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W Państwa ręce traﬁa kolejny numer naszego uczelnianego czasopisma. Jak zawsze, obﬁtuje on w ciekawe
wydarzenia z życia akademickiego. Niewątpliwie wybory władz w Akademii Techniczno-Humanistycznej są takim wydarzeniem. W tym słowie wstępnym do Akademii
jeszcze raz pragnę szczerze pogratulować nowym
władzom ATH: Panu prof. Jarosławowi Janickiemu,
rektorowi elektowi Akademii Techniczno-Humanistycznej, Pani prof. Iwonie Adamiec-Wójcik, wybranej na prorektora ds. nauki i
ﬁnansów ATH oraz Panu prof. Czesławowi Ślusarczykowi, wybranemu na prorektora ds.
studenckich i kształcenia ATH. Pragnę także złożyć gratulacje na ręce wybranych
dziekanów poszczególnych wydziałów Akademii, a za ich pośrednictwem pogratulować
także wybranym prodziekanom. Gratuluję: prof. Jackowi Nowakowskiemu, dziekanowi
elektowi Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, prof. Januszowi Juraszkowi,
dziekanowi elektowi Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, prof.
Andrzejowi Maczyńskiemu, dziekanowi elektowi Wydziału Zarządzania i Transportu,
prof. Markowi Bernackiemu, dziekanowi elektowi Wydziału HumanistycznoSpołecznego oraz prof. Rafałowi Bobińskiemu, dziekanowi elektowi Wydziału Nauk o
Zdrowiu. Niektórzy z wymienionych będą pełnić funkcję dziekana po raz drugi. Życzę
władzom uczelni, jak i władzom wydziałów pomyślności w podejmowaniu dobrych
decyzji, służących rozwojowi Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz dalszemu jej
umacnianiu w regionie Podbeskidzia.
Szanowni Państwo. Kierowane do Państwa słowo wstępne jest moim ostatnim jako
rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej. Osiem lat pełnienia tej funkcji bardzo
mocno wypełniło moje życie zawodowe i prywatne. Zarządzając Akademią TechnicznoHumanistyczną zawsze kierowałem się podstawową misją naszej uczelni, tj. służbą
społeczeństwu. Akademia, jako jedyna publiczna akademicka uczelnia na Podbeskidziu,
realizowała i realizuje misję kształcenia kolejnych pokoleń obywateli naszego regionu i
kraju. Akademia Techniczno-Humanistyczna to także silny i rozpoznawalny ośrodek
badawczy. Inaugurując w październiku 2015 r. rok akademicki 2015/2016, w moim
wystąpieniu powiedziałem, że mam poczucie dobrze wykonanej misji. Nie tak dawno
słowa te powtórzyłem w wywiadzie dla telewizji regionalnej, podkreślając, że obie
kadencje pełnienia przeze mnie funkcji rektora uważam za czas spełniony. Oczywiście,
w instytucji takiej, jak nasza uczelnia, zawsze będą sprawy do dalszego rozwiązania,
usprawnień, ale to będą realizowały już nowe władze ATH. Wiele ważnych,
zrealizowanych inicjatyw, mających charakter inwestycyjny, szczególnie w obszarze
infrastruktury, ale także działania w zakresie dydaktyki, dostosowania oferty studiów do
oczekiwań kandydatów i pracodawców, wyjście do przemysłu z ofertą naukowobadawczą, to tylko zarys działań, które realizowałem wraz z moimi współpracownikami
w ciągu tych dwóch kadencji.
Drodzy Pracownicy i Studenci Akademii Techniczno-Humanistycznej. Szanowni
Czytelnicy. Wydanie niniejszego numeru Akademii zbiega się ze Świętem 15-lecia
istnienia ATH, jako samodzielnej, publicznej, akademickiej uczelni na Podbeskidziu.
Dokładnie w lipcu 2001 r. decyzją Sejmu RP została utworzona Akademia TechnicznoHumanistyczna w Bielsku-Białej. Święto to jest dobrą okazją, aby dalej integrować
społeczność naszej uczelni. Przy okazji Święta ATH mamy także Jubileusz 20-lecia
istnienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ta piękna inicjatywa wpisuje się w proces
kształcenia ustawicznego. Pracami Uniwersytetu od początku jego powstania kierowała
Pani dr Halina Moszyńska, a obecnie mgr Józef Cegielski. Uniwersytet Trzeciego Wieku
Akademii Techniczno-Humanistycznej liczy obecnie 800 słuchaczy. Oferuje swoim
uczestnikom ciekawe wykłady, warsztaty i zajęcia. Na ręce pełnomocnika ds.
Uniwersytetu Trzeciego Wieku mgra Józefa Cegielskiego kieruję słowa podziękowania
za rozwijanie tego dzieła i życzę dalszej pomyślności w budowaniu silnej społeczności
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Drodzy Państwo. Jesteśmy w trakcie sesji egzaminacyjnej. Pragnę życzyć studentom
ATH jak najlepszych wyników zaliczeń i egzaminów, a pracownikom zadowolenia ze
współpracy ze studentami. Wkrótce przed nami okres wakacyjny. Niech to będzie czas
odpoczynku, ale również planowania dalszego rozwoju w życiu prywatnym i
zawodowym.
Na zakończenie chciałbym podziękować jeszcze raz wszystkim osobom, z którymi
współpracowałem w ciągu tych dwóch kadencji na rzecz rozwoju naszej Akademii.
Dziękuję pracownikom, studentom, wszystkim osobom spoza uczelni, za wspólną pracę
i zrealizowane zadania. Życzę Państwu wszystkiego dobrego.
Zapraszam do lektury!
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„ZA NAJWIĘKSZY SUKCES UWAŻAM ZINTEGROWANIE
ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO NA BŁONIACH”
- mówi odchodzący po dwóch kadencjach rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej

Zdjęcie: archiwum ATH

w Bielsku-Białej prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik

– Panie Rektorze, osiem lat pełnienia
zaszczytnej funkcji rektora ATH to
dużo czy mało? Czy wystarczyło czasu
na zrealizowanie zamierzonych planów?
– Obejmowałem funkcję rektora w
kadencji czteroletniej, nie jak poprzedni
rektorzy – w kadencjach trzyletnich.
Ustawowe cztery lata były i są bardzo
dobrym rozwiązaniem. Nowy rektor
musi się zapoznać z funkcjonowaniem
uczelni na wszystkich poziomach, a do
tego na pewno potrzebny jest odpowiedni czas. Zwłaszcza gdy ta uczelnia
nie jest w najlepszej kondycji i wymaga
się od rektora wielu działań na płaszczyznach: ﬁnansowej, naukowej czy
dydaktycznej. Kiedy zacząłem zarządzać
uczelnią, wymagała ona wsparcia
ﬁnansowego, nie tylko inwestycyjnego,
ale związanego z zapewnieniem pod-
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stawowych potrzeb. Trzeba było postarać się o dotacje na naukę, mieliśmy bowiem dosyć skromny przydział środków
na tak zwany potencjał badawczy. Za
tym kryje się indywidualny naukowy
rozwój pracowników – uzyskiwanie
przez nich kolejnych stopni naukowych i
tytułu profesora. A im więcej mamy
samodzielnych pracowników, tym łatwiej przystępujemy do tworzenia wniosków o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora, czy doktora
habilitowanego. Celem moim było też
doprowadzenie do tego, by móc opierać
się na własnej kadrze, aby nie musieć
pozyskiwać jej z zewnątrz. Rozwój
naukowy uczelni był dla mnie priorytetem, gdyż na samym początku wyznaczyliśmy mapę drogową do uniwersytetu. Pierwsza kadencja upłynęła pod
znakiem rzetelnej analizy i przygo-

towania nowych warunków do zarządzania uczelnią. Z jednej strony zarządzanie powinno być centralne, a z
drugiej strony – zdecentralizowane na
poszczególne wydziały, tak aby mogły
one odpowiednio gospodarować przydzielonymi według algorytmu środkami. Wprowadziliśmy system planowania z roku na rok. Każda jednostka
miała zaplanować wydatki na przyszły
rok, co nam bardzo ułatwiło kwestie
ﬁnansowania w poszczególnych pionach. Przestrzeganie zasad planowania
pozwoliło wyjść na prostą po pierwszej
kadencji, a drugą zakończyć z bardzo
dobrym zyskiem.
– Czy udało się Panu zrealizować
wszystkie zamierzenia z początku
pierwszej kadencji?
Wspominałem od samego początku o
uniwersytecie. To były moje marzenia,
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wokół których koncentrowały się plany.
W tym celu zmierzały wszelkie nasze
starania i wysiłki, dążyliśmy do pozyskania środowiska politycznego (myślę tu
o samorządzie lokalnym, posłach, senatorach), aby tworzyć przychylną dla
uniwersytetu atmosferę. Jesteśmy na
pewno coraz bliżej osiągnięcia tego
statusu, ale ponieważ chcemy opierać
się na własnej kadrze, ten proces się
wydłuża. Mamy cztery uprawnienia do
nadawania stopnia doktora, piąte jest w
drodze i widzę szansę na kolejne dwa.
Może to wymagać jednak minimalnej
restrukturyzacji uczelni, ponieważ na
niektórych wydziałach mamy przerost
kadry, a na niektórych jej niedobór. W
procesie starania się o uzyskiwanie praw
do nadawania stopnia doktora stanowi
to przeszkodę, ponieważ uprawnienia
uzyskuje wydział, a nie poszczególne
kierunki. Chodzi więc o to, aby połączyć
siły.
Mówiłem o działaniach związanych z
nauką i zarządzaniem, ale ważnym
elementem rozwoju uczelni jest też dydaktyka. W tym obszarze planowałem
od początku utworzenie nowych kierunków nauczania, dostosowanych do
potrzeb rynku pracy. Udało się to zrealizować: uruchomiliśmy studia pierwszego stopnia na kierunkach: budownictwo, transport, inżynieria materiałowa, ratownictwo medyczne oraz
studia drugiego stopnia na kierunkach:
pielęgniarstwo, pedagogika, ﬁlologia
angielska i hiszpańska oraz informatyka.
Stworzyliśmy także pełną ofertę studiów
prowadzonych w całości w języku
angielskim. Studia drugiego stopnia
International Management są pierwszymi tego typu studiami na Podbeskidziu. Nowe kierunki, patrząc na
nabór, niewątpliwie zachęcają do
studiowania w Akademii TechnicznoHumanistycznej.
Warto dodać, że stworzyliśmy też
profesjonalną galerię sztuki. Kuratorem
Galerii Akademickiej ATH jest prof. ATH
dr hab. Ernest Zawada. Dzięki jego staraniom gościliśmy już takich artystów,
jak Jarosław Modzelewski, Stanisław
Rodziński, Andrzej Gieraga czy Adam
Wsiołkowski.
Ponadto wielu naszych studentów
rozwija swoje pasje w Chórze ATH
prowadzonym przez prof. ATH dra hab.
Jana Borowskiego.
– Największy sukces?

Za największy sukces uważam zintegrowanie środowiska akademickiego na
Błoniach, zarówno w wymiarze interpersonalnym, jak i infrastruktury. Zgromadzenie wszystkich wydziałów i jednostek w kampusie na Błoniach pozwoliło sprawniej zarządzać uczelnią.
Sukcesem jest też fakt, że uczelnia
zostaje w bardzo dobrej sytuacji ﬁnansowej, z perspektywą dalszego rozwoju
naukowego.
Sfera związana z dydaktyką, stoi cały
czas w obliczu wyzwań. Nowe zadania
mają związek z tym, że zarówno wytyczne z Unii Europejskiej, jak i ministerialne narzucają opracowywanie nowych procedur. Podczas tych dwóch
kadencji musieliśmy chociażby wprowadzić system punktów ECTS i dostosować się do Krajowych Ram Kwaliﬁkacji.
– Czy są takie wydarzenia, które
szczególnie pozostaną w Pana pamięci?
Od początku myślałem o dużej promocji
uczelni, o tym, żeby zaistniała ona w
świadomości społeczeństwa lokalnego i
regionalnego jako samodzielna, państwowa uczelnia akademicka. Warto
zaznaczyć, że uczelnia – ATH – powstawała w 2001 roku bez żadnych dodatkowych środków. W pierwszej kadencji
bardzo pomogła mi możliwość starania
się o dotacje unijne. Wykorzystywaliśmy
środki unijne, a także ministerialne, w
szczególności w zakresie inwestycji,
dzięki czemu udało się wykończyć budynek L, rozbudować dwukondygnacyjny
budynek C i wybudować nowoczesne laboratoria A i B. Można powiedzieć, że
dobrze wykorzystaliśmy dany nam czas.
Pomogła umiejętność pisania wniosków, ale też przekonywania urzędników
do tego, że jako jedyna publiczna uczelnia w regionie naprawdę chcemy się
rozwijać.
Jak już wspomniałem, od samego początku próbowałem związać Akademię
ze środowiskiem lokalnym, z władzami
miejskimi i powiatowymi. Próbowałem
zmienić postrzeganie uczelni jako uczelni niezwiązanej z miastem, a będącej
jedynie ﬁlią Politechniki Łódzkiej.
Właśnie dlatego z satysfakcją wspominam nadanie tytułu doctora honoris
causa Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pierwszemu ordynariuszowi diecezji bielsko-żywieckiej
księdzu biskupowi Tadeuszowi Rakocze-

mu. Ksiądz biskup, jako osoba niezwykle
szanowana w środowisku lokalnym, był
w gronie tych osób, które przyczyniły się
do powołania Akademii Techniczno-Humanistycznej.
– Słuchając Pana, mam wrażenie, że
podsumowując dwie kadencje, ma
Pan satysfakcję z tego, jak wiele udało
się osiągnąć.
Na pewno wiele udało się zrealizować,
trzeba też jednak pamiętać, że czasami
nie ma idealnych rozwiązań. Przez
pewien czas uczelnia była w dołku ﬁnansowym, co wiązało się z trudnymi
decyzjami, ale przez trzy ostatnie lata
możemy pochwalić się zyskiem i jest to –
w perspektywie przyszłości – bardzo korzystna sytuacja.
– Panie Rektorze, po tak intensywnych ośmiu latach na pewno
wiąże Pan jeszcze jakieś plany z Akademią?
Tak, chciałbym jeszcze przez lata służyć
Akademii Techniczno-Humanistycznej i
mam nadzieję, że doczekam chwili,
kiedy naszą uczelnię nazwiemy Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym.
Jednak wiek ma też swoje prawa i trzeba
sobie jasno powiedzieć, że wypełniłem
już swoją rolę. W życiu osobistym – uważam, że jestem spełniony. Mam udaną
rodzinę, wspaniałe wnuczki i przeświadczenie, że wszyscy mnie kochają – oczywiście z wzajemnością. Moje życie osobiste, wobec zawodowej misji, bywało
czasami na drugim planie, ale obowiązki
wobec najbliższych osób wypełniałem
najlepiej jak umiałem. Rodzina, szczególnie żona, była dla mnie wielokrotnie
dużym wsparciem.
W życiu zawodowym – uzyskałem tytuł
profesora w innej dziedzinie niż ta związana z moim wykształceniem. Kończyłem studia jako inżynier na AGH, zrobiłem doktorat i habilitację z zakresu inżynierii materiałowej, czyli w naukach
technicznych, a tytuł profesora uzyskałem w naukach ekonomicznych, w
zakresie zarządzania. Uważam to jednak za spełnienie. Satysfakcję spotęgowało sprawowanie funkcji rektora
przez osiem lat, a wcześniej funkcji dziekana przez dziewięć. Mój brat, który
również był profesorem (na Uniwersytecie Śląskim), chyba nawet o czymś
takim nie marzył.
Rozmawiała Małgorzata Skrzypek
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Zdjęcie: archiwum WIMBiŚ

