboru. 
Gdybym osobiście miał dzisiaj roz-
począć studia na wydziale, sam miał-
bym problem z wyborem kierunku. 
Skończyłem studia na kierunku elek-
trotechnika, a obecnie reprezentuję 
transport. To pokazuje, że będąc ab-
solwentem naszego wydziału może-
my rozwijać się również w innym, niż 
ukończonym kierunku. 

Zmarginalizowanie roli rady wy-
działu (zgodnie z ustawą Prawo 
o szkolnictwie wyższym) daje Panu 
większą swobodę w kierowaniu 
wydziałem?
Zgodnie z nową ustawą, co do któ-
rej osobiście mam kilka zastrzeżeń, 
dziekan jest powoływany przez rek-
tora. Realizując swoją politykę roz-
woju uczelni rektor dobiera sobie 
zespół, z którym tę politykę chce 
i może realizować. Osobiście cieszę 
się, że moja postawa i zaangażowa-
nie zostały dostrzeżone, ponieważ 
współpracuję już z kolejnym rekto-
rem naszego Uniwersytetu. Rada 
wydziału już nie istnieje, jednak 
dziekan może powoływać zespoły 
o charakterze opiniodawczo – do-
radczym. Wcześniej wiele spraw 
można było ustalić na posiedzeniach 
rady wydziału. Obecnie kompeten-
cje rad wydziałów przejął Senat. Czy 
dziekan ma większą swobodę? Dzie-
kan musi być odpowiedzialny za cały 
wydział. Wszystkie istotne sprawy 
związane z funkcjonowaniem wy-
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działu są konsultowane z JM Rek-
torem. Dziekan jest odpowiedzial-
ny za politykę kadrową wydziału 
i jego rozwój, jednak pamiętajmy, 
że to rektor odpowiada za realizację 
przyjętej strategii rozwoju uczelni. 
Rolą dziekana jest przekonywanie 
JM Rektora i Senatu do swoich racji, 
tak jak kiedyś przekonywał członków 
rady wydziału. Dziekan musi dbać 
o wydział, ale patrzeć również na 
dobro uczelni. 

Szczególne znaczenie przywiązuje 
Pan do współpracy wydziału z pod-
miotami gospodarczymi i współ-
pracy międzynarodowej. Nauczanie 
studentów – tak, ale badania na-
ukowe i ich wykorzystanie w prak-
tyce, to obecnie być albo nie być nie 
tylko dla naszego Uniwersytetu ale 
wszystkich polskich uczelni…
Możemy kształcić na najlepszych 
wzorcach, na najlepszym sprzęcie, 
jednak bez podmiotów gospodar-
czych moglibyśmy chwalić się jedynie 
statystykami dotyczącymi świetnie 
przygotowanych do pracy absolwen-
tów. Nasi studenci już na ostatnich 
semestrach nauki podejmują pracę. 
To pokazuje, że rynek ich potrzebu-
je. Nasza praca to również badania, 
publikowanie wyników naszych osią-
gnięć. Elementem pracy dydaktycz-
nej, wręcz naszym obowiązkiem, jest 
przekazywanie wyników naszych ba-
dań studentom. Za nami ewaluacja 
jakości działalności naukowej i wyni-
ki, na które czekamy. Jednym z ele-
mentów tej oceny był opis wpływu 
działalności naukowej na funkcjono-
wanie społeczeństwa i gospodarki 
zawierający informacje na temat 
związku między wynikami naszych 
działań badawczych i naukowych 
a gospodarką. Ocenie poddaliśmy 
dwie dyscypliny naukowe: transport 
i logistyka oraz elektrotechnika. 
Z pełnym przekonaniem mogę po-
wiedzieć, że wypełniliśmy to zada-
nie. Oznacza to, że mimo różnych 

trudności, przede wszystkim zwią-
zanych z pozyskaniem środków 
fi nansowych na badania, nasza 
działalność i jej wyniki znajdują za-
stosowanie w praktyce. Jako wydział 
jesteśmy liderem w złożonych wnio-
skach patentowych i otrzymanych 
patentach. Należy wspomnieć, że to 
nasi pracownicy w Dniu Nauki Pol-
skiej w 2021 roku otrzymali nagrodę 
Ministra Edukacji i Nauki za zrealizo-
wany projekt badawczy, ale przede 
wszystkim za jego rezultaty. Pracuje-
my nad tym, żeby otoczenie gospo-
darcze bardziej zaangażowało się we 
współpracę badawczą i dydaktycz-
ną. Takie partnerstwo pozwoli nie 
tylko kształcić na najwyższym pozio-
mie, ale również realizować wspólne 
projekty zakończone wdrożeniami. 
W Polsce mamy ofi cjalne ścieżki 
pozyskiwania funduszy na badania, 
jednak w mojej ocenie ścieżki te nie 
są doskonałe, a realizowane projek-
ty czasem nie znajdują zastosowania 
w praktyce. Dlatego podkreślę to 
jeszcze raz – partnerstwo z fi rmami 
jest kluczem do osiągania sukcesów 
na różnych platf ormach. 

Transport towarzyszył ludzkości od 
samych początków rozwoju cywili-
zacji. O pozycji transportu decydu-
ją: czynniki ekonomiczne (konku-
rencja, ceny), czynniki polityczne, 
prawne i środowiskowe, rewolucja 
technologiczna, pakiet mobilności. 
W którą stronę podąża transport? 
Czy np. perspektywa powietrznych 
taksówek w miejskich aglomera-
cjach, to już nie wizja ale za chwilę 
rzeczywistość?
Transport i jego znaczenie należy 
rozpatrywać poprzez wielostronne 
powiązania między różnymi forma-
mi działalności człowieka. Nie ma 
gospodarki bez transportu. Zada-
nia realizowane przez transport nie 
ulegają zmianie. Zmianie ulegają 
rozwiązania techniczne stosowane 
w transporcie, środki transportu. 

Dość duża aktywność ustawodaw-
ców wymusza wprowadzanie no-
wych rozwiązań, również tych pro-
ekologicznych. Tu pole do działania 
mają nowe technologie i postępują-
ca cyfryzacja. Na to wszystko jednak 
trzeba czasu. Obecna sytuacja na 
rynku paliw już wprowadziła pewne 
zawirowania. Wzrost cen paliw po-
ciągnął za sobą infl ację. Wiele osób 
zastanawia się nad alternatywą dla 
pojazdów spalinowych. Na myśl przy-
chodzi tzw. elektryk. Czy to jest przy-
szłość? Oczywiście koszt przejazdu 
odcinka 100 km elektrycznym samo-
chodem osobowym za ok. 15 kWh 
rodzi uśmiech, ale już ceny pojazdów 
elektrycznych stanowią dużą barie-
rę fi nansową i raczej przyprawiają 
o zawrót głowy. Dodatkowo pro-
dukcja prądu w warunkach polskich 
do tzw. zielonej energii nie należy. 
Osobiście uważam, że w najbliższym 
czasie obok pojazdów elektrycznych 
pojawią się pojazdy zasilane wodo-
rem. Nie przekreślałbym również 
dotychczasowych pojazdów spalino-
wych, mimo iż jest tu jeszcze dużo do 
zrobienia w odniesieniu do ekologii. 
W ramach pakietu Fit for 55 Komisja 
Europejska przedstawiła propozycję 
zakazu rejestracji nowych samo-
chodów z silnikami spalinowymiod 
roku 2035, jednak dzisiaj należy 
to uznać, jako pozycję wejściową 
do dalszych negocjacji. Niewątpliwie 
czeka nas transformacja napędów 
w pojazdach samochodowych. Śred-
nia wieku samochodów osobowych 
w Polsce to około 14 lat. Czy przy-
szłość to podniebne taksówki? Ta-
kie projekty są już realizowane na 
świecie, jednak to, co w powietrzu, 
podlega prawu lotniczemu i dodat-
kowym regulacjom. Pamiętajmy, 
że stosunki prawne z zakresu lot-
nictwa cywilnego regulują przepisy 
prawa lotniczego. W mojej ocenie 
taksówki powietrzne raczej należy 
rozpatrywać przez pryzmat latają-
cych elektrycznych pojazdów auto-
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O tym presti żowym wyróżnie-
niu poinformował prof. Eleft herios 
Thalassinos – przewodniczący ISMA 
podczas swojej wizyty na naszym 
Uniwersytecie w dniu  06.06.2022 
roku. 

Międzynarodowe Stowarzy-
szenie Zarządzania Strategicznego 
(ISMA) zostało założone w 1993 roku
jako organizacja pozarządowa typu 

Honorowe wyróżnienie

REKTOR W ISMA
Zarząd ISMA (Internati onal Strategic Management Associati on) przyznał prof. Sławomirowi Ireneuszowi 
Bukowskiemu – rektorowi Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu, tytuł honorowego członka ISMA.

non-profit. Jest to międzynarodo-
wa instytucja akademicka, w której
członkami mogą być osoby zaangażo-
wane lub zainteresowane biznesem 
i ekonomią. Członkowie ISMA mają 
subskrypcję w: European Research 
Studies Journal (ERSJ), Interna-
tional Journal of Economics and 
Business Administration (IJEBA), 
International Journal of Finance, 

Insurance and Risk Management 
(IJFIRM). Mogą przesyłać swoje ar-
tykuły do   powyższych czasopism po 
obniżonej cenie APC i mają prawo do 
udziału w corocznej Międzynarodo-
wej Konferencji Stosowanej Biznesu 
i Ekonomii (ICABE) również ze zniżką 
opłaty rejestracyjnej.

(red.)

nomicznych. W innym przypadku 
kierowca musiałby posiadać licencję 
lotniczą. Takie rozwiązania nie zastą-
pią jednak transportu zbiorowego, 
a jeden przelot do najtańszych nale-
żeć nie będzie. 

O Pana zainteresowaniach muzycz-
nych wiemy od dawna. To Pana 
wielka pasja. Co jeszcze, poza mu-
zyką, inspiruje Tomasza Perzyńskie-
go?
Muzyka towarzyszy mi od zawsze. 
Świadkowie twierdzą, że pierwszy 
duży event muzyczny zagrałem mając 
4 lata. Mam na koncie kilka cieka-
wych projektów muzycznych, cho-
ciaż nigdy nie uważałem się za muzy-
ka. Odnajduję się i w klasyce i w cięż-
kiej muzyce rockowej. Radzę sobie 
z wieloma instrumentami, a od pra-
wie 30 lat gram w zespole muzyki 
sakralnej. Dzięki muzyce zwiedziłem 
część świata. Natomiast inne pasje? 

Wychowałem się w bazie lotniczej. 
Zawsze chciałem być pilotem. Nie-
stety, wada wzroku nie pozwoliła mi 
na rozpoczęcie szkolenia w liceum 
lotniczym w Dęblinie. Zatem zosta-
łem na ziemi, ale przyciągnął mnie 
do siebie inny żywioł - woda. Jestem 
instruktorem żeglarstwa, jachto-
wym i motorowodnym sternikiem 
morskim. To jest teraz moja pasja, 
chociaż wciąż często spoglądam 
w górę. Wiatr i woda to moi przyjacie-
le. Swoją pasją zaraziłem wiele osób, 
w tym również studentów i pracow-
ników naszej uczelni do tego stop-
nia, że sami uczestniczą w kursach 
żeglarskich. Żeglarstwo to przygoda, 
odpoczynek, szacunek do natury, ale 
przede wszystkim odpowiedzialność 
za innych. Chciałbym zostać kapita-
nem jachtowym, ale do tego trzeba 
czasu, przede wszystkim wolnego od 
pracy. 

(od red.): Dr hab. inż. Tomasz Perzyński, 
prof. UTH Rad.  jest absolwentem Politech-
niki Radomskiej, kierunek elektrotechnika. 
Od roku 2000 jest pracownikiem Uniwer-
sytetu Technologiczno-Humanistycznego 
w Radomiu. Celem naukowym i badawczym 
prowadzonych przez niego prac jest przede 
wszystkim opracowywanie nowych rozwią-
zań z dziedziny telematyki transportu oraz 
analiza bezpieczeństwa w systemach trans-
portu. W roku 2009 uzyskał stopień doktora 
nauk technicznych w dyscyplinie transport 
a w roku 2017 stopień doktora habilitowa-
nego nauk technicznych. Jest członkiem Ko-
mitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk 
oraz stowarzyszeń i organizacji technicz-
nych. Za swoją działalność organizacyjną 
i społeczną był wielokrotnie odznaczany 
(m.in. Brązowy Medal za Długoletnią Służ-
bę, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz 
odznaczenia organizacji i stowarzyszeń). 
W roku 2020 został odznaczony Brązowym 
Krzyżem Zasługi. Dr hab. inż. Tomasz Perzyń-
ski jest również honorowym dawcą krwi. 
W dowód uznania za najpiękniejszy dar hu-
manitarny w roku 2018 został odznaczony 
przez Polski Czerwony Krzyż. Prywatnie żo-
naty, jedno dziecko. 

z dziekanem Wydziału Transportu, 
Elektrotechniki i Informatyki dr. hab. 

inż. Tomaszem Perzyńskim, prof. UTH 
Rad. rozmawiał Wojciech Bielawski
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Uroczystego otwarcia dokonali: 
JM Rektor UTH Rad. prof. dr hab. 
Sławomir Bukowski oraz zastęp-
ca prezydenta miasta Radomia – 
dr Katarzyna Kalinowska. W wyda-
rzeniu udział wzięli także: przedsta-
wiciele władz Uczelni: prorektorzy: 
dr hab. inż. Elżbieta Sałata, prof. UTH 
Rad., dr hab. inż. Wojciech Żurowski,  
prof. UTH Rad. i dr hab. inż. Wal-
demar Nowakowski, prof. UTH Rad., 
członek Rady Nadzorującej Akade-
micki Inkubator Przedsiębiorczości 
oraz jej członkowie: przewodnicząca 
Rady Nadzorującej Akademicki Inku-
bator Przedsiębiorczości – dziekan 
Wydziału Ekonomii i Finansów – 
dr hab. Marzanna Lament, prof. UTH 
Rad, prodziekan Wydziału Transpor-
tu, Elektrotechniki i Informatyki – 
dr hab. inż. Jerzy Wojciechowski, 
prof. UTH Rad., kierownik Biura 
Obsługi Radomskiej Sfery Gospodar-
czej – Krzysztof Turek i prezes ZUT 
ENERGOAUDYT Mirosław Zając. 

Kierownik Inkubatora Uniwersy-
tetu Warszawskiego – Jacek Sztolc-
man, przedstawił zasady funkcjono-
wania Inkubatora na Uniwersytecie 
Warszawskim.  

Uroczyste otwarcie nowej prze-
strzeni Akademickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości było połączone 
z nadzwyczajną sesją Rady Gospo-
darczej, której członkowie zadekla-
rowali chęć współpracy w zakresie 

Bliżej do własnego biznesu

AKADEMICKI INKUBATOR 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

6 czerwca 2022 roku w budynku Rektoratu miało miejsce uroczyste otwarcie nowej przestrzeni Akade-
mickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Ma on umożliwić młodym ludziom start do świata biznesu.  

Rektor prof. dr hab. S. Bukowski, dr E. Ferensztajn-Galardos – dyr. AIP, dr hab. M. Lament, 
prof. UTH Rad. – dziekan WEiF i prorektorzy:  dr hab. inż. E. Sałata, prof. UTH Rad., 

dr hab. inż. W. Żurowski, prof. UTH Rad. i dr hab. inż. W. Nowakowski, prof. UTH Rad.

wspierania studentów – młodych 
przedsiębiorców, zwłaszcza tych po-
siadających innowacyjne, niszowe 
pomysły.

Dyrektor Akademickiego Inku-
batora Przedsiębiorczości – dr Ewa 
Ferensztajn-Galardos przedstawiła 
koncepcję funkcjonowania Akade-
mickiego Inkubatora Przedsiębiorczo-
ści, jako przedsięwzięcia umożliwiają-
cego młodym ludziom start do świata 
biznesu i zapowiedziała pierwsze 
warsztaty organizowane wspólnie 
z Izbą Przemysłowo-Handlową Ziemi 
Radomskiej.

Akademicki Inkubator Przed-
siębiorczości, korzystając z nowej 

przestrzeni, ma promować przed-
siębiorczość wśród studentów 
i absolwentów UTH Rad., umożliwiać 
im uzyskanie praktycznej wiedzy. Ma 
to służyć rozpoczynaniu własnej dzia-
łalności gospodarczej. Wsparciem 
takich biznesowych inicjatyw mają 
być wykłady, warsztaty, szkolenia, 
spotkania biznesowe, jak również 
system praktyk i staży. I tak w połowie 
czerwca nasi studenci wzięli udział 
w warsztatach Mazovian Startup.

Wojciech Bielawski
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Z satysfakcją informujemy, że Uniwer-
sytet Technologiczno-Humanistyczny im. 
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zajął 
II miejsce w województwie mazowieckim 
w kategorii Uczelnia Roku. 

Plebiscyt ten jest największym tego 
typu konkursem w województwie mazo-
wieckim. Zgłoszenia do niego wysyłają 
tylko studenci,  dla których poza podsta-
wową rolą, jaką spełnia uczelnia wyższa, 
czyli edukacją niezwykle ważne są także 
sprawy związane z funkcjonowaniem 
uczelni: otwarcia na sprawy studentów, 
jakością jej zaplecza socjalnego, komu-
nikacją itp. 

(red.) 

UTH Rad. nagrodzony

PLEBISCYT EDUKACYJNY
Po raz kolejny zostały przyznane zaszczytne tytuły w największym i najbardziej presti żowym plebiscycie 
edukacyjnym, organizowanym przez Grupę Polska Press, dziennik Polska Times. 

(od red.): dr hab. Dorota Zbroszczyk, prof. UTH Rad.  – pracuje w Katedrze 
Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym. Jest koordy-
natorką projektu „Razem bezpieczniej” w ramach programu Komendy Głównej 
Policji „Profi laktyka a Ty”, a także kierownikiem studiów podyplomowych 
„Resocjalizacja i socjoterapia” i kursu „Socjoterapia w szkole z elementami 
komunikacji interpersonalnej”. Zasiada w uczelnianych komisjach: Komisji 
ds. Oceny Jakości Prac Dyplomowych; Wydziałowego Zespołu ds. Jakości 
Kształcenia; Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich. 
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na: problematyce bezpieczeń-
stwa społecznego i publicznego, badaniu problemów społecznych w obszarze 
przestrzeni publicznej (patologie społeczne), profi laktyce i bezpieczeństwu 
w społeczności lokalnej. Autorka wielu monografi i naukowych i artykułów 
naukowych publikowanych w krajowych i zagranicznych periodykach.  

Wśród najlepszych

NAUCZYCIEL AKADEMICKI ROKU
W plebiscycie „Polska the Times” dr hab. Dorota Zbroszczyk, prof. UTH Rad. z Katedry Pedagogiki 
i Psychologii Wydziału Filologiczno - Pedagogicznego zajęła IV miejsce w województwie mazowieckim 
w kategorii Nauczyciel akademicki roku. 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu zajął II miejsce 
w plebiscycie edukacyjnym w kategorii Uczelnia Roku
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Celem spotkania było uwrażliwienie młodych ludzi na 
kulturę swojego ojczystego kraju oraz budowanie postawy 
tolerancji i poszanowania wobec zwyczajów świątecznych 
obchodzonych za jego granicami. Studenci 3 roku FA 
i 2 roku PPiW wraz dr Karoliną Ditrych, przygotowali bar-
dzo ciekawe spotkanie, które porwało uczniów w świat 
wyobraźni i nauki poprzez zabawę. 

Warsztaty rozpoczęła prezentacja multimedialna 
przedstawiająca tematykę spotkania oraz anglojęzyczne 
słownictwo wielkanocne. Podczas spotkania dzieci grały 
w gry językowe takie, jak: Bingo, rozwiązywały ćwicze-
nia interaktywne przygotowane przez studentów FA na 
platf ormie Wordwall, zmagały się z quizamiu i zagadkami 
językowymi. Uczniowie bardzo zaangażowali się w naukę 
piosenki wielkanocnej, a prawdziwym hitem okazała się 
gra ruchowa Egg hunt, w której poszukiwały zagubionych 
przez króliczka wielkanocnego jajek. Równie atrakcyjna 
była zabawa z szalonym balonem, która podsumowywała 
wiedzę zdobytą podczas warsztatów. W trakcie spotkania 
mali uczniowie mieli również okazję, aby rozwijać swoją 
kreatywność i wyobraźnię poprzez zaprojektowanie kart-
ki wielkanocnej dla swoich najbliższych. Dzieci chętnie 
uczestniczyły w tym zadaniu, a zaprojektowane prace 
były bardzo radosne i kolorowe.

Studenci wykazali się niezwykłą pomysłowością 
w przygotowaniu zajęć i wielkim zaangażowaniem w reali-
zacji tego zadania. Całe spotkanie upłynęło w znakomitej 
atmosferze.  

Święta w Polsce i w Wielkiej Brytanii

WARSZTATY DLA DZIECI
W dniu 8 kwietnia 2022 roku Wydział Filologiczno-Pedagogiczny odwiedzili uczniowie z Publicznej 
Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi i sportowymi nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach. Dzieci 
z klas 3 i 4 uczestniczyły w warsztatach językowych, podczas których rozwijały znajomość słownictwa 
anglojęzycznego, narodowych tradycji wielkanocnych oraz zwyczajów świątecznych obchodzonych 
w Wielkiej Brytanii. 

(od red.): dr Karolina Ditrych - uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie 
Humanistyczno-Ekonomicznym w Łodzi. Jest wykładowcą Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
od 2014 roku. Autorka wielu artykułów opublikowanych w Polsce oraz za 
granicą. Jej zainteresowania koncentrują się na tematyce edukacji języko-
wej (metod i technik pracy na lekcji), korelacji międzyprzedmiotowej oraz 
technologii informacyjno-komunikacyjnej, która stwarza wiele nowych 
możliwości w nauczania języków obcych w różnych grupach wiekowych.
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Sala im. Ryszarda Balmowskiego
Jedna z sal Wydziału Sztuki została nazwana imieniem Ryszarda Balmowskiego, wieloletniego (1999- 2010) dy-

rygenta Chóru Akademickiego naszej uczelni. Był on jego twórcą wspólnie z ówczesnym rektorem prof. dr. hab. inż. 
Wincentym Lotko. Ogromne zaangażowanie Ryszarda Balmowskiego, bardzo dobry, niemalże przyjacielski, kontakt 
z członkami chóru ale także dążenie do perfekcyjności w jego brzmieniu doprowadziły do wielu, także międzynaro-
dowych sukcesów na festi walach i konkursach.  

Obecnie chór prowadzi Pani Agnieszka Kobierska (patrz. „Kurier Uniwersytecki” Nr 1/5/2022, str. 41-42 – „Zbliża 
się jubileusz”).
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Celem Dni Pracodawcy 2022 jest 
w szczególności: aktywizacja zawodo-
wa studentów UTH w Radomiu, pro-
mocja fi rmy i naszego Uniwersytetu 
oraz promowanie aktywnych postaw 
w zakresie planowania kariery zawo-
dowej. Dni Pracodawcy odbyły się na 
następujących wydziałach:
• Wydział Ekonomii i Finansów - 

Telbridge Sp. z o. o. sp.k.
• Wydział Filologiczno-Pedago-

giczny – Komenda Miejska Policji 
w Radomiu

• Wydział Mechaniczny – Komen-
da Miejska Policji w Radomiu; 
Precision Machine Parts Poland 
w Radomiu; Radmot Sp. z o.o.; 
Techmatik S.A.; Ambasada Bu-
downictwa; Strabag Sp. z o. o.

• Wydział Nauk Medycznych i Nauk 
o Zdrowiu – Mazowiecki Szpital 
Specjalistyczny Sp. z o.o.; Samo-
dzielny Wojewódzki Publiczny 
Zespół Zakładów Psychiatrycznej 
Opieki Zdrowotnej w Radomiu

• Wydział Prawa i Administracji 
– Komenda Wojewódzka Policji 
z siedzibą w Radomiu; Ambasada 
Budownictwa

• Wydział Transportu, Elektro-
techniki i Informatyki - Komenda 
Wojewódzka Policji z siedzibą 
w Radomiu

Taka forma współpracy pozwo-
liła dotrzeć do konkretnych studen-
tów, jako przyszłych pracowników, 
z kierunków studiów preferowanych 
przez fi rmy.

Oferty, możliwości, kryteria… 

DNI PRACODAWCY 2022
Dni Pracodawcy 2022 odbyły się 24-25 maja. Ich organizatorem jest Akademickie Biuro Karier UTH 
Radom. Impreza adresowana jest do studentów i fi rm, które są zainteresowane pozyskaniem naszych 
absolwentów oferując im miejsca pracy. 

Celem spotkań jest zaprezento-
wanie studentom działalności pro-
wadzonej przez fi rmy oraz przedsta-
wianie wymagań, jakie są stawiane 
przyszłym pracownikom. 

Dni Pracodawcy cieszyły się 
dużym zainteresowaniem wśród stu-
dentów. Możliwość bezpośredniego 
spotkania się z przedstawicielami 
reklamujących się fi rm pozwoliło na 
dokładne przyjrzenie się jej profi-
lowi. Radomski rynek zatrudnienia 
absolwentów naszego Uniwersytetu 
jest coraz bogatszy i oferuje nie tylko 
ciekawe miejsca pracy ale też satys-
fakcjonujące wynagrodzenia.

Jak podkreśliła Monika Siwiec 
z Biura Karier UTH Rad., „Zależy 
nam, aby właśnie Ci młodzi ludzie już 
w trakcie nauki zaczęli budować swój 
wizerunek na rynku pracy. Wyda-
rzenie jest jedną z nielicznych form 
wyjścia fi rmy do studenta, dlatego 
pragniemy, aby takie wydarzenia 
odbywały się cyklicznie. Serdecznie 
dziękujemy przedstawicielom fi rm, 
dziekanom Wydziałów oraz studen-
tom za udział w Dniach Pracodawcy 
UTH w Radomiu”.

Wojciech Bielawski

Organizatorem Dni Pracodawcy jest Akademickie Biuro Karier UTH Radom
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Pomysłodawcą i koordynatorem 
konkursu jest Magdalena Dygała, lek-
tor języka angielskiego. Konkurs skie-
rowany był do uczniów szkół podsta-
wowych, średnich (6 – 18 lat) w kraju 
i za granicą i polegał  na nakręceniu 
krótkiego fi lmu w języku angielskim 
pt. „Dzień z życia uczniów z różnych 
krajów świata”.

Celem konkursu było:
• wyłonienie najbardziej oryginal-

nego filmu przedstawiającego 
typowy dzień uczniów z różnych 
krajów świata,

• zachęcenie młodzieży do aktyw-
ności twórczej i do wykorzystania 
urządzeń multi medialnych,

• promocja młodych talentów.
Ocena zgłoszeń konkurso-

wych odbyła się  w dwóch etapach. 
W pierwszym etapie nastąpiło wy-
łonienie 12 najlepszych filmów. 
W skład komisji w pierwszym eta-
pie konkursu weszli: Magdalena Dy-
gała (przewodnicząca), Anna Różycka, 
Katarzyna Gaczyńska, Jarosław Basaj, 
Michał Grosiak.

W fi nale znaleźli się uczniowie 
z Indii, Hiszpanii, Indonezji, Polski, 
Ukrainy oraz Włoch.

W drugim etapie konkursu 
w składzie jury znaleźli się wykła-
dowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie 
oraz znani autorzy książek : Joanna 
Pawłowska, Jon Hird, John Hughes, 
Rob Howard.

