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Szanowni Państwo,
przekazuję kolejny, pełen ciekawych informacji, numer
„ A k a d e m i i ”. Z n a j d ą w n i m Pa ń s t w o r e l a c j e
z najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce
w ostatnim półroczu. Konferencja Nauka-Biznes
- Innowacje z udziałem wicepremiera – ministra nauki
i szkolnictwa wyższego, cykl debat oksfordzkich, XVIII
Beskidzki Festiwal Nauki, konferencje naukowe
i wernisaże – to tylko niektóre z nich. Ostatnie miesiące
obﬁtowały także w szereg wydarzeń niezwykle istotnych
z perspektywy rozwoju i funkcjonowania Uczelni.
Jednym z nich była decyzja Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu środków na
budowę nowej wielofunkcyjnej hali sportowej.
Akademia kontynuuje także szeroką współpracę
z otoczeniem społeczno-gospodarczym i jednostkami
samorządu terytorialnego, której efektem są umowy
o współpracy m.in. z powiatem żywieckim, Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych czy Kongsberg Automotive
Pruszków. Tradycyjnie, nawiązując do jednego
z haseł promujących uczelnię: „Inspirujemy nauką”,
i w tym numerze piszemy o prowadzonych w Akademii
badaniach naukowych. Tym razem o proﬁlu badań
naukowych na Wydziale Zarządzania i Transportu
opowiedział prodziekan ds. nauki prof. ATH dr hab. inż.
Krzysztof Brzozowski. Nowością tego numeru są „Teksty
z Marginesu” – tę część „Akademii” przygotowali
s t u d e n c i n a s z e j U c z e l n i , któ r z y n a c o d z i e ń
zaangażowani są w prace nad studenckim pismem
„Margines”.
Życzę przyjemnej lektury!
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15-LECIE WYDZIAŁU HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNEGO
Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej świętował
swoje 15-lecie. Z tej okazji przygotowano trzydniowy program obchodów jubileuszu. Uroczystości
rozpoczęły się 15 listopada mszą
świętą koncelebrowaną przez księdza
biskupa seniora Tadeusza Rakoczego.
W tym samym dniu rektor ATH prof.
Jarosław Janicki oraz dziekan WHS
prof. ATH dr hab. Marek Bernacki
otworzyli w Galerii Akademickiej
wernisaż malarstwa prof. Stefana
Gierowskiego, artysty zaliczanego do
grona czołowych przedstawicieli
polskiej sztuki współczesnej.
Twórczość profesora Gierowskiego
i obecność jego dzieł w murach naszej
uczelni stała się pretekstem do dwóch
wystąpień. Zaproszony przez JM rektora
ATH, prof. Zbigniew Kąkol z Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wygłosił wykład pt.
„Natura światła okiem ﬁzyka”, w którym
pokrótce, ale w bardzo ciekawy sposób
przedstawił historie teorii i doświadczeń
związanych z badaniem istoty światła.
Przywołał tezy m.in. Newtona, Hertza
czy Einsteina, ale zostawił słuchaczy
z przewrotną konkluzją, że natura
światła w dalszym ciągu jest skomplikowana zarówno dla naukowców, jak
i dla artystów.
W drugim wykładzie prof. Anna Węgrzyniak, literaturoznawczyni na Wydziale
Humanistyczno-Społecznym ATH, przybliżyła zgromadzonym sylwetkę artysty,
a także istotę i sens jego twórczości,
przywołując odniesienia do świata literatury i sztuki. Wykład prof. Węgrzyniak,
w którym prelegentka pozostawiła kilka
pytań bez jednoznacznych odpowiedzi,
otworzył możliwości wielokierunkowej
interpretacji malarstwa Stefana Gierowskiego.
Wielką przyjemnością dla wielbicieli
twórczości Profesora była sposobność
wysłuchania wywiadu, jaki przeprowadził z nim kurator Galerii Akademickiej
ATH, a jednocześnie kurator wystawy
prof. ATH dr hab. Ernest Zawada, w pracowni artysty w Konstancinie pod Warszawą. Artysta wspomniał podczas rozmowy o ważności społecznego odbioru
sztuki, co szczególnie wybrzmiało
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w kontekście obchodów 15-lecia Wydziału Humanistyczno-Społecznego
i roli humanistyki w kształtowaniu młodego człowieka – jego umiejętności odbioru i rozumienia sztuki.
Zaprezentowane wypowiedzi o akademickim charakterze były doskonałą
bazą do bezpośredniego spotkania
z twórczością prof. Gierowskiego w
przestrzeni Galerii Akademickiej.
Dalszą część obchodów stanowiła Gala
jubileuszowa w auli ATH z udziałem
władz miasta i powiatu, władz rektorskich ATH, pracowników, studentów
i absolwentów WHS oraz zaproszonych
gości. Podczas Gali zaprezentowano
najważniejsze osiągnięcia WHS w latach
2001-2016. Była to także doskonała
okazja do wysłuchania ciepłych słów,
gratulacji i życzeń od licznie przybyłych
sympatyków Wydziału HumanistycznoSpołecznego.
W uroczystym otwarciu obchodów 15lecia WHS uczestniczyli przedstawiciele
władz kościelnych, władz miejskich,
służb mundurowych, dyrektorzy instytucji kulturalnych miasta i regionu,
a także liczne grono profesorów i naukowców.
W ramach jubileuszu odbyła się konferencja naukowa „Nauki humanistyczne
i społeczne wobec wyzwań współczesnego świata” oraz Kongres Polonistyki
Szkolnej i Akademickiej z udziałem
gościa honorowego prof. Jerzego Bralczyka. W Kongresie wzięło udział ok.
pięćdziesięciu nauczycieli polonistów

ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Bielska-Białej, a także młodzież
licealna, studenci i zaproszeni goście.
Celem kongresu była integracja środowiska polonistycznego w naszym mieście oraz wypracowanie różnorodnych
form współpracy między Akademią
i szkołami.
Uroczystego otwarcia kongresu dokonał Rektor ATH prof. dr hab. Jarosław
Janicki, który chwalił polonistów z ATH
za spektakularne osiągnięcia naukowe
i dydaktyczne, a szczególnie za bogatą
ofertę współpracy ze środowiskiem lokalnym.
W bardzo urozmaiconym programie
kongresu znalazło się miejsce dla
uczniów, laureatów konkursu literackiego "O laur Mistrza", dla których nagrody ufundował dyrektor sklepu Leroy
Merlin w Bielsku-Białej, pan Sławomir
Wojciak. Docenione zostały również panie polonistki z bielskich szkół, w których
odbywają praktyki studenci polonistyki
z ATH. Po prezentacji najważniejszych
dokonań ﬁlologii polskiej w latach 20012016 oraz nowej, wiodącej specjalności
"projektowanie komunikacji" (communication design), przyszedł czas na referaty wygłaszane przez gości, a zarazem
współorganizatorki kongresu. Pani mgr
Maria Kulesz zachęcała do współpracy
z RODN "WOM" w Bielsku-Białej, mgr
Ewa Szymanek-Płaska, reprezentująca
Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej, przedstawiła różnorodne formy
współpracy między akademicką poloni-
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styką i różnymi typami szkół, zaś mgr
Iwona Kusak, kierownik Domu Kultury
im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej,
przekonywała, jak ważną rolę w odbiorze współczesnej kultury odgrywają
kompetencje językowe. Dopełnieniem
obrad prowadzonych w auli były warsztaty prowadzone w mniejszych grupach, poświęcone m.in. przemianom
współczesnej polszczyzny, roli mediów
w nauczaniu literatury i postulowanemu
kanonowi lektur. Goście kongresu znaleźli też czas na kuluarowe rozmowy
przy kawie, pamiątkowe zdjęcie z prof.
Jerzym Bralczykiem oraz zwiedzanie Galerii Akademickiej, po której oprowadzał
prof. Ernest Zawada, wtajemniczając
osoby zainteresowane w twórczość malarską Stefana Gierowskiego.
Kongres spełnił oczekiwania organizatorów, a jego kontynuacją będą m.in.
nowe rodzaje studiów podyplomowych organizowanych przez bielskich
polonistów z ATH dla środowiska nauczycielskiego Bielska-Białej i powiatów
ościennych.
(rp, mb)

NOWA
HALA SPORTOWA
NA TERENIE KAMPUSU ATH
6 marca br. wicepremier minister
nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin gościł w Akademii Techniczno-Humanistycznej w związku
z planowaną inwestycją budowy hali
sportowej z zapleczem na terenie
kampusu ATH.
Podczas nadzwyczajnego senatu minister podpisał decyzję o przyznaniu środków na budowę obiektu. Na realizację
projektu ministerstwo przeznaczyło 7,5
miliona złotych.
Rektor ATH prof. Jarosław Janicki, zanim
oddał głos ministrowi, przywitał gości w
osobach: Tadeusza Kopcia – senatora
RP, Waldemara Jędrusińskiego – zastępcę prezydenta Miasta Bielska-Białej, Marii Cieślar – wicestarostę powiatu cieszyńskiego, Stanisława Kucha-

rczyka – wicestarostę powiatu żywieckiego oraz Piotra Ziółkowskiego doradcę wicepremiera.
- Jako uczelnia publiczna, z tradycją,
chcemy wpisywać się w strategię rozwoju szkolnictwa wyższego, głównie przez
rozwój badań naukowych, ale także
przez silne związki z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym –
mówił rektor. Temat związków Uczelni
z miastem kontynuował Waldemar Jędrusiński - z-ca prezydenta Miasta Bielska-Białej. Zwracając się do wicepremiera, gości oraz senatorów Senatu ATH
mówił:
– W imieniu władz Bielska-Białej pragnę
wyrazić zadowolenie z kolejnego kroku
Akademii, który dziś się ﬁnalizuje. Jesteśmy dumni, że ta uczelnia jest uczelnią
prężną, dobrze kształcącą studentów
i zapewniam, że w strategii rozwoju
miasta przewidziano wspieranie uczelni
i uczestniczenie w jej życiu i rozwoju .
Wicepremier Jarosław Gowin wyraził zadowolenie z kolejnego spotkania ze
społecznością Akademii reprezentowaną przez Senat ATH. – Moja obecność
to wyraz uznania dla osiągnięć Akademii
Techniczno-Humanistycznej oraz przejaw mojego oraz rządu dążenia do kierowania się zasadą zrównoważonego
rozwoju jednostek akademickich. Trzeba
pamiętać, że uczelnie wyższe rozwijając
potencjał naukowy są partnerami dla
gospodarki, ale też odgrywają silną rolę
kulturo- i elitotwórczą – podkreślał wicepremier.
Nowa baza sportowa, która ma zostać
oddana do użytku w trzecim kwartale
2019 r., na pewno usprawni organizację
zajęć, ale przede wszystkim ucieszy
studentów, o czym wspomniał przewodniczący Samorządu Studenckiego Piotr
Sadowski. Wielu z nich odnosi sukcesy
działając w licznych sekcjach sportowych. Nowy obiekt będzie również
udostępniany mieszkańcom Bielska-Białej.
(R)
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MISTRZOSTWA W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM ROZSTRZYGNIĘTE

27 stycznia zakończyły się XII
Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym.
Akademia Techniczno-Humanistyczna jako patron naukowy tego ważnego i prestiżowego wydarzenia gościła wszystkich uczestników, organizatorów oraz patronów na uroczystym podsumowaniu zmagań, do
których stanęło 40 zespołów ratowników z Polski i zagranicy.
- Zdecydowaliśmy objąć Mistrzostwa
patronatem naukowym z kilku powodów. Akademia jest jedyną w Polsce
uczelnią, której studenci dwukrotnie
zdobyli mistrzostwo Polski w Zawodach
Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym, a załoga złożona z pracowników Pogotowia Ratunkowego, będących także instruktorami Wydziału Nauk
o Zdrowiu ATH zdobyła we wrześniu
2016 pierwsze miejsce w Mistrzostwach
Polski w Ratownictwie Medycznym (1417.09.2016 r. Supraśl i Białystok).
Zaangażowanie Akademii w Mistrzostwa jest zatem naturalną konsekwencją
podejmowanych działań. Patronat
naukowy jest także pewnego rodzaju
podkreśleniem roli Akademii i Wydziału
Nauk o Zdrowiu jako ważnego ośrodka
dydaktycznego i naukowego. Warto
przypomnieć, że Wydział Nauk o Zdrowiu nie tylko prowadzi kształcenie na
kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo
medyczne. Prężnie się rozwija naukowo,
jesienią ubiegłego roku złożył do
MNiSW wniosek o nadanie praw do do-
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ktoryzowania. Patronat jest – co także
warto podkreślić – wynikiem podjętej
w październiku tego roku długofalowej
współpracy z Bielskim Pogotowiem Ratunkowym, obejmującej również współpracę naukową – podkreśla rektor ATH
prof. Jarosław Janicki. Wręczenie pucharów odbyło się w sali Auditorium Maximum z udziałem Wojciecha Waligóry –
dyrektora Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, Marka Tombarkiewicza –
podsekretarza stanu w Ministerstwie
Zdrowia, wicewojewody śląskiego Jana
Chrząszcza, starosty bielskiego Andrzeja
Płonki oraz przewodniczącego Rady
Powiatu Jana Borowskiego. W klasyﬁkacji końcowej XII Międzynarodowych
Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie
Medycznym, Bielsko-Biała 2017 I miejsce zajął zespół ratowników z Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Tarnowie. II miejsce zajęli ratownicy
z Agamed Transport Medyczny w Bydgoszczy, a III miejsce przypadło drużynie z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
"Meditrans" Sp. z o.o. w Warszawie. Najlepszym zespołem w zadaniu pod nazwą
„Wykład”, realizowanym w ATH, był Agam e d Tr a n s p o r t M e d y c z n y B y d goszcz.
(R)

GRATULACJE
DLA
RATOWNIKÓW

Podczas obrad Senatu ATH w dniu
25 października rektor ATH prof.
Jarosław Janicki złożył gratulacje
ratownikom medycznym Bielskiego
Pogotowia Ratunkowego. Dr Tomasz
Ilczak, dr Michał Ćwiertnia i mgr
Arkadiusz Stasicki – instruktorzy na
Wydziale Nauk o Zdrowiu ATH zdobyli pierwsze miejsce w mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym.
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Mistrzostwa odbywały się w dniach 1417.09.2016 r. w Supraślu i Białymstoku.
W zawodach wzięło udział 45 załóg
z Polski oraz Europy. Organizatorzy
przygotowali 7 zadań medycznych obejmujących wykonywanie zaawansowanych procedur ratunkowych oraz test
sprawdzający wiedzę teoretyczną
uczestników. Zadania symulowane
obejmowały między innymi postępowanie ratunkowe w wypadku masowym, udzielanie pomocy dziecku
z urazem czaszkowo mózgowym oraz
właściwe zabezpieczenie pacjenta
z OZW. Pierwsze miejsce w mistrzostwach zajął zespół, w skład którego
wchodzili ratownicy medyczni będący
jednocześnie instruktorami WNoZ ATH.
(R)

IKARY
– NOMINACJE
W sobotę 14 stycznia po raz 24.
przyznano IKARY - Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki. Wśród osób
nominowanych do nagrody za rok
2016 znaleźli się prof. ATH Marek
Bernacki, dziekan WHS, oraz prof. AM
Jan Borowski, założyciel i dyrygent
Chóru ATH.
Uroczystość, w której wziął udział rektor
ATH prof. Jarosław Janicki, odbyła się
w Bielskim Centrum Kultury w obecności
posłów i senatorów ziemi bielskiej,
przedstawicieli władz miejskich, samorządowych, kościelnych oraz ludzi
kultury i sztuki Bielska-Białej.
Nominacje do tej najważniejszej w Bielsku-Białej nagrody artystycznej to duży
sukces obu naszych pracowników. Wyróżnienie to dowodzi, że Akademia jest
nie tylko ważnym ośrodkiem naukowym
i dydaktycznym, ale również miejscem
istotnym dla kulturalnego życia regionu,
a podejmowane w niej inicjatywy
spotykają się z coraz większym zainteresowaniem bielszczan.
Prof. ATH dr hab. Marek Bernacki został
nominowany za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2016.
Pomysłodawca i twórca Akademickiego
Forum Humanistycznego nagrodzony
został dyplomem prezydenta Bielska-

-Białej w kategorii „Ważne wydarzenie
kulturalne roku 2016" za opracowanie
i wydanie książki Czytanie miasta.
Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest
(współredaktorem jest Robert Pysz).
Publikacja ta jest efektem działań podejmowanych przez dziekana WHS
i zmierzających do integracji środowiska
humanistycznego Bielska-Białej.
Ukazała się w ubiegłym roku jako plon
interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Bielsko-Biała: historia – kultura –
sztuka” zorganizowanej 16 lutego 2015
r. przez Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH i Bielsko-Bialskie Towarzystwo
Historyczne.
Dr hab. Jan Borowski jest profesorem
Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz
pracownikiem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Został
nominowany do Nagrody Prezydenta za
wybitną dotychczasową działalność
artystyczną. Wyróżnienie to otrzymał za
znaczące sukcesy w kraju i za granicą,
które odnosi z założonym przez siebie
Chórem ATH. Zdobył z nim m. in. jedenaście nagród Grand Prix na polskich
i międzynarodowych festiwalach, podwójną nominację do nagrody Fryderyk
oraz prestiżową europejską nagrodę
Orphee d'Or - Grand Prix du Disque Lyrique przyznaną przez francuską Aca-

démie du Disque Lyrique za najlepsze
nagranie muzyki sakralnej. Profesor Jan
Borowski jest również laureatem ośmiu
indywidualnych nagród dyrygenckich.
Warto podkreślić, że to jego kolejna nominacja, pierwszą otrzymał w roku 2012.
Prestiżowe Nagrody Prezydenta Miasta
Bielska-Białej w dziedzinie kultury
i sztuki „IKAR” są wręczane od 1993 roku.
Wśród osób związanych z ATH, nominowanych w latach wcześniejszych,
znaleźli się także prof. dr hab. Anna
Węgrzyniak, redaktor naczelna czasopisma naukowego „Świat i Słowo”, oraz
prof. ATH dr hab. Ernest Zawada, kurator
Galerii ATH.
Co roku nagrody przyznawane są
w dwóch kategoriach: za szczególne
osiągnięcia w roku kalendarzowym oraz
za wybitną dotychczasową działalność.
Za szczególne osiągnięcie artystyczne
w 2016 roku statuetkę Ikara otrzymał
tym razem zespół The ThreeX, natomiast za wybitną dotychczasową działalność nagroda przypadła Zdzisławowi
Kudle - artyście plastykowi, reżyserowi,
scenarzyście i scenografowi ﬁlmów
animowanych, wieloletniemu byłemu
dyrektorowi Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.
(R)
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MINISTER GOWIN O INTERNACJONALIZACJI

Pod koniec lutego w Krakowie odbyła
się konferencja „Studenci zagraniczni
w Polsce 2017" organizowana w ramach programu "Study in Poland"
przez Uniwersytet Jagielloński,
KRASP i Fundację Edukacyjną „Perspektywy".
Akademię Techniczno-Humanistyczną
reprezentował prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. ATH dr hab.
Czesław Ślusarczyk. W obradach uczestniczył wicepremier, minister nauki
i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin,
który objął konferencję patronatem
honorowym, oraz przedstawiciele środowisk akademickich, eksperci w zakresie internacjonalizacji, a także ambasadorowie krajów, z których pochodzą
studenci rozważający studia w Polsce.
Przy okazji konferencji prorektor prof.