Prof. dr hab. Jarosław Janicki rektorem ATH na kadencję 2016-2020

19 kwietnia profesor Jarosław
Janicki został wybrany na stanowisko
rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na kadencję 2016-2020. Rektor elekt zapowiedział, że jego działania ukierunkowane będą na dalszy dynamiczny
rozwój ATH, która powinna być silną
akademicką uczelnią oferującą atrakcyjne kierunki kształcenia studentów
oraz ośrodkiem innowacyjnych działań stymulujących rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny regionu.
Prof. Janicki podkreśla konieczność
szerokiej współpracy z władzami miast
regionu, samorządami oraz przedsiębiorcami. Taką współpracę umożliwi
Rada Rozwoju ATH, która będzie powołana już w październiku. Priorytetowe
działania zmierzać będą do podniesienia poziomu badań naukowych, co
przyczyni się do rozwoju własnej kadry
naukowej oraz umożliwi pozyskanie
kolejnych praw doktoryzowania i habilitowania. Swoje doświadczenie zamierza wykorzystać w pozyskiwaniu
grantów i projektów badawczych przy
współpracy z wiodącymi polskimi i
zagranicznymi uczelniami. Ważnym zadaniem jest unowocześnienie procesu
kształcenia, uruchomienie kierunków
interdyscyplinarnych, prowadzenie kierunków studiów w języku angielskim
oraz wymiana międzynarodowa studentów.
Profesor dr hab. Jarosław Janicki jest
absolwentem Wydziału Matematyki,
Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocław-
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skiego, gdzie uzyskał tytuł magistra w
zakresie ﬁzyki (1978 r.). Stopień doktora
nauk technicznych nadała mu Rada
Naukowa Wydziału Włókienniczego
Politechniki Łódzkiej w 1987 r., natomiast stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie
Inżynierii Materiałowej – Rada Wydziału
Techniki Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach w 2003 roku.
Prof. dr hab. Jarosław Janicki pełnił
lub nadal pełni wiele zaszczytnych, ale
jednocześnie odpowiedzialnych funkcji,
m.in. dziekana Wydziału Inżynierii
Materiałów, Budownictwa i Środowiska
(2012-2016), prorektora ATH ds. Nauki i
Współpracy Zewnętrznej (2008-2012),
dziekana Wydziału Nauk o Materiałach i
Środowisku (2005-2008), dyrektora
Instytutu Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych (2004-nadal), dyrektora Centrum Zastosowań Informatyki, prodziekana (1993-1999).
Swoje badania naukowe koncentruje na
zagadnieniach struktury polimerów,
mieszanin i nanokompozytów polimerowych w powiązaniu z właściwościami
mechanicznymi i termicznymi. W badaniach wykorzystuje nowoczesne techniki instrumentalne, zwłaszcza metodę
małokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego SAXS w
połączeniu z metodami WAXS, DSC,
SEM i metodami spektroskopowymi.
Jest autorem lub współautorem 147
publikacji, z czego 52 to publikacje o
zasięgu światowym z listy ﬁladelﬁjskiej, a
wyniki badań prezentował na 73 konfe-

rencjach międzynarodowych.
Doświadczenie zawodowe profesora
J. Janickiego zostało wzbogacone dzięki
licznym stażom zagranicznym, w tym
rocznemu stażowi w prestiżowym Case
Western Reserve University, Cleveland,
USA, a także 3-miesięcznemu stażowi w
Catholic University of Leuven, Belgia.
Na zaproszenie Agencji Informacyjnej Stanów Zjednoczonych profesor
przebywał na uniwersytetach amerykańskich (University of Washington,
North Carolina State University, University of Utah, University of Wisconsin), a
także w instytucjach państwowych USA.
Realizując międzynarodowe projekty
badawcze odbył staże w ośrodkach
naukowych w Hiszpanii, Finlandii, Norwegii, Czechach, Słowacji, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii.
Aktywność naukowa i szeroka
współpraca z uczelniami zagranicznymi
i krajowymi umożliwiła realizację licznych projektów badawczych. Profesor
kierował 2 projektami kluczowymi ﬁnansowanymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
dwoma projektami międzynarodowymi
w ramach 6 i 7 PR UE oraz projektem
Bilateral Flamish–Polish joint scientiﬁc
project. Ponadto był kierownikiem 2
projektów zamawianych PBZ oraz 4
projektów ﬁnansowanych ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Swoją działalnością profesor Janicki
przyczynił się do powstania tzw. Bielskiej
Szkoły Badań Strukturalnych Polimerów,
powszechnie uznawanej za jedną z najlepszych w tym obszarze badawczym w
Polsce i szeroko znaną na świecie. Jest
współtwórcą wynalazku wyróżnionego
srebrnym medalem na Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i
Nowoczesnej Techniki "Brussels Eureka"
(2014).
Prof. dr hab. inż. Jarosław Janicki
pełnił funkcję promotora w 4 zakończonych przewodach doktorskich, był
recenzentem w 2 postępowaniach o
nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz w 8 przewodach doktorskich.
Wolne chwile spędza profesor na grze w
tenisa i wyprawach górskich, uprawia
także narciarstwo. Jest aktywny i ciekawy świata, lubi słuchać muzyki, w
szczególności jazzowej.
(R)
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Nowe władze ATH

na kadencję 2016-2020

Jak w wielu uczelniach państwowych w kraju, również
w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
nastąpiła zmiana władz akademickich.
Uczelniane Kolegium Elektorów Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej w dniu 19 kwietnia dokonało
wyboru rektora, a następnie w dniu 10 maja wyboru prorektorów Akademii Techniczno-Humanistycznej w BielskuBiałej na kadencję 2016-2020.
prof. dr hab. Jarosław Janicki – rektor ATH
prof. dr hab. Iwona Adamiec-Wójcik – prorektor ds. nauki i
ﬁnansów
prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk – prorektor ds. studenckich i kształcenia.
W wyniku głosowań podczas spotkań Wydziałowych Komisji

Wyborczych wybrano władze dziekańskie na kadencję 20162020.
prof. ATH dr hab. inż Jacek Nowakowski - dziekan Wydziału
Budowy Maszyn i Informatyki
prof. ATH dr hab. inż. Janusz Juraszek
- dziekan Wydziału Inżynierii Materiałów Budownictwa i Środowiska
prof. ATH dr hab inż. Andrzej Maczyński - dziekan Wydziału
Zarządzania i Transportu
prof. ATH dr hab. Marek Bernacki - dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego
prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński - dziekan Wydziału
Nauk o Zdrowiu.
(R)

Zdjęcie: archiwum Publicity

EuroSymbol

26 listopada w Międzynarodowym
Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się gala wręczenia laurów
programu Symbol 2015. Akademia
Techniczno-Humanistyczna znalazła
się w gronie blisko pięćdziesięciu
przedstawicieli różnych ﬁrm i instytucji nagrodzonych w tym roku.
Kapituła Programu Symbol doceniła
Akademię Techniczno-Humanistyczną,
przyznając jej EuroSymbol Nowoczesnego Kształcenia 2015. Szczególną
uwagę kapituły przykuł Wydział Zarządzania i Transportu, który może
poszczycić się jednym z najlepszych
programów kształcenia. Wyróżnienie

dla naszej uczelni odebrał prorektor ds.
studenckich i kształcenia prof. Henryk
Klama.
Program i jego laury to nie tylko wyraz
docenienia osiągnięć nagrodzonych, ale
również upowszechnianie informacji o
uhonorowanych instytucjach, co z kolei
przyczynia się do zwiększenia ich rozpoznawalności.
W wydaniu specjalnym poświęconym
laureatom, w grudniu 2015 r. w "Monitorze Rynkowym" w "Dzienniku Gazecie
Prawnej" oraz w "Monitorze Biznesu" w
"Rzeczpospolitej", ukazał się artykuł
wizerunkowy poświęcony Akademii
Techniczno-Humanistycznej.
(R)

O
„Kulturze narcyzmu”
Christophera Lascha
23 listopada 2015 r. w Galerii
Akademickiej ATH odbyło się już
piąte spotkanie w ramach „projektu:
komunikacje” organizowanego przez
dr. Tomasza Bielaka z Katedry Teorii i
Praktyk Komunikacji ATH.
Tym razem rozmowa dotyczyła
pierwszego polskiego tłumaczenia i
wydania książki Christophera Lascha pt.
"Kultura narcyzmu". W spotkaniu udział
wzięli dr Grzegorz Ptaszek (AGH w
Krakowie) – tłumacz i redaktor, prof. ATH
dr hab. Ireneusz Gielata oraz dr Tomasz
Bielak (ATH). Spotkanie miało kameralny
charakter, ale dyskusja okazała się inspirująca i ciekawa. Wśród wielu poruszanych tematów rozmawiano m.in o
"niefortunności" tytułu, inspiracjach
Lascha, jego fascynacji pismami Freuda,
aktualności lub dewaluacji wniosków
badawczych. Uczestnicy spotkania próbowali również wykorzystać część ustaleń amerykańskiego historyka do niewielkich analiz polskiego społeczeństwa po przełomie 1989 roku. Zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu "projekt: komunikacje". Szczegóły na
www.pk.ath.bielsko.pl oraz na facebookowym proﬁlu projektowania komunikacji ATH.
(dr Tomasz Bielak)
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23 października 2015 r. Wydział
Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w BielskuBiałej świętował X-lecie istnienia.
Najmłodszy wydział Uczelni został
powołany Uchwałą Senatu z dnia 23
września 2005. Wcześniej, 5 marca
2004 inną Uchwałą Senatu podjęto
decyzję o rozszerzeniu oferty edukacyjnej ATH o wprowadzenie kształcenia w zawodzie pielęgniarki.
Podczas uroczystości, którą poprowadzili: prodziekan ds. Studenckich
WNoZ ATH dr n. o zdr. Wioletta PollokWaksmańska i prodziekan ds. Nauki
WNoZ ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński, głos zabrało wielu znamienitych
gości. Podziękowania wszystkim osobom uczestniczącym w wydarzeniu oraz
tym, którzy przyczynili się do uruchomienia Wydziału w specyﬁcznych
warunkach ekonomicznych, złożyła
dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof.
ATH dr hab. n. med. Monika Mikulska.
Słowa wdzięczności skierowała do byłego rektora ATH prof. Marka Trombskiego, który, jak podkreślała, nie bał
się powołać do istnienia wydziału o
proﬁlu medycznym na technicznej
uczelni. Za dwie wspólne kadencje,
doskonałą współpracę, pomoc i wiarę w
sens funkcjonowania Wydziału Pani
dziekan szczególnie dziękowała rektorowi ATH prof. Ryszardowi Barcikowi. Do
obecnego na sali Prezydenta Miasta

8

AKADEMIA nr 34

Bielska-Białej profesor Mikulska skierowała słowa uznania, dziękując za przychylność, bez której Wydział nie mógłby
zaistnieć.
– Jednym z zadań uczelni publicznej
jest pełnienie misji społecznej i właśnie
tym kierowaliśmy się, uruchamiając i
wspierając Wydział Nauk o Zdrowiu.
Utworzenie kierunku pielęgniarstwo, a
następnie ratownictwo medyczne było
odpowiedzią na apel społeczności lokalnej – mówił w swoim wystąpieniu
rektor prof. Ryszard Barcik. Profesor
Marek Trombski, zwracając się do zebranych gości, powrócił do czasu, kiedy
zapadały decyzje o powstaniu Wydziału,
podkreślając jednocześnie, z jaką satysfakcją obserwuje dynamiczny rozwój
naukowy jego pracowników, co świadczy o rozwoju nie tylko Wydziału, ale
także Uczelni. Historia Wydziału, choć
nie tak długa, ale poprzez intensywność podejmowanych działań ciekawa i
warta przypomnienia, była motywem
wielu wystąpień. Przywołał ją
również Prezydent Miasta
Jacek Krywult, który dziękował władzom Uczelni za
współpracę i odpowiedź na
potrzeby lokalnego rynku
pracy. Pan Prezydent podał
dokładne liczby studentów,
którzy ukończyli studia na
kierunkach na Wydziale Nauk o Zdrowiu, potwierdzając
tym samym słuszność uruchomienia medycznego
proﬁlu kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej.
Kolejne etapy działalności
Wydziału, od starań o studia
pomostowe, poprzez wniosek o uruchomienie kierunku
ratownictwo medyczne i
wniosek o prawo do kształcenia na
studiach magisterskich na kierunku pielęgniarstwo, przypomniał prorektor ds.
Studenckich i Kształcenia prof. Henryk
Klama.
Warto dodać, że ostatnim dużym sukcesem Wydziału jest otrzymanie akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej na okres 6 lat. Dynamiczny rozwój naukowy pracowników, rosnąca liczba cytowań w bazach Web of Science

oraz Scopus, a także rosnąca wartość
współczynnika Hirscha przyczyniają się
do ugruntowania pozycji Wydziału nie
tylko w polskiej, ale i światowej nauce.
Podczas uroczystości głos zabrali również: Przewodnicząca Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
Małgorzata Szwed, Członek Zarządu
Powiatu Bielskiego Katarzyna Adamiec,
Dyrektor Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II dr n. med. Rafał Muchacki, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarskiego dr n. med.
Grażyna Franek, Konsultant Wojewódzki
ds. Pielęgniarstwa Danuta Sternal, Dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego Wojciech Waligóra.
Prodziekan ds. Nauki WNoZ ATH dr hab.
n. med. Rafał Bobiński przeczytał list
gratulacyjny od prorektora ds. Nauki i
Finansów prof. Kazimierza Nikodema.
Po zakończeniu części oﬁcjalnej wystąpił
Chór Akademii Techniczno-Humanis-

Zdjęcie: Artur Biela

Zdjęcie: Artur Biela

X-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu

tycznej pod dyrekcją prof. ATH dra hab.
Jana Borowskiego. Przedstawiono również prezentacje dotyczące historii i
działalności Wydziału Nauk o Zdrowiu
ATH.
(Małgorzata Skrzypek)
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Spotkanie przedstawicieli Konsorcjum

Zdjęcie: Artur Biela

Śląskich Uczelni Publicznych SUN

16 grudnia 2015 r. w murach naszej uczelni odbyło się spotkanie Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych (SUN) zrzeszającego dziewięć największych uczelni śląskich.
Przedświąteczne spotkanie było okazją do podsumowania tegorocznych
działań Konsorcjum oraz dyskusji na
temat kolejnych wspólnych przedsięwzięć.
Podstawowym celem Konsorcjum
jest podejmowanie wspólnych działań
zmierzających do promocji śląskich
uczelni oraz budowania wizerunku
regionu jako ośrodka naukowego i
edukacyjnego. Przedstawiciele Konsorcjum dążą także do budowania silnej
wspólnoty akademickiej i zaznaczenia
jej obecności w przestrzeni publicznej
miast i społeczności lokalnych, w których funkcjonują poszczególne ośrodki
akademickie. Pozytywne relacje z otoczeniem i zaangażowanie na rzecz
regionu stanowią jeden z istotnych kie-

runków strategii rozwoju Konsorcjum i
poszczególnych uczelni. To, że spotkania odbywają się w różnych miejscach i
na różnych uczelniach, daje dodatkowo
możliwość obserwowania, jak funkcjonują inne ośrodki naukowe – mówił prorektor ds. Umiędzynarodowienia,
Współpracy z Otoczeniem i Promocji dr
hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny, i
jednocześnie Przewodniczący Konsorcjum.
W imieniu JM rektora prof. dr. hab.
inż. Ryszarda Barcika gości przywitał
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
prof. dr hab. Henryk Klama. Następnie
mgr Joanna Laskowska – kierownik Biura Rekrutacji Studentów UŚ omówiła
wspólne inicjatywy oraz konferencje, w
których Konsorcjum brało udział. Uczestnicy spotkania podkreślali, jak ważne
jest to, aby Konsorcjum zaistniało w
szerszej świadomości instytucji samorządowych i przedsiębiorstw. Jednym z
ciekawszych pomysłów, jaki pojawił się

w trakcie dyskusji, był ten dotyczący
spopularyzowania nauki w formie kalendarza, w którym fotograﬁe przedstawiają badania naukowe.
W części warsztatowej spotkania
uczestnicy mieli możliwość wymiany
informacji i dobrych praktyk w zakresie
rekrutacji studentów zagranicznych.
Poruszone zostały liczne kwestie dotyczące organizacji rekrutacji i procedur
prawnych związanych z przyjmowaniem studentów-obcokrajowców. Spotkanie to było bardzo pomocne dla
wszystkich pracowników uczelni mających kontakt z rekrutacją studentów
zagranicznych.
W spotkaniu wzięli udział prorektorzy największych śląskich uczelni
publicznych: dr hab. prof. UŚ Mirosław
Nakonieczny, prorektor Uniwersytetu
Śląskiego ds. Umiędzynarodowienia,
Współpracy z Otoczeniem i Promocji
oraz prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki,
prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a
także kierownicy i przedstawiciele działów związanych ze współpracą zagraniczną, promocją i rekrutacją studentów
z siedmiu śląskich uczelni: Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Częstochowskiej, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Akademii Sztuk Pięknych oraz
gospodarza tego spotkania Akademii
Techniczno-Huma-nistycznej w BielskuBiałej.
Wspólne działania Konsorcjum służą
zachęceniu młodych ludzi na Śląsku do
rozwijania karier naukowych i zawodowych w tym regionie.
(R,BWA)

Regionalny zjazd kadry AIP. Inkubatory na Śląsku najlepsze w Polsce
W dniach 22-23 stycznia br. w
Akademii Techniczno-Humanistycznej odbył się zjazd kadry zarządzającej Akademickimi Inkubatorami
Pr zedsiębiorczości z Górnego i
Dolnego Śląska. W spotkaniu udział
wzięli dyrektorzy z inkubatorów z

Wrocławia, Opola, Częstochowy,
Raciborza, Bytomia, Rybnika, a także
zespół AIP Katowice - w sumie blisko
piętnaście osób z siedmiu ośrodków.
Pierwszy dzień zjazdu poświęcony
był prezentacji funkcjonowania inkubatorów w poszczególnych miastach i wy-

mianie dobrych praktyk. Kolejny zajęło
szkolenie z organizacji pracy oraz omówienie planów funkcjonowania AIP w
nadchodzących miesiącach. Działający
w bielskim inkubatorze start-up Laboratorium Smaku. Agencja Kulinarna
www.agencjakulinarna.pl przygotował
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Zdjęcie: archiwum AIP

dla gości integracyjne warsztaty kulinarne.
Zjazd był także okazją do podsumowań
ubiegłego roku: w rankingu obejmującym działanie inkubatorów sieci AIP z
całej Polski region Dolnego i Górnego
Śląska okazał się najlepszym, zarówno
pod względem dynamicznego rozwoju i
funkcjonowania, jak i liczby działających
w nim ﬁrm. Po raz kolejny więc działający
przy Akademii Techniczno-Humanistycznej znalazł się wśród najlepszych inkubatorów w kraju.
(dr Anna Foltyniak-Pękala)

FCA POWERTRAIN Poland Sp. z o.o.