W każdym etapie członkowie 
komisji powołanych przez organi-
zatora oceniali prace, przyznając 
według własnego uznania, punkty: 

Międzynarodowy konkurs fi lmowy

KAMERA! AKCJA!
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu  jest organizato-
rem międzynarodowego konkursu fi lmowego. Znamy już jego zwycięzców. 

10 punktów za tematykę, 10 punktów 
za kreatywność, 10 – za walor emo-
cjonalny, 5 – za wykonanie technicz-
ne. Suma: 35 punktów.

Zwycięzcy otrzymali następu-
jące nagrody: kupon o wartości nie 
mniejszej niż 150 euro, gra planszowa 
REGIPIO, książki oraz gadżety wydaw-
nictw: Oxford University Press, Nowa 
Era, Macmillan, Express Publishing.

Oto zwycięzcy konkursu:
1. Uczennice ze Szkoły Podstawo-

wej im. Jana Pawła II w Belsku 
Dużym.

 Link do filmiku: https://youtu.
be/_u65ILii6Gg

2. Uczniowie ze szkoły średniej 
De 3 ESO z Hiszpanii.

 Link do fi lmiku: htt ps://youtu.be/
aQKiplkCkag

3. Uczniowie ze szkoły średniej 
z Włoch (Humanisti schegs Gymn. 
W.v. Vogelweide).

 Link do fi lmiku: htt ps://youtu.be/-
eOHJSpuQdI

Wyróżnienia:
1. Uczniowie ze szkoły średniej 

w Indonezji - ESC MAN 6 Jombang 
School.

htt ps://youtu.be/rwgUBzOzc1U
2. Publiczne Przedszkole nr 21 w Ra-

domiu – nauczycielki języka angiel-
skiego: Agnieszka Podgórska i Ida 
Kwietniewska

 https://drive.google.com/file-
/d/16Si4T71VC2riTDipuO0hMl-
B74rb3c2iv/view?usp=sharing

3. Uczniowie z Zespołu Szkół Elek-
tronicznych im. Bohaterów We-
sterplatt e w Radomiu – Zuzanna 
Jabłońska oraz Adam Prątnicki 
wraz z uczennicą Zuzanną Czy-
żewską z Zespołu Szkół Skórzano-
Odzieżowych, Stylizacji i Usług 
w Radomiu. 

oprac. Wojciech Bielawski 
na podstawie materiałów 

otrzymanych od Magdaleny Dygały
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Jest to 15. miejsce wśród wszystkich 
sklasyfi kowanych krajowych uczelni aka-
demickich. Wskaźnik naszego Uniwersy-
tetu jest lepszy i znacznie wyższy niż ana-
logiczny wskaźnik bardzo renomowanych 
uczelni zajmujących pięć pierwszych miejsc 
w tym rankingu, tj. Uniwersytetu War-
szawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Politechniki Warszawskiej,  Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza i Akademii 
Górniczo-Hutniczej.

Sprawy wynalazczości, ochrony 
patentowej oraz informacji patentowej 
prowadzi na naszej Uczelni rzecznik pa-
tentowy mgr inż. Krzysztof Grzegorczyk. 
Pracuje na naszej Uczelni od 2006 r., 
a uprawnienia rzecznika patentowego 
ma od 1989 r. Do jego podstawowych 
czynności należy:
-  zgłaszanie nowych rozwiązań do 

ochrony w Urzędzie Patentowym 
(wynalazki – do opatentowania oraz 
wzory użytkowe  i znaki towarowe – 
do ochrony);

-  prowadzenie prawno-technicznych 
postępowań przed Urzędem Paten-
towym RP;  

-  opiniowanie umów, udzielanie porad 
i doskonalenie umiejętności zawodo-
wych.

Ponadto do zadań rzecznika paten-
towego należy: analizowanie stanu praw-
nego rozwiązań technicznych zgłaszanych 
do ochrony, sporządzanie dokumentacji 
zgłoszeniowych i ich wysyłanie do Urzędu 
Patentowego, przyjmowanie potwierdzeń 
zgłoszeń,  wnoszenie opłat za zgłaszanie i 
ochronę, monitoring publikacji zgłoszeń 
w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz 
publikacji udzielonych praw w Wiado-
mościach Urzędu Patentowego, postę-
powanie przed Urzędem Patentowym 
RP (korespondencja  w sprawie wezwań, 
postanowień, zawiadomień i decyzji 

Wynalazczość i ochrona patentowa 

DOBRA PASSA PATENTOWA 
UNIWERSYTETU TRWA 

W najnowszym Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022, wśród sklasyfi kowanych 96 uczelni akade-
mickich, nasz Uniwersytet uzyskał wartość liczbową 16,83 wskaźnika „patenty i prawa ochronne”.

UP RP). Ponadto jest to stały kontakt 
z twórcami rozwiązań, prowadzenie 
problematyki kolizji oraz umorzenia 
i wygaśnięcia praw wyłącznych (paten-
tów na wynalazki, praw ochronnych 
na wzory użytkowe i praw ochronnych na 
znaki towarowe) oraz uzupełnianie spe-
cjalistycznych baz danych, dot. patentów, 
np. POLON czy COPERNICUS.  

Praca rzecznika patentowego to 
także bieżący kontakt ze stronami inter-
netowymi Polskiej Izby Rzeczników Pa-
tentowych a także Urzędu Patentowego 
RP, Europejskiego Urzędu Patentowego, 
jak również z innymi zagranicznymi, 
międzynarodowymi bądź światowymi 
bazami danych o patentach i innych 
przedmiotach ochrony własności prze-
mysłowej i prowadzenie uczelnianego 
Ośrodka Informacji Patentowej (OIP). 

Jako przedstawiciel OIP rzecznik 
patentowy bierze czynny udział w kon-
ferencjach, warsztatach i szkoleniach 
z zakresu informacji patentowej organi-
zowanych najczęściej przez Urząd Paten-
towy RP. Współpracuje także z ośrodkami 
i instytucjami  otoczenia nauki i biznesu 
wspierającymi innowacyjność a przede 
wszystkim z Urzędem Patentowym RP 
i Polską Izbą Rzeczników Patentowych. 

W czasie pełnienia funkcji  rzecznika 
patentowego przez mgr. inż. Grzegorza 
Grzegorczyka zgłoszono do Urzędu 
Patentowego RP prawie trzysta  roz-
wiązań i uzyskano na nie już ponad sto 
pięćdziesiąt praw wyłącznych (patentów 
na wynalazki oraz praw ochronnych 
na wzory użytkowe i praw ochronnych 
na znaki towarowe). Tak pokaźna liczba 
zgłaszanych do Urzędu Patentowego 
rozwiązań i uzyskiwanych później na 
nie patentów oraz innych praw wyłącz-
nych plasuje już od dwunastu lat naszą 
Uczelnię w ścisłej krajowej czołówce we 

wszystkich ogólnopolskich i europejskich 
rankingach dotyczących patentowego 
dorobku szkół wyższych.

Tak znaczące sukcesy patentowe 
Uniwersytetu są skutkiem wieloletniej, 
bardzo przychylnej dla tego rodzaju 
działalności, inspirująco-motywującej 
dla twórców rozwiązań i rzecznika paten-
towego atmosfery oraz wsparcia orga-
nizacyjno-technicznego, zapewnianego 
przede wszystkim przez najwyższego 
szczebla kadrę kierowniczą Uniwersytetu 
na czele z JM Rektorem Panem prof. dr. 
hab. Sławomirem Ireneuszem Bukow-
skim, Panem Prorektorem ds. Badań 
Naukowych, Pierwszym Zastępcą Pana 
Rektora prof. dr. hab. inż. Wojciechem 
Żurowskim oraz Panem Prorektorem 
ds. Współpracy z Zagranicą prof. dr. hab. 
inż. Waldemarem Nowakowskim

Znalazło to wyraz w ubiegłorocznym 
i obecnym Rankingach Szkół Wyższych 
„Perspektywy 2021 i 2022” dotyczących 
wynalazczości i ochrony patentowej 
w polskich uczelniach.

(red.) 

Rzecznik Patentowy UTH Rad.
mgr inż. Krzysztof Grzegorczyk
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Obchody organizowane na WEiF 
wpisują się w ciąg wydarzeń poświę-
conych ogólnopolskim obchodom 
Dnia Księgowego, który przypada 
9 czerwca. Jest to data upamięt-
niająca powołanie w 1907 roku 
w Warszawie pierwszej organizacji 
osób zajmujących się zawodowo 
księgowością oraz fi nansami, a mia-
nowicie Związku Buchalterów. 

Wydarzenie otworzyła dziekan 
WEiF dr hab. Marzanna Lament, prof. 
UTH Rad., która nawiązała do ogólno-
polskich obchodów Dnia Księgowego 
oraz podkreśliła znaczenie tego świę-
ta. Jako kolejny głos zabrał JM Rektor 
prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski, 
który omówił znaczenie zawodu 
księgowego oraz rolę, jaką odgrywa 
w życiu społeczno-gospodarczym. 
Duża frekwencja uczniów szkół śred-
nich oraz studentów daje nadzie-
ję w na poszerzenie grona świet-
nie wykwalifi kowanych specjalistów 
w przyszłości – dodał na zakończenie.  

Kolejnym prelegentem była dy-
rektor Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Radomiu mgr Aneta Stańczyk. 
Odniosła się do współpracy ZSE 
z WEiF, którą określiła jako bardzo 
owocną. Zaznaczyła, że WEiF jest 
doskonałym miejscem do kontynuacji 
kształcenia dla uczniów ZSE. W na-
stępnym wystąpieniu dyrektor Biura 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 
Oddział w Radomiu mgr Małgorzata 

Uroczyste obchody

DZIEŃ KSIĘGOWEGO 
NA WEiF

W dniu 25.05.2022 roku na Wydziale Ekonomii i Finansów odbyły się Obchody Dnia Księgowego zorgani-
zowane przez Katedrę Rachunkowości oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu. Patronat nad wyda-
rzeniem objął JM Rektor UTH Rad. prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski, a także Stowarzyszenie Księgowych 
w Polsce Oddział w Radomiu oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Radomiu. 

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Finansów dr Joanna Bukowska

Obchody Dnia Księgowego otworzyli:  dr hab. M. Lament, prof. UTH Rad. – dziekan WEiF 
i rektor prof. dr hab. S. Bukowski
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Łyżwa przybliżyła zebranym uczniom 
i studentom wyzwania, jakie stoją 
przed potencjalnym kandydatem na 
księgowego. Jako ostatnia głos za-
brała prezes Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego Oddział w Radomiu 
dr hab. Anna Wolak-Tuzimek, prof. 
UTH Rad., która przedstawiła rolę 
jaką odgrywa Towarzystwo w kształ-
ceniu przyszłych ekonomistów. 

W ramach konkursu organizo-
wanego podczas obchodów laureaci 
jego II etapu zaprezentowali podjęte 
przez siebie tematy. 

W grupie uczniów szkół średnich 
występowały kolejno:
-  Nikola Wolszczak z prezentacją pt.: 

„Profesjonalizm branży księgowej 
w dobie gospodarki opartej na 
wiedzy”

-  Żaneta Gaca „Księgowy na rynku 
pracy”

-  Wiktoria Szcześniak „Księgowy 
zawód przyszłości”

W grupie studentów Wydziału 
Ekonomii i Finansów swoje wystą-
pienia miały:
-  Anna Świercz „Etyczne aspekty 

pracy księgowego”
-  Klaudia Kwiatkowska  „Zawód 

księgowego – kierunki rozwoju”
-  Wiktoria Łobodzin „Zawód – księ-

gowy”.
Należy podkreślić, że zaintereso-

wanie konkursem było bardzo duże.

Poziom nadesłanych prac do konkursu 
był bardzo wysoki. Uczestnicy wykazali 
się znajomością tematyki, umiejęt-
nością posługiwania się terminologią 
oraz badawczą wnikliwością. 

Wyniki konkursu ogłosiła Prze-
wodnicząca Komisji Konkursowej pro-
dziekan Wydziału Ekonomii i Finan-
sów dr Joanna Bukowska. W wyniku 
tajnego głosowania Komisja Konkur-
sowa w składzie: dziekan WEiF dr 
hab. Marzanna Lament, prof. UTH 
Rad., prodziekan WEiF dr Joanna 
Bukowska, dyrektor ZSE mgr Aneta 
Stańczyk, koordynator konkursu dla 
uczniów szkół średnich mgr Beata 
Sztobryn-Głowińska, dyrektor Biura 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 
Oddział w Radomiu mgr Małgorzata 
Łyżwa oraz prezes PTE Oddział w Ra-
domiu dr hab. Anna Wolak-Tuzimek, 
prof. UTH Rad., przyznała w grupie 
uczniów szkół średnich nagrody 
za zajęcie:
- I miejsca – Żanecie Gaca
- II miejsca –  Nikoli Wolszczak
- III miejsca – Wiktorii Szcześniak.

Komisja Konkursowa w grupie 
studentów WEiF przyznała nagrody 
za zajęcie:
- I miejsca – Wiktorii Łobodzin
- II miejsca –  Annie Świercz
- III miejsca – Klaudii Kwiatkowskiej. 

Nagrody przyznawane w ramach 
konkursu ufundowali: Uniwersytet 
Technologiczno-Humanistyczny im. 
K. Pułaskiego w Radomiu oraz Sto-
warzyszenie Księgowych w Polsce 
Oddział w Radomiu.

Członkowie Komisji Konkursowej 
podjęli również decyzję o wyróż-
nieniu części prac zgłoszonych do 
konkursu organizowanego w ramach 
Obchodów Dnia Księgowego.  Wyróż-
nienie przyznano: studentce WEiF 
Katarzynie Pyrce oraz uczennicom 
ZSE: Luizie Walaszczyk, Wiktorii Kru-
pie, Natalii Przedwój, Asminie Drabik, 
Aleksandrze Kępczyńskiej.

Ogłoszeniu wyników towarzyszy-
ły duże emocje ze strony zgromadzo-
nej publiczności. 

Obchody Dnia Księgowego or-
ganizowanego na Wydziale Ekonomii 
i Finansów podsumowała i zakończyła 
dziekan WEiF dr hab. Marzanna La-
ment, prof. UTH Rad. Podziękowała 
wszystkim za udział w wydarze-
niu oraz zaprosiła do uczestnictwa 
w kolejnej edycji obchodów.

(oprac. Wojciech Bielawski 
na podst. materiałów otrzymanych 

od dr Joanny Bukowskiej, 
prodziekan WEiF)

Organizatorzy i uczestnicy obchodów Dnia Księgowego
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Wniosek o przyznanie statusu 
został złożony przez dziekana WM 
i pozytywnie zaopiniowany przez 
Senat Uniwersytetu oraz Kapitułę 
Godności Honorowych i Wyróżnień 
UTH Rad. 

Profesor Edwin Gevorkyan jest 
pracownikiem Uniwersytetu Trans-
portu Kolejowego w Charkowie 
(Ukraina) w Katedrze Inżynierii Wa-
gonów i Jakości Produkcji. Do jego 
zainteresowań naukowych należy 
opracowanie materiałów kompo-
zytowych różnego przeznaczenia, 
w tym narzędziowych. Właśnie na 
tym polu zawiązała się współpraca 
z Wydziałem Mechanicznym, po-
szerzając znacznie zakres badań nad 
procesami skrawania, prowadzonych 
przez zespół pracowników Katedry 
Technologii Maszyn.

Profesor Gevorkyan bierze udział 
w projekcie nr POWR.03.05.00-00- 
Z105/17, współfinansowanym ze 
środków UE w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, przewidu-
jącego przyjazd i pobyt w Polsce 
wykładowców z zagranicy (zob. 
„Kurier Uniwersytecki” nr 1/5/2022, 
s. 35-36). Jednak od samego początku 
jego przyjazdy nie ograniczały się tyl-
ko do prowadzenia cyklu wykładów 
„Inżynieria materiałowa w zastoso-
waniach”. Rozległa wiedza i doświad-
czenie prof. Gevorkyana okazały się 
przydatne i przyczyniły się do nowych 
osiągnięć zespołu WM. Już w latach 
2017-2018 współpraca zaowocowa-
ła trzema wspólnymi publikacjami 
w czasopismach punktowanych (Lista 
A) i jedną konferencyjną indekso-

Przykład znakomitej współpracy

HONOROWY PROFESOR
W dniu 21 czerwca 2021 roku na posiedzeniu Senatu prof. dr hab. Sławomir Bukowski, rektor Uniwersy-
tetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, nadał status Honorowego 
Profesora UTH Rad. profesorowi Edwinowi Gevorkyanowi z Ukrainy za wybitne osiągnięcia naukowe 
i zasługi na rzecz rozwoju kadry naukowej Wydziału Mechanicznego. 

waną w WoS. W latach 2019-2022 
pracownicy WM we współautorstwie 
z prof. Gevorkyanem opublikowali 
10 artykułów w czasopismach punk-
towanych (100 pkt i więcej). Wydali 
wspólną wieloautorską monografi ę 
w wydawnictwie Taylor&Francis 
(200 pkt), dofi nansowaną przez MEiN 
w ramach programu „Doskonała 
nauka”. 

(od red.): Edwin Gevorkyan urodził 
się 1 października 1960 roku w Kirowakanie 
(obecnie Wanadzor) w Armenii. Jego rodzice 
byli nauczycielami. Studia na Politechnice 
w Erewaniu ukończył z wyróżnieniem 
w 1982 roku. Po kilku latach pracy w prze-
myśle zainteresował się problematyką 
materiałów narzędzi skrawających, dlatego 
otrzymał rekomendację z Akademii Nauk do 
pracy naukowej. W 1986 roku rozpoczął stu-

dia doktoranckie w Instytucie Supertwardych 
Materiałów w Kijowie (Ukraina), które ukoń-
czył w 1990 r. broniąc dysertację i otrzymując 
stopień naukowy „kandydata nauk tech-
nicznych” (odpowiednik doktora inżyniera). 
Po dwóch latach pracy na stanowisku asystenta, 
w 1992 r. został przyjęty na stanowisko ad-
iunkta w Politechnice Charkowskiej ( obecnie 
Narodowy Uniwersytet Techniczny „KhPI”), 
gdzie w 1994 r. awansował na stanowisko 
docenta. W tym czasie podjął współpracę 
z Uniwersytetem w Magdeburgu (Niemcy) 
w zakresie badań ostrzy skrawających 
wykonanych z materiałów ceramicznych. 
Współpracował też z NASA i był kierownikiem 
międzynarodowego projektu naukowo-ba-
dawczego „Mars” (2000-2003).

W 2003 r. E. Gevorkyan rozpoczął pracę 
w Ukraińskim Uniwersytecie Państwowym 
Transportu Kolejowego w Charkowie przy-
gotowując rozprawę doktorską (odpowiednik 
habilitacji). W latach 2006-2008 pracował 

prof. Edwin Gevorkyan (z prawej) i rektor prof. dr hab. S. Bukowski
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na stanowisku docenta Katedry Techno-
logii Produkcji Wyrobów dla Transportu, 
a w 2008 r. obronił rozprawę i uzyskał sto-
pień naukowy „doktora nauk technicznych” 
(odpowiednik dr. hab.). Po otrzymaniu stop-
nia profesora w 2010 r. pracował do 2020 r. 
w Katedrze Jakości, Standaryzacji i Technologii 
Wytwarzania, a od roku 2021 w Katedrze 
Inżynierii Wagonów i Jakości Produkcji. 
Na zaproszenie Uniwersytetu Yibin (Chiny) 
w 2019 r. prowadził tam zajęcia dydaktyczne 
w charakterze Guest Professor.

Tegoroczny XIX Tydzień Bibliotek, 
który trwał od 8 do 15 maja, odbył 
się pod hasłem „Biblioteka – świat 
w jednym miejscu”.  Hasło to odnosi 
się do biblioteki jako mikro- i ma-
krokosmosu jednocześnie. Z jednej 
strony książnica to swoista oaza w 
mieście, mały jego fragment, zale-
dwie punkt, z drugiej strony – drzwi 
do Universum. Cały świat w jednym 
miejscu. Cała wiedza o świecie na 
wyciągnięcie ręki.

Biblioteka Główna UTH Rad. 
na czas Tygodnia Bibliotek stała się 
miejscem wielu interesujących wy-
darzeń. Pierwszym był kiermasz pod 
hasłem „Drugie życie książki”, który 
cieszył się ogromnym powodzeniem. 
Każdy miłośnik literatury mógł zna-
leźć coś dla siebie lub kogoś bliskiego, 
a następnie za darmo zabrać wybra-
ne książki, dając im tym sposobem 
„drugie życie”.

W ramach obchodów XIX Tygo-
dnia Bibliotek odbyło się w Bibliotece 

XIX Tydzień Bibliotek

RADOŚĆ Z CZYTANIA
W maju 2022 roku Biblioteka Główna UTH w Radomiu po raz kolejny włączyła się w obchody święta 
czytelnictwa i bibliotek –Tydzień Bibliotek. Jest to akcja organizowana od wielu lat przez Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich, a jej głównym celem jest promowanie czytelnictwa, zwiększenie zainteresowania 
książką w szerokich kręgach społeczeństwa, podkreślenie roli bibliotek, przedstawienie korzyści płynących 
z czytania oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym bibliotek.

Głównej UTH ciekawe spotkanie z dr. 
hab. Łukaszem Rudeckim, prof. z Wy-
działu Sztuki UTH, który opowiedział 
o  powstającym w naszym mie-
ście cyklu murali „Obrazy Jacka 
Malczewskiego w rozmiarze XXL – 
nowy szlak murali”. Przybliżył słu-
chaczom szczegóły powstawania 

„Zatrutej studni z chimerą”, „Ko-
biety z faunem” oraz przedstawił 
plany na realizację kolejnych murali 
w Radomiu.

Jednym z ważniejszych wyda-
rzeń było uroczyste otwarcie wysta-
wy Rafała Malczewskiego, w którym 
udział wzięli m.in.  prorektor dr hab. 

„Współpraca międzynarodowa jest 
jednym z zadań realizowanych przez naszą  
uczelnię” – podkreślał prorektor dr hab. inż. 
Waldemar Nowakowski, prof. UTH Rad., 
w wywiadzie dla „Kuriera Uniwersyteckiego” 
(nr 4/4/2021, s. 8). Obecność na naszej uczel-
ni wybitnego naukowca nie tylko poszerzyła 
ofertę edukacyjną dla studentów, ale też przy-
czyniła się do nowych osiągnięć naukowych 
i rozwoju naszej kadry. Niestety, agresja Rosji 
na Ukrainę zakłóciła dynamiczny rozwój tej 
współpracy. Nie wiemy, co przyniesie przy-

szłość ale godne podziwu energia, wiedza i po-
mysły Profesora Gevorkyana otwierają nowe 
możliwości. Pracownicy wydziału wspólnie 
z Profesorem złożyli projekt naukowo-badaw-
czy w międzynarodowym programie Euro 
Net oraz w polskim programie Opus, a także 
przygotowują dwa wnioski patentowe. 

Mirosław Rucki
Wojciech Bielawski

Spotkanie autorskie z dr. Adrianem Szarym – poetą, polonistą, pracownikiem 
naukowo-dydaktycznym naszej Uczelni
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inż. Elżbieta Sałata, dr Paweł Śwital, 
dr hab. Łukasz Rudecki, liczne grono 
pracowników naukowych, studen-
tów, a także goście ze Słowacji: doc. 
Paed Dr. Jana Depešová oraz Viera 
Tomková Riaditeľ z Uniwersytetu 
Konstantyna Filozofa w Nitrze. Pod-
czas otwarcia wystawy, którego do-
konała dyrektor Biblioteki Głównej 
UTH mgr Beata Siebuła, uczestni-
kom spotkania została przybliżona 
postać Rafała Malczewskiego – au-
tora obrazów oraz motywy jego 
twórczości. Jest on wieloletnim pra-
cownikiem biblioteki – kustoszem, 
a jednocześnie wyjątkowo zdolnym 
i kreatywnym artystą, autorem wie-
lu obrazów oraz wystaw. Studiował 
Edukację Artystyczną w Zakresie 
Sztuk Plastycznych na Politechnice 
Radomskiej. Swój niepowtarzalny 
styl wyraża w autorskiej technice 
tworzonych obrazów, którą nazwał 
„RAFIKA”. Jest ona połączeniem tra-
dycyjnego malarstwa olejnego wraz 
z użyciem specjalnej masy klejowo 
– gipsowej, dzięki której obrazy uzy-
skują niepowtarzalną fakturę. 

Do udziału w obchodach XIX Ty-
godnia Bibliotek zaproszeni zostali 
studenci Wydziału Sztuki UTH, któ-
rzy wzięli udział w warsztatach ko-

lażu pod kierunkiem  Petry Vichro-
wej z Czeskich Budziejowic. Powstały 
bardzo ciekawe prace, a inspiracją 
dla młodych artystów był temat te-
gorocznego Tygodnia Bibliotek: „Bi-
blioteka – świat w jednym miejscu”.

W czasie zajęć Laboratorium 
Przyszłości można było obejrzeć ro-
boty edukacyjne, aparaturę do druku 
3D oraz skorzystać z gogli do VR (vir-
tualreality, rzeczywistości wirtualnej), 
a także AR (augmentedreality, roz-
szerzonej rzeczywistości). Spotkanie 
poprowadziła mgr inż. Kinga Skrzek
 z Fundacji Platf orma Przemysłu Przy-
szłości, która współpracuje z Wy-
działem Mechanicznym UTH Rad. 
W spotkaniach Laboratorium Przy-
szłości uczestniczyły m.in. dzieci 
z Przedszkola nr 6 w Radomiu, ucznio-
wie z PSP nr 20 w Radomiu, ucznio-
wie z 7 klasy ze PSP w Mniszku.

12 maja 2022 roku odbyło się 
spotkanie autorskie z dr. Adrianem 
Szarym – poetą, polonistą, pracow-
nikiem naukowo-dydaktycznym na-
szej Uczelni, który wprowadził słu-
chaczy w świat swojej twórczości, 
opowiedział  o pracy w czasach pan-
demii, autorytecie nauczyciela. 

W spotkaniu wzięli udział m.in. 
studenci z Koła Naukowego Dzien-

nikarzy UTH, studenci Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz inni wielbicie-
le twórczości dr. Adriana Szarego.

W piątek 13 maja 2022 roku 
w Bibliotece Głównej UTH zorganizo-
wano warsztaty z prawa autorskiego, 
które były dedykowane biblioteka-
rzom. Spotkanie zostało poprowa-
dzone przez pracownika naukowego 
UTH –  dr Iwonę Warchoł. Wzięli 
w nich udział bibliotekarze z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Radomiu oraz 
bibliotekarze z Biblioteki Pedagogicz-
nej w Radomiu.

Warto również wspomnieć, że Bi-
blioteka Główna UTH na czas ob-
chodów Tygodnia Bibliotek ogłosiła 
abolicję, dzięki której wszyscy zapo-
minalscy mieli możliwość oddawania 
wypożyczonych książek bez pobiera-
nia opłat za przetrzymanie. 

XIX Tydzień Bibliotek spotkał się 
z bardzo życzliwym przyjęciem przez 
miłośników książek. Pracownicy bi-
blioteki już teraz zapraszają na przy-
szłoroczne obchody. 

(oprac. Wojciech Bielawski 
na podst materiałów otrzymanych 

od Beaty Siebuły, dyr. Biblioteki 
Głównej UTH Rad.)