ATH Czesław Ślusarczyk wręczył ambasadorowi Indii w Polsce, Panu Ajay
Bisaria list intencyjny rektora ATH prof.
Jarosława Janickiego, za pośrednictwem
którego rektor zaprosił ambasadora do
wizytacji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W ten sposób
ATH włącza się – merytorycznie – w szeroką debatę nt. strategii internacjonalizacji polskich uczelni wyższych, silnie
akcentowaną przy tej i innych okazjach
przez wicepremiera ministra nauki
i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, a na poziomie praktycznym – uczelnia czyni starania o poszerzenie katalogu przedmiotów wykładanych w języku angielskim, gdyż taka oferta dydaktyczna jest atrakcyjna dla studentów
zagranicznych.
Warto w tym miejscu podkreślić, że

SEMINARIUM TOYOTY W ATH
1 marca br. w naszej uczelni odbyło się seminarium Toyoty obejmujące część konferencyjną oraz wystawę samochodów tej marki, z innowacyjnymi systemami napędowymi.
Organizatorem spotkania była Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów
Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, zaś ze strony Toyoty seminarium
przygotowali specjaliści z Akademii
Toyoty i Lexusa z Warszawy oraz ﬁr-
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ma Carolina Toyota z Bielska-Białej.
W seminarium licznie uczestniczyli pracownicy i studenci ATH, specjaliści z
ośrodków motoryzacyjnych Bielska-Białej, między innymi z Instytutu BOSMAL,
jak również młodzież ze szkół średnich.
W wystąpieniu otwierającym prorektor
prof. dr hab. n.t. Iwona Adamiec-Wójcik
podkreśliła wagę tego rodzaju spotkań,
które zbliżając naukę i biznes umożliwiają lepsze zrozumienie problemów

pośród najlepszych studentów zagranicznych wywodzących się z popularnych w Polsce kierunków geograﬁcznych, takich jak Litwa, Białoruś,
Ukraina, znaleźli się studenci z odleglejszych geograﬁcznie i kulturowo krajów, takich jak Iran, Irak czy Indie; liczba
studentów w Polsce ostatniego z wymienionych rośnie. To właśnie studentka
z Indii Sowmya Thottambeti została
laureatką konkursu organizowanego
przez Fundację Edukacyjną Perspektywy
- INTERSTUDENT 2017 dla najlepszych
studentów zagranicznych uczących się
w Polsce na poziomie studiów licencjackich; nagrodę dla najlepszego
studenta zagranicznego w kategorii studia magisterskie odebrał Omar AlObaidi – Irakijczyk ze Szwecji. Oboje
laureaci podzielili się swoimi doświadczeniami na temat studiowania w Polsce z dr Martą Kołodziejczyk z Biura
Wsparcia Studentów ATH. Tego rodzaju
jednostka to przykład pojedynczego
ogniwa w uczelnianym systemie organizacyjnym realizującym strategię umiędzynarodowienia uczelni; kolejne niezbędne elementy tej struktury, których
rolę i wzajemne współdziałanie zaakcentowano, to: Biuro Wymiany Akademickiej – reprezentowane na krakowskiej konferencji przez mgr Hannę
Lamers, Biuro Promocji i Biuro Karier.
Podsumowując, warto odnotować, że w
2016 roku w Polsce było ponad 65 tys.
studentów obcokrajowców ze 157 krajów, co stanowi 4,1 proc. ogółu studentów w naszym kraju.
(dr Marta Kołodziejczyk)

WYDARZENIA
współczesności. Dziekan prof. ATH
dr hab. inż. Jacek Nowakowski i prof.
dr hab. inż. Zdzisław Stelmasiak wskazywali na nowoczesność i pionierski
charakter rozwiązań Toyoty oraz ich
pozytywny wpływ na ochronę środowiska.
W pierwszym referacie Toyota Way –
ﬁlozoﬁa ﬁrmy Anna Głogowska z ATiL
przedstawiła specyﬁczne zasady stosowane szeroko w ﬁrmie Toyota, które
składają się na sukces ﬁrmy. Omówiła
metodę KAZEIN, według której zarówno
sukces, jak i porażka są wartościowe, bo
umożliwiają wyciąganie wniosków oraz
GENCHI GENBUTSU (sięganie do źródeł), która zachęca do ciągłego odkrywania i próbowania nowych sposobów.
Dr inż. Andrzej Szałek w referacie Inno-

wacyjność Toyoty omówił 20-letnią
historię produkcji i rozwoju samochodów hybrydowych oraz ich wpływ na
światową motoryzację i korzyści ekologiczne. W referacie Napęd wodorowy
przedstawił samochód marki Toyota Mirai wykorzystujący najnowszą technologię napędu wykorzystującą ogniwa
paliwowe i wodór jako źródła energii
elektrycznej do zasilania silników napędowych.
Seminarium zakończyło się ożywioną
dyskusją. Korzystając z obecności przedstawicieli ﬁrmy, która współtworzy
kierunki rozwoju światowej motoryzacji,
zabierający głos poruszali takie tematy,
jak: wymagana infrastruktura do upowszechnienia napędów wodorowych,
elektryczne samochody akumulatorowe

samochody autonomiczne oraz doskonalenie napędów hybrydowych.
Część wystawowa obejmowała samochody: Toyota C-HR, Toyota Auris Hybrid
i Toyota Rav 4 Hybrid. Ponadto Katedra
Silników Spalinowych i Pojazdów wystawiła swój pojazd dydaktyczny Toyota
Auris Hybrid, który jest szeroko wykorzystywany w procesie nauczania studentów specjalności motoryzacyjnych.
Od strony organizacyjnej seminarium
przygotowali prof. dr hab. inż. Zdzisław
Stelmasiak i prof. ATH dr hab. inż. Jan
Dzida.
(Katedra Silników Spalinowych
i Pojazdów)

TARGI PRACY SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE
23. edycja Targów Pracy w Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej zgromadziła 32 wystawców i tłumy odwiedzających.
Uroczyste otwarcie odbyło się 19
kwietnia br. o godz. 10.00. Rektor
ATH prof. Jarosław Janicki przywitał
uczestników, w szczególności: zastępcę prezydenta miasta Bielska-Białej
Waldemara Jędrusińskiego, dyrektora Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Witosława
Wasilewskiego, zastępcę dyrektora
ds. dochodów ZUS, Oddział
w Bielsku-Białej Marcina Tomeckiego, członka zarządu i prokurenta
Agencji Rozwoju Regionalnego
w Bielsku-Białej Jana Sienkiewicza
oraz reprezentującego Wojewódzki
Urząd Pracy, Filia w Bielsku-Białej
Rafała Rojka.
– W tym roku po raz pierwszy Targi
odbywają się pod patronatem prezydenta miasta Bielska-Białej Jacka
Krywulta, co pokazuje, że temat kształcenia kadr dla gospodarki ważny jest dla
rozwoju Bielska-Białej. To już 23. edycja
odbywających się od jedenastu lat
Targów Pracy. Jak co roku wydarzenie
skupia pracodawców różnych branż
i stanowi okazję do bezpośredniej
konfrontacji osób poszukujących pracy,
praktyk, czy staży z pracodawcami.
Coroczne zainteresowanie Targami
pokazuje, że jest to wydarzenie ważne
i potrzebne. Staramy się dbać o studen-

tów i absolwentów Akademii, także
pomagając im w znalezieniu swego
miejsca na rynku pracy – mówił rektor.
– Targi Pracy to ważny element w życiu
miasta i uczelni. Uczelnia, zapraszając
przedsiębiorców do udziału w tym
przedsięwzięciu pokazuje, że ważne są
dla niej dalsze losy studentów. Wielu z
nich już podczas studiów ma szansę
wybrać korzystną dla siebie ofertę pracy
– podkreślał z-ca prezydenta miasta
Bielska-Białej.
O idei przyświecającej Targom wspomniał prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. ATH dr hab. Czesław Ślu-

sarczyk. – Jest to jedno z większych wydarzeń organizowanych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną od
2005 roku. Ideą Targów jest promocja
zatrudnienia oraz stworzenie płaszczyzny konfrontacji wiedzy i kompetencji
studentów z oczekiwaniami pracodawców.
Jak pokazują liczne przykłady na przestrzeni lat, dzięki Targom Pracy studenci,
korzystając z ofert pracodawców, zdobywają doświadczenie zawodowe na
stażach i praktykach, a w konsekwencji
nieraz podejmują pracę na umowę.
(R)
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ATH ROZPOCZYNA
WSPÓŁPRACĘ
Z NORWESKIM KONCERNEM
Na mocy porozumienia, które
zostało uroczyście podpisane pod
koniec ubiegłego roku pomiędzy
Akademią Techniczno-Humanistyczną a Kongsberg Automotive Pruszków, studenci uczelni otrzymali nowe możliwości odbycia staży i praktyk w oddziale norweskiego koncernu motoryzacyjnego w Pruszkowie
pod Warszawą.
Według Ogólnopolskiego Badania
Wynagrodzeń z 2015 r. jest to czwarta
najlepiej opłacana branża w przemyśle
ciężkim.
W ramach umowy podpisanej przez
Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. dr. hab. Jarosława Jani-

ckiego i Dyrektora Generalnego Kongsberg Automotive Pruszków Krzysztofa
Hauka, ﬁrma zapewni studentom miejsca na praktyki w trakcie roku akademickiego oraz wakacji, jak również
pomoc we wdrażaniu prac naukowobadawczych.
W planach jest również przeprowadzenie wspólnego projektu badawczorozwojowego łączącego siły naukowców z ATH i inżynierów Kongsberg
Automotive.
W naszych działach badawczo-rozwojowych pracujemy nad nowymi rozwiązaniami poprawiającymi komfort jazdy
kierowcy i pasażerów pojazdów. W przyszłości nasze produkty będą wyposażane w systemy autodetekcji, które
umożliwią współpracę systemów zapewniających komfort jazdy z bezpieczeństwem kierowcy. Dzięki nowym technologiom będziemy w stanie sper-

sonalizować ochronę kierowcy pod
względem wagi, wzrostu etc. – informuje
Krzysztof Hauk, Dyrektor Generalny
Kongsberg Automotive w Pruszkowie.
Kongsberg Automotive Pruszków jest
jednym z liderów w produkcji akcesoriów i wyposażenia aut w Polsce. Produkuje do tak znanych marek samochodowych. jak: Porsche, Bentley, Jaguar, Mercedes, BMW i wielu innych. Zakłady ﬁrmy pracują w oparciu o najnowocześniejsze technologie i najwyższe standardy wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym. Firma posiada
własny dział badawczo-rozwojowy
w Polsce i bazując na dotychczas podpisanych kontraktach w kolejnych latach
planuje zwiększać swoją sprzedaż o 350
milionów złotych w ciągu 4 lat.
(R)

EKSPERCI WYMIENILI DOŚWIADCZENIA W DZIEDZINIE AUDYTU

21 lutego w auli Akademii Techniczno-Humanistycznej odbyło się I
Podbeskidzkie Forum Audytu Zarządzania i Kontroli Wewnętrznej. Spot-
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kanie z udziałem ekspertów, członków i sympatyków Stowarzyszenia
Certyﬁkowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej

dotyczyło analizy zagadnień kontroli
wewnętrznej i zarządczej w obszarze
s e kto r a ﬁ n a n s ó w p u b l i c z n yc h .
Współorganizatorami spotkania byli:
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o., Stowarzyszenie
Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym
i Korupcji.
Obrady otworzył rektor ATH prof. Jarosław Janicki, ze szczególną atencją witając Ireneusza Jabłońskiego - członka zarządu Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, Leszka Adamskiego - Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Certyﬁkowanych Audytorów i Specjalistów ds.
Kontroli Wewnętrznej, prof. Henryka
Dźwigoła reprezentującego Zespół ds.
Systemu Kontroli Zarządczej Politechniki Śląskiej oraz pozostałych ekspertów,
a także przedstawicieli urzędów miejskich i gminnych.
- Powszechnie wiadomo, że korupcja
jest zjawiskiem negatywnym, obejmującym cały zbiór różnorodnych zachowań
przestępczych, począwszy od łapownictwa, płatnej protekcji, nepotyzmu,
organizowania przetargów w taki
sposób, aby wygrał określony kontrahent, po zapewnienie intratnych stanowisk własnym poplecznikom przy wykorzystaniu pozycji politycznej bądź
ekonomicznej, mimo tego, że będzie to

WYDARZENIA
wbrew interesom społeczeństwa czy
nawet państwa. Środowisko uniwersyteckie powinno być wolne od korupcji,
jak czytamy w Strategii Rozwoju Akademii (na lata 2014-20): „Naczelnymi zasadami obowiązującymi w środowisku
akademickim uczelni są służba prawdzie
i sumiennej pracy oraz atmosfera
wzajemnej życzliwości”. To w murach
uniwersyteckich kształtują się społeczne
elity. Dlatego też rola uniwersytetu
w kształtowaniu społeczeństwa wolnego od korupcji jest znacząca. Wiąże się
ona także z wysokim etosem zawodu
naukowca i dużym zaufaniem społecznym, którym są obdarzeni – mówił
rektor, rozpoczynając sympozjum.
Referaty oraz warsztaty przygotowane
przez krajowych ekspertów dotyczyły
między innymi: zarządzania ryzykiem
w organizacji, budżetu zadaniowego
uczelni publicznej oraz roli audytu w zarządzaniu jednostką.
Obrady poprowadziła Koordynator ds.
Systemu Kontroli Zarządczej dr Katarzyna Piskrzyńska.
(R)

21 lutego w trakcie posiedzenia
Zarządu Powiatu Żywieckiego rektor
ATH prof. Jarosław Janicki oraz starosta żywiecki Andrzej Kalata podpisali porozumienie o współpracy
pomiędzy powiatem żywieckim
i Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.
Umowa obejmuje m.in. wspólną
realizację przedsięwzięć edukacyjnych,
naukowych i badawczo-rozwojowych,
w tym przedsięwzięć ukierunkowanych
na rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu żywieckiego w zakresie przedsiębiorczości oraz innowacyjności. W posiedzeniu uczestniczyli
także: Stanisław Kucharczyk – wicestarosta żywiecki, dyrektor Wydziału
Oświaty i Wychowania oraz pozostali
członkowie zarządu powiatu. Jednocześnie w ramach porozumienia rektor
ATH w Bielsku Białej Jarosław Janicki
podpisał umowę o współpracy z Zespołem Szkół Budowlano-Drzewnych
reprezentowanym przez dyrektor Ewę
Kaplytę.
(R)