Zdjęcie: Jan Dziaduszewski

24 lutego br. rektor ATH prof.
Ryszard Barcik reprezentując Uczelnię, podpisał Porozumienie z ﬁrmą
FCA POWERTRAIN Poland Sp. z o.o.
Kontynuacja wzajemnej współpracy
będzie polegała na korzystaniu z
doświadczeń i dorobku naukowego
Akademii oraz na wykorzystaniu potencjału i pozycji Spółki w celu dalszych
działań służących rozwojowi obu stron,
a tym samym Bielska-Białej. Porozumienie zawiera szczegóły współpracy
oraz wzajemne zobowiązania obu instytucji.
Współdziałanie Spółki i Uczelni
dotyczy między innymi odbywania
praktyk studenckich oraz realizacji
wspólnie uzgadnianych prac naukowotechnicznych.
(R)

Akademia Mody i Dizajnu
21.11.2015 r. w Rondzie Sztuki i w
Oku Miasta w Katowicach odbyła się
pierwsza edycja Akademii Mody i
Dizajnu. W ciekawych wnętrzach
Galerii położonej w centrum Katowic
odbyło się szereg bardzo ciekawych
prelekcji, warsztatów i pokazów
mody młodych projektantów.
Podczas imprezy odbyły się między
innymi warsztaty z projektowania
odzieży metodą drapowania materiału
poprowadzone przez Monikę Bogusławską-Bączek (Akademia Techniczno–
Humanistyczna w Bielsku-Białej), warsztaty z ceramiki poprowadzone przez
Joannę Stań (Ceramiczna Pomarańcza),
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warsztaty z rysunku żurnalowego prowadzone przez Pana Tomasza – nauczyciela z Zespołu Szkół Budowlanych oraz
warsztaty dotyczące zagadnień inspiracji i plagiatu poprowadzone przez
Weronikę Bednarską i Marylę Bywalec
(So In Law). Prelekcje były skierowane
głównie do początkujących projektantów, a dotyczyły zagadnień związanych z rozpoczęciem działalności na
rynku modowym. Wieczór zwieńczony
był pokazem mody młodych projektantów, których kolekcje miały różnorodny charakter. Można było zobaczyć
stroje o charakterze sportowym, eleganckim i oryginalnym zaproponowane

w kolekcjach projektantów: Inez Szewczyk, Angeliki Mader i Tadeusza Gwoździa. Pokaz kolekcji strojów uczennic z
Zespołu Szkół Budowlanych z kierunku:
technolog odzieży porwał nas w podróż do stolic europejskich, a na koniec
za sprawą przepięknej kolekcji Ewy
Lenard utonęliśmy w cudownej Japonii
wśród drzew kwitnącej wiśni. Wszystko
odbyło się w przesympatycznej atmosferze wśród dużej liczby zainteresowanych uczestników.
(dr inż. Monika Bogusławska-Bączek)
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Możliwości współpracy w projektach międzynarodowych i wykorzystanie potencjału Uczelni dla
rozwoju regionu to główne tematy,
które podejmowano podczas wizyty
przedstawicieli Urzędu Miejskiego w
Bielsku-Białej i Agencji Rozwoju
Regionalnego, które odbyło się 21
stycznia 2016 r. Gospodarzem spotkania był Prorektor ds. Nauki i Finansów – prof. dr hab. Kazimierz Nikodem.
W spotkaniu udział wzięli Aleksandra Podsiadlik – Naczelnik Wydziału
Strategii i Rozwoju Gospodarczego UM
w Bielsku-Białej oraz Jan Sienkiewicz –
Dyrektor ds. Projektów Międzynarodowych Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej. Gościem specjalnym był Miquel Raven reprezentujący miasto Bilbao w Hiszpanii, partnera Bielska-Białej. Poza prorektorem K.
Nikodemem uczelnię reprezentowali:
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej, Budownictwa i Środowiska – dr
hab. Jarosław Janicki, prof. ATH oraz dr
hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH, z
Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki.
Wizyta obejmowała krótką prezentację uczelni: oferty dydaktycznej i
naukowej oraz propozycji adresowanej
do przedsiębiorców i biznesu. Goście
zwiedzili także Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości oraz Laboratorium

Zdjęcie: Maciej Bujakowski

O współpracy międzynarodowej z przedstawicielami
lokalnych władz i gośćmi zagranicznymi

Nowoczesnych Materiałów Polimerowych i Laboratorium Silników Spalinowych.
Głównym celem spotkania było jednak omówienie możliwości współpracy uczelni z miastem w opracowaniu
projektu w programie Europejskiego
Programu Współpracy Terytorialnej
URBACT. To europejski program wymiany wiedzy i doświadczeń, który
umożliwia miastom wypracowanie rozwiązań największych dla nich wyzwań i

problemów. Projekt zakłada współpracę
międzynarodową, a nad jego opracowaniem w poszczególnych miastach
pracują grupy robocze złożone z lokalnych liderów m.in. uczelni, przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu.
Bielsko-Biała jako jedyne w Polsce zostało wstępnie wybrane do konsorcjum
10 miast opracowujących projekt w ramach ww. programu.
(dr Anna Foltyniak-Pękala)

Nanocząstki, nanowarstwy i nanomateriały
– badania, którymi zajmuje się WIMBiŚ…
W lutym nauczyciele akademiccy z
Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska przeprowadzili serię wykładów skierowaną
do uczniów szkół średnich, w trakcie
których opowiadali o nanomateriałach, technikach ich wytwarzania,
właściwościach oraz zastosowaniach.
Zaproszona młodzież reprezentowała szkoły z Bielska-Białej: IV LO im .
KEN, LO im. M. Reja, Zespół Szkół
Ogrodniczych oraz ZSME w Żywcu. W
wykładach uczestniczyło prawie 120
uczniów wraz ze swoimi nauczycielami.
Zaprezentowana tematyka była ściśle

związana z kierunkiem badań od lat
prowadzonych na Wydziale Inżynierii
Materiałów, Budownictwa i Środowiska.
Podczas spotkania uczniowie wysłuchali
wykładu poprowadzonego przez prof.
ATH dr hab. inż. Bożenę Mrowiec, który
dotyczył nanosrebra. Następnie mgr inż.
Marta Sieradzka opowiedziała o nanowarstwach grafenu. Cykl wykładów zakończył prof. ATH dr hab. inż. Ryszard
Fryczkowski, który przybliżył młodzieży
metody wytwarzania nanomateriałów.
Spotkanie na ATH odbyło się w ramach
projektu IRRESISTIBLE. Jest to projekt
europejski wprowadzający odpowie-

dzialne badania naukowe i innowacje do
edukacji szkolnej. Projekt realizowany
jest równolegle w 25 szkołach na terenie całego kraju, pod opieką dydaktyków z Wydziału Chemii Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz w szkołach na terenie krajów partnerskich - Holandii, Izraela, Niemiec, Turcji, Portugalii, Włoch,
Finlandii, Grecji i Rumunii.
Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem, z sali padały niekończące
się pytania, a wszyscy wykładowcy byli
jednogłośni, że taka forma kontaktu z
młodzieżą daje wiele satysfakcji.
(dr inż. Beata Fryczkowska)
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W poniedziałek 18 stycznia 2016 roku na
Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i
Środowiska odbyły się ostatnie wspólne zajęcia
dla uczniów szkół średnich w ramach 2 edycji
projektu Akademia Młodych Inżynierów.
Tym razem występowali uczniowie, którzy
prezentowali swoje pomysły przed komisją ekspertów w osobach: prof. ATH dr hab. Czesław
Ślusarczyk, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Biniaś, dr
inż. Lucyna Przywara, mgr inż. Marta Sieradzka oraz
Tomasz Kukulski – student, przewodniczący Koła
Naukowego „pol-IM-er”. Spośród wszystkich propozycji zostały wyłonione trzy najciekawsze pomysły,
które przez kolejne miesiące były realizowane w laboratoriach wydziałowych.
Zajęcia w ramach AMI-go rozpoczęły się 25
października i obejmowały cykl wykładów oraz zajęć
laboratoryjnych, które dla potrzeb projektu zostały
rozszerzone o nauki biologiczne. Podobnie, jak w
pierwszej edycji, uczestnikami projektu byli uczniowie
szkół średnich z Bielska-Białej i okolic, a w tym roku
było ich aż trzydziestu.
Nauczyciele akademiccy przygotowali wykłady
popularyzujące nauki ścisłe, przedstawiając, jak na
przestrzeni wieków rodziły się różne techniki
badawcze oraz jakie narzędzia są stosowane współcześnie do poznawania otaczającej nas materii. Z
innych wykładów uczestnicy dowiedzieli się o
metodach ﬁzykochemicznych i biologicznych,
stosowanych do oceny stanu i funkcjonowania wody
oraz powietrza, a podczas krótkiego wykładu
zapoznali się z procesami klimatycznymi i pomiarami
meteorologicznymi. Nie brakło również wykładów z
projektowania, które obejmowały kolejne etapy od
pomysłu, powstającego w trakcie podglądania
natury, poprzez projekt molekularny, aż po materiałowy. Wśród wykładowców wystąpił zeszłoroczny zwycięzca Roman Gańczarczyk – uczeń V LO w
Bielsku-Białej, który pomimo braku czasu – przygotowuje się do kolejnego etapu olimpiady chemicznej oraz do matury – zachęcał uczestników AMIgo do wzięcia czynnego udziału w zajęciach i
zaprezentowania swoich pomysłów.
Następnie w laboratoriach Wydziału Inżynierii
Materiałów, Budownictwa i Środowiska uczniowie
prowadzili eksperymenty ﬁzyczne, chemiczne i
biologiczne.
W czerwcu odbyło się ostatnie spotkanie tegorocznej edycji Akademii Młodych Inżynierów, w trakcie którego podsumowano projekt i, co najważniejsze, spośród ﬁnalistów wyłoniono zwycięzcę. Zanim
to nastąpiło, opiekunowie konkretnych projektów
wraz z laureatami pracowali w laboratoriach.
(dr inż. Beata Fryczkowska)
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Badania naukowe na
Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki
- wywiad z prof. Zdzisławem Stelmasiakiem
-Panie Profesorze, chcemy przybliżyć czytelnikom Akademii działalność naukową ATH. Rozpoczynamy od najstarszego w strukturze
uczelni – Wydziału Budowy Maszyn i
Informatyki. Proszę o krótką charakterystykę wydziału.
– WBMiI jest największym wydziałem na
naszej uczelni, a jego historia liczy
prawie 50 lat. Początkowo wydział był
ﬁlią Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Później został przekształcony w zamiejscowy, siódmy wydział Politechniki Łódzkiej. Ponieważ
jednak w Łodzi był już jeden Wydział
Mechaniczny, nasz bielski przyjął nazwę
- Wydział Budowy Maszyn. Następnie
po uruchomieniu kierunku kształcenia
Informatyka zmienił nazwę na Wydział
Budowy Maszyn i Informatyki, która
obowiązuje do dnia dzisiejszego.
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
ma pełne prawa akademickie, a mianowicie uprawnienia do nadawania
stopni doktora w dwóch dyscyplinach:
budowa i eksploatacja maszyn oraz
inżynieria produkcji, może nadawać
stopnie doktora habilitowanego i wnioskować o tytuły profesorskie w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
W chwili obecnej na wydziale pracuje
107 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 10 profesorów tytularnych, 24 samodzielnych pracowników
naukowych (doktorów habilitowanych),
58 doktorów i 15 magistrów. Średnia
kadra, 58 doktorów, stanowi 54% ogółu
pracowników naukowo-dydaktycznych.
Należy to odbierać pozytywnie, bowiem tak duży udział pracowników ze
stopniem doktora daje szansę na dalszy
wzrost pozytywnie kończonych habilitacji w następnych latach i zwiększenie
liczby samodzielnych pracowników
naukowych. Należy jednak podkreślić,
że zmiany w szkolnictwie wyższym w
ostatnich kilkunastu latach powodują,
że z reguły są to pracownicy w średnim
wieku i mają coraz mniej czasu na dalszy
rozwój kariery naukowej i uzyskanie
tytułu profesora. Dodatkowo mamy
bardzo mało pracowników młodych,
asystentów.

– Jakie prace badawcze prowadzone
są na wydziale?
– Na naszym wydziale działalność
naukowo-badawcza jest głównie nastawiona na prace o proﬁlu praktycznym, z
możliwością zastosowania ich w procesach produkcyjnych. Nie są to prace o
charakterze konstrukcyjnym, bo takiego
zapotrzebowania nie obserwujemy –
zresztą dzisiejszy przemysł ściśle chroni
swoje produkty i ich konstrukcje. Korzysta jednak często z umiejętności
naszych dyplomantów, zatrudnionych w
swoich przedsiębiorstwach, którzy
niejednokrotnie wykonują prace o charakterze naukowo-badawczym. Wykonywane prace możemy podzielić na
badania podstawowe i stosowane.
Badania podstawowe są realizowane
głównie przez Katedrę Matematyki,
Informatyki, Katedrę Podstaw Konstrukcji Maszyn czy Zakład Mechaniki. Z
zakresu badań podstawowych w ostatnich latach realizowane były w Katedrze
Matematyki przykładowo takie tematy
jak: a. Analiza własności silnie wypukłych
funkcji wielowartościowych pod kątem
zastosowań w optymalizacji (potrzeba
optymalizacji dotyczy dzisiaj bardzo
wielu procesów przemysłowych); b.
Analiza własności funkcji k-wypukłych i
funkcji (k,h)-wypukłych; c. Warunkowe
równania różniczkowe; d. Przestrzenie
interwałowe generowane przez nparametrowe powierzchnie. W zakresie
tych badań Katedra Matematyki jest
znana na całym świecie. Pan prof. Kazimierz Nikodem i jego zespół jest
zapraszany na zagraniczne konferencje
matematyków i corocznie publikuje
wspólnie z matematykami zagranicznymi. Warto tutaj dodać, że na niektóre konferencje, szczególnie te dotyczące funkcji wypukłych, nie można się
zapisać, natomiast trzeba uzyskać
zaproszenie komitetu naukowego, czyli
dana osoba powinna być znana w swojej
dziedzinie na świecie. Mimo że jesteśmy
wydziałem średniej wielkości, na
niedużej uczelni, to jednak w zakresie
podanej tematyki mamy dobrą markę
światową. Jeżeli chodzi o badania stosowane, to co już podkreśliłem wcze-