Uroczyste otwarcie obchodów 
Międzynarodowego Dnia Pielęgnia-
rek i Położnych  zostało zainicjowane 

Uroczyste obchody

DZIEŃ 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W dniu 12 maja 2022 roku odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych, zorga-
nizowane przez studentów oraz opiekunów Studenckich Kół Naukowych: „Niebanalni” oraz „Nowoczesne 
Pielęgniarstwo”, działających przy Katedrze Pielęgniarstwa, Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, 
Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.

przez dziekana WNMiNoZ dr hab. 
n. med. Leszka Markuszewskiego, 
prof. UTH Rad. oraz prodziekan dr hab. 

Emilię Klimaszewską, prof. UTH Rad.
W obchodach wzięli udział człon-

kowie SKN wraz z ich opiekunkami: 
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Organizatorzy i uczestnicy obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych

W Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich ćwiczono zasady udzielania pierwszej pomocy

dr n. biol. inż. Mariolą Mendrycką, 
dr n. o zdr. Dorotą Trybusińską, dr n. 
o zdr. Małgorzatą Chmielewską oraz 
studenci kierunku Pielęgniarstwo 
I i II stopnia. Zaproszeni uczniowie 
II Liceum Ogólnokształcącego im. 
Marii Konopnickiej w Radomiu wraz 
z nauczycielami mgr Beatą Drą-
żyk-Ołtarzewską oraz mgr Anną 
Miturską mieli możliwość pozna-
nia Pracowni Umiejętności Pielę-
gniarskich, w której, pod opieką 
studentów pielęgniarstwa, ćwiczyli 
zasady udzielania pierwszej pomo-
cy. Ponadto zaprezentowano dzia-
łania profilaktyczne i edukacyjne 
związane z zapobieganiem nadwagi 
i otyłości, chorób narządu wzroku 
oraz najczęściej występujących cho-
rób cywilizacyjnych. Pomiary para-
metrów życiowych oraz antropome-
tryczne (na platf ormie badania składu 
ciała), cieszyły się wśród uczniów 
dużym zainteresowaniem. Młodzież 
zwiedziła również Pracownię Mi-
krobiologiczną oraz uczestniczyła 
w zajęciach praktycznych, podczas 
których zapoznała się z podstawowy-
mi zasadami odczytywania wyników 
z posiewów mikrobiologicznych, 
różnicowania mikroorganizmów, 
oznaczania lekowrażliwości oraz do-
konywała obserwacji pod mikrosko-

pem wybarwionych drobnoustrojów 
metodą Grama, odpowiedzialnych za 
zakażenia szpitalne. 

Druga część obchodów doty-
czyła wymiany naukowej studen-
tów i odbyła się za pośrednictwem 
platf ormy MS Offi  ce Teams. Było to 
I Międzynarodowe Seminarium Na-
ukowe Studentów, pod patronatem 
naukowym dziekana Wydziału Nauk 
Medycznych i Nauk o Zdrowiu dr. hab. 
n. med. Leszka Markuszewskiego, 
prof. UTH Rad. Seminarium rozpo-
częło się wykładem  dr n. biol. inż. 
Marioli Mendryckiej (Wydziałowego 
Koordynatora Programu Erasmus+ 
oraz opiekunki SKN „Niebanalni”), 
pt.: „Historia pielęgniarstwa w ujęciu 

polskim i międzynarodowym” oraz 
wykładem dr n. o zdr. Doroty Trybu-
sińskiej (opiekunki SKN „Nowoczesne 
Pielęgniarstwo”) pt.: „Wyzwania 
współczesnej geriatrii i gerontologii”. 
Prezentowane zagadnienia skupia-
ły się wokół interdyscyplinarności 
w praktyce zawodowej pielęgniarki 
i położnej.

Moderatorkami seminarium były 
studentki pielęgniarstwa, zarazem 
członkinie SKN: Marta Kruszewska, 
Natalia Wlazło, Milena Dudela oraz 
Natalia Gąszczyk. 

Wojciech Bielawski
na podstawie 

materiałów otrzmanych 
od dr n. biol. inż. M. Mendryckiej
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Katedra Kosmetologii z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu pozyskała 
nowoczesne wielofunkcyjne urządzenie II Generacji do wykonywania zabiegów 

kosmetycznych. Od prawej: dr Renata Janiszewska -  po. kierownika Katedry Kosmetologii, 
dr hab. inż. Emilia Klimaszewska, prof. UTH Rad. – prodziekan WNMiNoZ,  dr hab. n. med. 

Leszek Markuszewski – dziekan WNMiNoZ i studentki kierunku Kosmetologia

Urządzenie umożliwia wykony-
wanie zabiegów z zakresu: odmła-
dzania, terapii przeciwtrądzikowej, 
terapii naczyniowej, terapii przeciw 
przebarwieniom, terapii antycelluli-
towej, terapii wyszczuplającej i terapii 
modelującej sylwetkę.

Studentki kierunku Kosmetolo-
gia będą uczyły się wykonywać zabie-
gi stosowane w najlepszych salonach 
kosmetycznych takie, jak: oksybrazja, 
mikrodermabrazja diamentowa, 
ultradźwięki, peeling kawitacyjny, jo-
noforeza, liposukcja ultradźwiękowa 
+ infrared, jonoforeza + galwanizacja 
czy mezoterapia bezigłowa. 

Ponadto urządzenie wyposażone 
jest w dermomasażer podciśnienio-
wy i bipolarne fale radiowe.

Wojciech Bielawski

Młodsze, piękniejsze…

DLA ZDROWIA 
I URODY

Katedra Kosmetologii z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 
pozyskała nowoczesne wielofunkcyjne urządzenie II Generacji Teyda 
Mimari 9 w 1 – najlepsze z dostępnych na runku kosmetycznym. 

WYDARZENIA

Środki zostały przyznane de-
cyzją dyrektora Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej z dnia 28 
kwietnia 2022 r. Celem Programu 

Program „Solidarni z Ukrainą”

PROJEKT NAWA
Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Rado-
miu otrzymał środki fi nansowe na realizację projektu w ramach Programu „Solidarni z Ukrainą”.

jest umożliwienie jego – studentom 
i doktorantom, którzy są obywate-
lami Ukrainy i przybyli do Polski od 
24 lutego 2022 r. – kontynuowania 

studiów, prowadzenia prac nad 
rozprawą doktorską lub odbycia 
innych dowolnych form kształcenia 
w polskich uczelniach i w instytutach, 
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w okresie od 1. marca do 30. września 
2022 roku. 

Koordynatorem Programu „Soli-
darni z Ukrainą” jest dr hab. Viktoriia 
Stoika, prof. UTH Rad.

Budżet projektu (koszty kwalifi -
kowalne) obejmuje:
1) stypendia dla uczestników Pro-

gramu podczas pobytu w Polsce 
w trakcie udziału w realizowanych 
w ramach Programu działaniach, 

2) koszt przyjęcia uczestnika Pro-
gramu – stawki jednostkowe, 
w tym:
− koszty kształcenia, 
− koszty umożliwienia prowadze-

nia prac związanych z przygoto-
waniem rozprawy doktorskiej, 

− koszty zapewnienia opieki psy-
chologicznej i prawnej związa-
nej z kształceniem, 

− koszty zamieszkania w domach 
studenckich.

Realizacja projektu będzie 
wsparciem dla studentów z Ukra-
iny. Pozwoli im na integrację z naszą 
społecznością akademicką a nasze-
mu Uniwersytetowi umożliwi roz-
szerzenie współpracy z ukraińskimi 
uczelniami. 

Wojciech Bielawski

(od red.): dr hab. Viktoriia Stoika, prof. 
UTH Rad, nauczyciel akademicki i badacz 
naukowy. Od października 2021 roku 
została pracownikiem Katedry Bankowości 
i Polityki Ekonomicznej Wydzialu Ekonomii 
i Finansów UTH Rad. W 2006 roku ukoń-
czyła studia na Użhorodzkim Uniwersytecie 
Narodowym (Ukraina) i uzyskala dyplom 
magistra z bankowości. Doktorat  (2011 r.) 

– Instytut Badań 
Regionalnych 
Narodowej 
Akademii Nauk 
Ukrainy; 
habilitacja 
(2017 r.) - War-
neński Wolny 
Uniwersytet 
im. Czernorizca 
Chrabra (Bułga-
ria). W latach 
2018-2021 

pracowala na stanowisku profesora uczelni 
w Katedrze Ekonomii i Marketi ngu Uniwer-
sytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. 
J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Zaintereso-
wanie naukowe: funkcjonowanie banków 
oraz systemu bankowego, operacje banków 
komercyjnych, zarządzanie antykryzyso-
we w działalności bankowej, nowoczesne 
technologie w bankowości. Dr hab. Viktoriia 
Stoika, prof. UTH Rad., jest koordynatorem 
Programu „Solidarni z Ukrainą”.

Warsztaty pt. „Edukacja mło-
dzieży wobec wyzwań czwartej re-
wolucji przemysłowej” stanowią ele-
ment programu „Mój zawód, moja 
przyszłość”. Ich celem jest przekaza-
nie doradcom zawodowym wiedzy 
z zakresu kompetencji przyszłości 
oraz oczekiwań pracodawców wo-
bec młodych ludzi, wchodzących na 
rynek pracy. 

Leitmoti vem majowego spo-
tkania były wyzwania przemysłu 

4. Rewolucja Przemysłowa

WARSZTATY 
DLA DORADCÓW

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, druk 3D, wykłady skupione na tematyce kompetencji przyszło-
ści, zwiedzanie Laboratorium Mechatroniki, to tylko niektóre z atrakcji warsztatów dla doradców za-
wodowych radomskich szkół. Warsztaty odbyły się 18 maja na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Organizatorami warsztatów były: Fundacja Platf orma 
Przemysłu Przyszłości, Wydział Mechaniczny UTH oraz Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej 
Urzędu Miejskiego w Radomiu.

przyszłości. Doradcy wysłuchali 
wykładu Pawła Nowaka, dyrek-
tora Działu Zarządzania Wiedzą 
w FPPP pt. „Główne trendy prze-
mysłu przyszłości”. Omówiona zo-
stała historia przemysłu 4.0, jego 
ewolucja w kierunku przemysłu 
przyszłości z perspektywy oczeki-
wań przedsiębiorców i uwarunko-
wań makroekonomicznych. Pre-
legent zapoznał słuchaczy z zawo-
dami przyszłości, które w głównej 

mierze związane są z informatyką 
oraz automatyką i robotyką.

Kolejny wykład dotyczył techno-
logii przemysłu przyszłości – defi nicji 
i podstawowych pojęć, który wygło-
sił dr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk 
– zastępca dyrektora Działu Zarzą-
dzania Wiedzą w  FPPP, przybliżając 
terminologię zagadnień dotyczących 
przemysłu przyszłości.

W dalszej części spotkania do-
radcy zwiedzili Laboratorium Mecha-
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Warsztaty „Edukacja młodzieży wobec wyzwań czwartej rewolucji przemysłowej” 
stanowią element programu „Mój zawód, moja przyszłość”

troniki i Pracownię CNC. Przyjrzeli się 
konstrukcji i pracy robota przemysło-
wego zaś w Pracowni CNC –  poznali 
podstawy w zakresie pracy obra-
biarki sterowanej numerycznie. Nie-
wątpliwą atrakcję stanowiła  wizyta 
w showroomie technologii przemy-
słu 4.0 – miejsca demonstracji ta-
kich rozwiązań jak: druk 3D, wirtu-
alna i rozszerzona rzeczywistość, czy 
rozwiązania predicti ve maintenance 
dla studentów, pracowników oraz 
przedsiębiorców. Doradcy przy uży-
ciu gogli VR mieli możliwość prze-
nieść się do świata wirtualnego.

Kolejnym punktem spotkania 
był wykład dr. Ziemowita Sochy, eks-
perta FPPP, pt. „Kompetencje przy-
szłości w dobie przemysłu 4.0”. Pod-
czas tego modułu prowadzący zaak-
centował istotne elementy edukacji 
młodzieży z uwzględnieniem tren-
dów i oczekiwań przedsiębiorców na 
rynku pracy. Prelegent zachęcił do-
radców do prac grupowych, związa-

Mural na budynku Wydziału Transportu, 
Elektrotechniki i Informatyki powstał na do-

tychczasowych zasadach (w ramach budżetu 
obywatelskiego Radomia – „Obrazy Jacka 

Malczewskiego w skali XXL – nowy szlak 
murali”, projekt zgłoszony przez p. Dagmarę 

Gac). Autorzy murala dr hab. Łukasz Rudecki, 
prof. UTH Rad. i Paweł Witkowski wykorzy-

stali do projektu obraz Jacka Malczewskiego 
znajdujący się w Lwowskiej Galerii Sztuki 

(„Pyti a” z 1917 roku) jako symboliczny akt 
solidarności z ludźmi kultury i sztuki 

w Ukrainie.

MALCZEWSKI 
NA WTEiI 

nych z pojęciami: wiedzy, umiejętno-
ści i kompetencji. Omówione zostały 
także trendy w zakresie kształcenia 
(na podstawie materiałów Instytutu 
Badań Edukacyjnych – IBE).

Zwieńczeniem wykładów było 
wręczenie dyplomów ukończenia 
szkolenia, przygotowanych przez 

FPPP, a ostatnim punktem spo-
tkania było prezentacja pojazdów, 
skonstruowanych przez studentów 
radomskiej uczelni – członków Stu-
denckiego Koła Naukowego „Turbo-
doładowani” przy wsparciu pracow-
ników naukowych Katedry Pojazdów 
Samochodowych UTH.

(red.)

Dzięki muralom twórczość Jacka Malczewskiego stała się 
o wiele bliższa radomianom

Kolejny mural

Dzięki muralom twórczość Jacka Malczewskiego stała się 
o wiele bliższa radomianom
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Uroczystości z okazji nadania  
imienia Profesora Feliksa Wojtkuna 
jednej z sal wykładowych na Wy-
dziale Mechanicznym zgromadziły 
wielu znamienitych gości. Obecni 
byli: rektor prof. dr hab. Sławomir 
Bukowski, prorektor dr hab. inż. 
Wojciech Żurowski, prof. UTh Rad., 
dziekan Wydziału Mechanicznego 
dr hab. inż. Andrzej Puchalski, prof. 
UTH Rad., pracownicy byłego Zakładu 
Materiałoznawstwa Elementów Ma-
szyn – którym kierował dr inż. Feliks 
Wojtkun: Małgorzata Gumowska, 
AlinaTrzaskowska, Krystyna Paterek, 
Adam Lisica, Andrzej Mazurkiewicz, 
Antoni Kuzioła, Bożena Boryczka. Na 
uroczystości przybyli też  synowie 
Profesora: Jarosław i Mariusz.  

Feliks Wojtkun urodził się 1 mar-
ca 1940 roku w Miednikach Królew-
skich na Wileńszczyźnie – przed 1939 
rokiem była to Polska. W latach 40., 
po II Wojnie Światowej, młody Feliks 
wraz z rodzicami i siostrą przeprowa-
dzają się na Mazury w okolice Elbląga. 
Po ukończeniu szkoły podstawowej 
zostaje uczniem Technikum Odlew-
niczego w pobliskim Elblągu. Po 
jego ukończeniu zostaje studentem 
wydziału Odlewnictwa AGH. Oprócz 
studiów technicznych znajduje czas 
na uczestnictwo w zespole folklo-
rystycznym, najstarszym w Polsce 
studenckim zespole Krakus przy AGH. 
Po ukończeniu studiów w 1963 roku 
pracuje w Skarżysku w przemyśle 
odlewniczym – Odlewni i Emalierni 
„Kamienna”, przemyśle metalowym 
– Zakładach Metalowych „Mesko” 
i „OBRSkarżysko” przez 11 lat. W tym 
czasie kończy studia doktoranckie 

Utrwalenie w pamięci

SALA IM. PROF. FELIKSA WOJTKUNA
Dobrą tradycją naszej uczelni jest zwyczaj nadawania imienia  zasłużonych pracowni-
ków salom wykładowym na wydziałach. To uhonorowanie wybitnych postaci naszego 
życia akademickiego w historii uczelni.

w AGH i uzyskuje doktorat na Wy-
dziale Odlewnictwa. W 1977 roku 
rozpoczyna pracę w naszej uczelni.
Zostaje kierownikiem Zakładu Mate-
riałoznawstwa Elementów Maszyn.  
Współpraca z przemysłem zbroje-
niowym oraz staraniami Profesora 
i władz wydziału oraz poparciem 
MON-u (finansowym również) za-
owocowały powołaniem Zakładu  
Sprzętu Mechanicznego kształcącego 
przyszłych inżynierów dla potrzeb 
tzw. zbrojeniówki. W roku 1989 uzy-
skał stopień naukowy doktora habili-
towanego. Profesor był promotorem 
7  doktorantów. Wypromował dwóch, 
pozostałych nie zdążył.  Po uzyska-
niu habilitacji zostaje dyrektorem 

Instytutu Bu-
dowy Maszyn. 
Zawsze dbał 
o miłą atmosfe-
rę, koleżeńskie 
relacje w instytucie czy na wydziale, 
kiedy był dziekanem. Organizował 
spotkania świąteczne (wielkanocne, 
bożonarodzeniowe) dla podtrzyma-
nia tradycji i pogłębienia koleżeńskich 
relacji między pracownikami. Lubił 
młodzież, pomagał studentom, potra-
fi ł być ich przyjacielem, ale również 
w pewnym sensie ojcem, łagodnym 
i opiekuńczym, ale i surowym, kiedy 
zaszła potrzeba. 

Andrzej Poprzeczka

prof. dr hab. inż. Feliks Wojtkun
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Długoletnie, owocne relacje

WSPÓŁPRACA 
WEiF Z ZSE 

Współpraca Wydziału Ekonomii i Finansów z Zespołem Szkół Eko-
nomicznych w Radomiu ma wieloletnią tradycję. Pierwsza umowa 
o współpracy zastała podpisana prawie 20 lat temu. 

Zgodnie z długoletnią trady-
cją współpracy między jednost-
kami w dniu 15 marca 2022 roku 

Julita Bukalska przedstawicielka fi rmy „Kratki” i dziekan Wydziału Mechanicznego 
dr hab. inż. Andrzej Puchalski, prof. UTH Rad. 

Dla każdej jednostki naukowej 
jednym z fundamentów kształcenia 
studentów i prowadzenia badań 
naukowych jest współpraca z otocze-
niem gospodarczym. Bardzo cieszy nas 
fakt, że od ponad 10 lat taka owocna, 
ponad dziesięcioletnia współpraca 
odbywa się pomiędzy Wydziałem 
Mechanicznym a fi rmą Kratki, która 
jest producentem i liderem w branży 
odnawialnych źródeł energii.

Współpraca dotyczy oferowania 
naszym studentom m.in.: praktyk, 
staży i miejsc pracy zarówno dla 
przyszłych technologów, jak i kon-
struktorów. W wymiarze badawczym 
realizowane były wspólne przedsię-
wzięcia z zakresu niskoemisyjnych 
technik spalania i wdrażania technik 
symulacji CFD w procesie projekto-
wym nowych urządzeń grzewczych. 
Jest to niezmiernie istotne, gdyż naj-
bliższe 2 lata będą dla wydziału cza-
sem zmian, rozbudowy laboratoriów 
i wzbogacenia oferty studiów o nowe 
kierunki: Robotykę i automatyzację 
produkcji oraz Zarządzanie i inżynie-
rię produkcji. 

Nowe stanowisko badawcze 
związane z tematyką niskoemisyj-
nych technik grzewczych, umożliwi 
przeniesienie części prac ekspery-
mentalnych na wydział. Ponadto nasi 
studenci mogą uczyć się, a także reali-
zować prace dyplomowe korzystając 
z rozwiązań technicznych oferowa-
nych przez naszych partnerów, którzy 
często w sposób naturalny stają się 
ich przyszłymi pracodawcami.

Wojciech Bielawski

Doposażenie laboratoriów

„KRATKI” DLA MECHANICZNEGO
Wydział Mechaniczny dzięki współpracy z fi rmą „Kratki” wyposażył nieodpłatnie swoje laboratoria (La-
boratorium Termodynamiki i Laboratorium  Mechatroniki) w nowoczesny sprzęt – kocioł peletowy wraz 
z niezbędną infrastrukturą i montażem, a także robot przemysłowy.

pomiędzy Wydziałem Ekonomii 
i Finansów reprezentowanym przez 
JM Rektora Uniwersytetu Tech-
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Współpraca Wydziału Ekonomii i Finansów z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Radomiu 
ma wieloletnią tradycję

nologiczno-Humanistycznego im. 
K. Pułaskiego w Radomiu prof. dr. 
hab. Sławomira I. Bukowskiego oraz 
dziekana Wydziału Ekonomii i Fi-
nansów dr hab. Marzannę Lament, 
prof. UTH Rad. a Zespołem Szkół 
Ekonomicznych w Radomiu reprezen-
towanym przez dyrektor mgr Anetę 
Stańczyk została podpisana kolejna 
już umowa o współpracy. 

Głównym celem porozumie-
nia jest edukacja uczniów Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Radomiu 
w zakresie nauk ekonomicznych, sze-
rzenie wiedzy ekonomicznej, a także 
kształtowanie właściwych postaw 
społecznych wśród uczniów. Działania 
na rzecz realizacji tak obranego celu 
polegają przede wszystkim na udziale 
uczniów ZSE w zajęciach organizo-
wanych przez wydział, wydarzeniach 
i imprezach naukowych oraz popular-
no-naukowych, jak również włączaniu 
się w działalność organizacji studenc-
kich i kół naukowych. Ponadto współ-
praca między jednostkami polega na 
działaniach z zakresu opiniowania 
i ewaluacji programów uczenia się.

W kwietniu 2022 roku na WEiF 
odbyły się pierwsze wizytacje uczniów 

z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Radomiu, wraz z opiekunami 
mgr. Łukaszem Nogajem (ZSE), na-
tomiast ze strony wydziału nad-
zoruję tę wspóracę prodziekan 
dr Joanna Bukowska. Uczniowie 
uczestniczyli w wykładach i ćwicze-
niach prowadzonych przez pracow-
ników wydziału dr Urszulę Kosternę 
i dr Marzenę Sobol. Zwiedzali budy-
nek wydziału, w tym aulę główną, 
sale wykładowe, dydaktyczne, semi-
naryjne, laboratorium komputerowe, 
jak również Biuro Obsługi Studenta. 

Prodziekan dr Joanna Bukowska za-
poznała ich  z procesem studiowania 
i życia studenckiego. Zwiedzili rów-
nież kampus uczelni przy ul. Chro-
brego 31, w tym Bibliotekę Główną 
UTH Rad., gdzie dyrektor mgr Beata 
Siebuła oraz kierownik Oddziału 
Udostępniania Zbiorów mgr Danuta 
Fałek zapoznały uczniów z funkcjo-
nowaniem i zasadami korzystania 
z zasobów bibliotecznych. 

Wojciech Bielawski

Wspaniała zabawa połączona z edukacją

DZIEŃ DZIECKA 
NA UNIWERSYTECIE

Uczelnia pamięta o najmłodszych. W dniu 4 czerwca z inicjatywy Wydziału Prawa i Administracji oraz 
Wydziału Ekonomii i Finansów, a także przy współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, 
Komendy Straży Pożarnej w Radomiu, a także Biblioteki Głównej UTH odbył się Dzień Dziecka. Impreza 
miała charakter otwarty. 

Milusińskich i ich rodziców powi-
tali: JM Rektor prof. dr hab. Sławomir 
Bukowski, dziekan Wydziału Prawa 

i Administracji dr hab. Joanna Smarż, 
prof. UTH Rad. oraz dziekan Wydziału 
Ekonomii i Finansów dr hab. Marzan-

na Lament, prof. UTH Rad. Obchody 
zainaugurowały prelekcje przed-
stawicieli Komendy Wojewódzkiej 
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Policji nt. „Bezpieczny niechroniony” 
przedstawione przez Wydział Ruchu 
Drogowego, a także „Bezpieczeń-
stwo dzieci na wyjazdach w domu 
i w sieci”, zrealizowaną przez Wydział 
Prewencji. 

Dzieci bardzo chętnie uczest-
niczyły w spotkaniu odpowiadając 
na pytania związane z ich bezpie-
czeństwem. Następnie uczestniczyły 
we wspólnej zabawie i konkursach 
przygotowanych przez pracowników 
jak i studentów Uniwersytetu. Nie 
zabrakło waty cukrowej, biegu na 
orientację, malowania twarzy, gier, 
kolorowanek, i wspólnych zabaw 
tanecznych. Oj działo się działo. Or-
ganizatorzy zapewnili wiele atrakcji. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
także psy ustylizowane na bohaterów 
Psiego Patrolu. Każde dziecko dostało 
mały upominek i kolorowe baloniki. 
Organizatorzy zapewnili także mały 
poczęstunek. 

Wielkim przeżyciem dla dzieci 
było spotkanie z przedstawicielami 
Straży Pożarnej. Piękny, czerwony 
wóz strażacki i jego wnętrze było 
oblegane przez milusińskich. Każde 
dziecko chciało przymierzyć kask, 
jak i usiąść w wozie strażackim, 
a także zapoznać się 
z jego niesamowitym 
i bogatym wyposaże-
niem.  

Radość na twa-
rzach naszych małych 
gości był dla organizato-
rów wielką nagrodą za 
przygotowanie spotka-
nia. bo przecież ,,Kiedy 
śmieje się dziecko, to 
śmieje się cały świat” 
(J.Korczak). 

Paweł Śwital
Wojciech Bielawski
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Na początku maja 2022 roku dr 
Svitlana Kaliuzhna z Sumy Nati onal 
Agrarian University (Ukraina) roz-
poczęła na Wydziale Filologiczno-
Pedagogicznym swój 2-miesięczny 
staż. W czasie pobytu m.in. prowadzi 
łazajęcia dla studentów kierunków. 
Pedagogika, Pedagogika Przedszkolna 
i Wczesnoszkolna, Filologia angielska 
oraz uczestniczyła w zajęciach innych 
wykładowców. 

Tematyka jej zajęć obejmowała 
następujące zagadnienia:

General informati on about educa-• 
ti on in Ukraine.
Establishing emoti onal contact be-• 
tween teacher and students (Ukra-
inian pupils at schools abroad).
English Teaching Methods. How to • 
make learning fun.
How to improve English skills.• 
Online studying and digitalizati on • 
(online educati on trends).
Digitalizati on in modern life.• 

Program NAVA

STAŻ NA WF-P
Na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym przebywa stypendystka programu CEEPUS, Svitlana Kaliuzhna, 
w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która fi nansuje jej pobyt. 

Dr Svitlana Kaliuzhna  wzięła też 
udział w IX Polsko-Ukraińskim Forum 
Naukowym nt. „Drogi i bezdroża 
edukacji w okresie pandemii COVID-
19”, które zorganizował UMCS w 
Lublinie w dn. 11-12.V.2022. Razem 
z dr Katarzyną Ziębakowską-Cecot, 
mgr Nelą Bukowską oraz studentami 
Pedagogiki odwiedziła niepubliczne 
przedszkole i szkołę Montessori 
w Kotarwicach.