ATH - ZUS

Akademia Techniczno-Humanistyczna podjęła współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 27
marca rektor ATH prof. Jarosław
Janicki oraz p. o. dyrektora Oddziału
w Bielsku-Białej Marek Magiera dokonali uroczystego aktu podpisania
umowy o współpracy partnerskiej.
Umowa określa zasady realizacji projektu „Ubezpieczenia społeczne – edukacja z ZUS” skierowanego do studentów studiów I,II i III stopnia, studiów
podyplomowych, pracowników ATH
i ZUS. Wspólna działalność dydaktyczna,
naukowa i badawcza, łącząca wiedzę
i praktykę, ma na celu organizowanie
społecznie wartościowych przedsięwzięć – konferencji naukowych, specjalistycznego doradztwa, czy tematycznych
wykładów. W ramach projektu studenci
i doktoranci ATH będą mieli możliwość
odbycia staży lub praktyk w ZUS.
W koordynację działań ze strony Uczelni
włączy się między innymi Biuro Karier
ATH.
(R)

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
ZE STAROSTWEM
POWIATU ŻYWIECKIEGO
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SZANSE I WYZWANIA DLA STUDENTA W UE ANNO DOMINI 2017
W przeddzień Dnia Europy, który
przypada 9 maja, i w czasie aktualnych dyskusji nad przyszłością Unii
Europejskiej, w Akademii TechnicznoHumanistycznej odbyła się debata
oksfordzka z udziałem premiera
Jerzego Buzka, posła do Parlamentu
Europejskiego, zatytułowana "Szanse
i Wyzwania dla Studenta w Unii
Europejskiej Anno Domini 2017".
W swym eksperckim wystąpieniu pan
premier poruszył m. in. kwestie wspólnego rynku i unii energetycznej, a studentom radził, żeby obserwowali trendy
na rynku pracy i kształtowali w sobie
otwartość na zmiany i gotowość do
mobilności. Zainspirowani wystąpieniem premiera studenci rozpoczęli
debatę, wykazując się merytorycznym
przygotowaniem, ale też spontaniczną
umiejętnością reagowania na kontrargumenty. Przebieg debaty pozytywnie
wpłynął na atencję licznie zgromadzonej publiczności, a wśród niej przedstawicieli Urzędu Miejskiego: pełnomocnika prezydenta – Zbigniewa
Michniowskiego i przewodniczącego
Rady Miejskiej – Jarosława Klimaszewskiego. Kapituła, w osobach dziekanów poszczególnych wydziałów,
bardzo wysoko oceniła przebieg całej
debaty, a zwycięstwo przyznała panu
Filipowi Fluderowi, studentowi drugiego
roku ratownictwa medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH. Warto
odnotować, że to przedsięwzięcie wpisuje się w strategię polityki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
które udzieliło ﬁnansowego wsparcia na
rzecz realizacji projektu Akademickich
Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich.

Przypomnijmy: 19 grudnia 2016 roku
w sali Auditorium Maximum ATH odbyła
się pierwsza z cyklu debat oksfordzkich
zatytułowana „Gen Przedsiębiorczości.
Czy przedsiębiorczości można się
nauczyć?”. Studenci ATH i innych bielskich uczelni wyższych, po uprzednim
wylosowaniu opcji za lub przeciw,
dyskutowali nad tematami związanymi
z nabywaniem kompetencji przedsiębiorczych. Najlepszym mówcą okazała
się Monika Możdżeń – studentka II roku
pedagogiki na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Temat drugiej z cyklu debat oksfordzkich (3 marca 2017 roku) brzmiał:
„Praca w korporacji czy na własny
rachunek?” Tym razem zwycięzcą deba-

ty oksfordzkiej
została Weronika Strzałka, koleżanka
zwyciężczyni I debaty oksfordzkiej, z tego samego kierunku i roku studiów na
Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej. Podsumowując, wymienieni wyżej zwycięzcy debat oksfordzkich udali się, na zaproszenie posła
do Parlamentu Europejskiego, profesora
Jerzego Buzka, w podróż studyjną do
Brukseli, gdzie zapoznając się z funkcjonowaniem instytucji UE, mieli
możność nieformalnie zaprezentować
swe zdolności oratorskie. Debaty odbywają się pod patronatem poseł na
Sejm RP Mirosławy Nykiel i posła do
Europarlamentu prof. Jerzego Buzka.
(dr Marta Kołodziejczyk)

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY ATH A FIRMĄ INFONET PROJEKT SA
W ostatnim czasie Akademia Techniczno-Humanistyczna podpisała
kilka bardzo korzystnych umów
o współpracy.
Jedna z nich została zawarta z ﬁrmą
Infonet Projekt SA. Spółka obecna na
rynku od ponad 20 lat tworzy autorskie
oprogramowanie, które wdraża w wielu
przedsiębiorstwach i organizacjach
w całej Polsce. Ponadto ﬁrma realizuje
profesjonalne usługi dla biznesu obej-
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mujące audyt, konsultacje, dostarczanie
oprogramowania i infrastruktury sprzętowej, serwis oraz rozwiązania chmurowe. Infonet Projekt SA dzięki szerokim
kompetencjom w obszarze softwarowym, integratorskim i serwisowym jest
atrakcyjnym pracodawcą w regionie.
Porozumienie podpisali rektor ATH prof.
Jarosław Janicki oraz prezes zarządu
Infonet Projekt SĄ Piotr Fabiański.
Umowa obejmuje między innymi współ-

pracę w zakresie: realizacji projektów
badawczo-rozwojowych, realizacji studenckich prac dyplomowych, których
tematy będą uzgodnione z ﬁrmą,
wspólnych konferencji naukowych
i inkubatorów technologicznych oraz
organizacji praktyk dla studentów
w siedzibie ﬁrmy w Bielsku-Białej.
(R)

WYDARZENIA

XVIII BESKIDZKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI
Piknikiem Naukowym na Rynku
Starego Miasta 13 maja zakończył się
XVIII Beskidzki Festiwal Nauki
i Sztuki. Hasło tegorocznego wydarzenia Zaskoczenie i zdziwienie są
początkiem zrozumienia doskonale
współgrało z bogatym i różnorodnym
programem, obﬁtującym w tematy,
które, sądząc po reakcjach uczestników, nieraz wywołały zaskoczenie
i zdziwienie, wzbudzając żywe zainteresowanie.
Inaugurację Festiwalu, w dniu 12 maja,
poprzedziło IV Beskidzkie Dyktando Festiwalowe pod patronatem prof. Jerzego
Bralczyka, przygotowane przez pracowników katedr polonistycznych oraz
Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Po
dyktandzie, tradycyjnie, odbyło się spotkanie z profesorem Bralczykiem. Głównym tematem dyskusji był język
promocji i reklamy, jednak profesor poruszał także inne zagadnienia językoznawstwa, na przykład z dziedziny
etymologii. Dla wielu zaskoczeniem
było choćby początkowe znaczenie
słowa „miłość”.
Gościem specjalnym Festiwalu był
o. Maciej Zięba, który wygłosił wykład
inauguracyjny pt. „Próg, który świat
przekracza w człowieku, jest progiem
zdumienia”, nawiązujący do hasła festiwalu. Cytat zaczerpnięty z „Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II stał się podstawą
do ciekawych rozważań z pogranicza
nauki i religii o potrzebie i poszukiwaniu sensu. Przywołując myśli ﬁlozofów,
o. Maciej Zięba udowadniał, że zdumienie wpisane jest w rdzeń człowieczeństwa.
Najmłodsi uczestnicy, gimnazjaliści i licealiści, a także studenci brali udział w licznych wykładach, warsztatach i laboratoriach przygotowanych przez wszystkie wydziały ATH, podczas których
z zaciekawieniem zapoznawali się z tajnikami nauki. Zajęcia odbywały się w ramach Akademii Młodych Talentów (dla
najmłodszych) oraz w ramach podzielonych na bloki tematyczne wykładów
(dla młodzieży).
Na Rynku Starego Miasta pasjonatów
chemii przez parę godzin nieustająco
zadziwiali pracownicy naukowi Instytutu
Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska pod-

czas warsztatów „Bawmy się chemią”.
Warsztaty te co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Liczne grono
odbiorców podczas Pikniku Naukowego miały również warsztaty przygotowane przez Wydział Nauk o Zdrowiu
oraz prezentacja motoryzacyjna i robotyczna Wydziału Budowy Maszyn
i Informatyki.
Równie ambitny jak naukowy był program artystyczny Festiwalu. Rozpoczął
się już 9 maja, wernisażem prof. Błażeja
Ostoi Lniskiego ASP Warszawa w Galerii
Akademickiej ATH. 10 maja odbył się
spektakl satyryczno-liryczny pt. „Pociąg
pospieszny do miłości” autorstwa Juliusza Wątroby i Sabiny Głuch.
W czwartek 11 maja mogliśmy obejrzeć
komedię autorstwa Antoniego Czechowa pt. „Wesele” w wykonaniu Koła
teatralnego ATH "KurtynA".
Inaugurację swoim występem uświetniła polska piosenkarka, śpiewaczka,
mezzosopranistka Izabela Kopeć.
W tym samym dniu, 12 maja, odbył się
wyjątkowy koncert, który na długo
pozostanie w pamięci słuchaczy. Z
Chórem Akademii Techniczno-Humanistycznej wystąpił Stanisław Soyka.
Podczas Pikniku Naukowego 13 maja
wystąpił znany już bielskiej publiczności
Big Band Zespołu Państwowych Szkół
Muzycznych w Bielsku-Białej.
18. edycja Festiwalu na pewno zaskoczyła niejednego odbiorcę porywającą
ofertą programową.
Laureaci:
Dyktando:

W poszczególnych kategoriach nagrody
zdobyły następujące osoby:
Kategoria OPEN:
1. Jan Chwalewski
2. Arkadiusz Kleniewski
3. Aleksander Meresiński
Kategoria JUNIOR:
1. Krzysztof Seweryn z I LO im. M.
Kopernika w Bielsku-Białej
2. Marta Suda z I LO im. M. Kopernika
w Bielsku-Białej
3. Aldona Umel z V LO w Bielsku-Białej
Kategoria MŁODZIKI:
1. Szymon Mol z Gimnazjum KTK
w Bielsku-Białej
2. Karolina Gardaś z Gimnazjum nr 1
w Żywcu
3. Kacper Dobrzyński z Gimnazjum
nr 16 w Bielsku-Białej
Kategoria VIP:
1. Agata Smalcerz
2. Anna Zgierska
3. Piotr Wysocki
Konkurs medyczny:
I miejsce – Patrycja Michulec
II miejsce – Karolina Gancarz
III miejsce – Jakub Zając
Konkurs fotograﬁczny:
I miejsce – Anna Kopeć
II miejsce – Stanisław Janoszek
III – Aleksandra Czylok
Wyróżnienie – Kinga Greń
(Małgorzata Skrzypek)
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KONFERENCJA
MINISTRA
GOWINA
5 grudnia br. pod patronatem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina
w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyła się
konferencja Nauka–Innowacje–Biznes. Wiodącym tematem konferencji
była współpraca nauki i biznesu.
Przedsiębiorcy i naukowcy wymieniali doświadczenia z zakresu wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
Omawiano kwestie związane z dotacjami, stymulacją rozwoju projektów
B+R i kreowaniem środowiska innowacyjnego przyjaznego transferowi
innowacji z nauki do biznesu.
Wydarzenie otworzyło wystąpienie
wicepremiera ministra nauki i szkol-

dących ﬁrmach, takich jak Samsung,

pracami badawczymi prof. ATH dr hab.

nictwa wyższego Jarosława Gowina,

opowiedział, dlaczego warto stosować

inż. Ryszard Fryczkowski z Zakładu

który na zaproszenie rektora Akademii

TRIZ. Konferencja była także okazją do

Materiałów Polimerowych. Projekt pt.

Techniczno-Humanistycznej prof. dr.

zaprezentowania sukcesu Wydziału

„Materiały termoizolacyjne o zmniejszo-

hab. Jarosława Janickiego wygłosił

Inżynierii Materiałów, Budownictwa

nej przewodności cieplnej zawierające

wykład „Nowa strategia rozwoju nauki

i Środowiska ATH, jakim jest urucho-

grafen” otrzymał najlepszą notę wpisu-

i szkolnictwa wyższego”. Przedstawił w

mienie przemysłowej produkcji grafenu.

jąc się idealnie w realizacji regionalnych

nim szczegóły dotyczące zmian wpro-

Prace nad grafenem płatkowym Instytut

inteligentnych specjalizacji.

wadzanych prze MNiSW w zakresie ﬁ-

Inżynierii Tekstyliów i Materiałów

Podczas wizyty w Akademii Techniczno-

nansowania nauki i współpracy z gos-

Polimerowych Akademii Techniczno-

Humanistycznej minister uczestniczył

podarką (ustawa o innowacyjności).

Humanistycznej w Bielsku-Białej, kiero-

także w brieﬁngu prasowym, spotkał się

W dalszej, plenarnej części konferencji

wany przez prof. dr. hab. Jarosława

z władzami uczelni oraz obejrzał aktu-

głos zabrał prezydent Bielska-Białej oraz

Janickiego, prowadzi już od kilku lat.

alną wystawę w Galerii Akademickiej

prezesi ﬁrm: prezes zarządu „REKORD”

– W wyniku wstępnych badań labora-

ATH – malarstwa prof. Stefana Giero-

Systemy Informatyczne, kanclerz BCC

toryjnych udało się stworzyć materiał na

wskiego, artysty zaliczanego do grona

Loży Bielskiej Janusz Szymura, prezes

bazie styropianu o znacząco lepszym

czołowych przedstawicieli polskiej

ﬁrmy Polmotors Andrzej Graboś, wi-

(niższym) współczynniku przewodności

sztuki współczesnej.

ceprezes Instytutu Badań i Rozwoju

cieplnej. Skuteczne wdrożenie tych

Wydarzenie zorganizowano pod patro-

Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. dr inż.

wyników pozwoli na znaczne oszczę-

natem wiceprezesa rady ministrów mi-

Arkadiusz Stojecki.

dności materiałowe i energetyczne,

nistra nauki i szkolnictwa wyższego Ja-

W ramach konferencji Nauka-Inno-

zarówno na etapie produkcji, jak i uży-

rosława Gowina oraz prezydenta miasta

wacje-Biznes odbył się wykład wpro-

tkowania. Powstały w ten sposób

Bielska-Białej Jacka Krywulta.

wadzający w tematykę TRIZ, wygłoszony

„Styropian grafenowy” znajdzie zastoso-

przez Jana Boratyńskiego, wiceprezesa

wanie w budownictwie jednorodzinnym

Fundacji TRIZ Polska, który na przy-

i przemysłowym, do ociepleń ścian, da-

kładach światowych wdrożeń w wio-

chów, podłóg itp. – deklaruje kierujący
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X KONFERENCJA X-RAY INVESTIGATIONS OF POLYMER STRUCTURE

W dniach 06-09.12.2016 w Ustrotroniu, w hotelu Belweder, odbyła się
Międzynarodowa Konferencja X-Ray
Investigations of Polymer Structure XIPS 2016. Konferencja XIPS jest organizowana w cyklu 3-letnim przez
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH w Bielsku-Białej we współpracy merytorycznej z Wydziałem Chemii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii.
W tym roku odbyła się ona po raz
dziesiąty – minęło zatem ponad
trzydzieści lat od jej pierwszej edycji.
Jest to jedna z najważniejszych i najbardziej znanych w środowisku naukowym
konferencji organizowanych przez
naszą Uczelnię. Jest sponsorowana
przez Komitet Nauki o Materiałach
Polskiej Akademii Nauk i odbywa się
pod auspicjami Komitetu Krystalograﬁi
PAN.
W trakcie 3-dniowych obrad odbyło się
8 sesji wykładowych i jedna sesja
plakatowa, w trakcie których przedstawiono 28 wykładów ( w tym 13 tzw.
wykładów głównych – invited lectures)
oraz 22 komunikatów plakatowych.