śniej, prace nasze są nastawione na
konkretne potrzeby przemysłu i ich
efektem jest produkt lub osiągnięcie,
które może być wykorzystane przez
przemysł czy organizacje przemysłowe.
Z najważniejszych zagadnień wymieniłbym: modelowanie komputerowe i
badania doświadczalne w zakresie dynamiki wybranych układów mechanicznych. Urządzenia mechaniczne to są
maszyny wykonywane z różnorodnych
materiałów (metale, tworzywa sztuczne,
spieki), w czasie ich pracy występują
cykliczne ruchy postępowe lub obrotowe i w związku z tym zagadnienia
dynamiczne mają istotne znaczenie.
Obecnie dąży się do dokładnego
określenia obciążeń poszczególnych
części maszyn, po to, aby przy ich budowie wykorzystywać możliwie mało
materiałów.
Nowoczesną tematyką badań realizowanych na wydziale są prace związane z
przemysłem lotniczym funkcjonującym
na naszym terenie. Dotyczą one badań
własności dynamicznych i właściwości
struktury trójwarstwowych płyt pierścieniowych z rdzeniem sprężystym i lepko
sprężystym. Zagadnienia te dotyczą
dużych powierzchni pokryć płatów
skrzydeł i kadłubów samolotowych. Są
one wykonywane ze struktur wielowar stwowych i zagadnienia trwałości struktury, procesów rozwarstwiania, obciążeń mechanicznych oraz specyﬁcznych
własności, są bardzo istotne.
Następnym ciekawym zagadnieniem
jest analiza własności trójwarstwowych
płyt pierścieniowych z rdzeniem z elektroreologicznego materiału, tj. takiego
materiału, który pod wpływem impulsów magnetycznych czy elektrycznych
zmienia swoje własności mechaniczne.
Na wydziale są również prowadzone
prace w zakresie oprogramowania i
badań sterowników stosowanych w
robotach i w manipulatorach oraz badania z zastosowania skanowania 3D w
budowie modeli obliczeniowych i
odtwarzaniu rzeczywistych wymiarów
skomplikowanych części i zespołów. To
drugie zagadnienie jest bardzo istotne i
ma obecnie coraz szersze zastosowa-
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Bardzo ważne są zagadnienia dotyczące
współpracy, dynamiki i trwałości przekładni zębatych i to różnorodnych, od
takich najmniejszych, które mamy w
urządzeniach gospodarstwa domowego, po przekładnie duże, które są
przykładowo stosowane w helikopterach. Jak widać rozpiętość prac w tym
zakresie jest bardzo duża. Jeden ze
studentów studiów doktoranckich realizuje obecnie taki temat, który może być
zastosowany w przemyśle lotniczym, w
helikopterach.
W zakresie motoryzacji badamy takie
zagadnienia, jak stateczność pojazdów
w ruchu badana na obiektach rzeczywistych i modelach mobilnych w skali. W
badaniach na modelach mobilnych
zespoły badawcze naszego wydziału
uzyskały duże doświadczenia i należą do
przodujących w skali kraju, a tematyka ta
była przedmiotem monograﬁi habilitacyjnej dra hab. inż. Krzysztofa Parczewskiego obronionej na naszym wydziale.
Zagadnienia badań mobilnych modeli
są bardzo ważne również z praktycznego punktu widzenia, bowiem
trudno sobie wyobrazić, że możemy
podczas badań doprowadzić do wywrócenia pojazdu pełno gabarytowego,
byłoby to niebezpieczne dla obsługi i
bardzo kosztowne dla prowadzących
badania.
W zakresie silników spalinowych prowadzimy szereg prac dotyczących modelo-

wania rzeczywistych procesów silnikowych (spalanie, sterowanie on-line).
Wyniki tych prac mogą być przenoszone
na systemy sterowania silników rzeczywistych albo zasilanie tych silników
paliwami szczególnymi, tzw. paliwami
alternatywnymi. Obecny przyspieszony
rozwój silników tłokowych polega
głównie na optymalizacji procesów silnikowych, w których wykorzystuje się
wyniki modelowania.
Od wielu lat na wydziale prowadzimy
również szerokie badania z zakresu
uzyskiwania pożądanych własności stopów metali, szczególnie stopów lekkich.
W tym zakresie współpracujemy z Zakładami Metali Lekkich w Kętach i z Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach.
Duża ilość prac prowadzonych na wydziale dotyczy optymalizacji procesów
technologicznych i obróbki mechanicznej, która jest dla przemysłu maszynowego podstawową obróbką. Obecnie
coraz powszechniej w tej obróbce stosuje się obrabiarki sterowane numerycznie. Dzięki zastosowaniu tych obrabiarek procesy obróbcze, które kiedyś
były niemożliwe do realizacji, stały się
łatwe i stosunkowo tanie. W tym zakresie mamy bardzo duże osiągnięcia.
Jeden z naszych pracowników (myślę, że
nie pomylę się) ma w tym zakresie
ponad sto wdrożeń w przemyśle.
Z procesami produkcyjnymi związane są
ściśle zagadnienia z zakresu zarządzania
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nie. Z zakresu tego została opracowana
monograﬁa habilitacyjna naszego pracownika, procedowana na naszym wydziale.
– Mając na uwadze wymienione
ostatnio badania, warto również
wspomnieć o łączeniu różnych dziedzin nauki. Gdzie mogą być wykorzystywane wyniki Waszych prac?
– Wprawdzie nasze specjalności są
głównie nastawione na przemysł maszynowy, to jednak zagadnienia, nad
którymi pracujemy, mogą być zastosowane w zupełnie innych dziedzinach.
Przykładowo Pan dr inż. Kryspin Mirota
prowadzi badania, których efekty są
wykorzystywane w medycynie. Dotyczą
one przepływów krwi w obiegu krwionośnym człowieka, a dokładnie możliwości przewidywania, gdzie mogą
powstać krytyczne punkty grożące
zawałem lub zatorem. Wynikami tych
prac mogą być zainteresowani również
przedstawiciele innych obszarów naszego życia. Zagadnienia związane z
informatyką, automatyką i robotyką są
wykorzystywane prawie we wszystkich
dziedzinach działalności człowieka.
Również w szpitalach i przy operacjach
są wykorzystywane często roboty i
operatory projektowane i wykonywane
przez mechaników. Dziś często się słyszy
o tym, że obok lekarza w szpitalu musi
być ktoś, kto tę aparaturę nadzoruje i
potraﬁ ją zaprogramować.
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i inżynierii produkcji, którymi zajmuje się
Katedra Inżynierii Produkcji. Do najważniejszych tematów realizowanych
przez tę katedrę należą: modelowanie i
optymalizacja procesów produkcyjnych,
zastosowanie technologii informatycznych do zarządzania procesami produkcyjnymi, doskonalenie procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Przy skomplikowanej produkcji, a na naszym terenie mamy bardzo wiele takich ﬁrm, choćby Fiat
AutoPoland, Fiat Avio, logistyka jest
bardzo istotna, bowiem dostawcy
poszczególnych komponentów wyrobu
ﬁnalnego są w różnych rejonach kraju i
świata, często bardzo odległych, i rytmika dostaw ma bardzo istotne znaczenie.
I wreszcie zagadnienia związane z
informatyką, takie jak bezpieczeństwo
systemów informatycznych – zagadnienie, które jest bardzo istotne wobec
powszechnego przepływu informacji
przez Internet.
– Jak widać, większość wspomnianych badań i projektów ma charakter
użytkowy.
- Podanych tylko przykładowo tematów
utylitarnych wymieniłem ok. 30, co
wskazuje, że podstawowa działalność
naukowo-badawcza na naszym wydziale ma właśnie charakter użytkowy i
nasz sukces upatrujemy w tym, aby jak
największa ilość efektów tych prac była
wdrażana. Myślę, że w tym zakresie
nastąpiła pewna zmiana, jeżeli chodzi o
podejście przedsiębiorstw, również tych
wielkich zagranicznych. Dzisiaj widzą
one celowość i realną potrzebę współpracy z uczelniami. Świadczy o tym coraz
większa ilość zleceń na badania i ekspertyzy, które otrzymujemy.
– Czy te zlecenia wydział otrzymuje
tylko od ﬁrm z regionu, czy z całej
Polski?
- Zlecenia są różnorodne. W tej chwili
dostajemy zapytania nie tylko z regionu ,
ale również od ﬁrm przykładowo z
Kalisza, z Wrocławia, ze Świdnika, z Rybnika, Zabrza czy Gliwic. To charakterystyczne w ostatnich latach, że coraz
więcej ﬁrm proponuje nam wykonanie
konkretnych zleceń. Przykładowo w
chwili obecnej tylko w mojej katedrze
mamy 8 propozycji badań z zakładów
przemysłowych, które oczekują na
rozpatrzenie. Mamy również bardzo
ścisłą współpracę w zakresie kształcenia
i rozwiązywania problemów doraźnych z

takimi ﬁrmami jak FCA Poland, TRW,
Hutchinson Poland, Tenneco Automotive Polska, które od wielu lat współpracują z nami. Pod koniec ubiegłego
roku dwóch naszych pracowników wraz
z przedstawicielami ﬁrmy Tenneco realizowało w Belgii program badawczy w
zakresie akustyki zawieszeń produkowanych przez ﬁlię tej ﬁrmy w Gliwicach.
To, że zaproszono nas i nasi pracownicy
wraz z Belgami wykonywali to zadanie,
świadczy o tym, że ﬁrma widzi potrzebę
wzajemnej współpracy.
Grupa pracowników prof. dr hab. inż.
Jacka Stadnickiego współpracuje od
wielu lat z ﬁrmą Polmotors, między
innymi w zakresie nowoczesnego procesu technologicznego tzw. hot formingu (jest to nowy sposób tłoczenia
blach na karoserie samochodowe,
z równoczesnym hartowaniem).
Przemysł widzi zatem korzyści wynikające ze współpracy z naukowcami.
Myślę, że ten proces będzie się pogłębiał.
– Oferta badawcza wydziału jest bardzo szeroka. A jak wygląda sytuacja
absolwentów wydziału, czy z łatwością odnajdują się na rynku pracy, jakie
mają perspektywy zatrudnienia?
- WBMiI jest nastawiony na kształcenie
absolwentów z kompetencjami o charakterze użytkowym, takich, których
umiejętności i wiedza są potrzebne
przemysłowi. Nasze kierunki kształcenia, tj. mechanika i budowa maszyn,
automatyka i robotyka, informatyka
oraz zarządzanie i inżynieria produkcji są
nastawione na potrzeby przemysłu
i w związku z tym w programach studiów
musimy uwzględniać postulaty zakładów. Jeżeli jest to organizacja o charakterze dużym, nieraz międzynarodowym, to te wymagania są bardzo
ogólne i różnorodne, ﬁrmy małe natomiast mają wymagania bardzo szczegółowe. Nasi studenci często podejmują
prace, zarówno przejściowe, jak i dyplomowe w tematach, które zgłasza
przemysł. Corocznie wykonywanych jest
od kilku do kilkunastu takich prac.
Na pewno nie możemy się wstydzić,
jeżeli chodzi o jakość kształcenia, nawet
w porównaniu z renomowanymi uczelniami w Polsce. Natomiast trzeba pamiętać, że kompetencje naszych absolwentów niekiedy zależą od tego, jacy
studenci do nas przychodzą. Mimo
trudnych uwarunkowań na rynku pracy

nasi absolwenci są naprawdę chętnie
zatrudniani i mamy wręcz naciski ze
strony przedsiębiorstw, abyśmy przysyłali im absolwentów wybranych specjalności.
Nagrody Fiata, które corocznie są przyznawane autorom najlepszych prac dyplomowych, świadczą o tym, że zakłady
doceniają prace naszych studentów. W
tym roku mieliśmy studenta, który przygotował pracę dyplomową pod opieką
dra inż. Dariusza Pietrasa i uzyskał nagrodę Agnelliego, prezesa koncernu
Fiata. Wręczenie tej nagrody odbyło się
w Warszawie w obecności wiceministra
nauki i szkolnictwa wyższego, ambasadora Włoch w Polsce i dyrekcji, zarówno
z Turynu, jak i z Fiat Auto Poland.
To, że ponad 90% studentów znajduje
zatrudnienie jeszcze podczas studiów
pierwszego stopnia, a prawie wszyscy,
gdy kontynuują studia drugiego stopnia, świadczy o tym, że nasi absolwenci
są dobrze przygotowani do pracy
w przemyśle. Śledzimy kariery naszych
absolwentów - dwóch dyrektorów FCA
Poland w Polsce to właśnie nasi absolwenci, wielu kierowników na wysokim
szczeblu Fiat Avio podobnie, ponadto
nasi absolwenci zatrudnieni są np. w
ﬁrmie Bosmal, TRW, Tenneco. Można by
wymienić jeszcze długą listę przedsiębiorstw, gdzie pracują nasi absolwenci. Tylko z obszaru mojej specjalności – samochody i silniki znam
przynajmniej dziesięć osób, które po
zatrudnieniu w ﬁrmie FCA Poland
dostały propozycje przejścia do Włoch i
pracują w najnowocześniejszych ośrodkach w zakresie sterowania i optymalizacji procesów spalania w silnikach.
Mamy przykłady wysokich stanowisk
w Niemczech – w ﬁrmie Brose pan
dr Glombach jest kierownikiem działu
rozwoju i nowych produktów. Jest to
bardzo duża ﬁrma motoryzacyjna o zasięgu światowym i w swoim zespole
zarządza on kilkudziesięcioma inżynierami różnych narodowości, w tym ze
Stanów Zjednoczonych. Można zatem
stwierdzić, że jeśli tylko student chce się
czegoś nauczyć na naszym wydziale, jest
w stanie zdobyć kompetencje porównywalne z tymi, jakie uzyskuje absolwent
najlepszych uczelni. W tym względzie
nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów.
Rozmawiała Małgorzata Skrzypek
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Zdjęcie: Artur Biela

8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku”

Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmian,
zarządzanie ryzykiem, zarządzanie jakością – to tylko niektóre tematy międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Wydziału Zarządzania i
Transportu ATH, pod patronatem Jego Magniﬁcencji Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w BielskuBiałej prof. dr hab. inż. Ryszarda Barcika, w dniach 14-16
kwietnia 2016 r. w Szczyrku.
8. już edycja tej ważnej w środowisku naukowym konferencji zgromadziła naukowców z wielu ośrodków naukowych z
Polski i zagranicy.
Rektor ATH prof. Ryszard Barcik podczas otwarcia konferencji ze szczególną atencją witał grono rektorów w osobach:
prof. dr hab. Marii Nowickiej-Skowron – rektor Politechniki
Częstochowskiej oraz prof. nadzw. dra hab. Krzysztofa
Szaﬂarskiego – rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, a także profesorów, wśród których znalazły się takie autorytety w dziedzinie
zarządzania, jak: prof. dr hab. Irena Hejduk – SGH Warszawa,
prof. dr hab. Krystyna Lisiecka – Uniwersytet Ekonomiczny w
Katowicach, prof. dr hab. Ryszard Borowiecki – Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie, prof. dr hab. Tadeusz Wawak – UJ
Kraków, prof. dr hab. Lech Bukowski – Wyższa Szkoła Biznesu w
Dąbrowie Górniczej, dr hab. Brygida Grzeganek-Więcek, prof.
nadzw. AWF Katowice oraz prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz
Zawiła-Niedźwiecki – Politechnika Warszawska.
Zaprezentowane referaty wywołały ciekawe dyskusje, doty-
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czące m.in. zarządzania w szkolnictwie wyższym czy kategorii
doskonałości w odniesieniu do zarządzania organizacją.
Jeden z referatów, autorstwa dra Marcina Jakubca z ATH i
mgr inż. Elwiry Brodnickiej z Politechniki Gdańskiej, dotyczył
roli instrumentów promocji w procesie zarządzania organizacją, odnosząc się do uwarunkowań publicznej uczelni wyższej. Autorzy przedstawili wyniki badania ankietowego, które
zostało przeprowadzone wśród studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Główny cel artykułu
koncentrował się wokół analizy i oceny instrumentów promocji
stosowanych w procesie zarządzania publiczną uczelnią
wyższą, w celu wskazania działań usprawniających ten proces.
Artykuł kończą wnioski z przeprowadzonego badania:
„(…) Badani studenci całkiem przyzwoicie ocenili istotność,
częstotliwość i atrakcyjność działań promocyjnych prowadzonych przez uczelnię. Ocena istotności promocji, najwyższe
oceny łącznie 90%, częstotliwość działań, najwyższe oceny
łącznie 36% oraz atrakcyjność tych działań, najwyższe oceny
łącznie 59%.
Istotne są także odpowiedzi na pytanie dotyczące elementów promocji, które wymagają intensyﬁkacji działań. Tutaj
adresaci tych działań na pierwszym miejscu wskazali kierunek
studiów. To właśnie ten element procesu kształcenia, decyduje
często o wyborze uczelni. Dalej pojawiły się jakość kształcenia
oraz promocja możliwości rozwoju studentów na studiach, jak
wyjazdy zagraniczne, praktyki, staże itp.”
(R)
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TEDx

Jubileuszowe 900. posiedzenie
Seminarium z matematyki odbyło się
w Akademii Techniczno-Humanistycznej 4 listopada br. Seminarium
działające w Katedrze Matematyki
zostało założone w 1976 r. przez prof.
dra hab. Janusza Matkowskiego. Od
1997 r. pracą Seminarium kieruje
prof. dr hab. Kazimierz Nikodem.
Od początku istnienia do chwili
obecnej w Seminarium uczestniczyło
prawie 250 matematyków z ośrodków
akademickich z kraju i zagranicy, między
innymi z Austrii, Chin, Czech, Indii, byłej
Jugosławii, Kanady, Niemiec, Rumunii,
Rosji, Szwajcarii, Wenezueli, Węgier,
Wielkiej Brytanii i Włoch.
Tematyka obecnego Seminarium
związana była głównie z równaniami i
nierównościami funkcyjnymi, analizą
wypukłą oraz funkcjami wielowartościowymi. Przedstawiono również sprawozdania z konferencji naukowych, w
których uczestniczyli pracownicy Katedry Matematyki.
(R)

Prof. K. Nikodem jest autorem ponad
80 publikacji naukowych z zakresu
analizy wypukłej i nierówności funkcyjnych. Wygłaszał referaty na temat
wyników swoich badań na kilkudziesięciu międzynarodowych sympozjach i
konferencjach.