We współpracy z dr Agatą Budą 
i dr Iwoną Gryz prowadziła także zaję-
cia dla studentów fi lologii angielskiej 
z metodyki nauczania języków ob-
cych, praktycznej nauki języka an-
gielskiego oraz kultury ukraińskiej, 
w tym struktury szkolnictwa Ukrainy. 
Dzieliła się ze studentami specjalizacji 

nauczycielskiej swoim doświadcze-
niem w pracy z uczniami ukraińskimi, 
co jest dzisiaj szczególnie istotne dla 
przyszłych nauczycieli, którzy spo-
tykają się podczas realizacji praktyk 
w szkole z nowymi uczniami z Ukrainy. 
Ponadto, stypendystka uczestniczyła 
w szeregu zajęć i spotkań odby-
wających w Katedrze Neofilologii, 
w tym: w warsztatach z zakresu 
nowoczesnych usług biznesowych 
oraz międzynarodowej konferencji 
studenckiej Philcon, organizowanej 
przez Koło Naukowe Anglistów.

Wojciech Bielawski                  

Na Wydziale  Filologiczno-Pedagogicznym przebywa stypendystka programu CEEPUS, 
Svitlana Kaliuzhna, w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

WYDARZENIA

dr Svitlana Kaliuzhna 
z Sumy Nati onal Agrarian University 

(Ukraina)
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KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY –

W dniu 11 maja 2022 roku, 
w ramach Warszawskich Konfrontacji 
Administracyjnych, odbyła się Mię-
dzyuczelniana Ogólnopolska Konfe-
rencja Naukowa pt.: Przyszłość admi-
nistracji i prawa administracyjnego. 
Współorganizatorem konferencji był 
Wydział Prawa i Administracji UTH 
Radom. Referaty podczas konferencji 
zaprezentowali:
–  dr hab. prof. UTH Rad. Mariusz 

Wieczorek, „Prawo pracy i prawo 

Międzyuczelniana 
Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa pt.: „Przyszłość 

administracji i prawa 
administracyjnego”

11 maja 2022 roku

Przyszłość administracji...

administracyjne a prawo urzęd-
nicze w Polsce”;

–  dr hab. prof. UTH Rad. Joanna 
Smarż, „Administracja władcza czy 
mediacyjna?”

Konferencja była doskonałą 
okazją do nawiązania współpracy 
ze środowiskiem naukowym Akade-
mii Leona Koźmińskiego, Uniwersyte-
tem SWPS oraz Uczelnią Łazarskiego 
w Warszawie.

Warszawskie konfrontacje ad-
ministracyjne to inicjatywa Katedry 
Prawa Publicznego i Praw Człowieka 
SWPS Uniwersytetu Humanistycz-
nospołecznego wspólnie z Katedrą 
Prawa Administracyjnego – Uczelni 
Łazarskiego oraz Katedrą Prawa Ad-
ministracyjnego i Prawa Administra-
cyjnego Gospodarczego – Akademii 
Leona Koźmińskiego. 

(red.)

Wykłady były możliwe do realiza-
cji w związku z udziałem Uniwersyte-
tu Technologiczno-Humanistycznego 
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
w projekcie nr POWR.03.05.00-00-
Z105/17 pt.: „Zintegrowany Program 
UTH Rad.,” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

Dydaktyka tłumaczeń artystycznych  

WYKŁADY ZAGRANICZNE 
DLA FILOLOGÓW

Dobiegła końca III edycja wykładów zagranicznych dla studentów z zakresu dydaktyki tłumaczeń 
artystycznych języka niemieckiego i języka angielskiego.   

Zadanie 2 Włączenie wykładowców z 
zagranicy w prowadzenie programów 
kształcenia w UTH Rad. (zadanie 
realizowane w Katedrze Neofi lologii 
WFP). 

Koordynatorem Wydziałowym, 
odpowiedzialnym za prawidłowy 
przebieg i realizację wykładów za-
granicznych dla studentów w Kate-
drze Neofi lologii WFP jest dr Jacek 
Kowalski. 

Wykłady z zakresu dydaktyki 
tłumaczeń artystycznych języka nie-
mieckiego prowadzili: dr Samanta 
Gorzelniak i dr Philip Vergeiner (przez 
trzy edycje) a Claudia Dathe w pierw-
szej edycji.    

(od red.); dr Samanta Gorzelniak jest 
wykładowcą Europejskiego Uniwersytetu 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz 
tłumaczką polsko-niemieckich tekstów z 
zakresu literatury i kultury niemieckiego 
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obszaru językowego. W latach 2003-2007 
ukończyła magisterskie studia kulturoznawcze 
oraz s lawistyczne na Uniwersytecie 
Karla Eberharda w Tybindze (Niemcy),
a stopień naukowy doktora w zakresie 
literaturoznawstwa germańskiego uzyskała 
w 2011 roku na Wydziale Neofi lologicznym 
w tej samej uczelni. Prowadzi zajęcia 
dydaktyczne z translatoryki artystycznej 
dotyczącej polsko-niemieckich związków 
między literaturą a kulturą oraz zajęcia 
poświęcone literacko-kulturowym badaniom 
nad płcią. Inicjatorka licznych warsztatów 
literacko-kulturowych oraz autorka publikacji 
naukowych z zakresu literaturo- oraz 
kulturoznawstwa niemieckiego obszaru 
językowego ze szczególnym uwzględnieniem 
roli tłumacza tekstów artystycznych, zagadnień 
społecznych związanych z płcią, teatrem 
oraz szeroko rozumianym performancem 
kulturowym. W latach 2020-2022 prowadziła 
wykłady zagraniczne z dydaktyki tłumaczeń 
artystycznych języka niemieckiego dla 
studentów fi lologii germańskiej i lingwistyki 
stosowanej w Katedrze Neofi lologii Wydziału 
Filologiczno-Pedagogicznego UTH Rad. 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój.

((od red.): Dr Philip Vergeiner jest wykładow-
cą w Instytucie Germanistyki na Uniwersyte-
cie w Salzburgu (Austria). W latach 2011-2016 
ukończył magisterskie studia germanistyczne 
na Uniwersytecie w Innsbrucku (Austria). 
W 2019 roku uzyskał stopień naukowy 
doktora nauk humanistycznych w zakresie 
języko- oraz medioznawstwa germańskiego 
na Uniwersytecie w Innsbrucku (dysertacja 
z austriackim wyróżnieniem państwowym 

„Award Of Excellence” 2019). Prowadzi za-
jęcia dydaktyczne z zakresu wprowadzenia 
do językoznawstwa ogólnego, gramatyki 
oraz socjolingwistyki. Jest autorem publikacji 
naukowych z zakresu językoznawstwa ger-
mańskiego ze szczególnym uwzględnieniem 
dialektologii niemieckiego obszaru językowe-
go. Obszar badań naukowych: dialektologia 
niemiecka, historyczne zmiany i wariacje 
w obrębie języka niemieckiego, język austriac-
ki jako szczególna odmiana języka niemieckie-
go, fonetyka i fonologia niemieckiego obszaru 
językowego. W latach 2019-2022 prowadził 
wykłady zagraniczne z dydaktyki dialektów 
języka niemieckiego dla studentów fi lologii 
germańskiej i lingwistyki stosowanej w Ka-
tedrze Neofi lologii Wydziału Filologiczno-Pe-
dagogicznego UTH Rad.  w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

(od red.): 
Claudia 
Dathe - 
tłumaczka 
literatury 
niemiec-
ko-ukra-
ińskiej z 
doskonałą 
znajomo-
ścią języka 
polskiego i 

inicjatorka licznych warsztatów translator-
skich poświęconych literaturze 
i kulturze ukraińskiej, Uniwersytet 
w Tybindze (Niemcy), prowadzi seminaria 
translatorskie poświęcone kontekstom 
literacko-kulturowym (I edycja projektu, 
rok akademicki 2018/2019). 

                
Dzięki projektowi studenci po-

szerzyli swoje kompetencje w za-
kresie teorii i praktyki przekładu 
artystycznego (literackiego), współ-
czesnych zagadnień translatoryki, 
wybranych metod przekładu oraz 
wybranych podejść praktycznych do 
tekstu literackiego jako przedmiotu 
przekładu. 

Natomiast wykłady zagraniczne 
z zakresu dydaktyki tłumaczeń ar-
tystycznych języka angielskiego dla 
studentów kierunku fi lologia angiel-
ska oraz lingwistyka stosowana WF-P, 
prowadzone były przez doc. Klaudię 
Bednarovą-Gibovą i Stefana Franco.

(od red.): Doc. Klaudia Bednarova-Gibova 
jest wykładowcą w Instytucie Anglistyki 
i Amerykanistykii w Uniwersytecie Preszow-

Od prawej: prof. dr hab. Dariusz Trześniowski – dziekan WF-P, 
doc. Klaudia Bednarova-Gibova (Słowacja) oraz Asystent Koordynatora Wydziałowego 

– dr Jacek Kowalski (Katedra Neofi lologii WFP) odpowiedzialny za prawidłowy przebieg 
i realizację wykładów zagranicznych dla studentów
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Wykłady odbyły się w związku 
z realizacją projektu pt.: „Zintegrowa-
ny Program UTHRad.”, POWR.03.05.00
-00-Z105/17, współfi nansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go oraz grantu ponadnarodowego 
„Ścieżki współpracy”, numer projek-
tu: 156/2019/DPE/W06-01-2019.

W dniach 30.05 - 01.06.2022 
roku odbyły się wykłady w języku 
angielskim profesor Vandy Marakovej 
z Matej Bel University w Banska By-
strica (Słowacja)na temat „Strategic 
management”. 

Swoje wykłady wygłosili: 
− prof. Robin Gowers z  Writtle 

University College – Londyn, 
“Economics and money”

Współpraca międzynarodowa

WYKŁADY ZAGRANICZNE 
NA WYDZIALE EKONOMII I FINANSÓW

Wydział Ekonomii i Finansów bardzo dużą wagę przykłada do  współpracy międzynarodowej. Jednym 
z jej przejawów są wykłady otwarte w języku angielskim, które prowadzą wykładowcy z zagranicznych 
ośrodków akademickich. 
              

Od prawej:  prof. Marc Baudry z University Of Paris-Nanterre – Paryż, 
dr hab. Marzanna Lament, prof. UTH Rad. i dr Łukasz Zięba (UTH Rad.)

skim (Słowacja). Ukończyła z wyróżnieniem 
studia magisterskie z zakresu filologii an-
gielskiej oraz germańskiej (2001-2006) na 
Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersy-
tetu Preszowskiego. W 2011 uzyskała stopień 
naukowy doktora nauk humanistycznych 
w zakresie językoznawstwa, specjalność 
studia tłumaczeniowe (translatoryka li-
teracka) na Uniwersytecie Preszowskim. 
W tej samej uczelni w 2015 roku uzyskała 
tytuł docenta w zakresie studiów transla-
torskich. Jest autorką publikacji naukowych 
z zakresu językoznawstwa angielskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem badań przekła-
doznawczych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne 
z zakresu: wprowadzenie do teorii i praktyki 
tłumaczenia, tłumaczenie literackie, analiza 
i tłumaczenie tekstu, leksykologia angielska, 
historia języka angielskiego (dialektologia), 
komunikacja interkulturowa. Obszar badań 
naukowych: tłumaczenia prawne i urzędowe, 
semantyka leksykalna, socjologia tłumacze-
nia, afektywność zachowań tłumaczy.  

W latach 2018-2022 prowadziła wy-
kłady zagraniczne z dydaktyki dialektów 

i tłumaczeń artystycznych języka angielskiego 
dla studentów fi lologii angielskiej i lingwistyki 
stosowanej w Katedrze Neofi lologii Wydzia-
łu Filologiczno-Pedagogicznego UTH Rad. 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój.

(od red.): Stefan Franko – tłumacz polsko-
angielskich tekstów literackich; prowadzi se-
minaria translatorskie dotyczące tłumaczenia 
tekstów artystycznych, Uniwersytet Pavla 

Jozefa Šafárika w Koszycach (Słowacja), 
(I edycja projektu, r. akademicki 2018/2019)

Były to już ostatnie wykłady 
zagraniczne w Katedrze Neofi lologii 
WF-P w ramach wyżej wymienione-
go projektu zamykające trzy edycje 
zrealizowane w latach 2018-2022 
w zakresie dydaktyki dialektów 
i tłumaczeń artystycznych języka 
angielskiego i języka niemieckiego 
dla studentów kierunków neofilo-
logicznych WFP (fi lologia angielska, 
filologia germańska, lingwistyka 
stosowana).

             Wojciech Bielawski
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− prof. Alina Hyz z University Of West 
Atti  ca – Ateny, “Cash Flow Esti ma-
ti on and Risk Analysis”

− prof. Marc Baudry z University Of 
Paris-Nanterre – Paryż, “Econom-
ics of Innovati on and Intellectual
Property”

− prof. Vanda Maráková oraz prof. 
Peter Kristofi k z Matej Bel Univer-
sity – Bańska Bystrzyca, “Innova-
ti on in Business”

− prof. Pantelis Kyrimzoglou z In-
ternati onal Hellenic University – 
Thessaloniki, “Doing Business and 
Forms of Financing in Southeastern 
Europe”

− prof. Turan Subasat z Mugla Sitki 
Kocman University – Mugla, “The 
Politi cal Economy of Internati onal 
Trade”

− prof. Grigorios Gikas z University 

of West Atti  ca, - Ateny, “Enterprise 
Finance”. 

− prof. Peter Kristofi k z Matej Bel Uni-
versity w Banska Bystrica (Słowa-
cja) „Funda-mentals of Corporate 
Financial Management”

− prof. Eleftherios Thalassinos 
z University of Piraeus (Grecja)  
„Crowdfunding.

(red.)

Seminarium zorganizowali: Ko-
menda Wojewódzka Policji w Rado-
miu przy współpracy Wydziału Prawa 
i Administracji. Tematyka spotkania 
obejmowała zagadnienia związane 
z ochroną zwierząt w świetle przepi-
sów prawa oraz w praktyce. Wzięło 
w nim udział ponad 150 osób - 
przedstawiciele komend miejskich/
powiatowych garnizonu mazowiec-
kiego, wydziałów KWP zs. w Radomiu, 
przedstawiciele jednostek samorządu 
terytorialnego, urzędów miast i gmin 
oraz starostw powiatowych, a także 
straży miejskich i gminnych i pra-
cownicy naukowi WPiA oraz studenci 
kierunku Prawo. 

Seminarium otworzyli: dziekan 
WPiA dr hab. Joanna Smarż, prof. 
UTH Rad., zastępca komendanta woje-
wódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu 
insp. Jakub Gorczyński oraz prorektor 
dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. 
UTH Rad. 

Moderatorkami spotkania były: 
zastępca naczelnika Wydziału Pre-
wencji KWP zs. w Radomiu podinsp. 
Agnieszka Guza oraz dziekan WPiA dr 
hab. Joanna Smarż, prof. UTH Rad. Spo-
tkanie rozpoczęło się wykładem wpro-
wadzającym „Co to znaczy znęcać się 
nad zwierzęciem?”, który przedstawiła 
lek. wet. Dorota Sumińska.  

Seminarium podzielone zostało 
na dwie części. Wystąpienia za-
prezentowali m.in.: przedstawicie-

Seminarium „Ochrona praw zwierząt”
Radom, 01. czerwca 2022 roku

Seminarium obejmowało zagadnienia związane z ochroną zwierząt w świetle przepisów 
prawa oraz w praktyce

le Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Radomiu; przedstawiciele WPiA 
UTH Radom; koordynatorka ds. CITES 
Krajowa Administracja Skarbowa Izba 
Administracji Skarbowej w Warsza-
wie; przedstawiciele Straży Miejskiej 
w Radomiu; koordynatorka ds. psów 
służbowych w Wydziale Prewencji 
KWP zs. w Radomiu; kierownik Biura 
Zarządu Fundacji Safe-Animal; prezes 
Polskiego Porozumienia Kynologicz-
nego; zastępca przewodniczącego 
Zarządu ds. Hodowlanych Związku 
Kynologicznego w Polsce Oddział 
w Radomiu; prezes Zarządu Fundacji 
Karuna - Ludzie dla Zwierząt; Powiato-

wy Lekarz Weterynarii w Piasecznie; 
Referaty z WPiA przedstawili: adw. 

dr Mirosław Kopeć „Ochrona zwierząt 
a prawa mniejszości”; adw. dr Agniesz-
ka Łozińska-Piekarska „Przepadek 
zwierzęcia”;  dr Paweł Śwital „Zadania 
samorządu terytorialnego w zakresie 
ochrony zwierząt”. 

Organizatorzy seminarium mają 
nadzieję, że asumptem podjętej 
tematyki będzie zwiększenie świado-
mości społecznej w ochronie praw 
zwierząt.  

Paweł Śwital
Wojciech Bielawski
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Fizyka medyczna zajmuje się badaniem i zastoso-
waniem zasad, metod fi zycznych w diagnozowaniu 

i leczeniu chorób ludzkich. Gwałtowny rozwój nowych 
technik diagnostycznych i terapeutycznych w okresie 
ostatnich lat pokazuje, jak ważną role w praktycznie 
wszystkich działach medycyny odgrywają metody 
i techniki fi zyczne.

Badania naukowe teoretyczne i doświadczalne 
w zakresie fi zyki pokazują możliwość nieinwazyjnych 
metod obrazowania narządów i tkanek żywych or-
ganizmów w szczególności człowieka. Obrazowanie 
to może być dokonywane za pomocą: promieniowania 
elektromagnetycznego, promieniowania korpuskural-
nego, promieniowania jądrowego i fal ultradźwięko-
wych. Podstawę fi zyczną każdego sposobu obrazowania 
dają odpowiednie własności fi zyczne badanych tkanek i 
narządów. Prezentowane opracowanie jest poświęcone 
omówieniu obrazowania za pomocą promieniowania 
rentgenowskiego.

Otrzymywanie i przetwarzanie radiologicznych 
obrazów cyfrowych 
Promieniowanie rentgenowskie przechodząc przez 
tkanki organizmu ulega w różnym stopniu pochłanianiu. 
Klasyczny obraz radiografi czny ma charakter analogowy 
i uzyskiwany jest zazwyczaj na kliszy rentgenowskiej. 
W tej postaci może być oglądany i analizowany bez-
pośrednio za pomocą negatoskopu lub po zamianie 
(przez skanowanie laserowe) na obraz cyfrowy, za 
pomocą monitora. Obraz w postaci cyfrowej może być 
przetwarzany i łatwo archiwizowany [1].

    Nowoczesne urządzenia rentgenowskie 
wyposażone w tak zwany tor wizyjny składający się 
ze wzmacniacza obrazu, kamery wideo, łączącego 
je układu optycznego oraz komputera, umożliwiają 
uzyskiwanie obrazu cyfrowego bezpośrednio w czasie 
badania (w czasie rzeczywistym). Dzięki temu jest 

Tadeusz Kaczor

Biofi zyczne podstawy obrazowania 
tkanek i narządów ludzkich

możliwa wizualizacja nie tylko struktury ale także 
czynności narządów, np. układu krążenia. Proce-
dura otrzymywania i przetwarzania radiologicznych 
obrazów cyfrowych nazywa się radiografi ą cyfrową. 
W radiografi i cyfrowej zmiany natężenia promienio-
wania po przejściu przez ciało pacjenta rejestrowane 
są dwoma sposobami. Te dwa sposoby zdecydowały 
o podziale radiografi i cyfrowej na dwa typy: radiografi a 
cyfrowa pośrednia, bezpośrednia.

Pośrednia radiografi a cyfrowa 
W tej metodzie zmiany natężenia promieniowa-

nia po przejściu przez ciało pacjenta rejestrowane są 
na specjalnych nośnikach, kasetach, w których miej-
sce błony rentgenowskiej zajęła specjalna płyta obra-
zowa: fosforowa lub selenowa folia pamięciowa.

W zależności od natężenia promieni rentgenow-
skich padających na płytę obrazową dochodzi do 
przemian energetycznych w powłoce elektronowej 
pierwiastków, z jakich jest ona zbudowana. Powstaje 
w ten sposób - podobnie jak w emulsji światłoczułej 
błony fotografi cznej - obraz utajony, którego odczyt 
możliwy jest za pomocą urządzeń laserowych. Impul-
sy powstające w czytniku laserowym, wprowadzane 
są do pamięci komputera i przetwarzane w obraz ra-
diologiczny. Obraz może być następnie prezentowany 
na ekranie monitora lub wtórnie na błonie rentge-
nowskiej.

Metoda ta nie wymaga wymiany aparatów dia-
gnostycznych, bowiem sposób wykonywania badania 
pozostaje ten sam, zmienia się tylko nośnik informacji 
oraz sposób odczytu i prezentacji obrazu radiografi cz-
nego.

Większość pośrednich systemów wykorzystuje 
materiały przechwytujące energię promieniowania 
rentgenowskiego i przetwarzające ją na światło. 
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Rys.1. Światło jest przetwarzane na sygnał elektryczny przez 
matrycę składającą się z fotodiod

Spowodowane tym procesem zmniejszenie roz-
dzielczości może być skompensowane obróbką obrazu, 
ale w wyniku tego zwiększa się poziom szumów. Jest 
to więc kompromis pomiędzy rozdzielczością a pozio-
mem szumów. 

Dodatkowa obróbka obrazu stosowana w metodzie 
pośredniej, zwiększająca poziom szumu, została w tym 
przypadku zastąpiona przez wysoce efektywne przetwa-
rzanie promieniowania rentgenowskiego bezpośrednio 
na sygnał elektryczny.

Bezpośrednia radiografi a cyfrowa. 
Zmiany natężenia promieniowania po przejściu 

przez ciało pacjenta rejestrowane są przez układ de-
tektorów zamontowanych w specjalnym aparacie dia-
gnostycznym. Oczywiście są różnego rodzaju metody 
budowy i działania tych detektorów oraz metody za-
miany uzyskanych tą drogą danych w obraz radiogra-
fi czny badanego obszaru lub narządu pacjenta. Płaski 
detektor zbudowany jest z amorfi cznego selenu, który 
absorbuje energię promieniowania rentgenowskiego.

  Rys.2. Foton promieniowania rentgenowskiego jest bezpo-
średnio konwertowany na sygnał elektryczny

Bezpośrednia konwersja eliminuje dodatkowe eta-
py pośrednie, a tym samym unika się przypadkowego 
rozproszenia energii. 

Tomografi a wspomagana komputerem
Jest to sposób obrazowania kolejnych przekrojów 

(zwykle) poprzecznych względem osi ciała pacjenta. 
Cechuje ją dokładność w przedstawianiu szczegółów 
struktury ciała przewyższająca zwykłą radiografi ę, 

przy mniejszym obciążeniu pacjenta dawką promie-
niowania.

Obraz dwuwymiarowy (2-D), uzyskiwany tą meto-
dą, przedstawia w płaszczyźnie przekroju rozmieszcze-
nie narządów i ich budowę anatomiczną. Na podsta-
wie szeregu przekrojów poprzecznych można odtwo-
rzyć obraz trójwymiarowy (3-D).

Tomografi a komputerowa (TK) jest tomografi ą 
transmisyjną. Ponieważ poszczególne składniki ciała 
(tkanki) osłabiają promieniowanie w różnym stopniu, 
zależnym od gęstości elektronów w badanej struktu-
rze, dlatego całkowite osłabienie skolimowanej wiązki 
promieniowania penetrującego ciało w określonym 
kierunku, składa się z sumy osłabień przez nie powo-
dowanych. Przedmiotem pomiaru jest wartość suma-
rycznego osłabienia promieniowania. W konwencjo-
nalnej TK, jako źródła promieniowania używa się lam-
py rentgenowskiej, która wraz z sprzężonymi z nią de-
tektorami, przemieszcza się po torze kołowym wokół 
osi pacjenta w pełnym kącie 360° stopni, dokonując 
ekspozycji co 0,5 do 1,0 stopnia. Dla poszczególnych 
kierunków leżących w płaszczyźnie otrzymuje się róż-
ne wartości osłabienia promieniowania. Dzieje się tak 
dlatego, że wraz ze zmianą kierunku zmienia się układ 
składników ciała.

Na podstawie tych danych oraz po uwzględnieniu 
grubości warstwy dokonuje się obliczenia wartości (ob-
jętościowych) współczynników osłabienia promienio-
wania przez elementarne objętości (voxel) poszczegól-
nych tkanek. Podstawiając te współczynniki do równań 
matematycznych wyliczana jest matryca obrazowa. Ten 
proces nazywany jest rekonstrukcją obrazu. Powstałe 
w wyniku rekonstrukcji macierze wartości osłabienia 
promieniowania rentgenowskiego są następnie nor-
malizowane do skali Hounsfi elda [2]. Normalizacja ta 
dana jest wzorem:

                              
     (1)

gdzie: 
µx – współczynnik pochłaniania promieniowania rent-
genowskiego dla tkanek,
µx – współczynnik pochłaniania promieniowania rent-
genowskiego dla wody,
 

Powstałe w wyniku normalizacji wartości cyfrowe 
mieszczą się dla tkanek ludzkich w zakresie (od 1000 
do 4000) (0 dla wody, ujemne dla tkanek miękkich jak, 
np. wypełnione powietrzem płuca, wartości duże dla 
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tkanek gęstych jak, np. kości). Umieszczone po nor-
malizacji wartości w elementach tabel o danej roz-
dzielczości (przeważnie 512x512) są dla potrzeb pre-
zentacji na ekranie zamieniane na odcienie szarości 
i w ten sposób uzyskuje się obraz diagnostyczny. Po 
przesunięciu pacjenta, względem obrotowego zespo-
łu lampa - detektory, wzdłuż osi ciała, otrzymuje się 
obraz kolejnego przekroju.

Równomierne ciągłe przesuwanie pacjenta wzglę-
dem obracającego się zespołu lampa - detektory, umoż-
liwia zbieranie informacji o osłabieniu promieniowania 
w sposób ciągły. Dzięki temu nie są pomijane obszary 
na granicy warstw. Ten rodzaj badania nazywa się to-
mografi ą spiralną [3]. 

Płaska wiązka promieniowania X generowanego 
przez skrajnie małe ognisko lampy (punktowe), umoż-
liwia uzyskiwanie plasterków przekroju o grubości od 1 
do 10 mm i zdolności rozdzielczej obrazu przekroju od 
0,1 do 1,0 mm2. Zdolność rozdzielcza kontrastu jest 
równa 0,5% pełnego zakresu różnicy wartości jasności 
sygnału. Rozdzielczość czasowa wynosi w przybliże-
niu 2 sekundy co odpowiada czasowi pełnego obrotu 
układu lampa - detektory wokół pacjenta (360° ). 

Tomografi a komputerowa o dużej rozdzielczości 
czasowej EBT

Rozdzielczość czasowej konwencjonalnej TK, jest 
niewystarczająca do wizualizacji czynności narządów, 
a w szczególności serca. Zbyt duża jej wartość wynika 
z niedoskonałości rozwiązania ruchu źródła promie-
niowania na drodze mechanicznej. Wady tej nie ma 
tomograf wiązki elektronowej (Electron Beam To-
mography), w którym układ źródło - detektory po-
zostaje mechanicznie nieruchomy. Dzięki specjalnej 
konstrukcji lampy rentgenowskiej porusza się jedynie 
wiązka elektronów, która generuje kolejno promie-
niowanie w licznych przylegających do siebie ogni-
skach anody (lampy) w postaci półokręgu. W ten 
sposób wiązka promieniowania szybko przesuwając 
się po licznych ogniskach zmienia kierunek, co wa-
runkuje otrzymanie obrazu tomografi cznego zmienia-
jącej się konfi guracji obiektu (np. serca). Dzięki temu 
obraz można uzyskać już po upływie około 50 ms, 
co oznacza bardzo dużą rozdzielczość czasową. Urzą-
dzenie musi mieć jednak odpowiednio dużą liczbę de-
tektorów umieszczonych na listwie w postaci półokrę-
gu. Zdolność rozdzielcza obrazu przekroju tego tomo-
grafu jest nieco mniejsza w porównaniu z TK i wynosi 
około 0,5 mm2, przy grubości warstwy 10 mm, co stano-
wi kompromis w stosunku do możliwości rekonstrukcji 
3 wymiarowej. Nieco gorszy jest także kontrast. 