W konferencji wzięło udział 63 uczestników z krajowych i zagranicznych
uczelni i ośrodków badawczych, w tym
z Belgii, Danii, Holandii, Japonii, Francji,
Niemiec, Rosji, Słowenii i Włoch. Nasz
kraj, oprócz organizatorów i pracowników Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH,
reprezentowali przedstawiciele większości polskich ośrodków naukowych
zajmujących się badaniami strukturalnymi polimerów, w tym między
innymi AGH Kraków, Uniwersytetu
Poznańskiego, Politechniki Łódzkiej
i Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi, Uniwersytetu MCS w Lublinie oraz Politechniki
Wrocławskiej.
Członkami Rady Naukowej Konferencji
są między innymi Rektor ATH prof. dr
hab. Jarosław Janicki oraz Prorektor prof.
ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego XIPS 2016 był prof. ATH dr hab.
inż. Stanisław Rabiej, a sekretarzem dr
inż. Monika Basiura-Cembala. Pozostali
członkowie to pracownicy Zakładu
Fizyki i Badań Strukturalnych oraz
Zakładu Materiałów Polimerowych

IITiMP: dr inż. Marcin Bączek, dr inż. Dorota Biniaś, dr Ryszard Kwiatkowski, dr
inż. Monika Rom. Honorowym Przewodniczącym Konferencji był wybitny
naukowiec belgijski, prof. Harry Reynaers.
Konferencja XIPS stanowi uznane już w
europejskim i krajowym środowisku naukowym forum prezentacji najnowszych
osiągnięć w zakresie badań strukturalnych polimerów i materiałów typu „
soft condensed matter” oraz promocji
metod badawczych opartych na rozpraszaniu promieniowania rentgenowskiego. Podobnie jak w poprzedniej
edycji konferencji, również w tym roku
rozszerzono zakres tematyczny konferencji o badania wymienionych wyżej
materiałów metodą rozpraszania światła oraz metodami spektroskopowymi,
w tym zwłaszcza metodami spektroskopii w podczerwieni FTIR. Prezentowane referaty i komunikaty charakter yzowały się wysokim poziomem
naukowym, a miła i przyjacielska atmosfera sprzyjała wymianie poglądów,
gorącym dyskusjom oraz nawiązywaniu
kontaktów między uczestnikami.
(prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Rabiej)
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
,,ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP IN INTERNATIONAL CONTEXT”
W dniu 15 listopada 2016 roku
w Akademii Techniczno-Humanistycznej odbyła się międzynarodowa
konferencja naukowa pt. ,,Academic
Entrepreneurship in International
Context” zorganizowana w ramach
międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego, ﬁnansowanego
ze środków Międzynarodowego
Funduszu Wyszehradzkiego, pt.
,,Cross-Border Bees in V4 Countries –
Building of Educational Entrepreneurship Start-Ups in V4 Group”
(projekt nr 11610602), którego Akademia Techniczno-Humanistyczna
jest liderem.
Organizatorami konferencji byli: Katedra
Marketingu i Przedsiębiorczości oraz
Katedra Zarządzania Wydziału Zarządzania i Transportu, a także Centrum
Międzynarodowej Wymiany Akademickiej Akademii Techniczno-Humanistycznej. Współorganizatorami konferencji były trzy uczelnie zagraniczne:
Alexander Dubček University of Trenčín
(Słowacja), VŠB - Technical University of
Ostrava (Czechy) oraz Szent István
University (Węgry).
Patronat nad konferencją objął Jego
Magniﬁcencja Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej Prof. dr hab.
Jarosław Janicki. Natomiast patronami
biznesowymi konferencji byli: Tatry
Mountain Resorts a. s. i Szczęśniak
Pojazdy Specjalne sp. z.o.o.
Celem konferencji była reﬂeksja i dyskusja na temat przedsiębiorczości akademickiej, głównie w aspekcie możliwości zakładania start-upów, przy
wsparciu uczelni, z perspektywy państw
Grupy Wyszehradzkiej.
Obrady konferencyjne odbywały się
w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i były prowadzone w języku angielskim. Uroczystego
otwarcia konferencji dokonał JM Rektor
ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki,
podkreślając jednocześnie kluczowe
znaczenie przedsiębiorczości akademickiej i współpracy uczelni z gospodarką dla rozwoju szkolnictwa wyższego w wymiarze międzynarodowym
i krajowym. Konferencję uroczyście ototwarły także Kierownik Centrum Mię-
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dzynarodowej Wymiany Akademickiej,
Koordynator Uczelniany ds. Programu
LLP-Erasmus i Erasmus+ ATH mgr
Hanna Lamers oraz Kierownik Katedry
Marketingu i Przedsiębiorczości, Kiero-

wnik Projektu, Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji Prof.
ATH dr hab. Katarzyna Żyminkowska.
(dr Agnieszka Barcik)

NAUKA

JUBILEUSZ 70-LECIA URODZIN PROF. STANISŁAWA WOJCIECHA
21 października 2016 r. w sali Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej odbył się Jubileusz prof. dr.
hab. Stanisława Wojciecha. Wśród
zaproszonych gości byli długoletni
współpracownicy naukowi Profesora,
zarówno z ATH, jak i innych ośrodków
naukowych, studenci i doktoranci,
a także najbliżsi.
Prof. dr hab. n. t. Iwona AdamiecWójcik – prorektor ds. Nauki i Finansów
podczas szczegółowej prezentacji
przedstawiła przebieg kariery naukowej
prof. Stanisława Wojciecha. Rektor ATH
prof. Jarosław Janicki dziękował za zasługi dla uczelni, w tym za internacjonalizację studiów, udział w projektach
i ogromny wkład w powstanie kierunku
informatyka.
Prof. dr hab. n.t. Stanisław Wojciech jest
absolwentem Wydziału Matematyki,
Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 1969 uzyskał dyplom
magistra matematyki ze specjalnością
metody numeryczne. Początkowo pracował w Fabryce Maszyn Elektrycznych i
Motoreduktorów Indukta. Pracę w Filii
Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej
rozpoczął w 1974 roku. Kolejne stopnie
naukowe uzyskał na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. W roku
1978 uzyskał stopień doktora nauk
technicznych na podstawie rozprawy
„Stateczność dynamiczna ortotropowej
płyty pierścieniowej obciążonej w swej
płaszczyźnie ciśnieniem zmiennym
w czasie”. W latach 1981 oraz 1983 odbył
staże naukowe kolejno w Politechnice
Krakowskiej u prof. Gwidona Szefera
oraz w Politechnice Gdańskiej u profesora Jana Kruszewskiego. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1984
roku na podstawie rozprawy „Dynamika
płaskich mechanizmów dźwigniowych
z uwzględnieniem podatności ogniw
oraz tarcia i luzów w węzłach”. Tytuł naukowy profesora otrzymał z rąk Prezydenta Lecha Wałęsy w roku 1994 na
wniosek Rady Wydziału Mechanicznego
Politechniki Gdańskiej.
Praca naukowa profesora dotyczy problemów modelowania komputerowego w zagadnieniach dynamiki układów
wieloczłonowych takich jak manipulatory, maszyny włókiennicze, żurawie,

urządzenia oﬀshorowe, pojazdy, a także
płyty osadcze elektroﬁltrów. W swoich
pracach zajmuje się głównie zagadnieniami podatności członów, do modelowania których wykorzystuje oryginalną
polską metodę sztywnych elementów
skończonych. Profesor Wojciech intensywnie rozwijał metodę sztywnych elementów skończonych tworząc szkołę
naukową. Jest autorem nowych sformułowań metody bazujących na przekształceniach jednorodnych i współrzędnych złączowych. W swoim dorobku ma również prace związane z modelowaniem procesu wtrysku paliwa, podatnych zawieszeń i napędów, a także
emisji i dyspersji zanieczyszczeń pochodzenia motoryzacyjnego. Duża liczba
publikacji dotyczy zastosowania metod
optymalizacji, algorytmów genetycznych oraz sieci neuronowych do sterowania układami napędowymi i hamującymi żurawi i pojazdów.
Profesor Wojciech wypromował jedenastu doktorów, z których dziewięciu
związało swoją karierę naukową z uczelnią. Pięć osób uzyskało stopień doktora
habilitowanego, a jedna tytuł profesora.
Profesor Wojciech zawsze chętnie
współpracował z pracownikami realizującymi swoje prace awansowe, udzielając cennych rad i wskazówek, dzieląc się
swoją wiedzą, poświęcając swój czas
i udzielając wsparcia wielu osobom nie
tylko z najbliższego swojego otoczenia.
Jego dorobek naukowy obejmuje ponad

250 publikacji, w tym 20 artykułów
w czasopismach posiadających Impact
Factor oraz 6 monograﬁi (3 w języku
angielskim, 2 w wydawnictwie Springer).
Publikacje profesora Wojciecha są często cytowane, co znajduje odzwierciedlenie w indeksie Hirsha, który wynosi 8 w Web of Science. Uczestniczył jako kierownik oraz główny wykonawca w
realizacji blisko dziesięciu projektów badawczo-rozwojowych.
Podsumowaniem wieloletnich prac nad
rozwojem metody sztywnych elementów skończonych są monograﬁe anglojęzyczne promujące tę oryginalną polską metodę w świecie: „Dynamics of ﬂexible multibody systems. Rigid ﬁnite
element method” oraz „Rigid ﬁnite
element method in analysis of oﬀshore
structures”. Profesor brał aktywny udział
w pracach organizacyjnych. Był wieloletnim kierownikiem Katedry, współorganizował kierunek informatyka (którego był w początkowym okresie koordynatorem) oraz transport. W latach
1995-1998 był koordynatorem projektu
TEMPUS: "New computer science
degree for engineers", uznanego za
"Flag project". Był członkiem różnych
ogólnouczelnianych i wydziałowych
komisji, a także przez szereg lat zasiadał
w Senacie: najpierw Politechniki Łódzkiej, a następnie Akademii Techniczno-Humanistycznej. W latach 20082012 był rzecznikiem dyscyplinarnym.
(R)
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Profesor Wojciech uzyskał szereg nagród i odznaczeń, między innymi
nagrodę zespołową Ministra Sz. W. i T. II
st. (1980 r.), nagrodę indywidualną
Ministra Sz. W. i T. III st. (1985 r.) oraz
nagrodę zespołową Ministra ENiS
(2007), Złoty Krzyż Zasługi (2003).W
1993 roku został powołany do sekcji
TMM Komitetu Budowy Maszyn, a w
2004 do Sekcji Dynamiki Układów przy
KM PAN oraz Sekcji Podstaw Konstrukcji
przy KBM PAN. Od 2004 r. jest członkiem
Rady Redakcyjnej Archiwum Budowy
Maszyn.
(R)

MEDAL DLA KATEDRY
INŻYNIERII PRODUKCJI
W dniu 10 marca 2017 r. podczas
konferencji „W perspektywie Jakości”
odbywającej się w Ministerstwie Rozwoju, na ręce Kierownika Katedry Inżynierii Produkcji – prof. dr. hab. inż.
Józefa Matuszka, dr h.c., złożono
okolicznościowy medal 25-lecia
działalności Klubu POLSKIE FORUM
ISO 9000.
Patronat honorowy nad wydarzeniem
objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Minister Rozwoju. Jubileuszowe wydarzenie stanowiło okazję
do perspektywicznego spojrzenia na
kreowanie zarządzania jakością w polskiej rzeczywistości.
Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 jest
organizacją „non proﬁt” działającą
nieprzerwanie od ponad 25 lat. Powstał
6 grudnia 1991 r. jako wynik spontanicznego działania przedstawicieli ponad
100 przedsiębiorstw, instytutów badaw-

czych, wyższych uczelni, a także grupy
osób ﬁzycznych. Główną ideą powstania
Klubu, w okresie dynamicznych przemian gospodarczych w Polsce po 1990
roku, była pomoc polskim organizacjom
w dostosowaniu się do wymagań
światowego rynku, zwłaszcza w zakresie
stosowania uznanych standardów zarządzania. W chwili obecnej, głównym
celem działalności Klubu jest wymiana
doświadczeń, stałego doskonalenia się i
lepszego dostępu do informacji z
zakresu szeroko pojmowanego zarządzania jakością.
Dużym osiągnięciem w projakościowych działaniach Katedry Inżynierii
Produkcji było sﬁnalizowanie umowy
pomiędzy Akademią Techniczno-Humanistyczną a Polskim Centrum Badań i
Certyﬁkacji. W ramach tego porozumienia studenci Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki mają możliwość, po

odbyciu i zaliczeniu zajęć z przedmiotu
„Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem”, uzyskania potwierdzonych
kompetencji w obszarach znormalizowanych systemów zarządzania. W chwili
obecnej certyﬁkacja studentów przez
akredytowaną jednostkę zewnętrzną –
PCBC S.A. odbywa się na terenie ATH
i obejmuje już dwa egzaminy – egzamin
na audytora wewnętrznego systemu
zarządzania jakością (od 2013 r.) oraz na
inżyniera jakości (od 2016 r.).
(R)

IT ACADEMIC DAY 2017
17 marca br. czterystu uczestników, po dokonaniu wcześniejszej
rejestracji, wzięło udział w siódmej
edycja IT Academic Day – wydarzeniu,
które cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród pasjonatów informatyki.
Koło informatyczne Reset działające na
Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki
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ATH, jako główny organizator konferencji, dokłada wszelkich starań, aby
poziom prelekcji był na najwyższym
poziomie, a uczestnicy, wynieśli z tego
dnia pokłady użytecznej i najaktualniejszej wiedzy oraz motywacji do dalszego jej poszerzania.
W organizację wydarzenia włączają się
największe ﬁrmy IT. Za ich udział i obe-

cność dziękował rektor ATH prof. Jarosław Janicki podczas otwarcia konferencji. Opiekunom koła Reset oraz jego
uczestnikom rektor gratulował nie tylko
zorganizowania tak znaczącej dla branży IT konferencji, ale również wielu sukcesów odnoszonych m. in. podczas
ogólnopolskich zawodów robotycznych.
(R)

NAUKA

STUDENCI I DOKTORANCI ZAPREZENTOWALI PRACE NAUKOWE

W grudniu 2016 r. po raz szósty w
murach Akademii Techniczno-Humanistycznej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz
Doktorantów „Inżynier XXI wieku”,
ciesząca się każdego roku ogromnym
zainteresowaniem. Głównym celem
konferencji organizowanej przez
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH jest prezentacja prac
naukowych, projektowych oraz badawczych wykonanych przez studentów podczas zajęć w kołach naukowych lub w ramach prac dyplomowych.
Obrady prowadzone były w dwóch se-

kcjach. Pierwsza adresowana była 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.
W trakcie konferencji odbyły się także
prezentacje, warsztaty oraz szkolenia
zaproszonych ﬁrm, m.in.: ZF TRW, Eaton
Automotive Systems, OBERON 3D,
ASTOR, Elokon, Rekor SI, Rockwell
Automation czy Centrum Sprzedaży
FCA Poland.

Uroczystego otwarcia dokonał rektor
ATH prof. Jarosław Janicki oraz dziekan
WBMiI prof. ATH dr hab. inż. Jacek
Nowakowski.
– Tworzycie młodą, zdolną elitę –
zwrócił się rektor ATH do uczestników
konferencji witając gości z uczelni
polskich i zagranicznych oraz studentów
i doktorantów Akademii TechnicznoHumanistycznej.
Na konferencję zgłoszono ponad 130
referatów (z Włoch, Kazachstanu, Pakistanu, Słowacji, Ukrainy, Turcji, Francji,
Wielkiej Brytanii, Rosji i oczywiście
z Polski) z czego 110 uzyskało pozytywne recenzje.
Dzięki udziałowi ﬁrm współpracujących
z Wydziałem i z Akademią TechnicznoHumanistyczną możliwe jest osiągnięcie
najważniejszego celu konferencji,
tj. wywołania interdyscyplinarnej dyskusji na temat zaprezentowanych prac
oraz zainteresowania przedstawicieli
przemysłu zaproponowanymi rozwiązaniami, co staje się szczególnie ważne
dla pogłębiana współpracy na płaszczyźnie nauka - biznes.
VI Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI
wieku” była objęta patronatem honorowym przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina,
a ponadto patronatem międzynarodowej organizacji IFToMM (International
Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science).
(R)
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Na podstawie wniosku Wydziału
Nauk o Zdrowiu ATH o przyznanie
środków na ﬁnansowanie kosztów
restrukturyzacji na lata 2017-2018,
Minister Nauki i Szkodnictwa Wyższego, Decyzją Nr 28193/E-548/
R/2017 z dnia 1 marca 2017 przyznał
na realizację działań restrukturyzacyjnych kwotę w wysokości 958
500,00 zł. Restrukturyzacja obejmie
kilka obszarów działalności naukowej
Wydziału.
Najważniejsze z planowanych zadań to:
1. Akredytacja Laboratorium Ratownictwa Medycznego w obszarze badań,
które będzie działało na potrzeby
Pogotowia Ratunkowego, Państwowej
i Ochotniczej Straży Pożarnej, GOPR,
WOPR, Policji Państwowej, Wojska
Polskiego, Agencji Bezpieczeństwa oraz
innych Służb Państwowych i podmiotów, jak również osób ﬁzycznych. Laboratorium będzie dokonywało oceny

MILION DLA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
prowadzenia zaawansowanych procedur ratunkowych dotyczących dorosłych
i dzieci na symulatorach w zakresie
ogólnej oceny kierowania zespołem
resuscytacyjnym oraz prawidłowego
prowadzenia zaawansowanych czynności ratunkowych. Szczególna uwaga
zostanie zwrócona na kompresję klatki
piersiowej, sztuczną wentylację, wykorzystanie bezprzewodowej transmisji danych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania rejestrującego, oceniającego i porównującego
dane w oparciu o wartości referencyjne
Europejskiej Rady Resuscytacji. Będzie
to pierwsze tego typu laboratorium
badawcze na terenie Europy Środkowej i
Wschodniej. Badanie ratowniczych
czynności pozwoli na dokonanie obiektywnej, niezależnej i niepodważalnej

oceny umiejętności udzielania pomocy
medycznej przez osoby posiadające
oraz nieposiadające wykształcenia
medycznego. Badanie to, jako że zostanie odniesione do wzorca referencyjnego resuscytacji, pozwoli na wykazanie obszarów działań ratujących
wymagających dostosowania się do
wzorca. Pozwoli to na zwiększenie
przeżywalności osób poddanych resuscytacji w sposób znaczący. Wsparcie
tego działania wskaże Polskę jako lidera
technologii Medycyny Ratunkowej.
2. Wydzielenie z jedynej istniejącej
w WNoZ Katedry - dwóch nowych.
3. Zatrudnienie dwóch doświadczonych,
samodzielnych pracowników nauki.
(WNoZ)