Współpracuje z matematykami z wielu
uczelni w kraju i za granicą (m. in. w
Chinach, Chorwacji, Kanadzie, Wenezueli i na Węgrzech). Podczas konferencji
profesor opowiedział o najpiękniejszym
wzorze matematycznym.
(R)

900.
seminarium matematyki

Zdjęcie: archiwum WBMiI

28 listopada w Akademii Techniczno-Humanistycznej odbyła się
Konferencja TEDx. Jest to lokalna
wersja konferencji naukowej TED
(Technology, Entertainment and
Design), której celem jest propagowanie idei wartych rozpows z e c h n i e n i a ( a n g . i d e a s wo r t h
spreading). W konferencjach TED
biorą udział czołowi liderzy, naukowcy i myśliciele z całego świata.
Idee, które prezentują podczas
swoich 18-minutowych wystąpień,
udostępniane są na stronie TED.com.
Wydarzenia TEDx są planowane i
koordynowane niezależnie, na podstawie wolnej licencji udzielonej przez
TED. Konferencje TEDx są organizowane
w Polsce od wielu lat, jednak w BielskuBiałej jedna z nich odbyła się po raz
pierwszy. Jednym z prelegentów konferencji był prof. Kazimierz Nikodem,
kierownik Katedry Matematyki na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki
Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej.

Zdjęcie: Maciej Bujakowski

w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
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Wydział Humanistyczno-Społeczny uzyskał prawa doktoryzowania!
Z radością i dumą pragnę poinformować, że Centralna Komisja ds.
Stopni i Tytułów z siedzibą w Warszawie, po zasięgnięciu opinii Rady
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z
dniem 23 listopada 2015 roku Wydziałowi Humanistyczno-Społecznemu ATH uprawnienia do nadawania
stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
Wniosek o uprawnienia został
złożony półtora roku temu, w maju 2014
r. Pozytywne rozpatrzenie wniosku ocenianego przez niezależnych recenzentów RGNiSW oraz CK, jest wielkim
osiągnięciem młodego, ale dynamicznie
rozwijającego się Wydziału, który w tym
roku obchodzi dopiero swoje 14. "urodziny". Decyzja Centralnej Komisji otwiera drogę rozwoju naukowego samo-

dzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych WHS prowadzących zajęcia
na kierunkach ﬁlologia polska i ﬁlologia,
specjalizujących się w dyscyplinie literaturoznawczej, w ich drodze ku profesurze tytularnej (tzw. belwederskiej).
Dla studentów i absolwentów Wydziału
Humanistyczno-Społecznego oznacza
możliwość otwierania przewodów doktorskich na macierzystej uczelni. W
przypadku uzyskania kolejnych praw
doktoryzowania (np. w dyscyplinie językoznawstwo), Wydział uzyska prawo do
uruchomienia studiów III stopnia (doktoranckich). Dla Akademii TechnicznoHumanistycznej posiadanie kolejnego,
czwartego prawa do doktoryzowania
oznacza realny krok w kierunku przekształcenia w przymiotnikowy (uniwersytet przymiotnikowy). Aby tak się stało,
Akademia musi mieć sześć uprawnień
do nadawania stopnia naukowego

doktora. Osoby zainteresowane uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa, w szczególności naszych
uzdolnionych absolwentów i studentów:
polonistów, anglistów, iberystów, slawistów kończących w roku akademickim
2015/2016 studia magisterskie na Wydziale Humanistyczno-Społecznym
ATH, ale także osoby z zewnątrz (np. nauczycieli polonistów czy anglistów, tłumaczy, animatorów kultury, metodyków) zachęcam do podjęcia decyzji o
kontynuowaniu rozwoju naukowego w
bielskiej Alma Mater. Drzwi do zdobywania doktoratów humanistycznych w
Akademii Techniczno-Humanistycznej,
jedynej państwowej uczelni na Podbeskidziu, stoją otworem.
Zapraszamy!
(prof. ATH dr hab. Marek Bernacki)

Media w rzeczywistości
W poniedziałek 16 listopada 2015
odbyła się już szósta edycja interdyscyplinarnej konferencji medialnej,
organizowanej przez Katedrę Nauk
Ekonomicznych i Społecznych oraz
Katedrę Anglistyki, tym razem pod
tytułem „Rzeczywistość w mediach media w rzeczywistości”. Gościliśmy
przedstawicieli prasy, radia, telewizji,
instytucji i organizacji medialnych
oraz wielu ośrodków naukowych z
Polski.
Referaty wygłosili naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Ignatianum w Krakowie,
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
W sesji pierwszej Tadeusz Sznajderski zapoznał słuchaczy z koncepcją
mediów w ujęciu klasyka Marshalla
McLuhana. Następnie Krzysztof Piróg w
oparciu o badania własne starał się
odpowiedzieć na pytanie, czego możemy dowiedzieć się o mediach na
podstawie analizy zaproszeń do wieczornych telewizyjnych programów
publicystycznych. Patrycja Bałdys oraz
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Katarzyna Piątek eksplorowały zagadnienia związane z pamięcią zbiorową i polityką pamięci w erze mediów.
Uszczegółowienie tematu stanowił referat Emilii Kotnis-Górki omawiający rolę
lokalnych mediów w przekazywaniu
wiedzy historycznej. Jolanta ChwastykKowalczyk przybliżyła działalność elitarnego czasopisma Stowarzyszenia
Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
„Technika i Nauka” promujących nie tylko myśl naukową, ale też pielęgnujących
polską tożsamość za granicami.
W sesji drugiej Daria Czarnecka poddała analizie zagraniczne przekazy medialne dotyczące obozów zagłady.
Salvio Ando starał się ukazać, jak panika
medialna nie tylko przedstawia złożoną
walkę pokoleniową, ale reprezentuje
przede wszystkim wyraźny limit w konstrukcji programów szkolnych oraz
przyjętych metod dydaktycznych. Karolina Wojtasik przybliżyła słuchaczom
aspekty związane z życiem codziennym
na terenach tzw. Państwa Islamskiego w
przekazie medialnym oﬁcjalnych mediów ISIS. Kontrapunkt dla tego wystąpienia stanowił referat Bożeny Pękali
analizujący wizerunek konﬂiktu w Syrii i
problemu uchodźców w programach
informacyjnych i mediach społecznościowych.

W kolejnej sesji referaty koncentrowały się na różnych aspektach mediów w
ich bardziej już rozrywkowej formule.
Olga Dąbrowska-Cendrowska starała się
odpowiedzieć na pytanie, czy magazyny
potrzebują dziennikarzy? Ewelina Tyc
zobrazowała, na czym polega fenomen
programów śniadaniowych, które próbują imitować poranną rzeczywistość.
Lilianna Dorak-Wojakowska poddała
analizie zjawiska przenikania idei teatru i
teatralności do sieciowo-internetowej
kultury. Paulina Żmijowska pochyliła się
nad fenomenem ‘komunikatu chwili’.
We współczesnym świecie media
stały się niekwestionowanym pośrednikiem w społecznej percepcji rzeczywistości. Wypełniają one szereg zadań: od
jej opisywania, komentowania i demaskowania do ‘upiększania’ i, niekiedy,
przeinaczania. Referenci zaprezentowali
całą gamę tematów wpisujących się w tę
„medialną rzeczywistość”.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy
wszystkim uczestnikom konferencji zarówno referentom, publiczności, jak i
współorganizatorom. Zachęcamy do
lektury rocznika „Media i Społeczeństwo” wydawanego w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
(dr Katarzyna Piątek)
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KONFERENCJA
KÓŁ
NAUKOWYCH

Zdjęcia: Artur Biela

12 kół naukowych zaprezentowało się podczas II Konferencji Studenckich Kół Naukowych Akademii
Techniczno-Humanistycznej. Konferencja jest doskonałą okazją do podzielenia się osiągnięciami naukowymi i tym samym zachęcenia studentów, głównie pierwszego roku, do
uczestniczenia w działalności kół.
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Zgromadzonych uczestników wydarzenia przywitał prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. dr hab.
Henryk Klama, dziękując Komitetowi
Organizacyjnemu za zorganizowanie
Konferencji. – Pierwsza edycja Konferencji odbyła się 5 lat temu w ramach
Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki. W
obecnej edycji bierze udział 12 kół
naukowych, które reprezentują wszystkie wydziały Uczelni. Po konferencji
zostanie wydany naukowy tom pokonferencyjny. Postanowiliśmy również nagrodzić najlepsze prezentacje Konferencji, przyznając pierwszą, drugą i
trzecią nagrodę. Wyniki zostaną ogłoszone za dwa tygodnie – mówił prorektor.
Podczas Konferencji zaprezentowały
się: Koło Naukowe Humanistów, Koło
Naukowe Hispanistów, Studenckie Koło
Naukowe Rusycystów, Koło Naukowe
Inżynierów Materiałowych ”poll-IM-er”,
Koło Naukowe Inżynierów Środowiska,
Koło Naukowe „Inżynier na miarę XXI
wieku”, Koło Naukowe Trybik, Koło
Naukowe Podstaw Konstrukcji Maszyn,
Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego, Koło
Naukowe Informatyków „Reset”, Koło
Naukowe Slawistów oraz Koło Naukowe
Logistyki i Jakości Quallog.
(R)
Komitet Organizacyjny II Konferencji
Studenckich Kół Naukowych wyłonił
zwycięzców spośród 12 Kół Naukowych,
które zaprezentowały się podczas Konferencji w dniu 30 października 2015
roku. Pierwsze miejsce przyznano ex
aequo dla Koła Informatycznego „Reset”
oraz Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego
„DEFIBRYLATOR”.
Trzecie miejsce zostało przyznane Kołu
Naukowemu Studentów Informatyki,
Zarządzania i Inżynierii Produkcji „TRYBIK”. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Wkrótce poinformujemy o terminie
rozdania dyplomów.
Komitet Organizacyjny II Konferencji
Studenckich Kół Naukowych
mgr Bożena Krawczyk
dr inż. Szymon Tengler
mgr Joanna Treć

Sukces
w
konkursie
NCN
Projekt pt. Warstwowe podłoża
wspomagające rekonstrukcję chrząstek nosa wytwarzane metodą druku
przestrzennego i elektroprzędzenia
dr inż. Izabelli Rajzer z Wydziału
Budowy Maszyn i Informatyki, jako
jeden ze 157, znalazł się na liście
rankingowej projektów zakwaliﬁkowanych do ﬁnansowania w ramach
konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki 15 czerwca
2015 roku.
Łącznie w trzech konkursach –
SONATA BIS 5, MAESTRO 7, HARMONIA
7 – do NCN nadesłano aż 760 aplikacji,
jednak ﬁnansowanie otrzyma ok. 20% z
nich. Dr inż. I. Rajzer o projekcie: „w
ramach niniejszego projektu pragniemy
wykorzystując technikę 3D (druku przestrzennego) oraz metodę elektro-przędzenia (tj. produkcji włókien rzędu kilkuset nanometrów, czyli wielkości włókien tworzących naturalne tkanki) wytworzyć warstwowe, przestrzenne podłoża do rekonstrukcji ubytków tkanek
chrzęstnych nosa, które z jednej strony
stanowić będą szkielet zapewniający
mechaniczne wsparcie dla wzrostu
tkanki (o odpowiedniej przestrzennej,
wcześniej przez nas zaprojektowanej
mikrostrukturze), a z drugiej strony modyﬁkacja takiego podłoża poprzez naniesienie nanowłókien z lekami umożliwi stworzenie środowiska wspomagającego proces tworzenia chrząstki”.
Projekt dr inż. I. Rajzer otrzyma doﬁnansowanie w wysokości niemal 750
000 zł.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
(prof. dr hab. Kazimierz Nikodem)

Zmarł
dr hab. Michał
Łabaszczuk, prof. ATH
20 lutego po ciężkiej chorobie
zmarł w Tarnopolu na Zachodniej
Ukranie dr hab. Michał Łabaszczuk,
prof. ATH zatrudniony na stanowisku
profesora nadzwyczajnego w Katedrze Iberystyki na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH.
Prof. Michał Łabaszczuk urodził się w
1954 r. w rosyjskim Kiemierowie, ale
większość swego dojrzałego życia
spędził na Ukrainie i w Polsce. Przez
wiele lat pracował w Katedrze Języka
Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu w Tarnopolu (Ukraina), a następnie w latach 2002-2010 był pracownikiem naukowym zatrudnionym w
Katedrze Językoznawstwa Instytutu
Rusycystyki Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 20102016 prof. Michał Łabaszczuk był
związany z Wydziałem HumanistycznoSpołecznym ATH, w latach 2012-2015
pełnił funkcję kierownika Katedr y
Iberystyki. Zainteresowania i pasje
naukowe Profesora kocentrowały się
wokół takich dyscyplin naukowych, jak
teoria i metodologia językoznawstwa,
lingwosemiotyka i etnolingwistyka,
socjolingwistyka, psycholingwistyka,
ﬁlozoﬁa języka, semantyka leksykalna,
teoria metafory, translatoryka. Jego
zainteresowania pozalingwistyczne to:
metodologia nauk humanistycznych,
ontologia, antropologia i kulturologia.
Profesor Michał Łabaszczuk był autorem
wielu ważnych prac naukowych (książek
i artykułów) publikowanych w języku
rosyjskim, ukraińskim i polskim. Jego
odejście jest wielką stratą dla Wydziału
Humanistyczno-Społecznego, którego
był podporą. Prof. Łabaszczuk był ponadto dobrym, uczciwym i skromnym
człowiekiem - ukraińskim patriotą, ale
także przyjacielem Polski i Polaków.
Osierocił dwójkę dzieci Andrzeja i Martę,
zostawił żonę Oksanę. Pozostanie na
długo w naszej wdzięcznej pamięci.
Requiescat in pace!
(prof. ATH dr hab. Marek Bernacki)
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PROFESURA BELWEDERSKA DRA HAB. WOJCIECHA GORCZYCY

Inżynier XXI wieku

Zdjęcie: archiwum prof. Gorczycy

V Międzynarodowa
Konferencja
Studentów
oraz Doktorantów

Prof. ATH dr hab. Wojciech Gorczyca, zatrudniony na stanowisku
profesora nadzwyczajnego w Katedrze Studiów Środkowoeuropejskich na Wydziale HumanistycznoSpołecznym ATH, uzyskał tytuł
naukowy profesora. Akt nominacji
podpisał 11 stycznia 2016 roku i
wręczył w dniu 26 stycznia 2016 r.
Prezydent RP Andrzej Duda.
Prof. dr hab. Wojciech Gorczyca jest
specjalistą w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i glottodydaktyki. Jego dorobek naukowy koncentruje
się wokół badań kulturowych, co oznacza, iż preferuje on podejście intertekstualne i interdyscyplinarne proﬁlowane semiologicznie (semiotyka spod
znaku Ch.S. Peirce'a) oraz związane z
założeniami poetyki kognitywnej. W ostatnich latach (2011/2015) badania prof.
Gorczycy zdominowała problematyka
utopii i antyutopii w literaturze rosyjskiej
i literaturach słowiańskich. Szczególnie
dotyczyło to identyﬁkacji składnika de-

strukcyjno-krytycznego w literaturze rosyjskiej. Ważną częścią dorobku naukowodydaktycznego prof. Wojciecha Gorczycy pozostają badania w zakresie
glottodydaktyki. Utrzymują się one w
nurcie Langackerowskim, co oznacza, iż
odrzuca on koncepcje glottodydaktyki
autonomicznej, która nawiązuje do założeń gramatyki generatywno-transformacyjnej Noama Chomsky'ego i
dychotomicznie rozumianego podejścia
komunikacyjnego (kompetencja lingwistyczna – kompetencja komunikacyjna). Interdyscyplinarny charakter
dorobku naukowego prof. dr. hab. Wojciecha Gorczycy otwiera przed Wydziałem Humanistyczno-Społecznym realną
szansę na uzyskanie w najbliższym
czasie drugiego prawa doktoryzowania
w obszarze nauk humanistycznych, tym
razem w dyscyplinie językoznawstwo.
Panu Profesorowi gratulujemy
awansu i nominacji profesorskiej!
(prof. ATH dr hab. Marek Bernacki)