[1] G. Pawlicki, Fizyka w praktyce medycznej, XXXV 
Zjazd Fizyków Polskich, Gdańsk 2003

[2] G. N. Hounsfi eld, J. Comp. Assist. Tomogr. 1980; 
t.4 (5): 665-754

[3]  E. K. Fishman (red) R.Brok, Jr. Jeff rej : Spiral CT 
Principles technique applicati ons Philadelphia: 
Lipincott  – Raven 1995

(od red.): dr Tadeusz Kaczor, prof. UTH Rad. ukończył studia 
(1978 r.) na Uniwersytecie Jagiellońskim – specjalność fi zyka 
ciała stałego. Na Uniwersytecie Technologiczno-Humanisty-
cznym w Radomiu (poprzednio WSI i PRad.) pracuje od 1978 
roku. W latach 1981-1991 zajmował się własnościami opty-
cznymi ciał stałych i ich wykorzystaniem w budowie pamięci 
optycznych. Stopień naukowy doktora nauk fi zycznych uzyskał 
na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej WAT w 1984 roku 
w Warszawie. W latach 1992 - 2005 zajmował się metodologią 
fi zyki w obrębie kształcenia modułowego. Od 2005 roku inte-
resuje się problemami fi zyki medycznej w zakresie nieinwa-
zyjnych sposobów obrazowania narządów i tkanek człowieka. 
W całym okresie pracy na UTH opracowywał własne sposoby 
aktywizacji nauczania i popularyzacji fi zyki, którymi dzieli się 
podczas akcji promujących naukę typu: festi wal nauki, piknik 
naukowy i inne. W latach 1986-2012 prowadził Regional-
ny Konkurs Fizyczny. Od 2018 roku jest współorganizatorem 
programów unijnych adresowanych do uczniów subregionu 
radomskiego. Autor czterech podręczników akademickich, 
i kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu fi zyki ciała 
stałego, dydaktyki fi zyki i fi zyki medycznej.
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   28 kwietnia 2022 roku w Galerii Rogatka odbył się 
fi nisaż wystawy prac laureatów 7. Międzynarodowego  

Konkursu na Rysunek im. M. E. Andriollego, 
Nałęczów 2021, wydarzenia bardzo znaczącego 

w kalendarzu konkursów i przeglądów w obszarze 
sztuk pięknych w Polsce. 

          
Nałęczowski I Ogólnopolski Konkurs na Rysunek im. 

Andriollego został zorganizowany pierwszy raz w 1987 
roku, niestety nie przetrwał próby czasu. Reaktywacja 

nastąpiła w 2003 roku, przy dużym wsparciu 
Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, Nałęczowskiego 

Ośrodka Kultury i Wydziału Artystycznego UMCS.  
Powołano do życia nowy konkurs w formie biennale. 

Autorami reaktywacji i organizacji konkursu byli: 
prof. Maksymilian Snoch, prof. Jan F. Ferenc oraz dr hab. 

Adam Panek a także artysta rzeźbiarz, malarz Zbigniew 
Strzyżyński. Od trzech edycji jest on organizowany 

w formie triennale  i ma charakter międzynarodowy. 
Wprowadzono istotną zmianę w regulaminie konkursu, 

określono format papieru - maksymalny rozmiar 50 x 70 
cm, co ograniczyło pewne możliwości twórcze artystów. 

          
7. Międzynarodowy  Konkurs na Rysunek 

im. M. E. Andriollego wyróżnia się wysokim poziomem 
artystycznym. Tendencje współczesnej sztuki są 
pojemne i pozwalają na swobodną wypowiedź 

artystyczną za pomocą abstrakcji geometrycznej, 
fi guratywnej; ekspresjonizmu, surrealizmu 

po realizm, który wraca do łask i staje się coraz bardziej 
popularny wśród  artystów oraz swoistego rodzaju  

łączenia wymienionych nurtów twórczych w utworach 
plastycznych. Wiele z  prezentowanych dokonań 

artystycznych wyróżnia się znakomitym warsztatem 
wykonania dzieła rysunkowego, otwartością 

kompozycji i kreacją opowiadania. Bez wątpienia 
jednak wszystkie te wartościowe, rysunkowe zapisy, 

synekdochy zasługują na niespieszne smakowanie 
i kontemplację, bowiem wszystkie oddają specyfi czny 

obraz ducha czasu. 

         

Od lewej: prof. Andrzej Markiewicz – dziekan Wydziału Sztuki, 
Zbigniew Strzyżyński i dr hab. Adam Panek

Wyróżnione prace z 7. Ogólnopolskiego Konkursu 
na Rysunek im. Andriollego
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Miło nam poinformować, że wśród 
prac prezentowanych na wystawie w Galerii 

Rogatka znalazły się prace prof. dra hab. Andrzeja 
Markiewicza, który po raz kolejny został laureatem 

Międzynarodowego Konkursu 
na Rysunek im. M. E. Andriollego 

(„Kurier Uniwersytecki” Nr 4/4/2021 s. 34). 

(red.)

Synekdocha 11… kardiolowo cd. E.A. digital print, oil pastel, 
ołówek, szablon; 20x20 (10X10); sierpień, 2020

Wystawa prac Zigmantasa Brazauskasa w Galerrii 
Rogatka odbyła się 9 czerwca 2022 roku. 

Artysta urodził się w 1956 r. w Kretyndze na Litwie. 
Studiował w Kowieńskiej Technicznej Szkole Sztuk 

Stosowanych (Artystyczna Obróbka Drewna) w latach 
1972-1976 oraz w Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych 

na Wydziale Kowieńskim (Wnętrza Przemysłowe) 
w latach 1980-1986. Po skończeniu studiów, przez 

10lat zajmował się zawodowo projektowaniem 
architektonicznym. Od 1998 roku pracuje jako 

wykładowca na Wydziale Architektury Akademii Sztuk 
Pięknych w Kownie, gdzie prowadzi zajęcia 

z kompozycji i ergonomii. Od 2005 roku jest członkiem 
Związku Architektów Litwy, a od 202 roku – Związku 

Artystów Litewskich. W 2012 r. otrzymał tytuł 
profesora nadzwyczajnego. Zrealizował kilkadziesiąt 

indywidualnych i zbiorowych wystaw rysunku w swoim 
kraju i za granicą. 

Synekdocha 12… wielkanocne II,  E.A. digital print, oil pastel, 
ołówek, szablon; 20x20 (   10X10 ) ; październik, 2020

Zigmantas Brazauskas

i jego prace
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Z WITRYNY WYDAWNICTWA UTH RAD.

KRYTYCZNIE. LITERACKO. 
SZKICE O LITERATURZE 
Z LAT 2010 – 2021
Anna Spólna

wyd. I, str. 318  (monografi a)
Na książkę składają się teksty 
krytycznoliterackie z lat 
2010–2021, powstałe we 
współpracy z:„Miesięcznikiem 
Prowincjonalnym”, 
„Twórczością”, „Tekstualiami”, 
„Odrą”, „Akcentem”, 

„Frazą”, Instytutem Książki, portalami internetowymi 
poświęconymi kulturze. Krytyczne omówienia nowości 
wydawniczych autorka traktuje jako szkołę uważnego 
czytania tekstów niełatwych, kontrowersyjnych, 
nierzadko opierających się lekturze. Pozwalają one 
pokazać rzeczywistość literacką „na gorąco”, jako zbiór 
zdarzeń artystycznych wzajemnie się oświetlających: 
wydobywać znaczące debiuty oraz wskazywać na 
ewolucję twórczą wybranych pisarzy.  
            Po błyskotliwej monografi i „Dialogi z 
Mickiewiczem…(2017) to kolejna warta polecenia 
publikacja.

NA POGRANICZU KULTUR T.1
Pod redakcją Agaty Budy

wyd.I, str. 200  (monografi a)
Na pograniczu kultur to 
tom skupiający różnorodne 
wyniki badań, zarówno 
językoznawczych, 
literaturoznawczych jak i 
kulturoznawczych. Cechą 
wspólną tychże obserwacji 
naukowych jest obecne 

nieprzerwanie przenikanie się kultur 
w szerokim tego słowa znaczeniu. Mamy więc podróż 
kulturową do starożytności poprzez jej recepcję 
w dziewiętnastowiecznej powieści brytyjskiej, analizę 
dzieła Badania terenowe nad ukraińskim seksem 
w kontekście postkolonialnym, hybrydyzację gatunkową 
we współczesnych badaniach literackich, w tym 
biofi kcję. Analizie poddane są także dzieła literackie 
obszaru niemieckojęzycznego z ich referencją 
do innych kultur europejskich. Przedstawienie 
spotkania Stanisława Brzozowskiego z twórczością 
i myślą kardynała Johna Henry’ego Newmana jest 
kolejnym aspektem dociekań naukowych w niniejszej 
publikacji. Pogranicze to nie ograniczenie, ale otwarcie 
na inność, różnorodność i na przenikanie się tego 
co nas wyróżnia, ale i łączy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
W KSZTAŁCENIU 
AKADEMICKIM. PROPOZYCJE 
SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ
Justyna Bojanowicz

wyd. I, str. 226  (monografi a)
W niniejszym opracowaniu 
podjęty został z jednej strony 
temat rangi kompetencji 
społecznych w życiu 
człowieka oraz potrzeby 
ich kształtowania, z drugiej 

strony zwrócono uwagę na pozorność podejmowanych 
działań w tym zakresie charakterystyczną dla środowisk 
różnych szczebli edukacji. Zaprezentowane dane są 
niepokojące, bowiem efektywność 
w zawodzie pedagoga jest związana ze skutecznością 
interpersonalną, dlatego wysokie kompetencje 
społeczne wśród osób wybierających ten zawód są 
szczególnie istotne. 

IMAGES OF THE 
ANGLOPHONE WORLD. 
REPRESENTATION OF 
CULTURE THROUGH 
LITERATURE
Agata Buda, Anton Pokrivčák

wyd. I, str. 200   (monografi a)
Monografi a jest naukowym 
opracowaniem zagadnienia 
stereotypów narodowych 
(dotyczących Brytyjczyków 

i Amerykanów) w ujęciu imagologii – świeżego poję-
cia w badaniach literackich, które ma swoje korzenie 
w komparatystyce literackiej. Zawarte w monografi i 
analizy reprezentacji kultury brytyjskiej i amerykańskiej 
w dziełach literackich są oparte na wybranych powie-
ściach z XIX i XX wieku. Wiek XIX jest o tyle istotny 
w tych badaniach w kontekście imagologicznym, 
że staje się szczytem myśli narodowej, która wpływa 
nie tylko na politykę ale i na kształtowanie się kultury 
danego kraju i obszaru. W obliczu zmieniającego się 
świata, świadomość i wiedza dotyczące cech narodo-
wych są niezbędne do funkcjonowania w społeczeń-
stwie wielokulturowym, a rozwój imagologii pozwala na 
dalsze badanie tych cech w kontekście kulturowo – li-
terackim. Zaprezentowane w opracowaniu zagadnienia 
wskazują na potrzebę dalszych badań imagologicznych, 
jako że pojęcia narodowości, państwowości i przynależ-
ności podlegają redefi nicji w dzisiejszych czasach, 
a dzieła literackie ukazują te postępujące zmiany 
i kształtują nasz pogląd na współczesne społeczeństwa. 
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Jak długo jesteście w Polsce?
(IY) i (IV): Przyjechaliśmy do Polski 28 
lutego, a więc jesteśmy już w Rado-
miu ponad cztery miesiące. Nasz staż 
zaczynał się w pierwszym tygodniu 
marca. 

Dlaczego przyjechaliście do Rado-
mia? 
IV: Przyjechałem do Radomia na 
staż. Na niektórych greckich uniwer-
sytetach obowiązkowe jest odbycie 
6-miesięcznego stażu, aby móc 
ukończyć studia. Dzięki programowi 
Erasmus+ była to najlepsza okazja 
do odbycia stażu za granicą. Dla-
czego wybrałem Radom? Głównym 
powodem, są bardzo dobre relacje, 
jakie ma UTH w Radomiu z Między-
narodowym Uniwersytetem Greckim. 
Ja i mój kolega komunikowaliśmy się 
z prof. Krzysztofem Górskim, który 
bardzo nam pomógł w realizacji 
naszego stażu. Ponadto Wydział 
Mechaniczny ma bardzo innowacyj-
ny sprzęt laboratoryjny. Byłem więc 
podekscytowany wiedzą, jaką mogę 
tu zdobyć.

IY: Jestem na ostatnim semestrze 
studiów na Greckim Uniwersytecie 
Inżynierii Pojazdowej i musiałem od-
być półroczny staż, aby móc ukończyć 
studia. Skorzystałem więc z okazji, 

Na naszym Uniwersytecie przebywało dwóch studentów z Grecji - Ioannis Vakalis i Ioannis Yfanti s. 
W ramach programu Erasmus+ odbyli półroczny staż na Wydziale Mechanicznym. W rozmowie z redak-
cją „Kuriera Uniwersyteckiego” mówią o swoim pobycie w Radomiu, o korzyściach ze stażu, relacjach 
z naszymi wykładowcami i studentami, a  także, jak pozytywnie zaskoczył ich Radom.  

„Zaskoczyło nas, jak dobrze zorganizowane i nowoczesne jest to miasto (Radom – przyp. red.). 
(…) Nawet sposób, w jaki działa w nim transport, jest czymś godnym podziwu.”

IDEALNE MIEJSCE 
NA PRAKTYKĘ

(z Ioannisem Vakalisem (IV) i Ioannisem Yfanti sem (IY) rozmawiają Wojciech Bielawski 
i Monika Bielawska-Giżka)

aby odbyć tę praktykę w ramach 
programu Erasmus+. Wybrałem ten 
konkretny wydział w Radomiu, po-
nieważ byłem pod dużym wrażeniem 
sprzętu i laboratoriów, które są tutaj 
do celów edukacyjnych. 

Jak zostaliście przyjęci przez wykła-
dowców i studentów? 
IV: Spotkanie tutejszych nauczycieli 
było bardzo miłym doświadczeniem, 
ponieważ większość z nich była 

bardzo przyjacielska i pomocna 
we wszystkim. To było tak, jakby 
na nas czekali, czuliśmy się bar-
dzo dobrze przyjęci. Jeśli chodzi 
o studentów, sprawy wyglądały ina-
czej. Trochę trudno było spotkać się 
z nimi, ponieważ nie braliśmy udziału 
w wykładach. Ale oczywiście studenci 
byli też bardzo uprzejmi, pomocni 
i przyjaźni, z wieloma z nich jesteśmy 
w kontakcie. 

od lewej: Ioannis Vakalis, Wojciech Bielawski i Ioannis Yfanti s 
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IY: Powiedziałbym, że powitanie przez 
koordynatora programu Erasmus+,  
prof. Krzysztofa Górskiego i oczywiście 
innych profesorów na tym wydziale 
było takie, że lepszego, nie mogłem 
sobie wyobrazić. Kiedy tu byliśmy, 
spotkaliśmy kilku młodych ludzi, którzy 
są studentami tego wydziału i przyjęli 
nas wspaniale, byli bardzo chętni do 
pomocy we wszystkim. 

Czy studiowanie w Polsce różni się 
od studiowania w Grecji?
IV: W Grecji mamy trochę inny spo-
sób studiowania, ale wiedza, którą 
otrzymuje student, jest taka sama. 
Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie 
zbyt dokładnie, ponieważ nie uczest-
niczyliśmy w zajęciach i wykładach. 
Nasz staż nie przewidywał tego typu 
zajęć. 

IY: Zapytałem profesorów o kilka 
rzeczy, np. jak prowadzone są zajęcia 
na uczelni? Bazując na tych informa-
cjach, powiedziałbym, że kursy tutaj 
są dość podobne do zajęć na  naszej 
uczelni technicznej w Grecji. Czyli  są 
wykłady teoretyczne, a także wy-
kłady laboratoryjne. Różnica, którą 
dostrzegam, to u was jest więcej 
zajęć laboratoryjnych, ponieważ ma-
cie bardzo nowoczesne laboratoria 
w porównaniu z naszymi w Grecji. 

Co dał Wam pobyt w Polsce? Co 
zyskaliście będąc tutaj? 
IV: To bardzo interesujące pytanie. 
Przede wszystkim mój pobyt w Polsce 
zmienił mnie jako osobę. Stałem się 
bardziej cierpliwy i kompromisowy, 
np. nigdy wcześniej nie mieszkałem 
ze współlokatorem. Po drugie, zdoby-
łem duże doświadczenie na waszym 
Uniwersytecie, ponieważ nauczyłem 
się pracować z wieloma różnymi, 
nowoczesnymi urządzeniami. Myślę 
więc, że to są dwie najważniejsze 
rzeczy, których nauczyło mnie to do-
świadczenie.

IY: Spotkałem tu w Polsce ludzi w róż-
nym wieku i mogłem zrozumieć wiele 
rzeczy na ich temat, ich sposobu życia, 

zabawy, ich tradycji, ich zwyczajów, 
a także jak bardzo są gościnni i co my-
ślą o kraju takim, jak Grecja. Zyskałem 
bardzo dużo w trakcie tych kilku  mie-
sięcy tutaj. Od prostych chwil zabawy 
na wielu polskich imprezach, poprzez 
wiele atrakcji, które naprawdę są 
niezliczone.  Starałem się zobaczyć 
jak najwięcej, po krajobrazy czy par-
ki, które w Polsce są godne podziwu. 
Mówiąc dokładniej, miałem okazję 
zwiedzić zupełnie nowy kraj i poznać 
go najlepiej, jak potrafi łem. Polska 
to kraj znacznie wyżej notowany 
w Europie niż Grecja. 

Czy planujecie ponownie przyjechać 
do Radomia? 
IV: Tak, oczywiście. Na pewno od-
wiedzę Polskę ponownie, ponieważ 
mam wiele rzeczy do zrobienia 
i wiele miejsc do zobaczenia. Myślę 
o przyjeździe do pracy w Warszawie 
za kilka lat, więc na pewno będę zno-
wu w Radomiu. 

IY: Mógłbym z całą pewnością po-
wiedzieć, że chciałbym wrócić do 
Radomia, ale w moim życiu dzieje się 
tak dużo, że nie wiem, czy tak się sta-
nie. Oczywiście nigdy nie mów nigdy. 
Niemniej jednak jest to miasto, które 
na pewno zapadnie mi w pamięć 
wraz z ludźmi,  których tu poznałem. 
Być może wcześniej, czy później tra-
fi ę  tutaj kiedyś w przyszłości. Wiem 
tylko, że było to idealne miejsce na 
niezapomnianą praktykę za granicą. 

Co cię zaskoczyło podczas pobytu 
w Radomiu? 
IV: Wiele rzeczy mnie zaskoczyło 
w Polsce. Jedzenie jest inne, ludzie 
mają bardzo odmienną kulturę, któ-
rej warto się nauczyć. Jestem pełen 
podziwu, jak dobrze zorganizowany 
i nowoczesny jest Radom.  

IY: To, co mnie pozytywnie zaskoczyło 
w całej Polsce, to budowa miast, która 
została wykonana tak dobrze i nowo-
cześnie, że wydaje się, że znajdujesz 
się w kraju, który rozwija się bardziej 
niż dynamicznie. Nawet sposób, w jaki 

działa transport jest czymś godnym 
podziwu. Poza tym zaskoczyła mnie 
cena produktów w stosunku do kwoty 
polskiej pensji. To pokazuje, że być 
może gospodarka tego kraju jest dość 
zrównoważona. 

Powiedzcie nam coś o sobie. 

Ioannis Vakalis - Urodziłem się na wy-
spie na Morzu Egejskim Północnym 
w Grecji, zwanej Lesbos. Mieszkałem 
tam do 18 roku życia, potem pojecha-
łem na studia do Salonik. Przyzwy-
czaiłem się do samodzielnego życia 
a kultura tego miasta mi się spodo-
bała. Myślę, że Saloniki to najlepsza 
opcja na studia ze względu na dobre 
uniwersytety i przyjemny sposób 
życia dla studentów. Moje plany na 
przyszłość to powrót do Salonik na 
studia magisterskie, a następnie zdo-
bycie doświadczenia w pracy w jakiejś 
fi rmie. Potem pomyślę o ponownym 
wyjeździe za granicę (może do Pol-
ski) dla poszerzenia swojej wiedzy 
i doświadczenia zawodowego. 

Ioannis Yfanti s - Pochodzę z Grecji 
i mam 23 lata. Zdecydowałem się 
podążać ścieżką inżynierii, a zwłasz-
cza pojazdów, na długo przed zda-
niem matury. Jednym z głównych 
powodów, dla których pokochałem 
inżynierię, jest kontakt, jaki miałem 
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z samochodami wyścigowymi za po-
średnictwem mojego ojca biorącego 
udział w wyścigach (i oczywiście jed-
nego z moich największych nauczy-
cieli inżynierii, jakich kiedykolwiek 
miałem). To sprawiło, że chciałem 
dowiedzieć się więcej o sportach 
motorowych i oczywiście o pojazdach 
rajdowych. Poza tym marzyłem, aby 
zdobyć wiedzę, aby rozwijać i ulep-

szać nasze rajdy, wyścigi i samochody 
rajdowe i wyścigowe. Więc mój staż 
w Polsce to kawał doświadczenia 
z dużą ilością sprzętu laboratoryjnego 
związanego z inżynierią, z którego na 
pewno będę korzystał w przyszłości. 
Moje plany na najbliższą przyszłość 
to rozpoczęcie „podyplomowej” 
kariery w fi rmie zajmującej się tym, 
co znam i kocham, a później może 

dostanę możliwość pracy w fi rmie, 
która bierze udział w wyścigach, 
a głównie w rajdach.

Miło było Was poznać. Dziękujemy 
za wywiad i do zobaczenia ponownie 
w Radomiu.  

z I. Vakalisem (IV) i I. Yfanti sem 
(IY) rozmawiali W. Bielawski 

i M. Bielawska-Giżka

Nasi goście przyjechali z  Inter-
national Hellenic University oraz 
University of Craiova. Są to jedne 
z najlepszych uczelni w Grecji oraz 
w Rumunii. Do międzynarodowe-
go zespołu dołączyli nasi studenci 
z Wydziału Transportu, Elektrotech-
niki i Informatyki (WTEiI) oraz z Wy-
działu Mechanicznego (WM). 

UTH Radom jest partnerem 
międzynarodowego konsorcjum re-
alizującego projekt Edrivetour. Jego 
celem jest zaoferowanie studentom 
możliwości uzyskania dodatkowych 
kompetencji inżynierskich w zakresie 
szeroko rozumianej elektromobil-
ności.

Przez dwa tygodnie europejski 
team wspólnie doskonalił swoje 
kompetencje w zakresie pojazdów 
samochodowych i elektromobilności. 
Zajęcia odbywały się w laboratoriach 
Katedry Pojazdów Samochodowych 
oraz Katedry Mechaniki Stosowanej 
i Mechatroniki na Wydziale Mecha-
nicznym. Uzupełnieniem zajęć był  

Kolejny etap europejskiego projektu

E- DRIVETOUR 
W UTH RADOM

Po wielu miesiącach przygotowań odbyła się w UTH Radom praktyczna część europejskiego projektu 
Edrivetour. Od 9 maja 2022 roku gościliśmy w naszej uczelni 33 zagranicznych studentów i wykładow-
ców. 

Przed wizytą w Radomiu uczestnicy E-Drivetour spotkali się w Salonikach na kolejnym etapie 
projektu. Na zdjęciu: Krzysztof Górski (w środku) w towarzystwie studentów UTH Radom 

przed pomnikiem Arystotelesa w Salonikach

m.in. pojazd elektryczny zbudowany 
przez członków Studenckiego Koła 
Naukowego „Turbodoładowani”. 
Studenci mieli również możliwość 

przetestowania elektrycznej hulaj-
nogi skonstruowanej przez Macieja 
Barcikowskiego – studenta WTEiI.
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Laboratoria i wykłady wzbogaco-
no innymi atrakcjami, sprzyjającymi 
integracji. Zespół Edrivetour uczest-
niczył w wycieczce do Kazimierza 
Dolnego. Wiele radości uczestnikom 
projektu sprawiły symulatory zde-
rzenia czołowego oraz dachowania, 
które zostały zbudowane przez stu-
dentów studiujących na WM kieru-
nek Samochody i bezpieczeństwo 
w transporcie samochodowym. 
Zwieńczeniem projektu była impre-
za Erasmus+ Party zorganizowana 
w klubie studenckim „Alibi”. 

Nasi goście z Grecji i Rumunii 
podkreślali znakomite warunki stu-
diowania, które oferuje UTH Radom. 
Równie wysoko ocenili warunki 
zakwaterowania w akademikach 
i nowoczesne laboratoria skupione 
w jednym kampusie. Dużo zieleni, 
ukwiecone parki oraz brak nadmier-
nego, miejskiego hałasu – to zalety 
Radomia i naszej uczelni, podkreślali 
studenci i wykładowcy z zaprzyjaźnio-
nych, zagranicznych uniwersytetów. 

Należy przypomnieć, że pierwszy 
kurs odbył się w Salonikach na prze-
łomie marca i kwietnia 2022 roku. 
Uczestniczyło w nim kilku studen-
tów UTH Radom, reprezentujących 
Wydział Mechaniczny oraz Wydział 
Transportu, Elektrotechniki i Infor-
matyki. W skład międzynarodowej 
grupy nauczycieli, odpowiedzialnych 
za realizację kursu w Salonikach, we-
szło dwóch nauczycieli UTH Radom: 
dr hab. inż. Andrzej Puchalski, prof. 
UTH Rad. oraz dr hab. inż. Iwona 
Komorska, prof. UTH Rad. Koordy-
natorem projektu jest dr hab. inż. 
Krzysztof Górski, prof. UTH Radom, 
który w Salonikach spotkał się z na-
szymi studentami.  W kolejnym eta-
pie projektu Edrivetour, nasi studenci 
odbędą dwutygodniową praktykę 
zawodową w wybranym przez siebie 
przedsiębiorstwie z Grecji, Włoch, 
Belgii oraz Bułgarii.  

Wojciech Bielawski            

Inauguracja projektu E-drivetour

E-drivetour – warsztaty

Symulator zderzenia czołowego
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III Konferencja z cyklu „Zdrowie w przestrzeni 
publicznej” pt. ”Zdrowie a środowisko”

9. kwietnia 2022 roku

Organizatorem konferencji było 
Studenckie Koło Naukowe „Medycy-
na Laboratoryjna” przy WNMiNoZ.   
Opiekunem Koła jest dr n. med.
Anna Szade-Klimasińska a jego kie-
rownictwo tworzą studenci kierunku 
lekarskiego przy WNMiNoZ: Dominik 
Uliszewski, Ola Laskowska, Klaudia 
Kułak, Klaudia Arciszewskai i do nie-
dawna Mateusz Dobosz.

W programie konferencji przed-
stawiono istotne problemy zdro-
wotne zależne od czynników środo-
wiskowych z punktu widzenia klini-
cystów oraz studentów kierunków 
lekarskiego i pielęgniarskiego. Swoje 
wystąpienia mieli: 
1.  prof. dr hab. n. med. Morshed 

Kamal, specjalista otolaryngologii, 
kierownik Klinicznego Oddziału 
Otolaryngologii i Onkologii Laryn-
gologicznej w MSZS w Radomiu 
„Udział czynników środowisko-
wych w eti opatogenezie nowo-
tworów głowy i szyji”.