PROF. ATH DR HAB. N. MED. DARIUSZ MACIEJEWSKI KRAJOWYM KONSULTANTEM
Z dumą informujemy, że prof. ATH
dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski
na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U.
z 2015r. Poz. 126 i z 2016r. Poz. 960)
z dniem 23 stycznia 2017 r. został powołany do pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Intensywnej Terapii na okres 5 lat.
Prof. ATH dr hab. n. med. Dariusz Macie-

jewski jest pracownikiem Wydziału Nauk o Zdrowiu. Pracę dydaktyczną podjął
w 2005 r. na kierunku pielęgniarstwo,
a następnie ratownictwo medyczne, początkowo na stanowisku adiunkta od
2006 r., a od 2009 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego Akademii Techniczno-Humanistycznej. Prof. Maciejewski od 2009 r. jest kierownikiem
Katedry Pielęgniarstwa i Ratownictwa
Medycznego na Wydziale Nauk o Zdro-

wiu. Od 1991 r. jest Ordynatorem
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej
Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, którym nadal kieruje. Prof.
Maciejewski posiada bogaty dorobek
naukowy w dziedzinie anestezjologii
i intensywnej terapii, który obejmuje 169
pozycji opublikowanych w czasopismach recenzowanych. Ponadto jest
promotorem 6 prac doktorskich.
(R)

UMOWA
Z NANO CARBON
Porozumienie, które ma doprowadzić do sformalizowania współpracy w zakresie wytwarzania i dystrybucji grafenu płatkowego, podpisali 23 lutego 2017 r. przedstawiciele zarządów spółek KGHM TFI
SA, Nano Carbon oraz Akademii
Techniczno-Humanistycznej – rektor
ATH prof. Jarosław Janicki oraz prof.
ATH dr hab. inż. Ryszard Fryczkowski.
Nano Carbon, spółka zajmująca się
produkcją i badaniem właściwości
grafenu wielkopowierzchniowego jest
zainteresowana komercjalizacją technologii produkcji grafenu płatkowego
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opracowaną w ATH w Instytucie Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych, kierowanym przez prof. dr. hab.
Jarosława Janickiego.
Przypomnijmy, że projekt grafenowy
został przygotowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zainteresowanie grafenem płatkowym nie słabnie, a nawiązanie współpracy między Akademią TechnicznoHumanistyczną i Nano Carbon Sp. z o.o.
pozwoliłoby uczelni na pozyskanie
dalszego ﬁnansowania rozwoju technologii grafenu oraz rozbudowę istniejącej
już linii produkcyjnej.
(R)

NAUKA

ATH GOSPODARZEM GALI WRĘCZENIA DYPLOMÓW
LAUREATOM XVIII EDYCJI KONKURSU O NAGRODĘ FCA

Uroczysta gala z udziałem przedstawicieli władz FCA, Centrum Badań
Fiata w Turynie, przedstawicieli spółek sponsorów, korespondenta konsularnego Włoch, przedstawicieli
władz miasta Bielska-Białej, powiatów: bielskiego i żywieckiego, przedstawicieli władz Akademii i Politechniki Śląskiej, laureatów i ich rodzin
odbyła się 31 marca w Sali Senatu
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Gości gali przywitała prof. dr hab. n. t.
Iwona Adamiec-Wójcik prorektor ds.
Nauki i Finansów, oddając następnie
głos rektorowi ATH prof. Jarosławowi
Janickiemu. - Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, że wśród takich uczelni jak
Politechnika Śląska i Politechnika Warszawska jesteśmy uczestnikami tak
ważnego konkursu, początkowo jeszcze
jako ﬁlia Politechniki Łódzkiej. Nasi
studenci konkurują z dużymi uczelniami
i jak pokazuje kolejna edycja Konkursu –
osiągają sukcesy.
Przed przystąpieniem do najważniejszej
części spotkania, czyli do wręczenia
dyplomów, prorektor ATH prof. Iwona
Adamiec-Wójcik oraz prorektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż.

Marek Pawełczyk omówili nagrodzone
prace.
W XVIII edycji Konkursu o Nagrodę FCA
spośród zgłoszonych do nagrody prac
z Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz
Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej nagrodzonych zostało
łącznie 7 prac (1 rozprawa doktorska
oraz 1 praca magisterska z Politechniki
Śląskiej w Gliwicach oraz 1 rozprawa
habilitacyjna, 2 prace magisterskie oraz
2 prace inżynierskie Akademii Techniczno-Humanistycznej), a także 5 prac
z Politechniki Warszawskiej.
Prace nagrodzone w ATH:
1. Tytuł: Problematyka kształtowania
sygnału sterującego wtryskiwaczem zasobnikowego układu zasilania w paliwo. Autor pracy: dr hab. inż. Tomasz
Knefel. Rodzaj pracy: habilitacyjna.
2. Tytuł: Projekt wstępny systemu automatycznego parkowania samochodu
osobowego napędzanego silnikiem elektrycznym. Autor pracy: mgr inż. Tomasz
Hubczyk. Rodzaj pracy: magisterska,
promotor: dr hab. inż. Jan Dzida, prof.
ATH.
3. Tytuł: Doskonalenie przepływów
materiałowych w oparciu o narzędzia

symulacyjne w wybranym przedsiębiorstwie. Autor pracy: mgr inż. Paweł
Rosner. Rodzaj pracy: magisterska,
promotor: dr hab. inż. Dariusz Plinta,
prof. ATH.
4. Tytuł: Projekt reorganizacji stanowiska
produkcyjnego w oparciu o narzędzia
szczupłego wytwarzania. Autor pracy:
mgr inż. Beata Wieczorek (Kolanko).
Rodzaj pracy: inżynierska, promotor: dr
inż. Dariusz Więcek.
5. Tytuł: Analiza systemów monitorowania zużycia narzędzi z punktu widzenia zarządzania gospodarką narzędziową. Autor pracy: inż. Damian Kolny.
Rodzaj pracy: inżynierska, promotor: dr
inż. Dariusz Więcek.
Powodem do dumy dla Akademii jest
również fakt, że student Wydziału
Budowy Maszyn i Informatyki został
laureatem Nagrody im. Giovanni Agnelli
- nagrody ściśle związanej z Konkursem
o Nagrodę FCA – przyznawanej bowiem
przez Centrum Badawcze Fiata (CRF –
Centro Ricerche Fiat) w Turynie od 2014.
Jest to specjalne wyróżnienie dla 1 pracy
spośród wszystkich nagrodzonych
w danej edycji Konkursu ogłaszanego
przez koncern FCA.
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Jak opisuje promotor nagrodzonej
pracy, dr inż. Dariusz Więcek z Katedry
Inżynierii Produkcji (Wydział Budowy
Maszyn i Informatyki ATH): „Praca może
mieć zastosowanie w praktyce produkcyjnej związanej z monitorowaniem
wytwarzania elementów konstrukcji
pojazdów samochodowych. Zaproponowane metody mogą być stosowane w procesach montażowych i ob-

róbczych części pojazdów samochodowych, jak i w produkcji części zamiennych”.
Po uroczystym wręczeniu dyplomów
głos zabrał Giorgio Cornacchia CEO
(dyrektor generalny) Centro Ricerche
Fiat w Turynie.
Warto zaznaczyć, że laureaci nagrodzonych prac otrzymują również nagrody pieniężne, a jak wspomniała Beata

Dziekanowska Corporate PR w Fiat
Chrysler Polska, od początku istnienia
konkursu, czyli od 1997 roku, na nagrody przeznaczono ponad 1 milion
złotych.
(Dział Nauki i Współpracy
Międzynarodowej)

PASJONUJĄCY WYKŁAD O POCZĄTKACH BIELSKA
W czwartek 23 marca, w ramach
drugiej edycji Akademickiego Forum
Humanistycznego, państwo mgr
Bożena Chorąży i dr Bogusław
Chorąży, pracownicy Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej wygłosili
inspirujący wykład „Początki Bielska
w świetle badań archeologicznych”,
którego z ogromnym zainteresowaniem wysłuchało kilkadziesiąt
osób zebranych w audytorium.
W pierwszej części wykładu dr Chorąży
podkreślał strategiczne położenie
regionu bielskiego, znajdującego się na
styku dorzeczy Dunaju, Wisły i Odry,
u wylotu Bramy Morawskiej, niegdyś
niezwykle ważnego przejścia komunikacyjnego i miejsca transferu impulsów
kulturowych rozchodzących się w stronę
krain geograﬁcznych Małopolski, Śląska
i Wielkopolski.
W okresie średniowiecza (po roku 1178)
region ten znajdował się ponadto na
pograniczu Królestwa Polskiego, Królestwa Węgierskiego, Królestwa Czech
i Księstwa Śląskiego. Duch tych krain
odcisnął piętno na Bielsku, mieście
lokowanym na prawie magdeburskim
na pocz. XIV wieku. W dalszej części
wystąpienia prelegent sporo uwagi
poświęcił tzw. grodzisku znajdującemu
się w Starym Bielsku, najstarszemu
reliktowi osadnictwa średniowiecznego
na terenie naszego miasta. Według
śmiałej hipotezy wysuniętej przez dra
Chorążego, którą potwierdzają badania
geoﬁzyczne przeprowadzone w 2010 r.,
grodzisko było tzw. osadą protomiejską,
która u schyłku XIII wieku, po pożarze
jaki ją strawił, straciła swoją rolę,
przejętą na przełomie XIII i XIV wieku
przez nową osadę miejską skupioną
wokół dzisiejszego zamku książąt
Sułkowskich. Dr Chorąży słusznie
ubolewał nad tym, że perła archeologi-
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czna, jaką jest starobielskie grodzisko,
zalążek dzisiejszego Bielska, nie doczekała się pogłębionych badań, owocem których mogłoby być utworzenie
atrakcyjnego parku archeologicznego
w Bielsku-Białej na wzór podobnych
miejsc (tzw. archeoparków) funkcjonujących już od wielu lat w Czechach
(Kocobędza / Chotěbuz) czy w Dolnej
Saksonii (osada Nienover).
W drugiej części prelekcji, poprowadzonej przez panią mgr Bożenę
Chorąży, uczestnicy wykładu poznali
szczegóły badań archeologicznych prowadzonych na terenie starego miasta,
obejmujących zwłaszcza rynek, a także
zachowane mury obronne z XIV i XVI
wieku, będące pozostałościami po
fortyﬁkacjach okalających średniowieczny i renesansowy gród. Prelegentka wysunęła tezę, popartą pracami

wykopaliskowymi prowadzonymi kilka
lat temu, iż pierwszy ratusz bielski znajdował się aż do przełomu XV i XVI w samym środku rynku, na którym aż do lat
50. XX wieku odbywały się targi. W okresie średniowiecza jarmarki miejskie –
dodała pani Bożena – organizowane kilka razy w roku, trwały 2-3 tygodnie i były
prawdziwym świętem kupieckim, przynoszącym zysk bielskim mieszczanom.
Po wykładzie rozgorzała prawie półgodzinna dyskusja – padały liczne pytania z sali, a wykładowcy z godnym podziwu znawstwem i pasją odpowiadali
na nie, dodając nowe interesujące szczegóły.
(prof. ATH dr hab. Marek Bernacki)
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BADANIA NAUKOWE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I TRANSPORTU
Wydział Zarządzania i Transportu
prowadzi badania naukowe w dwóch
obszarach: nauk społecznych oraz
nauk technicznych. Ze względu na
zróżnicowanie podejmowanej tematyki naukowo-badawczej wygodnie
jest ją przedstawić oddzielnie dla każdej Katedry Wydziału.
Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości prowadzi działalność naukowobadawczą w zakresie zastosowań marketingu jako koncepcji zarządzania
organizacjami. Przedmiotem badań są
kwestie zarządzania i marketingu zarówno strategicznego, jak i taktyczno-operacyjnego. Podmiotem badań są
przedsiębiorstwa (małe, średnie i duże)
działające na rynkach konsumpcyjnych
i przemysłowych oraz inne organizacje
(w tym podmioty ekonomii społecznej).
Ponadto badania naukowe realizowane
są w obszarze przedsiębiorczości (w tym
akademickiej), a ich przedmiotem są
uwarunkowania, formy i efekty przedsiębiorczości. W ramach badań stosowane jest podejście sektorowe ze szczególnym uwzględnieniem branży modowej, usług turystycznych oraz budowlanej. Pośród kluczowych specjalności
naukowo-badawczych pracowników
Katedry wskazać można:
- strategiczne zarządzanie marketingowe, procesy planowania i implementacji strategii rozwoju (portfelowych)
i strategii biznesowych (w tym strategii
rynkowo-produktowych i konkurencji),
- współczesne koncepcje marketingu
(w tym marketing wartości/oparty na
wartości – value-based marketing),
- skuteczne strategie marketingu mix
(w tym strategie produktu, ceny, promocji i dystrybucji),
- zarządzanie aktywami marketingowymi (w tym marką i relacjami z klientem),
- strategie marketingu na rynkach międzynarodowych,
- zarządzanie marketingowe i przedsiębiorczość w przedsiębiorstwach społecznych,
- otwarte modele biznesu w perspektywie sieciowej, strategie współpracy
(w tym koopetycji) w relacjach międzyorganizacyjnych, współtworzenie wartości z klientem,
- innowacje produktowe i procesowe w

marketingowej działalności organizacji,
zarządzanie procesem innowacji, otwarty i zamknięty proces innowacji,
aspekty ekologiczne innowacji,
- ocena innowacyjności przedsiębiorstw
w perspektywie marketingowej,
-zachowania konsumentów (w tym nowoczesne formy konsumpcji i koncepcja customer engagement, zachowania
konsumpcyjne osób niepełnosprawnych na rynkach usługowych)
-metody stymulowania przedsiębiorczości (akademickiej),
- społeczna odpowiedzialność biznesu.
Katedra Modelowania Komputerowego realizuje prace badawcze w ramach dwóch głównych kierunków w obszarze nauk technicznych, tj. zastosowania współczesnych metod modelowania w analizie dynamicznej układów
wieloczłonowych oraz dyspersji zanieczyszczeń pochodzenia motoryzacyjnego. Pracownicy Katedry rozwijają
oryginalną polską metodę sztywnych
elementów skończonych służącą do
modelowania podatności członów
układów mechanicznych. Tworzone
algorytmy oraz programy stosowane są
do symulacji dynamiki takich układów
jak anteny satelitarne, pojazdy jedno
i wieloczłonowe czy żurawie typu oﬀshore. Ponadto prowadzone są prace
z zakresu optymalizacji dynamicznej
oraz wykorzystania algorytmów genetycznych i sieci neuronowych do doboru
funkcji napędowych kompensujących
podatność członów lub zapewniających
realizację założonych trajektorii. Jednym
z kierunków badań jest poszerzenie
zakresu zastosowań metody SES poprzez opracowanie metody hybrydowej
umożliwiającej modelowanie powłok
o małej wyniosłości i jej zastosowanie w
modelowaniu płyt zbiorczych elektroﬁltrów. Równie ważnym kierunkiem
badań jest analiza wpływu transportu
drogowego na środowisko. Głównie są
to prace związane z modelowaniem
dyspersji zanieczyszczeń w mikro oraz
mezoskali przestrzennej. Formułowane
modele pola prędkości powietrza i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń związane są z badaniami w zakresie bezpieczeństwa transportu w kontekście nagłych zdarzeń drogowych. W tym ob-