XVIII Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna Inżynieria Produkcji 2016
4 lutego br. rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. Ryszard
Barcik otworzył XVIII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną Inżynieria Produkcji 2016.
Konferencja jest tradycyjnym miejscem spotkań pracowników naukowych
uczelni czeskich, słowackich i polskich. Wygłoszone referaty obejmowały zagadnienia dotyczące inżynierii produkcji i współpracy gospodarczej kooperacyjnej między trzema krajami. W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi z kilkunastu krajowych i zagranicznych uczelni.
Organizatorami Konferencji byli: Komitet Inżynierii Produkcji PAN, Katedra
Priemyselného Inžinierstva, Stroj-nícka Fakulta Žilinská Univerzita v Žiline, Katedra
Inżynierii Produkcji Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej.
(R)

W dniu 4 grudnia 2015 roku w
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyła się V
Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier
XXI wieku”, która została zorganizowana przez koło naukowe „Inżynier na miarę XXI wieku” działające
przy Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki (WBMiI).
Konferencja została objęta patronatem honorowym Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. Jest to cykliczna
impreza, podczas której swoje prace
prezentują studenci oraz doktoranci
uczelni zarówno z naszego regionu, jak i
zagranicznych. Zgromadzonych uczestników przywitał dziekan WBMiI prof.
Jacek Stadnicki, a otwarcia konferencji
dokonał rektor ATH prof. Ryszard Barcik.
W ramach konferencji zorganizowano wykłady, warsztaty oraz sesję
plakatową. Obrady były prowadzone w
dwóch sekcjach. Pierwsza adresowana
do osób zainteresowanych budową
maszyn, technologiami wytwarzania,
projektowaniem i mechatroniką. Druga
związana tematycznie z automatyką,
sterowaniem, transmisją i przetwarzaniem danych, projektowaniem i obsługą sieci komputerowych oraz przemysłowych.
Przedstawiciele zaproszonych ﬁrm
wygłosili następujące wykłady:
Dariusz Kowalski – John Grinder
NLP International Traine – Autoprezentacja, Dariusz Walica – ZF TRW, Dyrektor
Centrum Inżynieryjnego w BielskuBiałej – Mój samochód moim szoferem –
technologie autonomicznej jazdy,
Maciej Kawiak – ZF-TRW – Kierownik ds.
Testów i Walidacji – Od koncepcji do
realizacji. Etapy wdrożenia produktu w
centrum inżynieryjnym, Eaton Automotive Systems – Proces kucia w ﬁrmie
Eaton Automotive Systems, Visi Polska
Rzeszów – VISI jako innowacyjne rozwiązanie do projektowania tłoczników,
EC Engineering Kraków – Symulacje
nieliniowych problemów dynamicznych
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przy użyciu pakietu MSC Software, KS
Automotive Gliwice – Systemy zarządzania produkcją – PLM (Product Lifecycle Management),
ASTOR:
Tomasz Ziaja – Zrobotyzowane spawanie – budowa stanowiska, funkcjonalność, przykłady zastosowań
Paweł Firek – Cyberbezpieczeństwo
przemysłowych systemów IT
Dawid Zoń – Konﬁguracja i diagnostyka
przemysłowej sieci Ethernet
Paweł Firek – Nowoczesny system zarządzania budynkiem ASTOR BMS C&C
Partners:
Dariusz Borowczak – Systemy wizyjne
3D.
Paweł Matyszok – Środowisko pracy i algorytmy analizy obrazów dla zastosowań w przemysłowych systemach kontroli jakości.
Adam Konieczny – Zintegrowane systemy bezpieczeństwa.
Bosmal – Konwersja pojazdu spalinowego Fiat 500 na napęd elektryczny.
Niewątpliwie jednym z ciekawszych
punktów programu konferencji była
sesja plakatowa, podczas której zaprezentowano projekty uczestników. Większość przygotowanych prac miała
charakter interdyscyplinarny, tj. trzeba
było wykazać się znajomością zagadnień z mechaniki, podstaw konstrukcji
maszyn, mechatroniki, jak i programowania. Warto zwrócić uwagę na fakt,
iż niektóre prace przygotowywane są na
zamówienie lub we współpracy z przemysłem. Studenci współpracują zarówno z ﬁrmami krajowymi, jak i zagranicznymi. W trakcie konferencji odbywały
się także prezentacje, warsztaty oraz
szkolenia zaproszonych ﬁrm: TRW,
Eaton Auto-motive Systems, Bosmal,
OMRON, C&C Partners, ASTOR. Cieszymy się, że w konferencji tak licznie
wzięli udział uczniowie ponadgimnazjalnych szkół technicznych naszego
regionu.
Jak co roku, opublikowaliśmy materiały konferencyjne w specjalnym Zeszycie Naukowym WBMiI. 18 referatów
zagranicznych i 36 referatów polskich
pogrupowano w czterech rozdziałach:
Technologie, procesy i systemy produkcyjne, Automatyka i mechatronika,
Projektowanie, badania i eksploatacja,
Przetwarzanie, transmisja i bezpieczeństwo informacji.
(dr inż. Jacek Rysiński)
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Ponad 350 osób uczestniczyło w
otwarciu konferencji naukowej IT
2015. Koło informatyczne „Reset”,
istniejące od 2009 roku i zrzeszające
obecnie 20 osób, już po raz szósty
było gospodarzem konferencji.
Konferencja cieszy się tak dużym
powodzeniem, że już pierwszego dnia
po uruchomieniu rejestracji wyczerpała
się liczba miejsc. Aby umożliwić większej
grupie zainteresowanych osób uczestnictwo w warsztatach i prelekcjach,
organizatorzy uruchomili dodatkową
turę zapisów.
Podczas otwarcia ITAD 2015 studenci w krótkiej prezentacji przedstawili najważniejsze aspekty działalności
koła „Reset” (m.in. organizację IT Academic Day i Dni Wolnego Oprogramowania) oraz osiągnięcia uczestników
koła w konkursach informatycznych i robotycznych.
- Impreza nie powstałaby bez grupy
entuzjastów – opiekunów i studentów.
Cieszymy się, że konferencja tak świetnie
się rozwija, uczestniczy w niej coraz
więcej uczniów i studentów, a ﬁrmy
chętnie wspierają wydarzenie – mówił
podczas otwarcia prof. Kazimierz Niko-

Zdjęcie: Artur Biela

Konferencja
naukowa
IT Academic Day

dem prorektor ds. Nauki i Finansów.
prorektor był fundatorem głównej nagrody na IT Academic Day - iPhona 6.
Doskonałej organizacji gospodarzom
konferencji gratulował prorektor ds.
Studenckich i Kształcenia prof. Henryk
Klama, a dziekan Wydziału Budowy
Maszyn i Informatyki prof. Jacek Stadnicki zwrócił uwagę na aspekt promocyjny konferencji. Warto dodać, że w
tym roku po raz pierwszy w programie
konferencji przewidziano warsztaty dla
uczniów szkół średnich.
Uczestnicy konferencji mogli posze-

rzyć swoją wiedzę z zakresu innowacji
technologicznych, tworzenia aplikacji,
informatyki miękkiej, a także dowiedzieć
się, jak kreować swoją karierę i odnieść
sukces. Niewątpliwie branża IT daje takie
możliwości. Jak podkreślał jeden z Diamentowych Sponsorów, inwestorzy ciągle szukają nowych pomysłów i rozwiązań. Jest więc prawdopodobne, że pasjonaci zgromadzeni na IT Academic Day
2015 w przyszłości nie będą musieli
martwić się o pracę.
(R)

Zdjęcie: Artur Biela

AKADEMICKIE
FORUM
HUMANISTYCZNE
W październiku 2015 r. rozpoczęło
swoją działalność Akademickie Forum Humanistyczne zorganizowane
pod patronatem dziekana Wydziału
Humanistyczno-Społecznego ATH.
Idea forum jako platformy wymiany
myśli między przedstawicielami środowiska humanistycznego BielskaBiałej i pracownikami naukowymi
Akademii zrodziła się w lutym 2015 r.
niedługo po zorganizowanej w murach Akademii interdyscyplinarnej
konferencji naukowej "Bielsko-Biała:
historia – kultura – sztuka".
Pomysł był konsultowany z przedstawicielami najważniejszych placówek
oświatowo-kulturalnych miasta, zys-
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POZYTYWNA
OCENA
DLA WHS
Na mocy Uchwały Nr 112/2016
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dn. 17 marca 2016 r. Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w
Bielsku-Białej uzyskał ocenę pozytywną w wyniku przeprowadzonej na
Wydziale w dniach 16-18 listopada
2015 roku oceny instytucjonalnej.
W uzasadnieniu tak wysokiej oceny
czytamy m.in.: "Prezydium PKA stwierdza, że Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH realizuje strategię rozwoju
spójną ze strategią rozwoju Uczelni,
spełnia wymagania dotyczące funkcjonowania wewnętrznego systemu
zapewniania jakości kształcenia, w tym
jego konstrukcji, oddziaływania na
doskonalenie jakości kształcenia oraz
jakości kształcenia na prowadzonych
studiach".
Decyzja Polskiej Komisji Akredytacyjnej, podpisana przez Przewodniczącego PKA prof. Krzysztofa Diksa,
oznacza, że następna ocena instytucjonalna na Wydziale HumanistycznoSpołecznym ATH nastąpi nie wcześniej
niż po pięciu latach, czyli w roku
2021/2022.
(prof. ATH dr hab. Marek Bernacki)
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chów i Żydów. Tę sytuację zmieniła
radykalnie druga wojna światowa oraz
wpływ dwóch totalitaryzmów: "brunatnego" i "czerwonego". W 1945 roku na
mocy nowego powojennego ładu dyktowanego przez stalinowskie władze
wyzbyto się na wiele dziesięcioleci
pamięci o autochtonach, tych, którzy od
wieków tworzyli historię tego miejsca. W
najbliższej przyszłości – podsumowywała swój wywód prof. Chojecka – Bielsku-Białej, które mozolnie odzyskuje
utraconą pamięć o własnych korzeniach,
zagrażać mogą wewnętrzne pęknięcia o
charakterze narodowym (animozje niemiecko-polskie), regionalnym (różnice
między mentalnością śląską i małopolską) i wyznaniowym (katolicyzm versus
protestantyzm). Jednak odbudowywanie utraconej "tkanki łącznej" (termin
wprowadzony przez Czesława Miłosza

dla obszarów pogranicza) jest naszym
wspólnym zadaniem – przekonywała
Prelegentka – które należy realizować w
sposób ostrożny i odpowiedzialny, przy
poszanowaniu odmiennych punktów
widzenia. Po wykładzie, któremu przysłuchiwał się m.in. prof. ATH dr hab.
Kazimierz Nikodem, Prorektor ds. Nauki
i Finansów oraz przedstawiciele kilkunastu placówek oświatowo-kulturalnych Bielska-Białej, padło kilka ważnych
pytań, na które ze swadą odpowiadała
Prelegentka. Warto zaznaczyć, że ci, których ominęła przyjemność wysłuchania
znakomitego wykładu, będą mogli zapoznać się z jego tezami, czytając publikację "Czytanie Miasta. Bielsko-Biała
jako kulturowy palimpsest", która ukazała się w Wydawnictwie Naukowym
ATH.
(prof. ATH dr hab. Marek Bernacki)

Wizyta Ambasadora Wenezueli na ATH

Zdjęcie: Artur Biela

kując ogólne poparcie wyrażone w
ankietach przesłanych na ręce dziekana
WHS prof. ATH dr. hab. Marka Bernackiego. Wykład inaugurujący działalność AFH pt. "Bielsko i Biała – miejsca
wielorakich pamięci" wygłosiła 29 października prof. dr hab. Ewa Chojecka,
nestorka bielskiego środowiska akademickiego, autorka wielu książek i artykułów naukowych poświęconych historii oraz architekturze Bielska-Białej.
Wykład poświęcony był trudnej kwestii
odzyskiwania przez bielszczan utraconej
pamięci i odkrywania własnej tożsamości kulturowo-historycznej. Bielsko i
Biała od stuleci rozwijało się na styku
różnych kultur, języków i wyznań. Przez
wieki było miastem zamożnym, doskonale prosperującym, miejscem wręcz
arkadyjskim, współtworzonym przez
miejscowych Niemców, Polaków, Cze-

Pod koniec roku Akademia Techniczno-Humanistyczna gościła ambasadora
Wenezueli w Polsce Luisa Gómeza Urdanetę. Ambasador spotkał się z przedstawicielami władz Akademii Techniczno-Humanistycznej, a następnie z pracownikami i studentami Katedry Iberystyki ATH.
W spotkaniu uczestniczyli prorektor ds. nauki i ﬁnansów prof. dr hab. Kazimierz
Nikodem oraz dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego dr hab. Marek
Bernacki prof. ATH. Wizyta ambasadora związana była z promocją książki na temat
literatury wenezuelskiej, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe ATH.
Autorami książki są: dr Carlos Dimeo Àlvarez z Katedry Iberystyki Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz dr Anna Wendorﬀ z Uniwersytetu
Łódzkiego. „Reﬂexiones sobre la literatura venezolana” to monograﬁa przygotowana dla potrzeb kształcenia na kierunku ﬁlologia hiszpańska.
(R)

KULTURA

Wystawa malarstwa
prof. Antoniego Cygana
8 grudnia w Galerii Akademickiej
została otwarta wystawa malarstwa
prof. Antoniego Cygana, rektora ASP
w Katowicach. 18 obrazów wykonanych w technice olejnej przywołuje
na myśl malarstwo mistrzów minionych epok.
Wystawa prezentowała głównie
dzieła o tematyce staro- i nowotestamentowej, a także portrety i pejzaże.
Mimo iż są to motywy eksploatowane w
sztuce od wieków, w malarstwie profesora zyskują niebywałą siłę i nastrojowość. „Poza wszystkim, są to kreacje
bardzo dojrzałe artystycznie, o wyrazistym charakterze, rozpoznawalne nie

Otwarcie wystawy "Rzeczywistość i iluzja"

Zdjęcie: Artur Biela

Aż trzydziestu ośmiu artystów z
Polski i zagranicy uczestniczyło w
wystawie pt. „Rzeczywistość i iluzja”
w Galerii Akademickiej ATH. W otwarciu wystawy 23 lutego br., którego dokonał rektor ATH prof. Ryszard Barcik, uczestniczyli: Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, a także
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielska- Białej ds. Zrównoważonego Rozwoju Zbigniew Michniowski.
Wystawę zaaranżował kurator Galerii prof. ATH dr hab. Ernest Zawada,
komponując ją począwszy od prac
achromatycznych, do dzieł operujących
jaskrawym, żywym kolorem. Prace wpisujące się w nurt sztuki geometrycznej,
w formacie 30x30 cm, wykonan w różnych technikach – malarstwie olejnym,
druku cyfrowym, a także w technice kolażu.
(R)

tylko ze względu na obszar tematyczny,
ale poprzez swój język malarski – bogaty, barokowy, łączący w sobie wszystkie elementy tego medium, pojmowanego w kategoriach tradycyjnego
warsztatu” – pisała we wstępie do katalogu dr hab. Aleksandra GiełdońPaszek. Kuratorem wystawy był dr hab.
Ernest Zawada prof. ATH - kurator Galerii
Akademickiej.
Antoni Cygan - urodzony w 1964
roku w Zabrzu. Studiował na Zamiejscowym Wydziale Graﬁki w Katowicach
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom uzyskał w roku
1988 w Pracowni Projektowania Graﬁcznego prof. Tomasza Jury oraz w
Pracowni Malarstwa prof. Andrzeja S.
Kowalskiego. Od roku 1992 pracuje w
macierzystej Uczelni, obecnie pro-

wadząc Pracownię Rysunku dla studentów lat II-V. W roku 2003 uzyskał
stopień doktora habilitowanego, a w
roku 2013 tytuł profesora zwyczajnego.
Wybrany rektorem uczelni na kadencję
2012-2016. Jest autorem kilkunastu
wystaw indywidualnych, między innymi
w Zabrzu, Katowicach, Gliwicach, Lyonie,
Helsinkach, Londynie, Opawie. Brał
udział w wielu wystawach zbiorowych w
kraju i za granicą. Jest autorem czterech
cykli Drogi Krzyżowej w świątyniach w
Zabrzu, Gliwicach, Licheniu oraz w
Suzuka (Japonia). Zajmuje się również
projektowaniem wnętrz kościołów.
W części promocyjnej Galerii Akademickiej można było oglądać wystawę
prac Marii Posłusznej z cyklu „Rozstania”.
(Małgorzata Skrzypek)