2.  prof. dr hab. n.med. Janina Łucja 
Grzegorczyk, specjalista w dzie-
dzinie mikrobiologii, immunologii 
i alergologii – „Ksenobiotyki”, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 

3. dr hab. n.med. Joanna Jońska-
Gmyrek, prof. UTH Rad., specja-
lista radioterapii onkologicznej 
II stopnia, specjalista onkologii kli-
nicznej – „Nieodpowiednia dieta, 
otyłość, nikotynizm jako czynniki 
nowotworzenia”,  Radomskie 
Centrum Onkologii

4. dr n. med. Marek Posobkiewicz, 
spec. wojskowej medycyny mor-
skiej i tropikalnej, główny inspek-
tor sanitarny w latach 2012-2018 
– „Covid-19 - diagnostyka, leczenie 
i profi laktyka. historia pandemii 
i perspektywa na przyszłość”.

W panelu wystąpień studenckich 
przedstawiono następujące prace:
1. „Czynniki ryzyka oraz profi laktyka 

nowotworów złośliwych skóry” –                                  
Barbara Bartnicka,Kinga Bodziony, 
Kinga Filip, Grzegorz Sochań.

2. „Choroby neurologiczne w prze-
strzeni publicznej- wpływ środowi-
ska na rozwój choroby Alzheimera” 
– Klaudia Kułak, Izabela Sztybór.                                                                                                                            

3. „Drobnocząsteczkowe zanieczysz-
czenia powietrza zagrożeniem dla 
zdrowia i życia człowieka” –  Emi-
lia Chodyra, Wiktoria Dróżdż

4. „Związek między czynnikami śro-
dowiskowymi a występowaniem 
raka żołądka - opis przypadku” – 
Izabela Sztybór, Klaudia Kułak

5. „Wpływ pandemii Covid-19 na 
układ ruchu człowieka” – Wero-
nika Słowińska, Julia Gadomska, 
Maciej Jamróż

6. „Wpływ dymu tytoniowego na 
organizm człowieka” –  Katarzyna 
Wieczorek, Karolina Bagińska, 
Dawid Kacprzyk. 

Czynniki środowiskowe powo-
dują zagrożenie zdrowia ludzkiego. 
Najczęściej są to czynniki o niskim 
natężeniu, które działają przez długi 
czas . Mają one wpływ na zdrowie 
ludzkie, a  ich skutki zdrowotne  
pojawiają się po dłuższym okresie 
ekspozycji. Szkodliwe czynniki śro-
dowiskowe związane są z reguły z 
formami aktywności ludzkiej, m.in. 
takimi jak: nikotynizm, przemysłowe 
zanieczyszczenia, praca w szkodli-
wych warunkach, nadużywanie alko-
holu, niewłaściwa dieta, stres. 

Najgroźniejsze problemy zdro-
wotne wynikające z zagrożeń śro-
dowiskowych to przede wszystkim 
nowotwory, schorzenia układu krą-
żenia, ograniczenia socjalno-bytowe. 
Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom 
zdrowotnym, oprócz likwidowania 
zanieczyszczeń, społeczeństwo po-
winno być świadome, jakie czyn-
niki szkodliwe można eliminować 
w programach socjalno-bytowych 

i w sposób indywidualny z życia co-
dziennego. Tym samym może się to 
przyczynić do promowania pozytyw-
nych zmian zdrowotnych i społecz-
nych oraz wzmocnienia norm so-
cjalnych opierających się na uznaniu 
zdrowia za najwyższą wartość.

(oprac. Wojciech Bielawski 
na podst. materiałów otrzymanych 

od Anny Szade-Klimasińskiej)

(od red.): dr n. med. Anna Szade-Klimasiń-
ska – jest absolwentką Śląskiej Akademii 
Medycznej – Wydziału Farmacji i Wydziału 
Lekarskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych 
na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła również 
studia podyplomowe  organizowane przez Die 
Akademie für Führungskräft e der Wirtschaft  
w  Bad Harzburg i Akademię Ekonomiczną 
w Katowicach oraz Prawo zamówień publicz-
nych na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. Jej specjalizacje zawodo-
we to diagnostyka w zakresie analityki klinicz-
nej, zdrowie publiczne, biochemia kliniczna 
oraz farmacja. W pracy zawodowej przez 
18 lat pracowała dla dużych korporacji far-
maceutycznych międzynarodowych i polskiej, 
odbywając staże zawodowe w Niemczech. 
W ramach współpracy z NFZ zajmowała się 
nadzorem nad obrotem lekami. Równolegle 
do pracy zawodowej  od 13 lat  zajmuje się 
pracą dydaktyczną na uczelniach medycz-
nych oraz w latach 2008/2009 i 2011/2012 
prowadziła wykłady na Wydziale Prawa 
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W swoim dorobku zawodowym ma 13 letni 
okres doświadczenia w pracy w ochronie zdro-
wia, pracując w szpitalach i przychodniach 
na terenie Śląska. Obecnie jest adiunktem 
na kierunku lekarskim WNMiNoZ Uniwer-
sytetu Technologiczno-Humanistycznego 
w Radomiu. 
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Konferencja odbyła się w try-
bie zdalnym za pomocą platformy 
MS Teams. Jej organizatorem było 
Studenckie Koło Naukowe Admini-
stratywistów ,,SKAUTH’’, działające 
przy Wydziale Prawa i Administracji 
UTH Rad. Celem konferencji było 
omówienie ogólnych, systemowych 
zasad prawa administracyjnego, 
ich charakter i znaczenie, a także 
konstrukcji nadużycia prawa. Uwaga 
została poświęcona również doko-
nywanym zmianom, które dotyczą 
m.in. praw: administracji skarbowej, 
oświatowego, ochrony środowiska, 
budowlanego czy planowania i zago-
spodarowania przestrzennego.

Podczas obrad została przeprowa-
dzona sesja plenarna oraz trzy panele 
dyskusyjne. W sesji plenarnej, której 
przewodniczyła dr hab. Joanna Smarż, 
prof. UTH Rad. - dziekan WPiA, uczest-
nicy wysłuchali wystąpień: dra Pawła 
Świtala z UTH Rad. „Realizacja zasady 
subsydiarności w praktyce działania 
administracji samorządowej”, dra Pio-
tra Kobylskiegoz UTH Rad. „Instytucja 
ponaglenia. Teoria a praktyka”, mgra 
Michała Warzyckiego z UJ „Wniosek 
o ponowne rozpatrzenie sprawy 
w kontekście zasady dwuinstancyjno-
ści postępowania administracyjnego”, 
dr Karoliny Muzyczka z Kolegium 
Jagiellońskiego - Toruńskiej Szkoły 
Wyższej „Klauzula generalna interesu 
społecznego a słuszny interes oby-
wateli w postępowaniu administra-
cyjnym” oraz dr Katarzyny Mełgieśz 
UTH Rad. „Zasady sukcesji uprawnień  
administracyjnych w przypadku zmian 
podmiotowych na gruncie Kodeksu 
spółek handlowych”.

Moderatorem sesji pierwszej 
była mgr Emilia Gulińska z Katedry 
Prawa Administracyjnego i Nauki 
o Administracji WPiA, w tej części 
konferencji swoje wystąpienia za-

Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Zasady 
prawa administracyjnego. Teoria a praktyka’’

Radom, 28. kwietnia 2022 roku

prezentowali: dr Iwona Warchoł, 
UTH Rad., „Zasada Pomocniczości 
w Pomocy Społecznej”; mgr Paulina 
Zadykowicz, Uniwersytet w Białym-
stoku, „Zasada względnej stabilizacji 
imion i nazwisk w świetle orzecznic-
twa sądowego”; Paweł Czyszkowski, 
UWr., „Realizacja zasady przeko-
nywania w kontekście stabilności 
orzecznictwa organów administracji 
skarbowej”, mgr Sebasti an Juszczak, 
UW, „Istota oraz granice zasady wol-
ności budowlanej - uwagi praktycz-
ne”; mgr Przemysław Mroczkowski, 
UW, „Zasada równowagi interesów 
w postępowaniu administracyjnym 
w przymusowej restrukturyzacji 
banków”; mgr Łukasz Nasiadka, Uni-
wersytet w Białymstoku, „Niektóre 
z konsekwencji stosowania zasady 
korzystnej interpretacji przepisów 
prawnych - refl eksje na podstawie 
art. 7a k.p.a”.

Dr Monika Żuchowska-Grzywacz 
z Katedry Prawa Publicznego WPiA, 
była moderatorem sesji drugiej, 
w której udział wzięli: Miłosz Wojt-
czak, UW-M, „Znaczenie zasady 
procesowej in dubio pro libertate 
w przepisach Kodeksu postępowania 
administracyjnego”; SaosanJoubar, 
UMCS, „Zasada pogłębiania zaufania 
w praktyce”; Karol Kopczyński, UW, 
„Realizacja zasady udziału czynnika 
obywatelskiego w administracji 
państwowej w II Rzeczypospolitej 
na podstawie prawodawstwa ruchu 
drogowego”; Dominik Tonicki, UKSW, 
„Zasada decentralizacji w świetle za-
sady subsydiarności i zasady państwa 
unitarnego”; Łukasz Sitkowski, UKSW, 
„Aksjologia zasady zaufania obywa-
tela do administracji publicznej”; 
Karol Kuśnierz oraz Sylwia Moczulska, 
UMCS, „Znaczenie zasady praworząd-
ności przy wydawaniu decyzji admi-
nistracyjnej”; Paweł Jochymczyk, UW, 

„Ograniczenia   w zagospodarowaniu 
terenów kolejowych, a obowiązki 
jednostek samorządu terytorialne-
go”; Jakub Andrzej Kuś, UW, „Zasada 
poszanowania uzasadnionych intere-
sów osób trzecich w prawie budow-
lanym”; Katarzyna Zaborek, UKSW 
„Zasada ekonomiki procesowej 
w kontekście postępowań sądowo 
administracyjnych”.

Sesję trzecią poprowadził mgr 
Bartłomiej Składanek z Katedry Teorii, 
Historii i Filozofi i Prawa WPiA, zosta-
ły w niej zaprezentowane referaty 
autorstwa: Klaudii Dworakowskie-
j(UTH Rad.) „Wpływ informatyzacji 
na zasadę pisemności w postępo-
waniu administracyjnym”; Weroniki 
Magnowskiej (UTH Radom) Istota 
zasady legalizmu w postępowaniu 
administracyjnym; Angeliki Wydry-
(UTH Rad.) „Pojęcie strony w rozu-
mieniu art. 28 k.p.a. - naruszenie 
interesu prawnego jako podstawa 
skargi do WSA”; Zuzanny Maj (UTH 
Rad.) „Realizacja i naruszenia zasady 
pogłębiania zaufania w orzecznictwie 
sądów administracyjnych”; mgra Bar-
tłomieja Składanka (KUL/UTH Rad.) 
„Czynnik obywatelski w sądownic-
twie II Rzeczypospolitej”; mgr Emilii 
Gulińskiej (UTH Rad.) „Pewność pra-
wa jako konstytucyjna podstawa za-
sady pogłębiania zaufania obywateli 
do organu władzy publicznej”; mgr 
Marii Stepień (KUL) „Zasada ochrony 
interesów w toku na tle zmian KPA 
z września 2021 roku”; Pauliny Kubas 
(URz.) „Zasada kompetencyjności”; 
Mikołaja Wolanina (UW) „Zasada 
wyłączności ustawy a ograniczający 
prawa i wolności katalog otwarty”.

oprac Wojciech Bielawski 
na podst. materiałów otrzymanych 

od Angeliki Wydry - studentki kie-
runków Administracja i Prawo WPiA 

UTH w Radomiu
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Studenci UTH Rad. przygotowali 
4 prace w ramach ginekologicznego 
koła naukowego, którego opiekunem 
jest ginekolog-onkolog dr n. med Szy-
mon Piątek. Zaprezentowano 3 prace 
oryginalne oraz 1 opis przypadku 
klinicznego. 
1) Karolina Karoń, Ewelina Bornio, 

Natalia Szmigielska oraz Krzysztof 
Piątkowski: „Abnormal expression 
of proteins encoded by MMR ge-
nes in endometrial cancer pati ents 
in the Polish populati on.” 

2)  Gabriela Trojan:  „Fert i l i ty-
sparing treatment in the uterine 
sarkoma.” 

3)  Gabriela Trojan: „Knowledge 
of Polish women about safety 
of medications taken during 
pregnancy”. 

4)  Natalia Szmigielska, Karolina Ka-
roń, Ewelina Bornio: „Pulmonary 
benign metastazing leiomyoma: 
case report”.  

Praca oryginalna dotycząca nie-
prawidłowej ekspresji białek od-
powiedzialnych za naprawę DNA 
(„Abnormal expression of proteins 
encoded by MMR genes in endome-
trial cancer pati ents in the Polish po-
pulati on”) została wyróżniona przez 
komisję naukową i zajęła 3. miejsce.

Wojciech Bielawski

Wyróżniona praca

SUKCES NA KONFERENCJI

W dniach 6-8 maja 2022 roku studenci kierunku lekarskiego brali udział w międzynarodowej konferencji 
naukowej WIMC (Warsaw Internati onal Medical Congress). Była to już 17. edycja konferencji, na której 
młodzi naukowcy z różnych krajów prezentowali wyniki swoich badań. 

Autorzy wyróżnionej pracy 
(od lewej:) Ewelina Bornio, 
Karolina Karoń, 
Natalia Szmigielska 
oraz Krzysztof Piątkowski

Prelegentką wyróżnionej pracy 
była Karolina Karoń  
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Organizatorem konferencji było 
Studenckie Koło Naukowe Kultury 
i Sztuki „Nowy Świat” działające 
przy Wydziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu. Opiekunem 
koła jest dr Piotr Kobielski. Konfe-
rencja odbyła się w trybie zdalnym 
za pomocą platf ormy MS Teams.

Celem organizacji konferencji 
było omówienie aktualnych proble-
mów prawa własności intelektualnej, 
oceny istniejącego stanu oraz zapro-
ponowanie zmian, które przyczyniły-
by się do lepszego zrozumienia i funk-
cjonowania regulacji poświęconych 
własności intelektualnej we współ-
czesnym świecie. Uwaga została 
poświęcona również badaniu relacji 
zachodzących pomiędzy państwem 
a ochroną własności intelektualnej. 

Wydarzenie stanowiło płasz-
czyznę spotkania zarówno przedsta-
wicieli nauk prawnych oraz innych 
dyscyplin naukowych, jak i przedsta-
wicieli praktyki. Uroczystego otwar-
cia konferencji dokonała dziekan 
Wydziału Prawa i Administracji UTH 
w Radomiu – dr hab. Joanna Smarż, 
prof. UTH w Radomiu. W konferencji 
uczestniczyli przedstawiciele z nastę-
pujących ośrodków naukowych: Uni-
wersytetu Technologiczno-Humani-
stycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu, Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Uniwersytetu Humanistycz-
no-Przyrodniczego im. Jana Długosza 
w Częstochowie, Uniwersytetu War-
szawskiego, Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Akademii Leona 
Koźmińskiego w Warszawie, Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie-

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
pt. „Współczesne wyzwania ochrony 

własności intelektualnej”
18. maja 2022 roku.

go w Olsztynie, Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Konferencji patronowali: JM 
Rektor UTH Rad. prof. dr hab. Sła-
womir Bukowski, dziekan Wydziału 
Prawa i Administracji UTH Rad. dr 
hab. Joanna Smarż, prof. UTH Rad., 
dziekan Wydziału Sztuki UTH Rad., 
prof. dr hab. Andrzej Markiewicz, 
dziekan Rady Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Kielcach, radca prawny 
Andrzej Głogowski, dziekan Okrę-
gowej Rady Adwokackiej, adwokat 
Marek Jagielski oraz Radio Rekord 
Radom. 

(oprac. Wojciech Bielawski 
na podst. materiałów otrzymanych 

od dr. Piotra Kobylskiego)

(od red.): Piotr Kobylski – doktor nauk spo-
łecznych w dyscyplinie naukowej – nauki 
prawne, radca prawny. Adiunkt w Katedrze 
Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu. Absolwent Katolickiego Uniwer-

sytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. 
Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za wybitne osiągnięcia. Autor 
publikacji w czasopismach naukowych z za-
kresu nauk prawnych m.in. „Roczniki Nauk 
Prawnych”, „Przegląd Prawa Publicznego”, 
współorganizator i czynny uczestnik licznych 
konferencji o zasięgach ogólnokrajowym 
i międzynarodowym. Obszar zainteresowań 
naukowych Piotra Kobylskiego to prawo ad-
ministracyjne i prawo fi nansowe.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała dziekan Wydziału Prawa i Administracji 
dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH Rad.
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Seminarium zostało zorganizo-
wane przez studentów oraz opie-
kunów Studenckich KółNaukowych: 
„Niebanalni” oraz „Nowoczesne 
Pielęgniarstwo”, działających przy Ka-
tedrze Pielęgniarstwa, Wydziału Nauk 
Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Jego 
uczestnikami byli studenci z Polski 
oraz z: Grecji, Turcji i Czech. Honoro-
wy patronat naukowy w powyższym 
wydarzeniu objął dziekan Wydziału 
Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 
dr hab. n. med. Leszek Markuszewski, 
prof. UTH Rad.

Seminarium rozpoczęło się 
wykładem pt. Wielokulturowość 
jako wyzwanie dla pielęgniarstwa, 
a prelegentem była dr Maria Gagac-
ka, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości 
Kształcenia, socjolog, wieloletni 
adiunkt Katedry Nauk o Państwie 
i Polityce Społecznej UTH Rad. Przed-
stawiła istotne zagadnienia obejmu-
jące pojęcie wielokulturowości, zja-
wisko szoku kulturowego -  jego fazy 
i symptomy, a także problemy, z któ-
rymi pielęgniarka może spotkać się 
w pracy z imigrantami. Zaprezentowa-
ła systemy ochrony zdrowia w innych 
krajach oraz trudności adaptacyjne 
pielęgniarek w kontekście mobilności 
i podjęcia pracy za granicą.  

Wygłoszono łącznie 18 refe-
ratów. Prezentowane przez stu-
dentów zagadnienia związane były 
z: pielęgniarstwem wielokulturo-
wym, komunikacją w zespołach 
interdyscyplinarnych, wpływem 
kompetencji zawodów medycz-
nych, a barierami komunikacyjnymi, 
pielęgniarką imigracyjną, odwagą 
moralną studentów pielęgniarstwa 
w warunkach klinicznych, empati ą, 
opieką zdrowotną nad świadkami Je-

II Międzynarodowe Seminarium Naukowe 
Studentów „Pielęgniarstwo międzykulturowe

w opiece zdrowotnej
Radom, 20. maja 2022 roku

howy oraz pacjentami wyznającymi: 
prawosławie, islam, grekokatolicyzm 
oraz protestantyzm. 

Moderatorkami seminarium były 
studentki pielęgniarstwa, Zarządu 
SKN: Niebanalni” oraz „Nowoczesne 
Pielęgniarstwo”: Marta Kruszewska, 
Natalia Wlazło, Milena Dudela oraz 
Natalia Gąszczyk, które w sposób 
profesjonalny prowadziły obrady. 
Serdecznie podziękowania student-
kom za przygotowanie seminarium, 

wysoki poziom prezentowanych 
wystąpień złożyły opiekunki Studenc-
kich Kół Naukowych: „Niebanalni”- 
dr n. biol. inż. Mariola Mendrycka 
i „Nowoczesne Pielęgniarstwo” - dr n. 
o zdr. Dorota Trybusińska, dr n. o zdr. 
Małgorzata Chmielewska. 

(oprac. Wojciech Bielawski
na podst. materiałów otrzymanych 

od dr n. biol. inż. M. Mendryckiej)
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Trzecia edycja konferencji stu-
denckiej PHILCON jest inicjatywą 
Koła Naukowego Anglistów UTH 
Radom, działającego pod opieką 
dr Ewy Klęczaj-Siary (zdjęcie drugie 
od góry) w Katedrze Neofi lologii 
Wydziału Filologiczno-Pedagogicz-
nego.

Konferencję uroczyście otwo-
rzyli JM Rektor UTH prof. dr hab. Sła-
womir Bukowski oraz dziekan Wy-
działu Filologiczno-Pedagogicznego 
prof. dr hab. Dariusz Trześniowski. 
Partnerem wydarzenia było Amery-
kańskie Centrum Kultury i Informacji 
-  American Corner Radom, które od 
dziesięciu lat współpracuje z Kołem 
Naukowym Anglistów.

Głównym tematem konferencji 
były zmiany w metodologii naucza-
nia języków  obcych, a także trans-
formacje kulturowe i społeczne 
w USA i w Wielkiej Brytanii.

Zaprezentowano dwa wykłady 
plenarne. Pierwszy wygłosił prof. Leo 
Schmitt  – amerykański stypendysta 
English Language Fellow z USA. Jego 
rozważania na temat zmian eduka-
cyjnych w dobie pandemii, nowych 
metod nauczania języków obcych, 
a także ważnej roli nauczyciela wy-
wołały interesujące dyskusje i ko-
mentarze. Drugi wykład plenarny 
wygłosił dr James Dale, wykładowca 
UTH Rad. Na przykładzie kariery mu-
zycznej Davida Bowie omówił  zna-
czące zmiany kulturowe w Wielkiej 
Brytanii w ciągu ostatnich dekad.

Pozostałe prezentacje wygłosi-
li studenci oraz absolwenci naszej 
uczelni, a także uczelni zagranicz-
nych. W sekcji kulturoznawczej zo-
stały omówione następujące tema-
ty: przestępczość wśród Afroame-
rykanów, problemy czarnoskórych 
chłopców w USA, działalność gan-
gów w USA, relacje Stanów Zjedno-

MIĘDZYNARODOWA 
KONFERENCJA STUDENCKA 
PHILCON 2022

czonych z Koreą Południową, a także 
zmieniający się wizerunek miasta 
Birmingham w Wielkiej Brytanii. 
Sekcja literaturoznawcza została po-
święcona literaturze elektronicznej 
oraz intertekstualności we współ-
czesnej literaturze fantastycznej. 
W sekcji metodycznej zostały omó-
wione badania nad grami kompute-
rowymi jako przestrzeni oferującej 
nowe możliwości rozwijania umie-
jętności językowych.

Konferencja była doskonałą 
okazją dla studentów naszego Uni-

wersytetu, a także uczelni zagranicz-
nych, do wymiany doświadczeń oraz 
dzielenia się wynikami prac badaw-
czych. W gronie ponad stu pięćdzie-
sięciu jej uczestników byli studenci 
i wykładowcy Katedry Neofi lologii  
Wydziału Filologiczno-Pedagogicz-
nego, a także absolwenci naszej 
uczelni i interesariusze. 

(oprac. Wojciech Bielawski 
na podst. materiałów otrzymanych 

od dr Ewy Klęczaj-Siary)

2. czerwca 2022 roku
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Spotkanie zorganizowane zosta-
ło przez dr Iwonę Gryz (Katedra Neo-
fi lologii, UTH Radom). Anglojęzyczne 
warsztaty metodyczne, przybliżające 
tradycje i zwyczaje wielkanocne 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Północnej Irlandii, promo-
wała dr Agata Buda, prodziekan Wy-
działu Filologiczno-Pedagogicznego. 
Przybyli goście zostali powitani przez 
studentów drugiego stopnia kierunku 
nauczycielskiego oraz zachęceni do 
aktywnego i owocnego udziału w 
poszczególnych etapach spotkania 
przewidzianych w programie.

W trakcie zajęć otwartych 
pt.: „Easter in Great Britain”, poru-
szona została tematyka Świąt Wielkiej 
Nocy na wyspach brytyjskich. W spot-
kaniu wzięli udział licealiści z klas 3c 
oraz 3f o rozszerzonym profi lu języka 
angielskiego. Warsztaty metodyczne 
przybliżyły uczniom kulturę, tradycje 
oraz zwyczaje wielkanocne krajów 
anglojęzycznych. Wzięli oni też udział 
w quizie dotyczącym szczegółowych 
tradycji wielkanocnych Anglii, Szkocji, 
Północnej Irlandii oraz Walii. Zdobytą 
wiedzę zaprezentowali w postaci 
tematycznych jajek wielkanocnych, 
na których przedstawili w dowolnej 
formie (hands-on-acti vity) zwyczaje 
i tradycje wielkanocne wybranego 
obszaru, tj. Anglii, Szkocji, Północnej 
Irlandii oraz Walii.

Podczas warsztatów uczniowie 
II LO w Radomiu zostali zapoznani ze 
strukturą naszego uniwersytetu oraz 
przeprowadzony został krótki panel 
dyskusyjny, dotyczący akademickiego 
życia studentów Wydziału Filologicz-
no-Pedagogicznego.

Wojciech Bielawski          

Wielkanoc na wyspach brytyjskich

LICEALIŚCI W ZAJĘCIACH OTWARTYCH
W dniu 12 kwietnia 2022 roku na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym UTH w Radomiu odbyły 
się zajęcia otwarte w ramach zajęć praktycznych Dydaktyki języka angielskiego dla uczniów II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Radomiu. 

Licealiści – uczestnicy zajęć otwartych na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym UTH Rad. 
Pierwsza z prawej dr Iwona Gryz – inicjatorka projektu
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Koło zrzesza studentów kierunku 
Budownictwo. Dofinansowanie w 
kwocie 62 400 zł  zostanie wydatko-
wane na badania nad modyfi kacją 
składu kompozytów cementowych 
produktami pochodzącymi z re-
cyklingu odpadów szklanych. To 
rozwiązanie pozwoli wykorzystać 
odpad szklany w sposób efektywny 
i racjonalny. Studenci zostaną za-
poznani z metodyką badań i obser-
wacji mikrostruktury otrzymanych 
kompozytów – poznają zależności, 
przyczyny i kierunki kształtowania 
się mikrostruktury kompozytów ce-
mentowych. 

Dofi nansowanie studenckiego projektu

PO „TURBODOŁADOWANYCH” 
- „NOWOTECHBUD”

Studenckie Koło Naukowe „NOWOTECHBUD” z Wydziału Mechanicznego uzyskało dofi nansowanie 
w ramach programu „Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje” organizowanego przez  Ministerstwo 
Edukacji i Nauki.

Dzięki projektowi uzyskają możli-
wość rozwoju w zakresie modelowa-
nia i wydruków 3D – będą mogli sa-
modzielnie zaprojektować i wykonać 
formy niezbędne do przygotowania 
próbek, będących zasadniczą częścią 
realizowanego projektu. Badania nad 
właściwościami nowych kompozytów 
mają zostać ukończone w pierwszej 
połowie przyszłego roku. Otrzyma-
ne wyniki badań zaprezentują na 
planowanej w 2023 roku konferencji 
naukowej.                          

Projekt SKN „NOWOTECH-
BUD” został zakwalifikowany jako 
jeden ze 106 projektów wyłonio-

nych spośród 214 Wnioskodawców.
    Wniosek o fi nansowanie projektu 
został przygotowany przez dr inż. Igę 
Jasińską przy wsparciu merytorycz-
nym dr. hab. inż. Krzysztofa Górskie-
go prof. UTH Rad., dr. inż. Marcina 
Migusa (Katedra Komputerowego 
Projektowania Maszyn) oraz dr inż. 
Moniki Jaworskiej-Wędzińskiej (Ka-
tedra Budownictwa). 