szarze prowadzone są analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w sytuacjach nagłych awarii powstałych w wyniku wypadku drogowego, jak np. zapalenie się cysterny przewożącej paliwo,
wyciek substancji toksycznych (amoniak, chlor). Powstałe w wyniku prac
programy komputerowe mogą być
wykorzystane np. przez służby ratownicze wspomagając decyzje podczas reagowania na sytuację związaną z nagłą
awarią, ale także na etapie planowania
scenariuszy działania.
Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych, ze względu na interdyscyplinarny charakter zainteresowań badawczych pracowników Katedry, prace
naukowo-badawcze realizuje w ramach
trzech zakładów. W przypadku Zakładu
Etyki i Antropologii Organizacji oraz
Zakładu Stosowanych Nauk Ekonomicznych główny nurt badań mieści się
w obszarze analizy społeczno-gospodarczych uwarunkowań efektywnego
funkcjonowania jednostek organizacyjnych w warunkach gospodarki rynkowej. Najważniejsze kierunki to analiza
założeń oraz wieloaspektowego zastosowania koncepcji społecznej gospodarki rynkowej oraz analiza praktyki
współczesnej działalności gospodarczej
w wymiarze społecznej inżynierii biznesu. Podstawowe zagadnienia badawcze
w ramach tych kierunków to:
- znaczenie etyki w procesach zarządzania organizacjami,
- problematyka społecznej odpowiedzialności we współczesnych organizacjach,
- koncepcja wartości publicznej oraz
konsekwencji jej zastosowania w zarządzaniu sektorem publicznym,
- ryzyko w działalności przedsiębiorstw,
- ﬁnansowe aspekty funkcjonowania
współczesnych organizacji,
- przedsiębiorczość, w tym przedsiębiorczość rodzinna oraz nietypowe odmiany przedsiębiorczości (sektor oświaty niepublicznej, działalność podmiotów ekonomii społecznej) i jej wpływ
na rozwój społeczno-gospodarczy.
Z kolei prace badawcze w Zakładzie
Socjologii skoncentrowane są wokół
następujących obszarów tematycznych:
- problematyka ryzyka jako wymiar kul-
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tury organizacyjnej, tożsamości mieszkańca, ze szczególnym uwzględnieniem
zachowań korupcyjnych w instytucjach
państwowych,
- antropologia wizualna i sensoryczna,
między innymi wykorzystanie danych
wizualnych w metodzie biograﬁcznej,
- socjologiczne aspekty wykluczenia,
- media a polityka pamięci,
- wyzwania polityki społecznej w Polsce
wobec niepełnosprawności, rodzina
jako źródło wsparcia dla kobiet z niepełnosprawnością,
- zagadnienia związane z konﬂiktami
i komunikacją interpersonalną,
- kooperacja i konkurencja w procesach
metropolizacji,
- badania nad społecznościami lokalnymi,
- teoretyczne podstawy sondażowych
badań opinii publicznej,
- nowe media i ich funkcje, m.in. serwisy
społecznościowe.
Katedra Transportu prowadzi badania
naukowe z obszaru nauk technicznych,
głównie w dyscyplinie transport, dotyczące zagadnień inżynierii ruchu,
ekologicznych aspektów transportu,
a przede wszystkim inteligentnych systemów transportowych. W ich realizacji współpracuje zarówno z innymi
jednostkami Uczelni, jak i podmiotami
otoczenia gospodarczego. Podejmowane w Katedrze prace badawcze obejmują zagadnienia kontroli i redukcji
emisyjności, zarówno w odniesieniu do
źródła napędu w postaci tłokowego
silnika spalinowego, jak i warunków
eksploatacji środków transportu. Stąd,
oprócz zagadnień modelowania emisji
związków szkodliwych spalin, prowadzone są prace związane z opracowywaniem metod oceny stopnia oddziaływania transportu na środowisko
w zróżnicowanych skalach przestrzenno-czasowych, zarówno w odniesieniu
do jakości powietrza, jak i klimatu
akustycznego.
Najnowszym obszarem badań są zagadnienia związane z szeroko pojętymi
inteligentnymi systemami transportowymi. Szczególnie interesującym
aspektem prac, w kontekście wspomnianych wcześniej doświadczeń, jest
rozwój metod oceny, a także kontroli,
poziomu oddziaływania transportu na
jakość powietrza i klimat akustyczny
przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury inteligentnych systemów trans-
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portowych. Ponadto w Katedrze realizowane są prace dotyczące funkcjonowania poszczególnych elementów
systemów ITS. Na potrzeby realizacji
badań wybudowano w 2016 roku na
terenie kampusu ATH unikatowe w skali
kraju stanowisko dydaktyczno-naukowe
„Inteligentne systemy transportowe”,
które zostało zwycięzcą konkursu „Lider
ITS” rozstrzygniętego podczas X Kongresu ITS. W ostatnim okresie pracownicy Katedry realizowali dwa interesujące projekty o charakterze innowacyjnym współﬁnasowane przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Pierwszy z nich to „System mobilnej
rejestracji drogowych warunków pogodowych”, drugi – „Opracowanie, implementacja i wdrożenie nowej funkcjonalności systemu OnDynamic umożliwiającej ocenę oddziaływania ruchu
drogowego na jakość powietr za
i klimat akustyczny w otoczeniu infrastruktury transportowej”.
Katedra Zarządzania jako jednostka
naukowo-dydaktyczna prowadzi swoją
działalność badawczą w obszarze realizowanych specjalności dydaktycznych.
Zalicza się do nich: „Zarządzanie logistyką i jakością” oraz „Zarządzanie międzynarodowe” na kierunku zarządzanie
oraz „Logistyka transportu” na kierunku
transport.
Jako podstawowe tematy naukowobadawcze realizowane przez pracowników Katedry Zarządzania wskazać
można:
-analizę i ocenę uwarunkowań zarządzania przedsiębiorstwami i organizacjami w XXI wieku,
-zarządzanie wiedzą i zarządzanie kapitałem intelektualnym jako determinanty
innowacyjności i konkurencyjności
przedsiębiorstw,
-analizę i ocenę wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach
i organizacjach oraz ich integracja,

-koncepcje, metody i narzędzia doskonalenia jakości,
-analizę i ocenę jakości usług, z uwzględnieniem aspektów satysfakcji klientów
-funkcjonowanie przedsiębiorstw i organizacji w obszarze pogranicza, z uwzględnieniem aspektów prawnych i ﬁnansowych,
- analizę i ocenę uwarunkowań realizacji
i doskonalenia procesów logistycznych,
w tym transportowych w przedsiębiorstwach i organizacjach,
-zagadnienie transportochłonności w
odniesieniu do gospodarki województwa śląskiego.
W 2016 roku w Katedrze Zarządzania,
w ramach realizacji pracy naukowo-badawczej podjęto dwa główne tematy:
„Zarządzanie przedsiębiorstwami w XXI
wieku – uwarunkowania innowacyjne,
marketingowe, logistyczne i jakościowe”
oraz „Transportochłonność gospodarki
województwa śląskiego – ujęcie logistyczne i jakościowe”. Uzyskane wyniki
badań pozwoliły na przygotowanie szeregu publikacji, w tym monograﬁi pt.
Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Warto również wspomnieć,
że w 2016 r. kilku pracowników Katedry
we współpracy z Katedrą Marketingu
i Przedsiębiorczości realizowało projekt
naukowo-dydaktyczny, współﬁnansowany z Funduszu Wyszehradzkiego,
w zakresie zakładania działalności gospodarczej w krajach Grupy Wyszehradzkiej.
Badania naukowe podejmowane przez
poszczególne Katedry Wydziału dobrze
wpisują się w jego wizję, w której zapisano, że jest on wydziałem „prowadzącym
kształcenie i badania naukowe w zakresie nauk techniczno-ekonomicznych”.
To połączenie stwarza możliwości rozwijania wspólnych, interdyscyplinarnych badań, tak istotnych we współczesnej nauce.
(prof. ATH dr hab. inż.
Krzysztof Brzozowski)
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Na jakim kierunku ukończył Pan
studia w naszej uczelni?
Studiowałem w latach 1997-2003
mechanikę i budowę maszyn, specjalność silnikową (studia inż.) i techniczno-informatyczną (kierunek
studiów uzupełniających magisterskich).
Jak wspomina Pan czas studiów?
Po ukończeniu Technikum Leśnego
w Żywcu złożyłem dokumenty na naszą
uczelnię, wówczas Politechnikę, ale
zrezygnowałem w 3. tygodniu zajęć. Rok
później powtórzyłem ten scenariusz
z taką różnicą, że zrezygnowałem po
niespełna 2 tygodniach. Kolejno odbyłem służbę wojskową (na ochotnika)
i dopiero po jej zakończeniu podjąłem
studia w trybie wieczorowym. Czas
studiów wspominam wyjątkowo dobrze.
Studia techniczne są ogromnie interesujące same w sobie. Każdy, podkreślam,
każdy przedmiot na studiach był bardzo
ciekawy. Właściwie nie potraﬁę wymienić żadnego przedmiotu, który
mógłbym traktować w kategorii niepotrzebnych. Swoją drogą w trakcie
studiów wyzbyłem się takiego myślenia
że ja - student - wiem, co mi się przyda,
a co nie. Wolałem uczyć się i interesować
tym, co oferuje mi program. Wielokrotnie w późniejszym czasie korzystałem z takiego właśnie podejścia. Były
na pewno przedmioty, które mniej mi
'leżały' – np. te dotyczące zagadnień
technologicznych. Ja kierowałem się
w stronę projektowania i konstrukcji.
Praca zawodowa pokazała jednak, że
podstawy technologii, jakie miałem na
ATH, wielokrotnie mi pomogły w pracy
konstruktora. Uważam, że nasze programy nauczania dają nam dobre podstawy do podejmowania pracy zawodowej.
Największą wartość stanowi dla mnie
możliwość współpracy z kadrą naukową
uczelni w czasie studiów. Miałem
przyjemność korzystać z wiedzy tych
ludzi, a wielu z nich jest dla mnie do
dzisiaj ogromnym autorytetem.
Spędzał Pan dużo czasu w laboratoriach?
Nie jestem w stanie obiektywnie odpo-

wiedzieć na to pytanie. Studia wieczorowe, jakie kończyłem, trwają rok dłużej
niż w przypadku dziennych, mają jednak
taką samą liczbę godzin poszczególnych
przedmiotów i tyle samo godzin przeznaczonych na ćwiczenia, wykłady i zajęcia laboratoryjne. Wszystkie z zajęć,
w jakich miałem przyjemność uczestniczyć, wspominam bardzo dobrze.
Laboratoria zawsze są bardzo ciekawe
i je szczególnie polecam, nie ukrywając,
że zajęć laboratoryjnych mogłoby być
trochę więcej. Na wszystkie zajęcia
uczęszczałem regularnie bez wyjątków.
Jeśli dobrze pamiętam, w czasie swoich
studiów nie opuściłem żadnych zajęć
z przyczyn innych niż choroba, a i nie
wydaje mi się, abym wówczas chorował.
Co dały Panu studia w naszej uczelni?
Przede wszystkim dyplomy, a z nimi
bardzo solidne podstawy teoretyczne
i dobre przygotowanie do wejścia na
rynek pracy. Kontakt z kadrą uczelni
pozwolił mi ukierunkować swoje zainteresowania. Bardzo wiele jej zawdzięczam.
Czy uzupełniał Pan wykształcenie po
lub w trakcie studiów?
W trakcie studiów i po nich uczyłem się
wytrwale we własnym zakresie. Nie da
się inaczej w tym zawodzie i zresztą nie
tylko w tym. Nie można zakończyć edukacji (coś takiego nie istnieje).
Studia techniczne to był pierwszy etap
mojej kariery zawodowej, ale nauka nigdy się nie kończy. Do dzisiaj odbywam
regularnie liczne szkolenia zawodowe
na różnych uniwersytetach technicznych
w miejscach, gdzie aktualnie pracuję.
Czego dotyczyła Pana praca dyplomowa?
Tematem mojej pierwszej pracy był
„Projekt silnika o zapłonie iskrowym
przeznaczonego do napędu ultralekkiego samolotu”. Jeśli dobrze pamiętam, był to pierwszy projekt silnika
lotniczego na naszej uczelni. Pracę
wykonywałem z pomocą ﬁrmy WSK PZL
Rzeszów (obecnie Pratt&Whitney Rzeszów), jak również z pomocą ﬁrmy Rotax
Aircraft Engines. Z moją pracą silnikową
wiąże się też wielka niespełniona ambicja. Drugą pracą była „Dynamika przekładni walcowych o zębach skośnych”
prowadzona w Katedrze PKM przez
wspaniałego Pana Profesora Józefa Drewniaka.
Proszę uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, jaka niespełniona ambicja

wiąże się z pracą silnikową?
Moją niespełnioną ambicją pozostaje
zaprojektowanie silnika lotniczego
gwiazdowego (Radial Engine), ponieważ
nie dostałem zgody na taki temat pracy
dyplomowej. Szukając innego, równie
ciekawego tematu, zdecydowałem się
na silnik o przeciwległych cylindrach,
tzw. bokser (Flat Engine) i ze sporą
trudnością udało mi się ten temat
przeforsować. Silniki gwiazdowe do
dzisiaj pozostają moją pasją i wciąż
czekam na pojawienie się stosownych
okoliczności w życiu zawodowym, kiedy
to będę mógł zająć się silnikiem gwiazdowym.
Dopiero niedawno dowiedziałem się, że
w roku poprzedzającym opracowanie
mojego dyplomu silnikowego, po
przeciwległej stronie globu w Australii
grupa pasjonatów założyła ﬁrmę, która
rozpoczęła produkcje silników gwiazdowych do zastosowania w lekkim
lotnictwie sportowym i eksperymentalnym. Bardzo często z żalem wracam
myślami do porzuconego tematu pracy
dyplomowej.

zdjęcie: silnik rakiety ARIANE 5 nalezacej do ESA

ROZMOWA
Z
KONRADEM STAŃCO

AKADEMIA nr 36

25

KARIERY ABSOLWENTÓW

Jakie są Pana zainteresowania naukowe?
Z moich zainteresowań wymienię: dynamikę, zmęczenie nisko- i wysokocyklowe
wirników silników odrzutowych i rakietowych, ich mechanikę pękania, metody
numeryczne, a w szczególności metodę
elementów skończonych. Są to zagadnienia, którymi zajmuję się w swojej
pracy zawodowej. Ogólnie nie mniej
jestem zafascynowany mechaniką i szeroko rozumianą techniką. W przyszłości,
kiedy już wrócę do kraju, chciałbym
podjąć pracę na uczelni.
Dlaczego chciałby Pan podjąć pracę
na uczelni?
Lubię naukę i bardzo lubię się uczyć.
Praca na uczelni wydaje mi się bardzo
interesująca, choć być może czasem
trudna i niewdzięczna. Chciałbym jednak móc to w przyszłości robić i wierzę, że będę na to gotowy.
Wspomniał Pan o dyplomach. Czy
dyplom naszej uczelni ułatwił Panu
start w życie zawodowe?
Mój przypadek jest bardzo interesujący
w kontekście tego pytania. Studia
rozpoczynałem w ﬁlii Politechniki Łódzkiej, tak się jednak złożyło, że na semestrze dyplomowym uczelnia nasza
usamodzielniła się i stała się ATH.
Pamiętam dobrze, że wspólnie z kolegami próbowaliśmy protestować i domagać się możliwości otrzymania dyplomów PŁ. Głównym naszym argumentem był fakt, że równo 8 semestrów
(studia wieczorowe) byliśmy studentami
PŁ i uważaliśmy za niesprawiedliwe to,
że otrzymamy inny dyplom niż ten,
o który staraliśmy się już od lat 4. Nie pamiętam już teraz szczegółów, ale wydaje
mi się, że zostało nam powiedziane, że
jeśli chcemy dyplom PŁ, to musimy
zdawać egzaminy dyplomowe w Łodzi.
Nasze dyplomy nie wyglądały atrakcyjnie, biorąc pod uwagę miejsca, jakie
zajmowała uczelnia w rankingach ogólnopolskich. Studenci doskonale zdają
sobie z tego sprawę i przykładają do tego dużą wagę. To nieco szersza i powszechna tendencja u ludzi, którą można
rozszerzyć na inne aspekty życia. Każdy
celuje w 'najlepsze', nie do końca zdając
sobie sprawę z tego, że tak naprawdę to
nie ranking jest najistotniejszy. Z własnego doświadczenia wiem, że pracodawcy nie patrzą na miejsce otrzymania dyplomu (mówię o zawodzie inż.
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mechaniki), tylko na wyniki w nauce
i umiejętności. Te ostatnie są w jakimś
stopniu weryﬁkowane już podczas
rozmów kwaliﬁkacyjnych. W swojej pracy zawodowej przeszedłem już kilka
takich rozmów i uważam, że na żadnej
z nich nie oczekiwano ode mnie nadzwyczajnej i tajemnej wiedzy. Sprawdzano natomiast umiejętność myślenia
i podstawy wiedzy zawodowej. Dlatego
uważam, że najważniejsze są podstawy,
jakie wynosimy ze studiów. Wszystkie
inne umiejętności przyniesie praca zawodowa i nabywane wraz z nią doświadczenie.Uzasadniając swoją opinię, że
miejsce wydania dyplomu nie ma tak
wielkiego znaczenia, posłużę się przykładem specjalności, w której pracuję.
W Polsce tylko 2 uczelnie kształcą na
wydziałach lotniczych i wiadomo, że
absolwenci tych uczelni są najbardziej
poszukiwani (zaznaczę jednak, że nie
jest tak, że studenci innych uczelni i kierunków nie są również poszukiwani).
Inna sytuacja jest już poza granicami
naszego kraju, tam na starcie wpada się
do innej, osobnej puli, tzn. jest się
obcokrajowcem. W takim przypadku
bierze się pod uwagę wykształcenie w
kontekście kraju, a nie danego miasta w
kraju, w którym się studiowało. Moje
prywatne zdanie jest też takie, że nie
należy się sugerować rankingami, trzeba
wiedzieć, co się chce robić i próbować to
osiągnąć w warunkach, w jakich się
przebywa. Dyplom ATH jest wystarczającą przepustką do tego, by zrealizować
swoje ambicje zawodowe. W swojej
pracy zawodowej pracuję z absolwentami najlepszych uczelni technicznych
na świecie (MIT, Harvard, Cambridge)
i może warto by ich zapytać, co sądzą
o moim proﬁlu wykształcenia i doświadczeniu, jakie z jego pomocą zdobyłem.
Otrzymał Pan ofertę pracy jeszcze
podczas studiów?
Tak, było to za sprawą wspaniałego Pana
Profesora J. Drewniaka, u którego
robiłem swój dyplom magisterski. Pan
Profesor zaproponował, abym spróbował ubiegać się o pracę w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Reduktorów Redor. Już przed obroną miałem tę pracę
umówioną, a rozpocząłem ją natychmiast po obronie.
Proszę opowiedzieć o przebiegu
dalszej kariery zawodowej.
Po ukończeniu studiów, jak wspomniałem, podjąłem pracę w OBRRedor w