Wernisaż – wystawa
Lidii Sztwiertni

Zdjęcia: Artur Biela

W lutym w Galerii Akademickiej
gościła wystawa rzeźby Lidii Sztwiertni. Od początku działalności Galerii
była to druga wystawa prezentująca
ten rodzaj dyscypliny artystycznej.
Wśród kilkunastu prac wykonanych
w brązie dominowały portrety oraz
rzeźby z ulubionego cyklu artystki –
Anioły. Podczas wernisażu, który odbył
się 19 stycznia, artystka objaśniała nie
tylko symbolikę i znaczenie prac, ale
również przybliżyła skomplikowaną i
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czasochłonną metodę wykonywania
swoich dzieł w technologii odlewu na
wosk tracony. Tajniki pracy rzeźbiarki
ujawniły jeszcze jedną istotną cechę tej
metody – woskowy model poszczególnych rzeźb musi być wykonany za
każdym razem od nowa, ponieważ topi
się on w procesie obróbki. Można więc
powiedzieć, że każde z dzieł ma swój indywidualny charakter. Jak mówiła artystka, wykonanie większości prac zajmuje około dwóch, trzech miesięcy.
Obcowanie z rzeźbą Lidii Sztwiertni to
wyjątkowa okazja do spotkania z jej
wyobraźnią. Bogactwo odniesień i symboli, raz bardziej oczywistych, a innym
razem subtelnych i ledwo uchwytnych,

pozwala na dłuższą kontemplację prac,
których inspiracji należy szukać w
obserwacji świata, poezji, muzyce i mitologii. Ciekawym aspektem tej twórczości są atrybuty dzieł, które bez wyjaśnień artystki mogą być trudne do odczytania. Tak jest na przykład w przypadku Autoportretu ze szczurami. Po
oﬁcjalnym otwarciu wystawy, którego
dokonał rektor ATH prof. Ryszard Barcik,
zgromadzeni goście mogli podziwiać
ekspozycję, po której oprowadzała artystka. Kurator wystawy dr hab. Ernest
Zawada prof. ATH.
(Małgorzata Skrzypek)

Zdjęcie: Artur Biela

Prace pedagogów ASP w Łodzi
w Galerii Akademickiej ATH

Siedemnastu artystów, pedagogów Katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego Wydziału Tkaniny i Ubioru
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi prezentowało swoje prace w Galerii Akademickiej ATH na wystawie pt. „Od
ﬁguracji do abstrakcji” . Otwarcie wystawy odbyło się 27 kwietnia, w obecności Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju
Zbigniewa Michniowskiego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w
Bielsku-Białej Przemysława Drabka.
W wydarzeniu uczestniczyli również
przedstawiciele instytucji kulturalnych i
oświatowych Bielska-Białej, artyści biorący udział w wystawie, pracownicy ATH,
studenci oraz uczniowie bielskiego
plastyka. Otwarcia wystawy w imieniu
rektora ATH prof. Ryszarda Barcika dokonał prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Henryk Klama.
Z kolei o wystawie, artystach i współpracy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z Akademią
Sztuk Pięknych w Łodzi opowiedziała
prof. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder,
dziekan elekt Wydziału Tkaniny i Ubioru
ASP Łódź - kurator wystawy oraz kurator
Galerii Akademickiej ATH dr hab. Ernest
Zawada, prof. ATH.
Tematyka prac – jak sugerował tytuł
wystawy – oscylowała zarówno wokół
przedstawień realistycznych, wręcz hiperrealistycznych, jak i wokół abstrakcji
– wyrażonej głównie w formach geometrycznych. Zróżnicowana była także
technika eksponowanych dzieł – można
było oglądać prace wykonane w technice malarstwa akrylowego i olejnego,
graﬁki, rysunku, a także plakaty i prace
wykonane w technice własnej.
(MS)

We wtorek 9 lutego w Galerii
Akademickiej ATH odbył się wernisaż
prac słuchaczy UTW. W części promocyjnej Galerii prezentowane były
pejzaże, martwe natury, portrety,
kolaże, a także kopie znanych dzieł.
Otwarcia wystawy dokonał prorektor
ATH prof. Henryk Klama.
W wystawie wzięło udział 15 osób,
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które systematycznie, pod okiem prof.
ATH dra hab. Ernesta Zawady, doskonalą
swój warsztat artystyczny w ramach
zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Liczne grono uczestników zajęć uzyskuje
nagrody w konkursach. Warto zaznaczyć, że Uniwersytet Trzeciego Wieku
obchodzi w tym roku 20. rocznicę istnienia.
(R)

Zdjęcie: Artur Biela

Wystawa prac słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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Zdjęcia: archiwum WNoZ

Ratownicy ATH najlepsi w Polsce!
Reprezentacja Wydziału Nauk o
Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej zajęła
pierwsze miejsce, zdobywając mistrzostwo Polski w VII Zawodach
Uczelni Wyższych w Ratownictwie
Medycznym.
Tegoroczna edycja zawodów odbywała się w miejscowości Hucisko w
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Mistrzostwa organizowane były przez
Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej i obejmowały siedem zadań związanych z
udzielaniem zaawansowanych czynności ratunkowych.
Studenci m. in. ratowali poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych
oraz prowadzili zaawansowane zabiegi
resuscytacyjne u mężczyzny z zawałem
mięśnia sercowego. Dodatkowym elementem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne
adeptów ratownictwa była konieczność
podjęcia współpracy z jurajskim GOPR
podczas ewakuacji poszkodowanego z
jaskini. Trudność zadań dodatkowo
podnosił fakt, iż ich twórcy skupili się
głównie na ocenie algorytmu prawidłowego badania pacjenta, które jest jednym z najtrudniejszych elementów
postępowania ratunkowego. Bielska
ATH jest jedyną w Polsce uczelnią, której
studenci dwukrotnie zdobyli mistrzostwo Polski (poprzednio w 2014 roku), a
w swojej 5-letniej historii startów zawsze zajmowali miejsce na podium.
Świadczy to o bardzo wysokim poziomie
przygotowania adeptów ratownictwa
do przyszłej pracy w zawodzie. W
zawodach brało udział 20 zespołów z
całej Polski reprezentujących uczelnie
wyższe kształcące studentów na kierunku ratownictwo medyczne. W skład
zespołu WNoZ ATH wchodzili studenci
III roku ratownictwa medycznego: Martyna Kolasa, Jakub Kapkowski oraz
Paweł Mowel, a opiekunem zespołu był
mgr Tomasz Ilczak. Dzięki zdobyciu
mistrzostwa Polski przez studentów
WNOZ ATH przyszłoroczna ósma edycja
zawodów zorganizowana zostanie w
Bielsku-Białej.
(mgr Tomasz Ilczak)

AKADEMIA nr 34

27

STUDENCI

Ogólnopolski konkurs prac dyplomowych ASTOR'2015 rozstrzygnięty – mamy III miejsce!
W dniu 27 listopada w krakowskim Muzeum Lotnictwa odbył się
ﬁnał Konkursu ASTOR na najlepszą
pracę dyplomową.
Jest on organizowany corocznie
od 1998 roku. Tematyka zgłaszanych
prac może być związana np. z szeroko
pojętą automatyką oraz mechatroniką, systemami sterowania linią
produkcyjną, monitoringiem i wizualizacją procesów przemysłowych,
automatyzacją procesów produkcyjnych czy stanowiskami zrobotyzowanymi.
Jury konkursu przy ocenie prac
bierze pod uwagę następujące kryteria:
- innowacyjność rozwiązania,

- poziom technicznego wykonania pracy,
- możliwość wdrożenia rozwiązania w
praktyce,
- złożoność rozwiązywanego zagadnienia,
- mnogość produktów z oferty ASTOR
wykorzystanych w pracy,
- poziom integracji poszczególnych elementów systemu,
- wykorzystanie zaawansowanych funkcji produktów.
Podczas tegorocznej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową
ASTOR praca dyplomowa inżynierska
przygotowana przez Pana Łukasza Kuwika, pt. „Projekt i budowa modelu au-

tomatycznego platformowego parkingu
samochodowego” została nagrodzona
III miejscem.
Praca została przygotowana pod
kierunkiem dr. inż. Jarosława Janusza z
Katedry Podstaw Budowy Maszyn. Prezes ﬁrmy ASTOR Stefan Życzkowski, zarazem przewodniczący jury konkursu,
stwierdził w jednym z wywiadów, że:
Przedstawione w pracach rozwiązania
pokazują, że polskie uczelnie zmieniają
się, odważnie wchodząc w świat nowoczesności. Kształcą innowatorów, którzy
mają moc zmieniania gospodarki.
(Koło naukowe Inżynier XXI wieku)

Firma Microsoft Polska z siedzibą
w Warszawie w dniach 11-12 grudnia
2015 roku zorganizowała konkurs
programistyczny „Night of the Living
Devs”.
Rywalizacja 31 drużyn z uczelni z całej Polski trwała 24 godziny. W konkursie, Koło Reset oraz Akademię Techniczno-Humanistyczną reprezentował
sześcioosobowy zespół studentów
Informatyki na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki w składzie: Katarzyna
Jasiewicz, Tomasz Kamiński, Artur Loska,
Bartosz Szczepański-Bernaś, Damian
Kowalczyk oraz Marcin Wadoń. Zadaniem uczestników było utworzenie 3
aplikacji na podawane w czasie konkursu tematy, na każdą aplikację zespoły
miały 6 godzin. Aplikacje były ocenianie
przez trzyosobowe jury: Rafała Czupryńskiego (opiekuna programu Stu-

Zdjęcie: archiwum koła RESET

Pierwsze miejsce dla studentów koła RESET ATH

dent Partner), Jana Kleczkowskiego oraz
Maksa Stempniewicza – wszyscy członkowie jury to pracownicy ﬁrmy Microsoft.
Ekipa RESET ATH występująca w

konkursie pod nazwą „NIECH KOD
BĘDZIE Z NAMI” pokonała największe
uczelnie w Polsce i zajęła ex aequo I
miejsce wraz z Politechniką Łódzką.
(Koło informatyczne Reset)

Robot Puga w kategorii Nano Sumo po raz kolejny nie dał
szans swoim rywalom na zawodach robotycznych Robocomp
organizowanych przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.
Piotr Mysiak i Paweł Furdygiel – studenci kierunku automatyka i
robotyka Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki i członkowie koła
informatycznego Reset na tym samym wydziale, 14.11.2015 r.
sięgnęli po dwa trofea – złoto w kategorii Nano Sumo i srebro w
kategorii Microsumo. Warto dodać, że kategoria Nano Sumo
dopuszcza do walk roboty o wymiarach nie większych niż 25x25x25
mm i wadze do 25 g.
Gratulujemy!
(Koło informatyczne Reset)
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Zdjęcie: archiwum koła RESET

Resetowy team A-TECH znowu złoty!
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W czwartek, 18 lutego, Studenckie Koło Anglistów PHEELING wybrało się na pierwszą zorganizowaną
wycieczkę do Krakowa. Celem wyjazdu było obejrzenie spektaklu „Hamlet” w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego w Teatrze Starym, ale
ponieważ wyruszyliśmy spod ATH już
o 12.00, znaleźliśmy również czas na
wizytę w Muzeum Historycznym
Miasta Krakowa, a dokładniej w
Fabryce „Emalia” Oskara Schindlera,
gdzie obejrzeliśmy wystawę „Kraków
– czas okupacji 1939 – 1945”.
Wystawa dotyczyła Krakowa, ciekawie prezentując wydarzenia z czasów
wojny z perspektywy Polaków, Niemców
i Żydów. Całość podzielona była zgodnie
z kalendarium wojennym i każde
pomieszczenie przeznaczono na inny
rok . Najbardziej osobistą i chyba
najciekawszą częścią wystawy była sala,
w której można było przeczytać o

Zdjęcie: Roman Hyrciów

Orientation Days

quiz z zakresu wiedzy o kulturze polskiej
i naszym mieście. Nagrody – duże
maskotki Reksia – sprawiły wiele radości
gościom. Dni integracyjne są wydarzeniem zorganizowanym z inicjatywy
Biura Wymiany Akademickiej w ramach

upowszechniania informacji na temat
programu, wspierającego m.in. mobilność europejską studentów, nauczycieli
akademickich i pracowników administracyjnych.
(Biuro Wymiany Akademickiej)

Hamlet odczytany na nowo…

Zdjęcie: Arkadiusz Gargaś

W dniach od 22 do 24 lutego br.
odbyły się dni integracyjne dla studentów zagranicznych, którzy rozpoczęli naukę w Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej, w
ramach wymiany akademickiej Programu Erasmus+. Tzw. Orientation
Days – to cykl warsztatów i prelekcji,
podczas których studenci z zagranicy
mają okazję zapoznać się z uczelnią,
spotkać z koordynatorami, dowiedzieć się więcej o ofercie uczelni oraz
wziąć udział w zajęciach nt. polskiej
kultury.
W tym roku w zajęciach wzięło udział
blisko 30 studentów z 7 krajów: Turcji,
Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Słowacji,
Rumunii, Bułgarii. Jednym z punktów
programu była wizyta w bielskim
Ratuszu. Tutaj, podczas prelekcji goście
zapoznali się m.in. z historią miasta oraz
jego atrakcjami. Grupa zwiedziła także
zamek Sułkowskich.
Podczas warsztatów zorganizowanych przez ATH studenci z wielkim
entuzjazmem dzielili się informacjami
dotyczącymi swojej kultury, kraju, historii, muzyki oraz tradycji, promując
przy tym międzynarodowy wymiar studiowania w ramach programu Erasmus+.
Na zakończenie Orientation Days
polscy koledzy przygotowali dla nich

prywatnych doświadczeniach ludzi z
czasów wojny, a także poznać ich
pozytywne i negatywne postawy względem niej.
Po krótkiej przerwie, którą poświęciliśmy na spacery po krakowskim rynku,
udaliśmy się do Teatru Starego, by obejrzeć spektakl „Hamlet”. Jako angliści słysząc o Hamlecie, mieliśmy nieco inne
wyobrażenia co do tego, jak będzie wyglądać sztuka. Zamiast klasyki, dostaliśmy postmodernistyczną interpretację

połączoną z nowoczesnymi technikami
wizualnymi i dźwiękowymi. Czasy elżbietańskie, w których pisał Shakespeare, przeplatały się z realiami XXI
wieku, aktorzy i aktorki w strojach pochodzących z renesansowej Anglii pojawiali się obok postaci na szpilkach, używających współczesnego słownictwa.
Oprócz gry aktorskiej na żywo, na obrotowym, kolistym ekranie pojawiały się
sceny nagrane wcześniej, a także takie,
które choć rozgrywały się w tym samym
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czasie, pochodziły spoza sali teatralnej.
Scenograﬁa, w której dużą rolę odgrywała woda, zrobiła na widzach spore
wrażenie. Prawdopodobnie każdy mógł
znaleźć różne przesłania sztuki, wydaje
się jednak, że jej szczególnie istotną

częścią była rozprawa o nieuchronności
śmierci i strach przed niemożnością
uniknięcia jej. Tym, którzy mają zamiar
wybrać się na sztukę, warto polecić
odświeżenie sobie „Hamleta”, ponieważ
bez znajomości dramatu mogą mieć

problem z głębszym zrozumieniem
sztuki i docenieniem nowych elementów dodanych do klasycznego tekstu.
(Arkadiusz Gardaś)