Można? – Można!

Wojciech Bielawski

W dniu 26 maja 2022 roku 
studenci IV roku prawa pojechali 
do Sądu Najwyższego, pod opieką 
adw. dr Moniki Strus-Wołos, która 
zorganizowała tę wizytę. Już sam 
monumentalny gmach Sądu Najwyż-
szego i jego niezwykła architektura 
hollu głównego zrobiły na studentach 
ogromne wrażenie. 

Studenci uczestniczyli w dwóch 
rozprawach, którym przewodniczyła 
I Prezes SN, prof. M. Manowska, zaś 

Tam trzeba być

STUDENCI W SĄDZIE NAJWYŻSZYM 
I W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM

 
Studenci Wydziału Prawa i Administracji odwiedzili w ostatnim czasie Sąd Najwyższy i Trybunał Konsty-
tucyjny. Pobyt w tych najważniejszych dla naszego państwa z punktu widzenia prawa instytucjach był 
dla nich niezwykłym wydarzeniem.  

w składzie byli Prezes Izby Cywilnej, 
prof. J. Misztal-Konecka oraz prof. UW 
M. Krajewski. Obie dotyczyły „fran-
kowiczów”, jednak korzystających 
z różnych dróg prawnych: powództwa 
przeciwegzekucyjnego i powództwa 
o ustalenie. W czasie przerw na 
naradę studenci gorąco dyskutowali 
o przebiegu rozpraw. Sprawy te adw. 
dr Monika Strus-Wołos omówiła 
wcześniej na zajęciach, więc wszy-
scy bez trudu rozumieli ich meritum 

i przebieg rozpraw. Po rozprawach 
studenci zostali zaproszeni do zwie-
dzania Sądu Najwyższego, bowiem 
dzięki życzliwości Biura Prasowego 
SN, a szczególnie Justyny Piskorek, 
mogli wejść tam, gdzie „zwykły 
śmiertelnik” nie ma wstępu. Obej-
rzeli pokój narad sędziów – skromne 
miejsce, gdzie zapadają najważ-
niejsze orzeczenia, a także pokój 
prokuratorski. Zajrzeli nawet do szaf 
z togami i zbiorami literatury. 
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Wielu wrażeń dostarczył pobyt 
na tarasach i na dachu Sądu i IPN. 
Warto podkreślić, że przebywać na 
nich mogą tylko sędziowie i niektó-
rzy pracownicy SN. Widoki zapierały 
dech, szczególne wrażenie robił Pałac 
Krasińskich, który przed II wojną 
św. był siedzibą Sądu Najwyższego. 
W jego zasobach był zbiór 40 tysięcy 
cennych rękopisów. Niestety niemal 
wszystkie spłonęły w Powstaniu War-
szawskim. Na tyłach gmachu obej-
rzeli stojące na sztucznym jeziorku 
trzy kariatydy symbolizujące wiarę, 
nadzieję i miłość. Mają one twarze 
żony i córek architekta budynku, 
Marka Budzanowskiego. Po wyjściu 
z gmachu sądu studenci z dr M. Strus-
Wołos przeszli pod pomnik Powstania 
Warszawskiego, gdzie zapalili znicze 
w hołdzie Powstańcom.

Adw. dr Monika Strus-Wołos pra-
gnie serdecznie podziękować I Prezes 
Sądu Najwyższego, prof. Małgorzacie 
Manowskiej za przychylność oraz Pań-
stwu Annie Wasiak, Justynie Piskorek 
i Maciejowi Brzózce za pomoc.

Kolejna wizyta studentów WPiA 
(06.06.2022 r.), pod opieką dziekan 
WPiA dr hab. Joanny Smarż, prof. 
UTH Rad. oraz dr. Piotra Kobylskiego 
i mgr. Bartłomieja Składanka miała 
miejsce w siedzibie Trybunału Kon-
stytucyjnego na zaproszenie Pre-
zes Trybunału Konstytucyjnego Julii 
Przyłębskiej. 

Nasi studenci wraz z opieku-
nami mieli zaszczyt uczestniczyć w 
debacie pt. „Dlaczego Polska jest 
wartością”, która odbyła się w sie-
dzibie Trybunału Konstytucyjnego 
w Warszawie.  Była to niepowtarzal-
na  okazja do wysłuchania wystąpień 
prelegentów, zarówno pochodzenia 
polskiego, jak i niemieckiego, żydow-
skiego czy portugalskiego, potwier-
dzających w swoich wypowiedziach 
wysoką pozycję Polski i poważanie 
dla jej obywateli zarówno na arenie 
międzynarodowej, jak również w ob-
liczu trwającej wojny w Ukrainie, bę-
dącej sprawdzianem poczucia wspól-
noty i empati i dla obywateli całego 
świata. Nie zabrakło wspólnych dy-

Wizyta studentów WPiA w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego na zaproszenie 
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej (trzecia z prawej) pod opieką dziekan 

dr hab. Joanny Smarż, prof. UTH Rad. (druga z prawej), dr. Piotra Kobylskiego (szósty z lewej) 
i mgr. Bartłomieja Składanka (drugi z prawej) 

Studenci IV roku Prawa przed siedzibą Sądu Najwyższego. 
Trzecia od lewej: adw. dr Monika Strus-Wołos

wagacji na temat istoty przynależ-
ności narodowej do własnego kraju, 
konieczności poszanowania symboli 
narodowych, tradycji oraz gwaranto-
wanych praw w Konstytucji RP. 

Opiekunowie studenci składają 
serdeczne podziękowania Pani We-
ronice Ścibor za organizację wyjaz-
du.  

(oprac. Wojciech Bielawski 
na podst. materiałów 

otrzymanych od P. Świtala)

Autor zdjęcia: Tomasz Tołłoczko 
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Pomysłodawcą konkursu jest 
dr Mirosław Kopeć z WPiA, opiekun 
Kliniki Prawa. Konkurowały ze sobą 
trzy drużyny, w skład których wcho-
dzili studenci II, III oraz V roku Prawa. 
W jury zasiadali: dziekan WPiA dr 
hab. Joanna Smarż, prof. UTH Rad., 
dr Mirosław Kopeć oraz dr Agnieszka 
Łozińska-Piekarska. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali dyplomy, natomiast 
laureaci I miejsca dodatkowo wygrali 
nagrody rzeczowe ufundowane przez 
wydawnictwo prawnicze Wolters 
Kluwer. 

Zwycięzcami okazali się stu-
denci III roku: sędzia – Zuzanna Maj 
(prezes Kliniki Prawa), prokurator 
– Klaudia Dworakowska, obrońca – 
Alicja Jarosz, aplikantka adwokacka 
– Ilona Kwas, oskarżona – Aleksandra 
Chmurska (2. rok), pokrzywdzony – 
Piotr Gałecki, świadek nr 1 – Milena 
Glibowska, świadek nr 2 – Julia Burek, 
policjant – Marcin Buława, proto-
kolantka – Angelika Michalczewska 
(2. rok). 

Klinika Prawa jest organizacją 
działającą na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji UTH w Radomiu. Głów-
nym jej celem jest udzielanie bez-
płatnych porad prawnych na rzecz 
mieszkańców regionu.  Udzie-
lane porady prawne mają  charak-
ter opinii studentów prawa i nie 
mogą  być  ź ródłem roszczenia osób 
korzystają cych z porady.

Wojciech Bielawski

Rozprawa sądowa - konkurs

„JEST PANI OSKARŻONA
Z ARTYKUŁU…”

Z inicjatywy Kliniki Prawa w dniu 6 maja 2022 roku na Wydziale Prawa i Administracji miał miejsce 
konkurs na przeprowadzenie rozprawy w sprawie karnej. Były zarzuty, mowy prokuratorów i obrońców 
a także silne emocje wśród publiczności. 

(od red.): Zuzanna Maj - absolwentka VI 
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Ko-
chanowskiego w Radomiu (profi l mat.-geo. 
z wykładowym językiem niemieckim), obecnie 
studentka III roku Prawa na Uniwersytecie 
Technologiczno-Humanistycznym im. Kazi-
mierza Pułaskiego w Radomiu. Prezes Kliniki 
Prawa WPiA UTH w Radomiu, Prezes Koła 
Naukowego Studentów Prawa UTH „Sapere 
Aude” oraz Wiceprezes SKN Konstytucjona-
listów „Pro Bono”. Interesuje się prawem 
karnym oraz postępowaniem karnym. Swo-
ją przyszłość wiąże z zawodem sędziego. 
W wolnej chwili lubi czytać książki, oglądać 
fi lmy oraz słuchać muzyki.
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W dniu studentki odwiedziły 
pracownie Wydziału Mechanicznego. 
Grupę przywitał i oprowadził pro-
dziekan dr inż. Krzysztof Olejarczyk.  
Jedną z atrakcji były zajęcia w „La-
boratorium Przyszłości” prowadzone 
przez mgr inż. Kingę Skrzek. Studentki 
miały możliwości skorzystania z gogli 
do VR (virtual reality, rzeczywistości 
wirtualnej) oraz AR (augmented 
reality, rozszerzonej rzeczywistości). 
Ponadto pracownicy WM zaprezen-
towali odwiedzającym aparaturę do 
druku 3D i roboty edukacyjne.

Drugą pracownię obrabiania CNC 
przedstawił dr inż. Dmitrij Morozow, 
gdzie można było obejrzeć m.in. mo-
dele wykonane z użyciem obrabiarek, 
frezarek, oraz urządzenia pomiarowe 
(o dokładności do 1 mikrometra).

Kolejna zaplanowana wizyta 
miała pomóc poznać popularne roz-
wiązania w zakresie „zielonej energii”. 
W dniu 9 maja 2022 roku studentki 
uczestniczyły w warsztatach zorga-
nizowanych przez dra Radosława 
Figurę w Laboratorium Fotowoltaiki 
Wydziału Transportu, Elektrotechniki 
i Informatyki. Zaprezentowano naj-
nowsze technologie ze świata elek-
troniki, które jednocześnie znacznie 
przyczyniają się do ochrony przyrody 
poprzez wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii (słońca, wiatru).

W trakcie zajęć studentki po-
znały zasadę działania modułów 
fotowoltaicznych, przeprowadziły 
eksperymenty techniczne oraz mo-
gły porównać korzyści i wyzwania, 
jakie wiążą się z przetwarzaniem 
energii promieniowania słoneczne-

Wizyty w laboratoriach

PRZYSZLI PEDAGODZY 
BLIŻEJ TECHNIKI

W związku z realizacją przedmiotu „Podstawy edukacji technicznej” studentki III roku kier. Pedagogika 
Przedszkolna i Wczesnoszkolna wraz z dr Katarzyną Ziębakowską-Cecot i dr. hab. Grzegorzem Kiedrowi-
czem, prof. UTH Rad. odwiedziły pracownie techniczne naszego Uniwersytetu.

go w energię elektryczną. Na koniec 
wszyscy sprawdzili nowo poznane 
wiadomości uczestnicząc w teście 
interaktywnym Kahoot.

Aparatura pozyskana m.in. 
w różnych projektach unijnych i na-
ukowych, dostępna w laboratoriach 
technicznych UTH, pomogła zwięk-
szyć stopień efektywności uczelnianej 
dydaktyki. Mamy nadzieję, że w przy-
szłości studentki, już jako absolwent-
ki, będą często odwiedzać gościnne 
mury UTH ze swoimi wychowankami 
z przedszkoli i klas młodszych szkół 
podstawowych.

Wojciech Bielawski

(od red.): Katarzyna Ziębakowska-Cecot 
– doktor, pedagog, adiunkt w Katedrze Pe-
dagogiki i Psychologii Wydziału Filologicz-
no-Pedagogicznego w Uniwersytecie Tech-
nologiczno-Humanistycznym w Radomiu. 
Jej zainteresowania naukowe dotyczą m.in. 
edukacji STEM (science, technology, engine-
ering, mathemati cs), pozytywnych i nega-
tywnych aspektów mediów i TI w społeczeń-
stwie informacyjnym, co znajduje odbicie 
w działaniach edukacyjnych prowadzonych 
z różnymi grupami wiekowymi.

Studentki uczestniczyły w warsztatach zorganizowanych przez dra Radosława Figurę 
w Laboratorium Fotowoltaiki Wydziału TEiI
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Warsztaty prowadziła mgr Ma-
riola Wrona (od przyszłego roku 
będzie prowadzić na naszym Uni-
wersytecie zajęcia z przekładu fil-
mowego na kierunku: lingwistyka 
stosowana), na co dzień pracuje 
dla takich platf orm, jak Netf lix czy 
Amazon Prime i zawodowo zajmuje 
się tłumaczeniem filmów i seriali. 
W warsztatach udział wzięli studenci 
fi lologii angielskiej oraz lingwistyki 
stosowanej, a także uczniowie szkół 
średnich. 

Podczas zajęć uczestnicy poznali 
zagadnienia dotyczące m.in. tajników 
zawodu tłumacza fi lmowego, różnych 
rodzajów tłumaczeń fi lmowych (napi-
sy, wersja lektorska, dubbing), ogra-
niczeń związanych z tego typu tłuma-
czeniami oraz typowych programów 
tłumaczeniowych wykorzystywanych 
w pracy tłumacza. Uczestnicy mieli 
także okazję tłumaczenia fragmen-
tów popularnych seriali i porównania 
swoich wersji napisów z wersjami 
ofi cjalnymi.

Katedra Neofilologii w przy-
szłości planuje kolejne spotkania 
warsztatowe.

Wojciech Bielawski

Przekłady na „celulolid”

WARSZTATY
Z TŁUMACZEŃ FILMOWYCH

W dniu 28 kwietnia 2022 roku na Wydziale Filologiczno – Pedagogicznym, w Katedrze Neofi lologii, odbyły 
się warsztaty z zakresu tłumaczeń fi lmowych. 

Warsztaty z tłumaczeń fi lmowych prowadziła mgr Mariola Wrona

Studencji mieli okazję 
tłumaczenia fragmentów 

popularnych seriali i porównania swoich 
wersji napisów z wersjami ofi cjalnymi
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Studenci kierunku administra-
cja, bezpieczeństwo wewnętrzne 
i prawo – w licznej grupie 18 osób – 
zwiedzili nowocześnie wyposażone 
prosektorium z salami sekcyjnymi 
i częścią laboratoryjną. Zapoznali 
się z zapleczem do przechowywania 
zwłok, w tym z chłodnią i z mroźnią. 
W sali sekcyjnej wzięli udział w zaję-
ciach praktycznych. Zaangażowanie, 
z jakim studenci brali udział w tych 
zajęciach, pozwala uznać, że wbrew 
pierwotnym obawom, wszyscy wyszli 
z Collegium Anatomicum zadowo-
leni. 

Dla większości z ludzi prosekto-
rium wywołuje raczej przykre sko-
jarzenia. Natomiast zdobyte przez 
studentów wiedza i doświadczenie, 
niewątpliwie będą wykorzystane w 
przyszłości w ich pracy zawodowej. 
Teoretyczne zajęcia z prawa karnego 
i postępowania karnego zostały pod-
dane praktycznej próbie.

Mocne wrażenia towarzyszące 
studentom prawa w Collegium Ana-
tomicum nie osłabły podczas  ich 
wizyty pod opieką adw. dr. Mirosława 
Kopcia w dniu 20 maja 2022 roku 
w Areszcie Śledczym w Radomiu. 
Wizyta była doskonałą okazją do 
zapoznania się z funkcjonowaniem 
aresztu śledczego i jego zadań.

Wojciech Bielawski

Ważne zawodowe doświadczenie

PRAWNICY W PROSEKTORIUM
I W ARESZCIE ŚLEDCZYM

Dnia 13 maja 2022 roku studenci Wydziału Prawa i Administracji UTH w Radomiu wraz z opiekunem 
– dr Agnieszką Łozińską-Piekarską zwiedzili Collegium Anatomicum mieszczące się na Wydziale Nauk 
Medycznych i Nauk o Zdrowiu.  Byli również w Areszcie Śledczym w Radomiu. 

Studenci kierunku Prawo pod opieką dr. Mirosława Kopcia (drugi z lewej) 
zwiedzili Areszt Śledczy w Radomiu

W sali sekcyjnej Collegium Anatomicum studenci wzięli udział w zajęciach praktycznych



61Kurier Uniwersytecki

Podczas praktycznych  warsztatów studentki mogły nauczyć się rozpoznawać rodzaje ran 
i dobierać do nich odpowiednie opatrunki

Spotkanie poprowadziła przed-
stawicielka medyczna firmy Urgo 
Medical, Dominika Krasnopolska-
Iwańczuk.

Szkolenie miało wymiary teo-
retyczny i praktyczny. Wykład wpro-
wadzający poświęcony był strategii 
leczenia ran oraz działania nowo-
czesnych opatrunków w technologii  
TLC. Podczas praktycznych  warsz-
tatów studentki mogły nauczyć się 
rozpoznawać rodzaje ran, dobierać 
do nich odpowiednie opatrunki oraz 
używać ich zgodnie z zasadami sztuki 
medycznej.

Prowadząca szkolenie Dominika 
Krasnopolska-Iwańczuk, przedsta-
wicielka medyczna fi rmy Urgo Me-
dical wykazała się ogromną wiedzą 
merytoryczną i doświadczeniem, 
a studentki aktywnością i dużym 
zainteresowaniem omawianymi 
tematami.

Uczestnicy szkolenia otrzymali 
od fi rmy URGO materiały szkolenio-
we i edukacyjne, próbki opatrunków 
oraz certyfikaty uczestnictwa w 
szkoleniu.

Opiekunki SKN „Nowoczesne 
Pielęgniarstwo” (dr n. o zdr. Dorota 
Trybusińska, dr n. o zdr. Małgorzata 
Chmielewska) oraz SKN „Niebanalni” 
(dr n. biol. inż. Mariola Mendrycka)  
wyrażają podziękowanie dla firmy 
Urgo Medical oraz Pani Dominice 
Krasnopolskiej-Iwańczuk za wspa-
niałą atmosferę, otwartość oraz chęć 
współpracy, a studentkom za aktyw-
ny udział w szkoleniu. W najbliższym 
czasie planowana jest kolejna edycja 
tego szkolenia.

 Wojciech Bielawski

Praktyczne szkolenie

AKADEMIA LECZENIA RAN
W dniu 23 maja 2022 roku, w ramach współpracy z fi rmą Urgo Medical, odbyło się szkolenie dla członków 
Studenckich Kół Naukowych „Nowoczesne Pielęgniarstwo” i „Niebanalni” działających przy Katedrze 
Pielęgniarstwa Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, w ramach „Akademii Leczenia Ran Urgo 
Medical”.

Akcja odbyła si 17 maja 2022 roku 
na parkingu przed Wydziałem Ekono-
mii i Finansów. Największe zapotrze-
bowanie było na grupy krwi: 0 RH-, 
0 RH+, A RH-, A RH+ oraz B RH-. 

Krew może oddać każda zdrowa 
osoba w wieku 18-65 lat. Dawcami 
krwi nie mogą być kobiety: w ciąży, po 
porodzie lub zakończeniu ciąży w cza-
sie 6 miesięcy; w okresie menstruacji 
i do trzech dni po jej zakończeniu.

Krwiodawcy przysługuje: zwol-
nienie lekarskie do końca dnia, w któ-

Akcja studentów

TWOJA KREW – MOJE ŻYCIE
Samorząd Studencki UTH w Radomiu oraz Radomskie Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr. Konrada Vietha w Radomiu 
zorganizowali Akcję Krwiodawstwa.

rym oddano krew, zwrot utraconego 
zarobku na zasadach wynikających 
z przepisów prawa pracy, posiłek 
regeneracyjny po oddaniu krwi lub 
jej składników o wartości kalorycznej 
4.500 kalorii. 

Jak poinformowała Aleksandra 
Kucharska, przewodnicząca Uczelnia-
nej Rady Samorządu Studenckiego, 
zebrano blisko 11 litrów krwi.  

Wojciech Bielawski

STUDENCI
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Studenckie Koło Naukowe Projektantów „STYL” 
powstało na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii 
i Wzornictwa, w Katedrze Technologii Obuwia i Odzieży 
w 2016 roku. Pierwszym opiekunem była prof. dr hab. 
Irmina Aksamitowska - Szadkowska. Od 2020 roku 
SKN Projektantów Styl funkcjonuje na Wydziale Sztuki, 
a drugim opiekunem została dr hab. Hanna Wojdała- 
Markowska, prof. UTH Rad.

Obecnie Koło liczy dziesięć osób. Są to studenci 
I i II roku kierunku Architektura wnętrz. Funkcję przewod-
niczącej pełni studentka I. roku Weronika Mieczkowska. 
Celem Koła jest pogłębianie wiedzy z obszaru szeroko 
pojętego projektowania: mody, wnętrz, przedmiotów 
i akcesoriów codziennego użytku oraz obiektów w sztu-
ce. Ważne jest uczestnictwo w wycieczkach, pokazach, 
konferencjach oraz prezentowanie swoich realizacji na 
wstawach i w publikacjach. 

W minionych latach studenci prezentowali swoje 
kolekcje odzieży, obuwia, toreb na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich, wystawach z cyklu ,,Ubiór obiek-
tem kreacji’’, uczestniczyli w wycieczkach do muzeów, 
galerii sztuki, zakładów produkcyjnych. Brali dwukrotnie 
udział w wystawach badawczo - dydaktycznych w ramach 
pierwszej i drugiej edycji Akademickich Biennale Akceso-
riów Ubioru w latach 2018 i 2021`. W 2018 roku studenci 
prezentowali rekonstrukcje średniowiecznego obuwia w 
kontekście wystawy obuwia z Muzeum Etnografi cznego 
w Gdańsku pt. ,,Każdy krok zostawia ślad’’, a w 2021 roku 
prezentowali autorskie torby, torebki, plecaki w kon-
tekście wystawy historycznej pt. ,,Historie w torebkach 
zaklęte’’. Wystawy dydaktyczne odbyły się w Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, a brali w nich udział 
studenci z kilku ośrodków akademickich. 

Studenckie Koło Naukowe 
Projektantów „STYL”

Obecne działania koncentrują się wokół przygo-
towania studentów Koła Naukowego Projektantów 
Styl do uczestnictwa w kolejnym Akademickim Bien-
nale Akcesoriów Ubioru, którego tematyka będzie 
się koncentrować wokół wnętrza i postaci. W kwiet-
niu br. odbyła się wycieczka do Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu na wystawę pt. ,,Ostra 
Sztuka – gotyk na Ziemi Radomskiej’’. (zdjęcia 1,2)
W marcu studenci Koła Styl uczestniczyli w warszta-
tach artystycznych pt. ,,Opowiem Ci bajkę o sobie’’ 
w Łaźni Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii. 
Uczestnicy Warsztatów (28 osób) w tym 4 studentów 
z Koła Naukowego Styl realizowali prace wykorzystując 
autorską technikę plastyczną opracowaną przez prof. dr 
hab. Dorotę Sak z Wydziału Sztuk Projektowych Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi. Technika ta łączy różnorodne 
materiały tekstylne i klejenie. (zdjęcia 3,4) Rezultatem 
warsztatów była wystawa prac uczestników, która odbyła 
się w Galerii Łaźnia przy ul. Żeromskiego 56 w terminie 
od 6 do 16 maja. Funkcję komisarza wystawy pełniła dr 
hab. Hanna Wojdała-Markowska, a prezentacja wszyst-
kich prac (także uczestników Koła) usytuowanych obok 
siebie tworzyła formę zapisu minionego wydarzenia. 
(zdjęcia 5-10)

W najbliższych planach jest wycieczka do Muzeum 
Mazowieckiego w Płocku, które posiada wspaniałe zbioru 
sztuki secesyjnej oraz Art Deco. Pozyskana wiedza będzie 
stanowić źródło inspiracji w przyszłych działaniach pro-
jektowych.

Hanna Wojdała-Markowska

W bierzącym numerze Kuriera Uniwersyteckiego prezentujemy kolejne Studenckie Koła Naukowe: STYL, SKAUTH, 
PROGRAMING  Lab.
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Studenckie Koło Administratywistów powstało 28 stycz-
nia 2010 roku z inicjatywy studentów administracji: Pawła 
Świtala, Marty Łukaszuk, Bartosza Kondeja, Marka Wasila
i Przemysława Przydackiego.. Zebranie założycielskie od-
było się dnia 7 stycznia 2010 roku. Od samego początku 
działalności członkowie koła czynnie zaangażowali się 
w życie naukowe uczelni i w praktyczne podejście do zdoby-
tych umiejętności teoretycznych. Obecnie koło liczy ponad 
25 członków, których łączy głód wiedzy i chęć uczestnictwa 
w wielu wydarzeniach naukowych. Jego opiekunem jest 
ks. prof. Sławomir Fundowicz, natomiast funkcję koordy-
natora do spraw nauki pełni mgr Bartłomiej Składanek. 
W zarządzie koła obecnie zasiadają: Weronika Magnowska 
(prezes Zarządu Koła), Oliwia Domańska (I v-ce prezes 
ds. promocji i rekrutacji) oraz Angelika Wydra (II v-ce 
prezes ds. ogólno-administracyjnych).

Zadaniem koła jest promocja uczelni poprzez udział 
w sesjach koła, konferencjach krajowych i zagranicznych, 
konkursach, seminariach, a także projektach naukowo-
badawczych. Jego członkowie integrują środowisko 
uczelniane oraz rozwijają swoje umiejętności organiza-
cyjne poprzez organizację konferencji naukowych. W r.ak. 
2021/2022 podjęli się realizacji projektu badawczego 
dotyczącego doręczeń w postępowaniu administracyjnym. 
Zorganizowali również konferencję „Zasady prawa admini-
stracyjnego. Teoria a praktyka”, a także sesję środowisko-
wą nt. wybranych problemów prawa administracyjnego w 
Polsce. Rozwijają się naukowo również poprzez publikację 
wyników swoich prac, artykułów naukowych 
w czasopismach.

Współpracują z innymi kołami naukowymi, or-
ganizacjami studenckimi, stowarzyszeniami, a także 
z instytucjami publicznymi i prywatnymi.  Uczą się 
pracy w zespole. Praca w kole motywuje ich do 
dalszego rozwoju osobistego oraz naukowego.

Weronika Magnowska
Prezes Zarządu Studenckiego 

Koła Administratywistów 

Studenckie Koło 
Administratywistów „SKAUTH”

Studenci wraz z koordynatorem koła Bartłomiejem Składankiem podczas 
tegorocznej sesji środowiskowej

Obecny zarząd SKA SKAUTH(od lewej): Angelika Wydra (II v-ce pre-
zes ds. ogólno-administracyjnych), Weronika Magnowska (prezes Za-
rządu Koła), Oliwia Domańska (I v-ce prezes ds. promocji i rekrutacji)
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Koło powstało w październiku 2016 roku pod nazwą 
UTH.NET jako spadkobierca działającego przy Katedrze 
Wychowania Technicznego koła PR.NET, którego opieku-
nem był mgr Wojciech Pacholec. Od tego czasu opiekę nad 
Kołem sprawuje dr Artur Bartoszewski. W roku 2020 koło 
po raz kolejny zmieniło nazwę na PROGRAMMING LAB. 

Koło organizowało warsztaty przeznaczone dla stu-
dentów UTH, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę pro-
gramistyczną, zapoznać się z najnowszymi technologiami, 
lub po prostu rozpocząć swoją przygodę z programowa-
niem. Do tej pory odbyły się między:
• 2019 r. – kurs programowania w Windows – C# i WFP
• Listopad-grudzień 2019 r. – kurs obsługi sytemu kontroli 

wersji GIT (6 spotkań)
• Październik 2018 r. – koło rozpoczyna cykl otwartych 

spotkań i warsztatów dla studentów kierunku Informa-
tyka, w trakcie którego poruszane są tematy związane 
z programowaniem oraz wykorzystaniem nowych 
technologii.