Bielsku-Białej, po około roku dostałem
się do pracy w zakładach silników lotniczych WSK Rzeszów, gdzie spędziłem 4
kolejne lata. Wtedy często wyjeżdżałem
i pracowałem w centrali ﬁrmy Pratt-&Whitney Canada w Montrealu. Gdy
przeprowadziłem się do Warszawy, pracowałem dla ﬁrmy General Electric w Instytucie Lotnictwa na Okęciu. Tu z kolei
oddelegowano mnie do Cincinnati,
gdzie pracowałem w centrali ﬁrmy GE
Aircraft Engines. Następnie dostałem się
do pracy w legendarnej ﬁrmie wytwarzającej silniki odrzutowe - Rolls-Royce,
gdzie podjąłem pracę w centrali ﬁrmy w
Derby (środkowa Anglia). Po około 2,5
roku zaoferowano mi pracę w Szwecji w
ﬁrmie VolvoAero (później przejętej
p r z e z G K N A e ro s pa c e ) w d z i a l e
napędów rakietowych, gdzie przebywam do dnia dzisiejszego (od około 5
lat). W bardzo bliskiej przyszłości będę
zmieniał pracę ponownie, gdyż otrzymałem interesującą ofertę.
Praca w której z wymienionych ﬁrm
dała Panu najwięcej satysfakcji?
Zdecydowanie praca dla Rolls-Royce'a,
to jest ukoronowanie mojej ścieżki
zawodowej i to miejsce wspominam
zawsze szczególnie dobrze. Tam miałem
przyjemność i zaszczyt pracować przy
przełomowych rozwiązaniach technicznych obecnych napędów lotniczych,
przy najnowszych wersjach silnika Trent
1000 i Trent XWB 97k. Niemniej jednak
praca dla każdej z ﬁrm była bardzo
ciekawa i każda pozwalała mi się uczyć
i rozwijać. Jednym z ciekawych projektów, w jakich uczestniczyłem pracując
w Volvo Aero, jest udane przeprojektowanie Statora nr 2. turbo-pompy na
ciekły wodór silnika rakietowego Vulcain
2 do napędu rakiety Ariane 5. Mój projekt okazał się najbardziej wydajny w
kontekście wykorzystania zjawiska
'mistuning'. Przeprojektowywana część
ulegała częstym awariom (pękała w sposób niekontrolowany) często w pierwszych kilku sekundach testu. Główną
zdiagnozowaną przyczyną okazał się
ﬂatter. Przeprojektowanie części wymagało dokładnego rozpoznania i opisu
tego zjawiska, a następnie wyeliminowania go z zakresu pracy turbiny. Udało
to się uzyskać poprzez wprowadzenie
efektu 'mistuning' (prócz jego naturalnego występowania), a więc pewnej
asymetrii charakterystyki dynamicznej,
która w małym, kontrolowanym za-
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kresie może wpływać pozytywnie na
inne zjawiska, takie jak tłumienie
aerodynamiczne. To długi i skomplikowany projekt dodatkowo pozostający
tajemnicą ﬁrmy. Należy wspomnieć
jedynie, że 'mistuning' jest ogólnie zjawiskiem negatywnym i raczej większość
działań zmierza do jego wyeliminowania. Projekt został zakończony sporym sukcesem i spotkał się z dużym
uznaniem ze strony ASL (Airbus
SafranLaunchers) jak i ESA (European
Space Agency).
Brzmi to wszystko niesłychanie ciekawie. Proszę zdradzić, jakie oferty pracy w przyszłości bierze Pan pod uwagę?
Na pewnym etapie kariery zawodowej
oferty pracy same spływają. Przemysł
lotniczy jest bardzo specyﬁczny, ma
swoją słuszną rangę i renomę. Dodatkowo, na świecie nie ma wielu wytwórców silników odrzutowych. Lotnictwo
cywilne zdominowane jest przez 3
graczy, 2 amerykańskich: GE i Pratt&
Whitney oraz reprezentującego Europę
legendarnego Rolls-Royce'a (znanego
szeroko ze swojej pobocznej produkcji
luksusowych samochodów). Po pracy
w kilku takich miejscach można zobaczyć, jak mały jest świat inżynierów
zajmujących się pewnymi zagadnieniami. Ci ludzie znają się wzajemnie.
Wybieram oferty ciekawe, gdzie ﬁrmy
mogą pozwolić sobie na tzw. R&D
(Badania i Rozwój od ang. Research and
Development), lubię pracę w warunkach, w których nie ma procesów, wytycznych czy znanej ścieżki do powielenia;
pracę w warunkach licznych niewiadomych, gdzie wszystkiego trzeba się
uczyć.
Obecnie w internecie istnieją portale,
gdzie po zarejestrowaniu CV można się
spodziewać kilku telefonów. Poddostawcy lubią kusić inżynierów głównych
ﬁrm. Za takim działaniem kryje się
bowiem pewna strategia. Znajomość
procesów, wymogów, specyﬁki pracy w
ﬁrmie głównej bywa dla poddostawców
często kartą przetargową w walce
o nowy kontrakt. Zatrudnienie inżyniera
z ﬁrmy głównej wydaje się więc dużym
ułatwieniem w osiągnięciu tego celu. To
dosyć powszechna praktyka skutkująca
tym, iż u poddostawcy oferowane są
lepsze wynagrodzenia i warunki pracy –
ot, taka ciekawostka.
(rozmawiała Małgorzata Skrzypek)

WYWIAD Z MICHAŁEM RUSINKIEM

Weronika Wawok – studentka 3
roku pedagogiki Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH przeprowadziła rozmowę z dr. hab. Michałem
Rusinkiem – polskim literaturoznawcą, tłumaczem, pisarzem, byłym sekretarzem Wisławy Szymborskiej,
a obecnie prezesem Fundacji imienia
Noblistki.
Wywiad uzupełnia materiały zgromadzone do pracy licencjackiej, w której
Autorka bada interpretację wiersza
„Zamek” Michała Rusinka przez dzieci
w wieku przedszkolnym. Promotorem
jest dr Justyna Wojciechowska.
Co spowodowało, że zaczął Pan pisać
książki często na trudne tematy, jak
wojna czy śmierć?
Chyba chęć sprawdzenia się w takiej
narracji. Zarówno jako autor, ale przede
wszystkim jako dorosły, który przecież
prędzej czy później będzie musiał
opowiedzieć o tym dzieciom. Także
trochę przypadek, bo po prostu akurat
ja zostałem poproszony o napisanie
takich książek.
Kiedy napisał Pan swój pierwszy tekst
literacki?
W szkole podstawowej, bodajże w drugiej klasie. Nosił wstrząsający tytuł
„Załoga BX”. Powstał pod wpływem
fascynacji głupawym serialem animowanym, bodajże pod tytułem „Załoga
G”. Później na długie lata przeszła mi
chęć pisania. Pewnie trochę z winy szkoły, ale głównie z powodu moich późniejszych zupełnie innych zainteresowań.

Skąd czerpie Pan inspirację?
Przede wszystkim z samego języka.
Ponoć pisarze dzielą się na takich, którzy
rządzą językiem i takich, którymi język
rządzi. Ja wybieram wersję pośrednią:
lubię pozwolić językowi na jakąś
samowolę, ale w pewnych granicach,
narzuconych przeze mnie. To działa
inspirująco. Oczywiście, inspirujące też
były moje dzieci. Były, bo wyrosły...
Czy dostosowuje Pan styl i konstrukcję książki do pomysłu czy na odwrót?
Zawsze pracuję tak samo, bez względu
na to, czy piszę wierszyki dla dzieci czy
pracę naukową: najpierw obmyślam
konstrukcję całości, ustalam puste przegródki, które potem wypełniam. Także
na samym początku ustalam styl lub
style książki. Wiem, jest to rodzaj buchalterii, która może przypominać
wypełnianie zeznania podatkowego, ale
nie potraﬁę inaczej. Swoją drogą, lubię
sam wypełniać zeznania podatkowe...
Gdyby miał Pan wybrać swoją
ulubioną książkę ze swojego dorobku, to jaka by to była i dlaczego?
Ta, nad którą właśnie pracuję. Bo wszystkie poprzednie już są zamknięte, już
żyją własnym życiem. Tamta żyje moim.
Podobno najbardziej wymagającymi
czytelnikami są najmłodsi. Czy to
prawda?
Nie uogólniałbym. Znam wielu czytelników oględnie mówiąc nie najmłodszych, którzy też są dość wymagający.
Ale w tym truizmie chodzi o coś innego:
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o apel, by do książek dla dzieci przykładać szczególnie dużą wagę, zarówno
pod względem literackim, jak i graﬁcznym czy edytorskim. Podpisuję się
pod tym apelem!
Jakie wartości chce Pan przekazać
dziecięcym czytelnikom?
Przede wszystkim świadomość wagi
języka. Najlepiej się przekonać, że język
jest ważny, bawiąc się nim. Kombinując
przy nim. Rozmontowując go i składając
na nowo. Eksperymentując.
Czy obecnie literatura dziecięca zajmuje godne miejsce? Czy jest traktowana na równi z literaturą dla dorosłych? Czy jest doceniona?
Myślę, że jej pozycja jest dość wysoka,
choć wciąż jeszcze nie tak wysoka, jak się
jej należy. Na uniwersytetach jest
zdecydowanie niedoceniona. Tylko kilka
ośrodków w Polsce prowadzi nad nią
badania z prawdziwego zdarzenia. No i
znikają małe księgarnie, specjalizujące
się w tej literaturze. Mam szczęście, że
jako recenzent dostaję nowości. Wiedzę
o nowo wydanych książkach dla dzieci
czerpię z internetu i targów książki.
Jako literaturoznawca i pisarz jak
Portale społecznościowe rozwijają się z zawrotną prędkością. Poprzez
aplikacje, takie jak Instagram czy
Snapchat, fotograﬁe osiągnęły ogromny sukces. Jeszcze niedawno do klasycznego „selﬁe” wystarczyło zrobić
tzw. „dzióbek”. Jednak teraz taka
ekstrawagancja to już zdecydowanie
zbyt mało, aby wywołać podziw u naszego odbiorcy, który jest bardzo wybredny i nie zadowoli się byle czym.
W dobie zdjęć typu „selﬁe” wyobraźnia
ludzka nie zna granic. Amatorzy ekstremalnych ujęć ryzykują własne życie
niejeden raz. Jak w każdej dziedzinie –
tutaj również mamy mistrzów. Mowa
o rosyjskim fotograﬁe Kirill Oreshkinie
i jego znajomej Angeli Nikolau, którzy
dość wysoko ustawili poprzeczkę
miłośnikom ekstremalnych zdjęć. Oni z
pewnością nie wiedzą, co to znaczy lęk
wysokości. Żeby nie było zbyt nudno,
miejsca, które wybierają młodzi Rosjanie, to rusztowania oraz krawędzie na
dachach wieżowców, ale nie tylko – im
wyższa budowla, tym lepiej. Pewnie,
zdjęcia zdecydowanie zapierają dech
w piersi, ale jednocześnie samo patrzenie na nie przeraża. Głupota czy odwaga? Nie wiem.
(Judyta Wojewódka)
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ocenia Pan popularne ostatnio zjawisko pisania książek dla dzieci przez
celebrytów i inne osoby nie zajmujące
się zawodowo pisaniem?
Istnieje złudne i zgubne przekonanie, że
należy za wszelką cenę podnosić
czytelnictwo. Otóż nie. Nie wszystkie
publikowane pozycje są warte miana
książki. Wśród książek pisanych przez
celebrytów na jakikolwiek temat zdarzają się rzecz jasna, chlubne wyjątki, ale
to w większości przedmioty książkopodobne.
Któr y ze współczesnych pisarzy
dziecięcych jest najbardziej godny
polecenia według Pana?
Całe mnóstwo. Jon Klassen, HerveTullet,
Toon Telegen, Martin Widmark, Sven
Nordqvist i wielu innych. A z polskich bardzo lubię między innymi Wojciecha
Widłaka.
Czy ma Pan swój ideał dobrego
pisarza?
Raczej ideał dobrej literatury, owszem.
Otóż uważam, że bohaterowie takiej
literatury powinni być skrojeni według
starożytnego toposu „puersenex”, czyli
mieć np. ciekawość dziecka, ale wiedzę

i doświadczenie starca. Tacy bohaterowie się nie starzeją. Rozpoznają się w
nich i dzieci, i dorośli. Co więcej, taka
literatura się nigdy nie zestarzeje, bo
zawsze będziemy rozumieć Piotrusia
Pana, Kubusia Puchatka czy Charliego
Browna.
Jaką rolę odgrywają według Pana
ilustracje w książkach? Czy pomagają
one w odbiorze?
Powiem więcej: ideałem książki dla
dzieci jest dla mnie picturebook, czyli
książka, w której tekst i ilustracje są ze
sobą zespolone. A nawet tekst bywa
jedynie ilustracją ilustracji. Dobrze
pamiętam swoje pierwsze lektury także od strony wizualnej. Ilustracje
mają kapitalne znaczenie dla rozwoju
dziecięcej wrażliwości estetycznej.
Jaki jest według Pana „kanon dla
pióra”, aby pisało tak, żeby inni czytali ze zrozumieniem i zainteresowaniem?
Pisać tak, jak by się chciało, żeby z nami
rozmawiano. Albo jak my sami rozmawiamy np. z dziećmi. I już.
(rozmawiała Weronika Wawok
www.margines.ath.bielsko.pl)

EKSTREMALNE
RYZYKO

zdjecie: internet
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WYJAZDY Z HORYZONTEM
Przede wszystkim wyjeżdżamy. Jest
fun i zabawa. Startujemy zawsze
około czwartej rano ze stacji BP, blisko dworca PKP w BB – choć ostatnio
nas pogonili, bo niby na teren stacji
nie można wjeżdżać takim dużym
autobusem, więc tym samym nie tankujemy już na BP. Teraz odjeżdżamy
z przystanku autobusowego zaraz
obok, choć pewnie też nas pogonią,
bo nie można zastawiać publicznego
przystanku, no ale o czwartej rano
jaki publiczny (MZK) autobus tam
jeździ???
Jak już ruszymy, to się śpi i jedzie. Zawsze
jest pełny autobus, ale jak ktoś zaśpi, to
nie czekamy – niestety. Czasem jest
przerwa, a czasem nie ma. Zazwyczaj po
kilku godzinach docieramy na miejsce
i zaczyna się przygoda. Ogrom łażenia.
Idziemy gęsiego przez całe miasta.
Wiedeń, Praga, Budapeszt, Bratysława.
Bardzo chcemy polecieć do Dubaju, ale
bilety muszą spaść. W planie mamy Ber-

lin i Lwów. Może kiedyś Wilno. Zawsze
podczas wycieczki jest czas wolny, kiedy
można kupić pamiątki, iść na czeskie
knedliki, napić się piwa, porobić ciekawe
zdjęcia. Trasy naszych przemarszów są
tak zaplanowane, by zobaczyć najciekawsze miejsca. Widzimy ratusz, parki
i ogrody, opery, parlamenty, oglądamy
pałace i muzea. Chodzimy obok wielkich
kościołów i innych obiektów sakralnych.
Wjeżdżamy na wiedeński Kahlenberg
i węgierskie Wzgórze Gellerta. Przeciskamy się wąskimi uliczkami zabytkowej
Bratysławy. Siedzimy na ławkach starych
rynków. I tak się dobrze składa, że nigdy
podczas naszych wyjazdów nie padał
deszcz – no może raz w Wiedniu, ale
tylko trochę przez pół godziny, no i latem. Czasem ktoś liczy krokomierzem,
ile kilometrów spacerujemy podczas
jednego dnia i zawsze wychodzi, że
powyżej dwudziestu – ale chyba te
urządzenia kłamią. W drodze powrotnej
śpimy i jedziemy. Wracamy do BB około

północy, choć zdarzyła się i druga w nocy. W autokarze organizujemy konkursy
geograﬁczne, loterię fantową, czasem
leci jakiś ﬁlm, czasem muzyka – i zazwyczaj w tyle nie działa ogrzewanie. Ale
jest OK. Stali bywalcy biorą ze sobą koce
i poduszki. Jeśli po drodze jest przerwa,
okupujemy Mc Donalda, bo w autokarze
z ubikacji można korzystać, tylko bez
przesady, każdy wie, o co chodzi.
Nigdy się nie nudzimy. Byliśmy jeszcze
w Kutnej Horze i w Petronell Carnuntum,
a w planach na ten rok jest jeszcze majestatyczne opactwo w Melku, gdzie pisarz Umberto Eco osadził kiedyś fabułę
swojej książki pt. „Imię róży”. Obciachem
jest z nami nie jechać i nie zobaczyć tego
wszystkiego. Kosztuje to grosze i wszystko płacimy ze swojej kasy – ale warto.
Czytelniku, jeśli studiujesz na ATH –
zabierz się z nami. Wszędzie są nasze
ogłoszenia, a kontakt przede wszystkim
przez fanpage FB.
(Koło Naukowe Horyzont)