Zdjęcie: archiwum WHS

Budapeszteński Horyzont

W sobotę 12 marca spora grupa
studentów ATH udała się dwoma
autokarami na jednodniową wycieczkę do Budapesztu w ramach aktywności Koła Naukowego HORYZONT.
Po jesiennej wyprawie do Wiednia
była to już druga studencka międzynarodowa eskapada szlakiem pobliskich europejskich stolic – w połowie
maja planowany jest wyjazd do
czeskiej Pragi. Tym razem wspólny
wyjazd odbył się pod hasłem: „Jedna
Europa – wiele stolic”.
Wspólną przygodę rozpoczęliśmy
wyjeżdżając z Bielska-Białej już o
czwartej rano. Droga przez Czechy i
Słowację minęła bardzo szybko i już
przed południem mogliśmy podziwiać
majestatyczną panoramę Budapesztu
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spod murów Cytadeli na Wzgórzu
Gellerta. Następnie przyszedł czas na
spacery wąskimi i malowniczymi zabytkowymi uliczkami starej Budy
(Wzgórze Zamkowe z Basztą Rybacką i
kościołem św. Magdaleny) wraz z możliwością podziwiania licznych architektonicznych perełek miasta: gmach
węgierskiego Parlamentu, Bazylika św.
Stefana, Opera Narodowa, Muzeum
Etnograﬁczne. Zwiedzanie stolicy nad
Dunajem zakończyliśmy wieczorną sesją
zdjęciową na Placu Bohaterów (przy
Kolumnie Archanioła Gabriela), by
następnie autokarami opuścić Budapeszt i dotrzeć do Bielska-Białej około
północy. Podczas całego pobytu w Budapeszcie towarzyszyła nam w miarę
ładna i bezdeszczowa pogoda, bez

przenikliwego wiatru i mgły. Warto
zaznaczyć, że dla wielu studentów pobyt
w madziarskiej stolicy stał się okazją do
pierwszego zagranicznego wyjazdu w
życiu.
Koło Naukowe HORYZONT działa od
niedawna na Wydziale HumanistycznoSpołecznym, skupiając liczną grupę studentów w ramach realizacji wielu różnorodnych i własnych projektów. Mamy
nadzieję, że wkrótce ukaże się trzeci numer naszego studenckiego czasopisma
MARGINES, którego redakcja jest jedną
z sekcji Koła – a pomysłów mamy więcej.
Zainteresowanych działalnością HORYZONTU zapraszamy na nasz internetowy fanpage.
(dr Maciej Kalarus)

STUDENCI

Zdjęcia: Walusza Fotograﬁa, SKIFOTO, bbtsbielskopl

Sukcesy AZS ATH
W sezonie zimowym zawodnicy
Klubu Uczelnianego AZS ATH Bielsko-Biała startowali w Akademickich
Mistrzostwach Polski oraz Akademickich Mistrzostwach Śląska odnosząc znaczące sukcesy.
W styczniu odbyły się Akademickie
Mistrzostwa Śląska w narciarstwie alpejskim i snowboardzie, gdzie ze znakomitej strony spisali się zawodnicy
sekcji narciarskiej trenowanej przez
Jakuba Jonkisza. W rywalizacji alpejczyków zwyciężyła Karolina Mrózek (I
rok zarządzania), trzecie miejsce zajęła
Weronika Raszka (II rok ratownictwa
medycznego), a na 10. miejscu uplasowała się Zoﬁa Lohman-Ndou (I rok zarządzania – International Managment).
Wyniki osiągnięte przez podopieczne
Jakuba Jonkisza spowodowały, że nasza
uczelnia zwyciężyła w Akademickich
Mistrzostwach Śląska w Narciarstwie
Alpejskim Kobiet.
Świetnie spisała się również reprezentacja snowboardzistów, gdzie Magdalena Jonkisz zajęła 3 miejsce indywidualnie, reprezentacja mężczyzn
uplasowała się na 3 miejscu i zdobyła
kolejny puchar Akademickich Mistrzostwach Śląska dla naszej uczelni.
Poza startami w Akademickich Mistrzostwach Śląska sekcja narciarsko-snowboardowa wystartowała w Akademickich Mistrzostwach Polski w Zakopanem. Wśród najlepszych narciarzy i
snowboardzistów w Polsce nasi reprezentanci spisali się na miarę swoich
możliwości. W klasyﬁkacji drużynowej
nasze alpejki zajęły 22 miejsce, a
snowboardziści 23 lokatę.
Inne nasze sekcje również bardzo
dobrze spisywały się w Akademickich
Mistrzostwach Śląska. Sekcja siatkówki
mężczyzn bardzo dobrze spisywała się w
rozgrywkach akademickich. W rozgrywkach grupowych podopieczni Pawła Gradowskiego zwyciężyli w swojej
grupie pokonując UŚ Katowice oraz
WSB Dąbrowa Górnicza. Natomiast w
turnieju ﬁnałowym, który odbył się 23
marca w Gliwicach, nasi zawodnicy w I
meczu pokonali UE Katowice, natomiast
w meczu o Akademickie Mistrzostwo
Śląska ulegliśmy gospodarzom 1:2.
Sekcja badmintona znakomicie wystar-
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towała w I edycji Akademickich Mistrzostw Śląska w Katowicach. W rywalizacji indywidualnej Mateusz Matuszczak zajął 3. miejsce, para debla
męskiego Mateusz Matuszczak – Dawid
Fraś zajęła 2. miejsce, para debla żeńskiego Joanna Kwaśniewska – Żaneta
Wądrzyk uplasowała się na 3. miejscu.
Wyniki te spowodowały, że nasza sekcja
po I edycji zawodów plasuje się na 3.
miejscu. II edycja odbędzie się w maju i
będzie organizowana przez nasz Klub
Uczelniany oraz Samorząd Studencki
ATH.
Sekcja wspinaczki skałkowej również
bardzo dobrze wypadła w Akademickich
Mistrzostwach Śląska. Pomimo tego, że
w zmaganiach wystartowało tylko 2
zawodników, nasza uczelnia zajęła w
klasyﬁkacji drużynowej 7. miejsce, a w
konkurencji „buldering” Michał Jędrzejowski uplasował się na 4. miejscu.
W bieżącym roku akademickim po
raz pierwszy nasza uczelnia wystartowała w Akademickich Mistrzostwach
Śląska w squashu, gdzie wystartował
nasz jeden reprezentant. Po bardzo
zaciętych bojach Michał Stanisławski
uplasował się na 15. miejscu, dzięki
czemu nasza uczelnia w klasyﬁkacji
drużynowej zajęła 6. miejsce. Rywalizacja w tej konkurencji stała na bardzo
wysokim poziomie, a zawodnicy biorący
w niej udział są czynnymi zawodnikami
tego sportu. Ostatnim startem w sezonie w Akademickich Mistrzostwach
Śląska był start sekcji kolarstwa górskiego trenowanej przez Jakuba Jonkisza. W III edycji Akademickich Mistrzostwach Śląska wystartowało 4 naszych
zawodników. W rywalizacji kobiet drugie
zwycięstwo odniosła Małgorzata Mazurek, natomiast w rywalizacji mężczyzn
najwyżej uplasował się Mateusz Madzia.
Po bardzo dobrej pierwszej części
roku akademickiego, w której największe sukcesy odnosiła sekcja narciarstwa alpejskiego, siatkówki mężczyzn oraz badmintona, w drugiej części
sezonu zawodnicy również odnosili znaczące sukcesy.
W pierwszej połowie kwietnia do
rywalizacji w zawodach akademickich
przystąpiły sekcje siatkówki mężczyzn
oraz zawodnicy rywalizujący w biegach
przełajowych. Podopieczni Pawła Gradowskiego po zajęciu drugiego miejsca
w Akademickich Mistrzostwach Śląska
reprezentowali naszą uczelnię w Półﬁ-
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nałach Akademickich Mistrzostw Polski,
które odbyły się w Katowicach w dniach
11-14 kwietnia 2016 roku. Nasz zespół
rozegrał znakomity turniej wygrywając 4
mecze i przegrywając tylko jedno
spotkanie. Ostatecznie pozwoliło to
na zajęcie trzeciego miejsca w turnieju półﬁnałowym i uzyskanie awansu do turnieju ﬁnałowego Akademickich Mistrzostw Polski po raz
pierwszy od momentu powstania
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Turniej ﬁnałowy Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce mężczyzn
odbył się w Warszawie w dniach 29.0402.05.2016. W zmaganiach w stolicy
Polski uczestniczyło 16 najlepszych drużyn uczelnianych z całego kraju, które

zostały wyłonione na podstawie regionalnych eliminacji. W stolicy Polski
zawodnicy z Bielska-Białej zaprezentowali bardzo wysoki poziom i uzyskali 7
miejsce w klasyﬁkacji generalnej oraz 3
miejsce w typach uczelni technicznych.
Poza startem sekcji siatkówki w
kwietniu nasi zawodnicy rywalizowali w
Akademickich Mistrzostwach Śląska w
Biegach Przełajowych. Zawody odbyły
się w Katowicach, a naszą uczelnię reprezentowało dwóch zawodników: Bartłomiej Serwin oraz Maciej Niemczyk.
Ich dobra postawa zaowocowała 8.
miejscem w klasyﬁkacji generalnej. W
maju zawodnicy naszego Klubu rywalizowali w lekkoatletyce, siatkówce plażowej, badmintonie, żeglarstwie oraz
kolarstwie górskim. Pierwszym z majo-
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wych startów były Akademickie Mistrzostwa Śląska w Lekkoatletyce. W tych
zawodach wystartowało trzech naszych
zawodników w konkurencjach 100 metrów mężczyzn, 1500 metrów mężczyzn,
3000 metrów mężczyzn oraz skok w dal.
Bardzo dobre starty naszych zawodników zaowocowały 6. miejscem w klasyﬁkacji generalnej Akademickich
Mistrzostw Śląska w Lekkoatletyce.
Kolejnym startem naszych zawodników były Akademickie Mistrzostwa
Śląska w Badmintonie, które odbyły się
14 maja 2016 roku i były organizowane
przez Nasz Klub Uczelniany we współpracy z Samorządem Studenckim ATH
oraz Klubem Racketlon Mazańcowice. W
zmaganiach tych znakomicie spisali się
nasi reprezentanci. W rywalizacji mężczyzn zdobyliśmy dublet– zwycięzcą
okazał się reprezentant naszej uczelni
Dawid Fraś, który w ﬁnale pokonał
kolegę klubowego – Mateusza Matuszczaka, a 9. miejsce zajął Michał Stanisławski. W rywalizacji kobiet najlepsza
nasza zawodniczka – Anna Pierlak
uplasowała się na miejscach 5-8. W
deblu mężczyzn para Fraś - Matuszczak

zdecydowanie pokonała swoich przeciwników, natomiast w deblu mężczyzn
para Żaneta Wądrzyk - Joanna Kwaśniewska zajęła 3. miejsce. W rywalizacji
mikstów para Anna Pierlak - Maciej Mrowiec zajęła 4. miejsce. Te znakomite wyniki naszych reprezentantów zaowocowały zdobyciem tytułu drużynowego
Akademickiego Wicemistrzostwa Śląska
w Badmintonie.
Tego samego dnia, w którym rywalizowali badmintoniści, odbyły się
również Akademickie Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej. W zmaganiach, które odbyły się 14 maja w
Mysłowicach, wystąpiły 3 pary reprezentujące Nasz Klub Uczelniany. Najlepszy wynik osiągnął duet Mikołaj
Skotarek - Maciej Skowroński, który
uplasował się na 9. miejscu. Wynik ten
spowodował awans do Półﬁnałów
Akademickich Mistrzostw Polski, które
odbędą się w dniach 5-7 czerwca 2016
roku w Dąbrowie Górniczej. W klasyﬁkacji generalnej Akademickich Mistrzostw Śląska nasza uczelnia uplasowała
się na wysokim 5. miejscu w klasyﬁkacji
drużynowej. Kolejnym majowym star-

tem zawodników naszego Klubu były
Akademickie Mistrzostwa Śląska w
Żeglarstwie, które odbyły się w dniach
21-22 maja na akwenie Jeziora Goczałkowickiego. W zmaganiach wystartowała jedna nasza załoga: Paweł Fałat sternik oraz Mateusz Byrski i Adrian Golba – załoganci. Nasi zawodnicy spisali
się znakomicie zajmując drugie miejsce
w klasyﬁkacji indywidualnej. W klasyﬁkacji drużynowej nasza uczelnia zajęła 4
miejsce w klasyﬁkacji uczelni.
Ostatnimi zawodami, w których rywalizowali nasi zawodnicy, były Akademickie Mistrzostwa Śląska w Kolarstwie
Górskim, które odbyły się 22 maja w
Tychach. W zmaganiach uczestniczyło
dwoje naszych reprezentantów: Małgorzata Mazurek oraz Wojciech Kłaptocz.
We wspomnianych zawodach Mazurek
zajęła 2. miejsce, a Kłaptocz 5. W klasyﬁkacji drużynowej obie nasze reprezentacje uplasowały się na 4. miejscu w
klasyﬁkacji drużynowej.
(Michał Stanisławski)

Wydawnictwa ATH
STRATEGICZNE I OPERACYJNE DOSKONALENIE PROCESÓW W OBSZARZE
ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI – ZAGADNIENIA WYBRANE
redakcja naukowa: Marek Dudek, Honorata Howaniec i Wiesław Waszkielewicz,
Bielsko-Biała 2015
„Przedmiotem (…) monograﬁi jest szeroko rozumiana inżynieria produkcji. Stanowi ona zbiór
wybranych przemyśleń Autorów zebranych w kontekście nieustannie zachodzących zjawisk
związanych z inżynierskim podejściem do zarządzania. Jej podstawowym celem jest zaprezentowanie osiągnięć polskich i zagranicznych ośrodków naukowych oraz perspektyw rozwojowych i
kierunków badań. Monograﬁa prezentuje ogólny wgląd w modele, metody i techniki doskonalenia
procesów zachodzących w przedsiębiorstwach przemysłowych.”
(fragment Wstępu)

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I INNOWACJE W ORGANIZACJI
redakcja naukowa: Irena Dudzik-Lewicka, Honorata Howaniec i Wiesław Waszkielewicz
Bielsko-Biała 2015
„(…) Układ treści niniejszej monograﬁi obejmuje szerokie spektrum problemów zarządzania wiedzą
i innowacjami. Obszerny zakres podejmowanych zagadnień wskazuje, że prezentowana publikacja
powinna spotkać się z dużym zainteresowaniem środowiska teoretyków zarządzania, jak i
praktyków gospodarczych. Tym bardziej, że większość opracowań zawiera nie tylko prezentację
określonych koncepcji, modeli czy metod, ale ujmuje i prezentuje wyniki badań własnych Autorów.
(…)
(fragment Wstępu)
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ANALOGOWE UKŁADY ELEKTRONICZNE (symulacja w PSpice – Schematics)
redakcja: Andrzej Masny, Bielsko-Biała 2015
„Skrypt przeznaczony jest dla studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii
Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej, przy czym zarówno treść jak i forma oddają specyﬁkę
nauczania przedmiotów: Elektrotechnika, Elektronika, Układy impulsowe w automatyce oraz
Komputerowe projektowanie układów elektronicznych automatyki – na kierunkach Automatyka i
Robotyka oraz Informatyka.
Skrypt składa się z dwóch części, z których pierwsza zawiera sposób obsługi programu PSpice 9.1.
(…) Druga część skryptu zawiera 12 przykładów symulacji komputerowej elementów i układów
elektronicznych, za pomocą których postarano się przybliżyć czytelnikowi możliwości programu
PSpice, który jest jednym z najpopularniejszych programów do symulacji działania układów
elektronicznych na świecie. W części tej starano się pokazać, jak za pomocą programu PSpice
można badać i ilustrować graﬁcznie ważne i czasami pojęciowo trudne właściwości elementów i
układów elektronicznych. (…)”
(fragment Przedmowy)

SOCIETY UNDER CONSTRUCTION - OPPORTUNITIES AND RISKS
redakcja naukowa: Patrycja Bałdys i Katarzyna Piątek, Bielsko-Biała 2015
„ (..) książka, przygotowana w języku angielskim (..) przedstawia interesujące wyniki badań i
analiz naukowców polskich i ukraińskich. To kolejny efekt ważnej polsko-ukraińskiej inicjatywy
naukowej, która przynosi warte upowszechnienia wyniki badań. W recenzowanym tomie uwaga
skupiona jest przede wszystkim na różnych aspektach złożonych procesów transformacji
systemowej w Polsce i w Ukrainie”
(z recenzji dra hab. Marka Rembierza)

CZYTANIE MIASTA. BIELSKO-BIAŁA JAKO KULTUROWY PALIMPSEST
redakcja: Marek Bernacki, Robert Pysz, Bielsko-Biała 2016
„W książce, którą oddajemy do rąk Czytelników, kluczową rolę odgrywa słowo „czytanie”,
rozumiane ﬁlologicznie i hermeneutycznie jako interpretowanie znaków historii, kultury
i sztuki współtworzących lokalną więź w wymiarze historycznym i współczesnym. Współautorami
tomu są znani bielscy historycy, historycy sztuki i archeolodzy, przedstawiciele instytucji kulturalnooświatowych, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci ﬁlologii polskiej w Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.”
- (ze wstępu prof. ATH dr. hab. Marka Bernackiego)
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