• 24 października 2017 r. -  startuje druga edycja warszta-
tów „DevAcademy,” na których studenci mogą poznać 
tajniki programowania w C#.

• 9-30 marca 2017 r. – warsztaty „Podstawy ASP.NET”  
– Platf orma aplikacyjna do budowy aplikacji interne-
towych opartych na wzorcu Model-View-Controller 
(MVC) oparta na technologii ASP.NET. Warsztaty mają 
na celu wprowadzenie w nową technologię oraz zain-
teresowanie nią. 

• 9-30 listopada 2016 r. – warsztaty „DevAcademy”
• 9-16 marca 2016 r. – warsztaty „Python - Węże na 

desktopie”
• 10-17 grudnia 2015 r. – warsztaty „Stwórz swoją pierw-

szą grę!”
• 15 października – 3 grudnia 2015 r. – warsztaty „Aka-

demia C#

Imprezy i wydarzenia organizowane przez Koło:
04.12.2019, MeetUp (pierwsze z planowanego cy-

klu  otwartych spotkań z interesującymi ludźmi branży 
IT) – w spotkaniu wziął udział Mateusz Rus  (www.mate-
uszrus.pl), programista, bloger, youtuber, spotkanie mia-
ło na celu edukację przyszłych pokoleń programistów. 
Mateusz podzielił się z nami swoją wiedzą na temat po-

Studenckie Koło Naukowe 
PROGRAMMING LAB 

(wcześniej UTH.NET)

czątków swojej kariery programistycznej i przedstawił 
nam skuteczny sposób nauki programowania. Tematami 
poruszanymi na prelekcji były również:
o jak się uczyć programowania? Jakich błędów należy 

się wystrzegać i jaki jest najefektywniejszy sposób na-
uki,

o jak zaplanować swoją karierę w branży IT,
o jak będzie wyglądać branża IT w przyszłości.

Dwie edycje targów pracy „Zbuduj swoją Markę”
Studenckie Koło Naukowe wspólnie z Centrum 

Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier UTH 
w Radomiu przy współpracy z Uczelnianą Radą Samo-
rządu zorganizowało w latach 2017 i 2018 dwie edycje 
Targów Pracypt.: „Zbuduj Swoją Markę!”. 

Podczas wydarzenia:

W spotkaniu wziął udział Mateusz Rus – programista, bloger, 
youtuber
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• Najnowsze oferty pracy, stażu czy praktyk renomowa-
nych lokalnych fi rm,

• Darmowe konsultacje i porady zawodowe,
• Możliwość indywidualnych spotkań i rozmów z przed-

siębiorcami,
• Profesjonalna pomoc w napisaniu własnego CV

Podczas spotkań studenci często wymieniają swoje 
doświadczenia w zakresie programowania, nowych tech-
nologii, dzielą się swoimi uwagami i to często generuje 
nowe pomysły do dalszych działań.

IT Academic Day 2016
8 grudzień 2016 roku – odbyła się szósta edycja 

konferencji z cyklu IT Academic Day odbywającej się co-
rocznie na UTH Rad. Jest to cykl konferencji pod patro-
natem Microsoft  prowadzonych na największych uczel-
niach w Polsce. Koło UTH.NET obecnie PROGRAMMING 
LAB było organizatorem radomskich IT Academic Day 

IT Academic Day 2016

prowadzonych w Radomiu już od 2012 roku. W konfe-
rencji aktywnie uczestniczą pracodawcy branży IT regio-
nu radomskiego

Artur Bartoszewski

OKIEM STUDENTA...

Czasy przyśpieszonego rozwo-
ju determinują zmiany w wielu ob-
szarach naszego zycia. Jednym z czyn-
ników wspierających postęp jest cy-
fryzacja, która sprawia, że dotychcza-
sowe poglądy na temat prywatności 
w sieci ulegają przewartościowaniu. 
Dawniej wyszukiwanie informa-
cji i produktów wymagało wysiłku 
oraz czasu, dziś otrzymujemy sper-
sonalizowane oferty na podstawie 
zainteresowań opartych na śladzie 
cyfrowym pozostawianym w prze-
glądarkach. Technologia usprawnia 
życie, poszerza horyzonty i zwiększa 
ilość przyjmowanych informacji. Trzy-
mamy nasze książki i fi lmy na serwi-
sowych wirtualnych półkach w abo-
namencie, w takich ilościach, że nie 
zdołalibyśmy wymienić ich z pamięci. 

Śladem po istnieniu niektórych z nich 
jest właśnie zapis cyfrowy w kolekcji 
„Obejrzanych”, gdy już dawno zapo-
mnieliśmy, jak brzmiał ten lub inny 
tytuł.

Produktem tego postępującego 
zjawiska jest Metaverse, czyli wirtu-
alny świat, który w zamierzeniu ma 
dostarczać najbardziej immersyjnych 
doświadczeń i stać się przełomem 
w komunikacji. Pojęcie to pojawiło 
się pierwszy raz w powieści pt. „Za-
mieć” Neala Stephensona w 1992 
roku. Data powstania daje do zrozu-
mienia, jak idea wyprzedza i kreuje 
postęp technologiczny. W fabule 
zostały zaprezentowane gogle VR, 
których dziś używamy do przebywa-
nia w wirtualnej rzeczywistości. Jest 
to pierwszy świat, nad którym czło-

wiek zarówno może mieć całkowitą 
kontrolę, jak i być w nim całkowicie 
kontrolowanym. Istotną rolę w tej 
dziedzinie odgrywa sztuczna inteli-
gencja, której celemjest m.in. repli-
kowanie ludzkich możliwości, łącze-
nie świata fi zycznego z cyfrowym 
i personalizację. 

Jak wiele ludzi, tak wiele opinii 
na ten temat, ponadto pamiętaj-
my, że Internet początkowo również 
budził wiele obaw, a przyniósł wię-
cej korzyści. Media społecznościo-
we zdały swój sprawdzian, ratując 
komunikację w czasie pandemii. 
Jednocześnie algorytmy są w sta-
nie polaryzować opinię publiczną. 
W efekcie świat, który zostanie skro-
jony na miarę każdego, może poka-
zywać jedynie to, co nam się podo-

Izabela Alberczyk

Metaverse, czyli świat 
przez różowe okulary

Autorzy felietonów są studentami Wydziału Filologiczo-Pedagogicznego, kierunku Dziennikarstwo
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ba i czym jesteśmy zainteresowani. 
Brak zaciekawienia niewygodnymi 
tematami (na przykład takimi jak 
wojna) sprawi, że informacje na ten 
temat będą pomijane w naszym cy-
frowym uniwersum. 

Oczywiście możemy przyjmo-
wać nowości z entuzjazmem, mając 

jednocześnie świadomość zagrożeń. 
Dzięki temu zdajemy sobie sprawę, 
że krytyczne myślenie jest niezbęd-
ne, aby bezpiecznie poruszać się 
po technologicznych nowinkach. 
Najpełniej przeżywa się szczęście, 
mogąc zestawić je z potencjalnymi 
negatywnymi doświadczeniami, co 

niekiedy pozwalaich uniknąć. Wie-
dza natomiast otwiera umysły na 
dostrzeganie wad nawet w zjawi-
skach, które nas pasjonują.

Izabela Alberczyk

Paula Wilkowska

Wilk i jego przypadki

Paulina Fituch

Potęga nostalgii
Ostatnio słuchałam radia, a tam 

same kultowe hity lat 80, 90. W te-
lewizji to samo. Ciągłe powtórki 
seriali z tamtych lat. Zaczęło mnie za-
stanawiać, dlaczego wszyscy próbują 
naśladować czasy swoich rodziców 
i dziadków? Tak, rozumiem. Inspiracje 
dawnymi czasami mogą się zdarzać 
artystom w sztuce, ale żeby co druga 
osoba, którą mija się na ulicy wyglą-
dała jak matka przed twoimi narodzi-

nami? W Internecie oczywiście brak 
odpowiedzi na to pytanie, jednak 
zauważyłam wpis jakiejś kobiety na 
jednym z forum. „Tu nie chodzi o od-
wzorowanie klimatu dekady, tu chodzi 
o ucieczkę”. Ucieczka. Jesteśmy więc 
ludźmi uciekającymi od rzeczywisto-
ści? Możemy ubrać to w ładniejsze 
określenie – nostalgia. Dziwne jest to, 
że nostalgia była dawnej uważana za 
chorobę. Wywoływała napady płaczu, 

Wilk według słownikowej defi -
nicji to gatunek drapieżnego ssaka z 
rodziny psowatych, zamieszkującego 
lasy, równiny, tereny bagienne oraz 
góry Eurazji i Ameryki Północnej. 
Obecny jest w wierzeniach i kulturze 
wszystkich narodów zamieszkują-
cych tereny, na których występuje. 
Pojawia się jest w imionach i nazwi-
skach, nazwach miejscowości, gór, 
rzek i innych obiektów geografi cz-
nych. Wilk występuje w mitach za-
równo religijnych, jak i narodowych.

Przedstawiany jest we wszyst-
kich obszarach działalności arty-
stycznej, często jako symbol zagro-
żenia, zła, sił mrocznych i dzikich. 
Ale nie taki wilk straszny jak go ma-

lują, w końcu wilk nie winien temu, 
że Pan Bóg stworzył go wilkiem. 
Zmienia sierść, ale nie zmienia na-
tury, a głupiego wilka i cielęta liżą 
(brakującemu doświadczenia i roz-
wagi nie pomoże przewaga w sile 
czy pochodzenie). Choć lepsze jest 
ukąszenie jednego wilka niż dziesię-
ciu psów, to kiedy idziesz do wilka na 
ucztę, weź psa ze sobą. Oczywiście 
należy też pamiętać, że kto się boi 
wilka, niech do lasu nie wchodzi, bo 
póki świat światem, wilk owcy nie 
będzie bratem. Mimo, że wilk zjada 
tylko owcę oddaloną od stada, lepiej 
nie wywoływać go z lasu.

Rozważając kwesti ę wilczego 
apetytu należy pamiętać, że wilk mu-

chami się nie nasyci i już to głód, gdy 
wilk wilka kąsa. A jeśli i wilk syty, to 
i owca cała. Wierzy się, że to czło-
wiek człowiekowi wilkiem, bo prze-
cież wilk morduje dla strawy a czło-
wiek dla zabawy. Ale czując się jak 
wilk w owczej skórze, patrzymy wil-
kiem nawet na brata. Lecz w tym 
wszystkim jest nadzieja, bo kto 
przebywa z wilkami, nauczy się wyć, 
a gdy wilk się zestarzeje, skubie go 
i wrona (do wszystkiego się można 
przyzwyczaić). 

Morał niestety wysuwa się mało 
optymistyczny, bo choćbyś życie swe 
włożył w wilka wychowanie, szko-
da trudu: wilk wilkiem pozostanie, 
w końcu o wilku mowa, a wilk tu.

utratę apetytu, bezsenność i depresję. 
A odesłanie chorych do domu, było 
lekarstwem. Brzmi to idiotycznie, 
ale z czasem nostalgia przekształciła 
się z tęsknoty za domem w tęsknotę 
za czasem i miejscem, do którego nie 
można wrócić.

Ludzie zazwyczaj nie myślą 
o tych złych rzeczach z tamtych lat, 
lecz zostają tylko z tymi miłymi wspo-
mnieniami, jak wakacyjna miłość czy 

Izabela Alberczyk
studentka ????
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Etymologia słowa ,,mysz’’ jest 
bardzo ciekawa. Nazwa wzięła się 
z praindoeuropejskiego rdzenia 
czasownikowego mus-/meus, który 
oznaczał ‘szybko się poruszać’, ale 
także ‘kraść, rabować’. Mysz zawdzię-
cza swoją nazwę faktowi, że kradła 
dobytek człowieka. W perskim, łaci-
nie, w staroangielskim, staroniemiec-
kim i staroislandzkim była forma mus, 
która do dziś pozostała  na przykład 
w szwedzkim, ale w innych językach 
ewaluowała i po angielsku to dziś 
mouse, po niemiecku zaś maus. 
Grecy mieli bliższą naszej formie mys. 
Zdrobnienie łacińskiego słowa mus 
to musculus, czyli po naszemu mysz-
ka – tak nazywano też ruszający się 
pod skórą ‘mięsień’. Nie sposób nie 
wspomnieć o używaniu afektonimu 
,,myszka’’ do osoby ukochanej.

Jest mysz domowa, polna, kol-
czasta (żyjąca w Afryce), zielona, za-
roślowa (podobno mało towarzyska) 
i największa z nich mysz leśna, którą 
tak nazywają Polacy, Czesi i Szwedzi 
(dla Anglików, Rosjan i Niemców to 
mysz ,,o żółtym gardle’’). 

Jedni się jej boją, choć nie chcę 
być posądzany o szowinizm, to lęk 
przed myszką czują głównie kobiety. 
Zaś inni się nią zachwycają: ,,Jakie 
to słodkie, malutkie stworzonko!’’ 

Jakub Czerwiński

Mysz
– wypowiadają, niekiedy wręcz z eg-
zaltacją. Niektórzy mają negatywne 
skojarzenia, bowiem ktoś może być 
,,biedny jak mysz kościelna’’ (mówi się 
tak o osobie bardzo biednej, która nie 
posiada dużo), ktoś może ,,bawić się 
jak kot z myszą’’ (jedna osobą znęca 
się nad drugą) – warto przytoczyć tutaj 
słynną kreskówkę Tom i Jerry, opo-
wiadającą o konfl ikcie kota i myszy. 
Większość odcinków serialu przedsta-
wia próby schwytania Jerry’ego przez 
Toma. Stąd może przysłowia ,,gdy kota 
nie ma, myszy harcują”, ,,hałaśliwy kot 
nigdy nie schwyci myszy’’, bądź ,,sen 
kota zawsze się obraca koło myszy’’. 
Choć, jak spoglądając na słynną kre-
skówkę – nie zawsze kot sobie poradzi 
ze schwytaniem myszy. Studenci przed 
egzaminem zdecydowanie zgodzą się 
z frazeologizmem ,,pocić się jak mysz 
w połogu’’ (pocenie się spowodowane 
dużymi emocjami). Uczniom bliskie 
jest sformułowanie ,,mysz się nie 
prześliźnie’’ (kiedy nikt niezauważony 
nie ma szans wydostać się z jakiegoś 
miejsca) – w tym przypadku, gdy chcą 
uciec ze szkoły na wagary.

O myszach wspominały również 
bardzo sławne osoby – poeci czy 
politycy. Mówił o nich Julian Tuwim: 
,,Cnotliwa kobieta nie goni za mężem, 
bo kto widział, by pułapka goniła 

mysz?’’, Horacy: ,,Stękają góry, a uro-
dzi się śmieszna, mała mysz’’, a także 
Deng Xiaoping, który chyba słusznie 
przedstawił główne zadanie kota, 
które według właścicieli powinien 
spełniać (choć niestety nie zawsze 
dobrze spełnia tę rolę): ,,Nieważne, 
czy kot jest czarny, czy biały. Ważne, 
aby łowił myszy”.

W XXI wieku słowo mysz kojarzy 
nam się raczej z technologią, a więc 
z myszką komputerową. Coraz słabiej 
uświadamiamy sobie związek bardzo 
pomocnego sprzętu komputerowego 
z nazwą uciążliwego zwierzaczka, 
ale przecież takiego sympatycznego 
i uroczego. 

Interesujące są  korelacje z kolo-
rystyką myszy. Wiadomo, że zwykle 
jest szara, i właśnie szarą myszką na-
zywamy zupełnie niewyróżniającego 
się człowieka, szczególnie kobietę 
(błagam, nie osądzajcie mnie – nie 
jestem seksistą!). Niestety nie lepiej 
ma ruda mysz, bo mówimy często 
o kimś ,,spocił się jak ruda mysz’’. 
Białe myszki zaś widują alkoholicy 
w delirium tremens.

Mysz bardzo często występuje 
w kulturze popularnej. Mamy bo-
wiem Myszkę Miki, czyli Mickey Mo-
use, zresztą wbrew naszemu językowi 
rodzaju męskiego. 

OKIEM STUDENTA...

spędzanie czasu na działce u babci 
i dziadka. Przez to powstał mit złote-
go wieku, tego że kiedyś było lepiej. 
Można powiedzieć, że najczęstszym 
miejscem ucieczki jest przeszłość. Roz-
pamiętywanie tego, co było pozwala 
na chwilowe zapomnienie o trudnym 
życiu w teraźniejszym świecie, które-
mu towarzyszy ciągły stres przed tym, 
co będzie jutro. Dynasti a Carringto-
nów czy zwaśnione rody Kargulów i 
Pawlaków debiutujące na platf ormach  
streamingowych lub po prostu pusz-

czane w telewizji, przypominają dobre 
czasy, bez obowiązków i stresu. 

Na popularność stylistyki lat 80. 
duży wpływ ma w ostatnim czasie 
serial – StrangerThings. Oprócz tego, 
że fabuła toczy się w tej dekadzie, to 
również zawiera liczne odniesienia 
do popkultury. Bohaterowie grają 
w Dungeons&Dragons, oglądają Po-
wrót do przyszłości i kłócą się o to, 
który napój jest lepszy – Coca Cola czy 
New Coke. Moda w serialu również 
genialnie odwzorowała tamte lata, 

a dzięki temu dzieciaki na ulicy ubie-
rają teraz dzwony i robią sobie trwałą 
na włosach.Inspiracja przeszłością, 
która ma wywołać nostalgięprzez 
niektórych jest uważanaza lenistwo 
i brak kreatywnego pomysłu na sie-
bie. Wiadomo, niektórzy chcą być 
tymi „innymi” i wstydem jest dla 
nich założenie takich samych spodni 
jak 90% osób w szkole czy pracy, ale 
w ostatnim czasie jest to Dzięki Bogu 
mniejszość. 
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Młody człowiek, który  otrzymał 
świadectwo dojrzałośći, stoi przed 
poważną decyzją: jakie studia pod-
jąć?, gdzie i czym się kierować przy 
wyborze? Jedni idą tam, gdzie kole-
dzy, inni  wybierają kierunek zgodny 
z zainteresowaniami, jeszcze inni 
patrzą na warunki socjalno - bytowe 
ale są też tacy, którzy zwracają uwa-
gę na to, czy mogą realizować pasje 
w zakresie kultury, kół naukowych, 
studenckiego kabaretu czy też speł-
nić się sportowo.

Był okres, że uczelnia nasza była 
w czołówce krajowej pod wzglę-
dem oferty sportowo-rekreacyjnej. 
Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu prowadziło zajęcia dydak-
tyczne na czterech latach studiów - 
czwarty rok był zaliczany po odbyciu 
obozu letniego w Łebie. AZS poprzez 
sekcje fakultatywne i sportowe (było 
ich 18), oraz ściśle współpracując 
ze SWFiS przy organizacji obozów 
tworzyli warunki do realizacji zainte-
resowań i pasji sportowej.

Obozy letnie rozpoczęły się 
w latach 70. XX wieku. Stałym miej-
scem była nadmorska Łeba.   Letnie 
obozy to doskonałe miejsce integra-
cji środowiska studenckiego, nawią-
zywania przyjazni, niejednokrotnie 
na całe życie. Obozy umożliwiły nie-
którym pierwszy raz zobaczyć morze 
i poznać zasady aktywnego wypo-
czynku. Dla pracowników SWFiS oraz 
AZS-u było to olbrzymie wyzwanie 
logistyczne. Obozy były pod namio-
tami. Już w czerwcu całe studium, 
zaprzyjażnieni studenci i studenci – 
sportowcy, przeglądali, naprawiali, 
wietrzyli, na terenie dookoła starej 
hali, namioty i ich wyposażenie.

I wreszcie przychodził dzień wy-
jazdu. Na samochodach ciężarowych 
jechał sprzęt turystyczny i studenci 

   STUDIA NIE TYLKO
NAUKĄ STOJĄ

Panowie ! Blok ! Blok !

Relaks ponad wszystko
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z pracownikami Studium. W Łebie 
przygotowywali obozowisko dla po-
zostałych studentów. Gdy wszystko 
było gotowe z Radomia ruszał au-
tokar z uczestnikami obozu. W Łe-
bie każdy pracownik Studium miał 
swoją grupę, rozpisane numery na-
miotów, do których przypisani byli  
studenci. I tu już zaczynały się pro-
blemy. W czasie podróży, jak i wcze-
śniej, studenci  sami dobierali się do 
namiotów. Po zakwaterowaniu było 
przywitanie morza, sprawdzenie czy 
prawdą jest ,że woda morska jest 
słona, obiad i pierwszy apel, gdzie 
przedstawiony był regulamin, plan 
dnia, tematyka zajęć i inne sprawy 
organizacyjne. Studenci mieli w na-
miotach warunki, jak w w domkach 
letniskowych – światło, drewniane 
podłogi, kuchenkę i gaz, szafeczki 
i krzesełka, leżaki a spali na łóżkach, 
kanadyjkach lub na materacach. 
Gdy wieczorem 30 namiotów było 
oświetlonych, wyglądały jak  bajko-
we, kolorowe miasteczko, czyli pra-
wie jak „Radom – mały”.

Dni wypełniały zajęcia sporto-
wo-rekreacyjne – poranny rozruch, 
nielubiany przez studentów, a po la-
tach także przez niektórych prowa-
dzących. Zajęcia trwały do obiadu, 
a po nim były zajęcia popołudniowe 
– opalanie, plażówka lub  plażówka 
i pływanie. Wieczorem – ognisko, 
gitara i inne atrakcje  organizowa-
ne przez studentów dla studentów 
i, w wyjątkowych wypadkach, wspól-
nie z prowadzącymi. Obowiązkowy 
był marszobieg na ruchome wydmy, 
do Nowęcina do stadniny koni i co 
dzisiaj wyda się archaiczne – wspól-
ne kino.

Obóz trwał dwa tygodnie. Nie 
brakowało atrakcji meteorologicz-
nych – burze i letnie nawałnice nie-
kiedy zmieniały nasz mały Radom 
w pływający Radom. Obowiązko-
wa „zielona noc” i jedni się żegnali 
a drudzy witali się z morzem. Tak 
było do końca XX wieku i jeszcze 
parę razy w XXI. Ale się skończyło. 
Pozostały wspomnienia, przyjażnie 
i... małżeństwa. 
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Obozy zimowe też miały swoich 
zwolenników i  cieszyły się dużym 
powodzeniem. Miejscem docelo-
wym była Bukowina Tatrzańska. 
Obozy zimowe, w przeciwieństwie 
do letnich, nie były obowiązkowe. 
Liczba miejsc była ograniczona –  
zakwaterowanie i wyżywienie było 
w domach góralskich, Pracownicy 
Studium poprzez biuro turystyczne 
Gromada, monopolistę życia tury-
stycznego na Podhalu, dostawa-
li skierowanie do odpowiedniego 
domu, otrzymywali ponadto przy-
działy na: mięso, tłuszcze, papier 
toaletowy, mydło itp. Tak, tak regla-
mentacja była wszechobecna. Waż-
ne było, by było dużo śniegu, ciepło 
w domach i dobre jedzenie. Pamię-
tajmy, że nie było sztucznego śniegu, 
że stoki trzeba było samemu przygo-
tować. Następnie przychodziła po-
ra na wyposażenie studentów 
w sprzęt narciarski. Trwały przymiar-
ki kombinezonów, nart, butów, kij-
ków. W magazynie Studium dostęp-
ny był tylko polski sprzęt z Polsportu 
– buty Kasprowy lub Fabos, narty 
Polsport, Compakt. Nikt nie narze-
kał. Wszyscy jeżdżacy na nartach to 
była ówczesna sportowa elita.

Pracownicy Studium przed każ-
dym wyjazdem odbywali szkolenie 
na kursach narciarskich, organizo-
wanych przez Polski Związek Nar-
ciarski. Bardzo miło wspominam 
wspólne wieczory studenckie, at-
mosferę góralskich domów i piękno 
Bukowiny. Jeżeli do obozów dodamy 
18 sekcji fakultatywno-sportowych, 
to śmiało można powiedzieć, że ra-
domska uczelnia dawała ogromne 
szanse na realizację pasji sportowej. 
Wspólne obozy, wyjazdy na zawody 
i  inne zajęcia sportowe to nie tylko 
wspomnienia, ale utożsamianie się 
z uczelnią i, jak pokazuje życie, do-
skonałe doświadczenie owocujące 
w pracy zawodowej.

To już ostatni tekst nostalgiczno
-wspomnieniowy. Czas pisać o bie-
żących srawach sportowych na 
uczelni. A nasi studenci coraz lepiej 
pokazują się na arenach sportowych. 

Jedziemy ? Ale stromo !

Ostatnie przygotowania ...

Byle zjechać, nawet na „krechę” !
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Lekkoatleci po raz drugi wracają 
z medalami AMP,  zdobywamy medal 
w trójboju silowym AMP. Widać nas 
w siatkówce plażowej i w biegach 
przełajowych. W najbliższym cza-
sie wrócimy na areny rozgrywek ligi 
państwowej. W wyniku porozumie-
nia z Akademią Piłki Ręcznej kobiety  
będą występowały w rozgrywkach 
II ligi. Jest zgoda rektora prof. Bu-
kowskiego, za co środowisko sporto-
we serdecznie dziękuje.

Na koniec chcę serdecznie po-
zdrowić tych, którzy czytają ten 
tekst a szczególnie uczestników obó-
zów letnich czy zimowych - powró-
cił wspomnień czar!  Prezentowane 
zdjęcia są tego przykładem.

Jacek Sobień

dr inż. Wiesław Olszewski
(1952-2022) 

POST MORTEM

(od red.): mgr Jacek Sobień - absolwent AWF 
oraz Studiów Podyplomowych: Zarządzanie 
i organizacja kultury fi zycznej - menadżer 

sportu. Trener II kl. lekkoatletyki, instruktor 
narciarstwa i koszykówki. Starszy wykładow-
ca Studium WF i Sportu. Pracuje w uczelni od 
1980 roku. Od połowy lat 80 do roku 2009 
z-ca kierownika SWFiS ds. sportu. Działacz 
AZS . Od ponad 30 lat v-ce prezes urzędują-
cy Klubu AZS. Animator i organizator życia 
sportowego na uczelni. Współorganizator 
wielu imprez sportowych rangi Mistrzostw 
Polski oraz spotkań ligowych sekcji wyczy-
nowych AZS. Laureat wielu nagród resorto-
wych w tym nagrody ZG AZS „Nagrody im. 
Eugeniusza Piaseckiego dla wyróżniających 
się nauczycieli wf i trenerów AZS”.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23 maja 
2022 roku w wieku 70 lat odszedł dr inż. Wiesław 
Olszewski, były prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Radomskiej 
(2008-2012), obecnie UTH Radom, wieloletni pracownik 
naszej Uczelni, oddany i ceniony wykładowca. Był 
adiunktem w Instytucie Eksploatacji  Pojazdów 
i Maszyn Politechniki Radomskiej, (p.o. kierownika 
Zakładu Materiałów Smarowych i Paliw), wieloletnim, 
doświadczonym wykładowcą przedmiotów związanych 
z użytkowaniem paliw i materiałów smarowych. 
Specjalizował się w problematyce oceny jakości olejów 
smarowych w eksploatacji, szczególnie silnikowych.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. 
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