KASA
W KOSZU

sprzyja trwonieniu ogromnych kwot
w kasynach czy klubach nocnych. Często
bardzo pomocni mogą okazać się
rodzice, zwłaszcza ci, którzy doświadczyli lat chudych w swoim życiu. Tacy
rodzice, którzy znają i potraﬁą docenić
wartość pieniądza. Tacy, którzy albo
nauczyli syna rozsądnie gospodarować
pieniędzmi, albo wciąż mają do niego
odpowiednie podejście, żeby mu uzmysłowić, że źle zarządza swoim prywatnym budżetem. Widać też coraz
większe wsparcie ze strony NBA, które
oprócz możliwości zdobycia fortuny za
grę w koszykówkę wprowadza coraz
więcej programów, którymi zostają
objęci zawodnicy, jak choćby obowiązkowa składka emerytalna, która
pozwoli normalnie funkcjonować po
zakończeniu kariery, poza tym włodarze
ligi proponują graczom przeróżne
pakiety szkoleń, choćby o tym, jak
racjonalnie i bezpiecznie lokować czy
inwestować pieniądze.
Statystyki bowiem są przerażające –
wskazują, że ok. 65 procent najsłynniejszych graczy NBA w ciągu pięciu lat po
zakończeniu kariery ogłasza bankructwo. Spotkało to choćby legendę
koszykówki Denisa Rodmana, który
w trakcie swojej kariery zarobił ponad 50

milionów dolarów. Niedługo jednak po
zakończeniu sportowej przygody brak
milionów na kontach tak bardzo mu
doskwierał, że zgodził się na serię
płatnych wizyt w Pjongjangu, podczas
których miał zajmować się wychwalaniem reżimu północnokoreańskiego
dyktatora Kim Dzong Una. Rodman
musi sobie poradzić również z gigantycznymi sumami, jakie nakazano mu
przeznaczać na alimenty dla swojego
potomstwa, na razie jednak ma z tym
duży problem – zalega już swoim dzieciom ponad milion dolarów. Szczęście
Rodmana w tym, że jego nazwisko jest
dość powszechnie znane, a wizerunek
bardzo charakterystyczny. Ilu jednak jest
takich, którzy mimo że grali na najwyższym poziomie, zarobili ogromne pieniądze, to jednak z czasem zostali zapomniani, a ich środki ﬁnansowe się rozeszły? Takim chyba pozostaje jedynie iść
do pracy…
Przeciwieństwem Rodmana jest jego
były klubowy kolega – Michael Jordan,
który tak samo jak na boisku był
wyróżniającym się graczem, tak i w biznesie radzi sobie najlepiej spośród
byłych zawodników NBA. Wartość jego
majątku przekroczyła już miliard dolarów. Bardzo dobrym przykładem tego,

Mimo ograniczeń płacowych w
postaci tzw. Sallary Cap (w tym sezonie to 94 miliony na całą drużynę,
czyli na około piętnastu zawodników), które to wprowadzane są
przez komisję NBA, nie jest żadną
tajemnicą, że podpisując zawodowy
kontrakt z drużyną najlepszej koszykarskiej ligi na świecie, istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że młody
mężczyzna w kilka lat stanie się milionerem.
Wiadomo jednak, że kariera sportowca
nie trwa całe życie. Milioner z pewnością
ma się bardzo ciekawie – liczne atrakcje
i przyjemności mogą jednak szybko się
skończyć, tak samo szybko, jak pieniądze z konta – co oczywiście ma ze sobą
bezpośredni związek. Co taki człowiek
powinien zatem zrobić, żeby nie
zachłysnąć się szybko i relatywnie łatwo
zdobytą fortuną?
Do tego potrzebna jest z pewnością
duża doza rozsądku oraz tak zwane
odpowiednie towarzystwo, które nie
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NA MARGINESIE "MARGINESU”
jak pomnożyć zarobioną w sporcie
fortunę, jest także Shaquille O'Neal,
który w 2004 roku kupił akcje Google
(płacąc 85$ za jedną), z których każdą
teraz mógłby sprzedać za 700 dolarów.
A to tylko część jego fortuny, wartej
ponad 350 milionów. Shaq posiada też
10% udziałów w dużej sieci fastfoodowej. Co zresztą jest charakterystyczne dla wielu koszykarzy, bowiem
wielu z nich wybiera restauracje jako
obiekt swoich inwestycji. Tak postąpił
choćby legendarny Kareem AbdulJabbar mający już ponad setkę restauracji na terenie Stanów Zjednoczonych.
Nie inaczej zachował się również nasz
rodzynek w NBA – Marcin Gortat, który
również jest właścicielem kilku restauracji na Florydzie, w stanie, w którym
zaczynał swoją karierę w najlepszej lidze
świata. A przy tym wszystkim łodzianin
prowadzi fundację, dzięki której pomaga potrzebującym.
(Filip Pietraszko
www.margines.ath.bielsko.pl)

ZANIM ŚWIAT
PRZYJDZIE
I ZROBI
SOBIE ZE MNĄ
SELFIKA
Mała forma literacka, jaką jest
proza poetycka, niesie ze sobą wiele
niebezpieczeństw. Tworzenie aforyzmów może doprowadzić do zarzutów
banalności, zbytniego dydaktyzmu
oraz braku uniwersalności. Szczególnie, gdy tytuł całego tomu wyraźnie nawiązuje do aktualnych wydarzeń politycznych.
Nic bardziej mylnego – Drobna zmiana

Marcina Świetlickiego to zbiór, który w
krytyczny sposób spogląda na rzeczywistość, jednak odnosi się nie tylko do
teraźniejszości, ale pozwala zastanowić
się nad przeszłością i przyszłością.
Utwierdza w przekonaniu, że zmiana to
złudzenie wchodzenia w lepszy świat, bo
„Nowe światy to złuda. Brzmieć należy
pięknie”, a ponowoczesność doprowadziła do tego, że „[…] czas liczy się
tylko tam, na tych prostokątnych
ekranach”. Nawiązania do tradycji
chrześcijańskiej, która jest fundamentem kultury europejskiej, budzą
niepokój już od pierwszych utworów.
„Na początku były dwa słowa. Po jakimś
czasie pojawiło się jedno słowo. Strach
pomyśleć, co będzie później”. Aluzja do
cytatu z Ewangelii św. Jana „Na
początku było Słowo, a Słowo było
u Boga, i Bogiem było Słowo” ukazuje
zmianę i zburzenie podstawowych
wartości. Świat pędzi w zabójczym
tempie smartfonów, które ograniczają
jedynie do pośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Nie można już spotkać
się w kawiarni i zamienić „dwóch słów”;
trzeba przecież zdążyć „przed czasem”,
który przyspieszył na tyle, że rozmowa
nie może być dłuższa. Samotność, na
którą jesteśmy skazani sprowadza się do
small talk. Wymiana myśli nie dąży do
reﬂeksji nad ważnymi pytaniami, ale
wiąże się jedynie z opinią na temat
programów telewizyjnych, a co najwyżej z aktualnym stanem pogody. Nie
słychać „pięknego brzmienia”; parafrazując Świetlickiego, kierowani jesteśmy
pożądaniem, głodem, plotką i bezsennością.
Kim zatem jesteśmy? Co czyni nas
osobami? Łac. osoba – persona oznacza
„maskę”, którą aktorzy zakładali na twarz
w teatrze starożytnym. Nakładali ją po
to, by na moment stać się kimś innym.
Golimy się i dzięki makijażowi przek-

ształcamy oblicze, by stać się odmiennym, lepszym i piękniejszym, lecz tak
naprawdę przez te zabiegi „twarz
zaciera się najbardziej”. Staje się identyczna, jak wygląd wszystkich ludzi na
ulicach. Brak w niej oryginalności, a golenie sprawia, że ma stawać się kimś
innym, i dlaczego zacieramy, poszarzamy rzeczywistość?
Selﬁe, którym gardzi autor Drobnej
zmiany, to nieuniknione zagrożenie
związane z programem jego koncertów.
Tuż po ostatniej piosence zjawiają się
rzesze fanów, chcących „pstryknąć”
sobie z nim „fotkę”. Drugi, równoległy
świat współczesnego człowieka, jakim
są social media, sprawia, że nawet bliskie
podwórko staje się niegościnne i obce.
Obrzydza do tego stopnia, że mówiącemu w wierszach chce się tym wymiotować. Pragnienie odcięcia się od konsumpcyjnego świata staje się fobią,
która męczy i nie chce ustąpić.
Drobna zmiana nieodwracalnie nastąpiła. Świat się nie cofnie, będzie zmierzać do celu, aż w końcu każdego
dosięgnie zmiana . Grunt, to choć na
chwilę ukryć się po koncercie w małej,
pustej garderobie i uciec w głąb samego
siebie. Pogrążyć się we własnych
myślach, by nic nie czuć i nie pamiętać
upokorzenia. Przeżyć moment samotności, reﬂeksji nad własnym istnieniem,
„zanim świat przyjdzie i zrobi sobie
skórze tworzą się drobne ranki –
symboliczna erozja własnego „ja”. Po
długim zabiegu, twarz przegląda się
w lustrze i jest odmłodzona, zmieniona,
„celebra, febra, błysk” po to, by na
moment stanąć przed publicznością
w najlepszej swej okazałości. Jednak, jak
pyta wykreowane „ja”, pars pro toto
autora: „Przed kim?” Co sprawia, że
pragniemy zmiany? Po co chcemy ze
mną selﬁka”.
(Karolina Kolasa
www.margines.ath.bielsko.pl)

STUDENCI Z MEDALAMI
4 marca Resetowy Team Robotyczny A-TECH brał udział w ogólnopolskich zawodach robotów mobilnych Robomaticon 2017, które odbywały się w Politechnice Warszawskiej.
Turniej Robomaticon, jak podkreślają
organizatorzy, to doskonała okazja do
spotkania z uzdolnionymi konstruktorami, przedstawicielami czołowych
ﬁrm technologicznych, a także z najciekawszymi rozwiązaniami technolo-
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gicznymi. Nasi Mistrzowie po raz kolejny
nie dali szans swoim rywalom. Z czterech kategorii, w których startowali,
przywieźli cztery medale!
W kategorii nano sumo: Piotr Mysiak Robot Rubin – I miejsce Piotr Mysiak Robot Puga – III miejsce. W kategorii
LineFollowerEnhanced bez turbiny: Paweł FurW kategorii microsumo: Piotr
Mysiak - Robot Iryd - II miejsce.dygiel Robot Sokół – I miejsce.

Warto przypomnieć, że w grudniu 2016
r. na Międzynarodowych Zawodach
Robotycznych ROBOTIC ARENA 2016
we Wrocławiu nasi Poskramiacze Paweł
Furdygiel i Piotr Mysiak i ich Bestie z resetowego teamu A-TECH nie dały szans
przeciwnikom. Rubin i Puga zajęły
kolejno I i II miejsce w kategorii nanosumo.
(Koło RESET)

STUDENCI

KOŁO RESET NA WYKŁADACH PROF. JENNIFER WIDOM
W dniach 30-31 marca osiemnastoosobowa grupa członków Informatycznego Koła Naukowego
RESET działającego przy Wydziale
Budowy Maszyn i Informatyki wzięła
udział w cyklu wykładów i warsztatów z dziedziny Big Data prowadzonych przez Jennifer Widom,
profesor informatyki i dziekan Wydziału Inżynierii Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii.
Profesor Widom polskim studentom
znana jest jako współautorka dwóch
podręczników z dziedziny baz danych:
„Podstawowy kurs systemów baz danych” oraz „Systemy baz danych. Kompletny podręcznik”. Uznanie na świecie
zdobyła również jako prekursorka certyﬁkowanych, otwartych kursów online
(Massive Open Online Course, MOOC) z
dziedziny baz danych. Swój roczny urlop
naukowy 2016/2017 poświęciła na serię
wykładów dla studentów organizowanych na zaproszenie kilkunastu
uczelni na całym świecie. Wśród krajów
takich jak Tajlandia, Indie, Peru, Meksyk,
Polska była pierwszym i aktualnie jedynym europejskim przystankiem na
trasie podróży profesor Widom. Jej
wizytę zorganizował Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej (EEIA PŁ)
oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE w Łodzi.

Obecność koła RESET nie umknęła
uwadze profesor Widom. Tak pisze o nas
na oﬁcjalnym proﬁlu Professor Widom's
Instructional Odyssey: „When I needed
to compress my Poland visit from two
locations to one, this dedicated group
decided to hire a bus and get up at 4:00
AM to join the Big Data short-course in
Łódź” oraz na blogu: “Before I took the
dean position I had planned to spend a
full week in Poland, visiting the
University of Bielsko-Biała along with
Łódź. To help alleviate the disappointment when my stay got compressed to just one stop, I suggested that

folks from Bielsko-Biała could travel to
Łódź and join the program there”.
Nasza podróż oraz noclegi w Łodzi zostały sﬁnansowane z funduszu utworzonego przez the Very Large Data Bases
(VLDB) Endowment na rzecz obsługi trasy wykładów profesor Widom. Koszulki,
w których wystąpiliśmy, podarowała
ﬁrma Nav 24. Dziękujemy również dziekanom WBMiI profesorowi Jackowi Nowakowskiemu i doktorowi Jackowi Rysińskiemu za wsparcie organizacyjne!
Więcej zdjęć można zobaczyć na facebookowym proﬁlu ResetATH.
(Joanna Gancarczyk)

HORYZNOT

NA WĘGRZECH

Ponad 120 osób wzięło udział
w marcowym wyjeździe do malowniczej stolicy Węgier, w ramach
aktywności Koła Naukowego HORYZONT. Po jesiennych wyprawach do
Wiednia i Pragi był to trzeci zagraniczny wyjazd studentów ATH (w tym
roku akademickim) realizowany w ramach projektu „Jedna Europa – wiele
stolic”.
Wspólną przygodę rozłożyliśmy tym razem na dwie kolejne soboty, wyjeżdżając z Bielska-Białej już o czwartej nad
ranem. Droga przez Czechy i Słowację
minęła bardzo szybko i już przed południem mogliśmy podziwiać majestatyczną panoramę Budapesztu spod
murów Cytadeli na Wzgórzu Gellerta.
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STUDENCI
Następnie przyszedł czas na spacery
wąskimi i zabytkowymi uliczkami starej
Budy – zobaczyliśmy całe Wzgórze
Zamkowe z Basztą Rybacką i kościołem
św. Magdaleny, Katedrę św. Macieja,
Bramę Wiedeńską czy Pałac Prezydencki.
Kolejnym etapem poznawania Budapesztu był ponadgodzinny przemarsz
przez centrum nowego miasta – aż na
Plac Kossutha, pod gmach węgierskiego
parlamentu. Studenci mieli okazję
przejść przez słynny Most Łańcuchowy,
zobaczyć handlową ulicę Vaci, czy też
zerknąć na zabudowania sławnej amba-

sady amerykańskiej, gdzie swego czasu
przez piętnaście lat ukrywał się przed
komunistami pr ymas Węgier. Nie
zabrakło także czasu na zwiedzanie
okolic Bazyliki św. Stefana, Opery
Narodowej i Reduty – kończąc przygodę
na rozłożystym Placu Bohaterów, pod
Pomnikiem Milenium. Do Bielska-Białej
wróciliśmy tradycyjnie około północy:
zmęczeni, ale bardzo zadowoleni, z pamiątkami, setkami zdjęć i wspomnieniami ujawnianymi natychmiast na portalach społecznościowych. Serdecznie
zapraszamy na wyprawy organizowane
przez Koło Naukowe HORYZONT. W tym

roku akademickim planujemy jeszcze
kilkudniowy majowy wyjazd do Lwowa,
dwudniowe letnie eskapady do miast
czeskich (Ołomuniec, Kutna Hora, Praga) oraz austriackich (Wiedeń i Melk)
oraz wyjazd do słowackiej Bratysławy.
Warto zaznaczyć, że dla wielu naszych
studentów wycieczki z Horyzontem stają się okazją do pierwszego zagranicznego wyjazdu w życiu. Po więcej informacji prosimy sięgać na stronę Koła
Naukowego.
(dr Maciej Kalarus
opiekun Koła)

SUKCES ŻEGLARZY
Z ATH PODCZAS
OTWARCIA
SEZONU REGATOWEGO
W POLSCE

(www.polishmatch.pl)

W dniach 1-2 kwietnia 2017 r.
w Rybniku odbyły się pierwsze w tym
sezonie regaty żeglarskie PolishMatch Tour AcademyCup. Dzięki
uprzejmości organizatora mogła
w nich wziąć udział reprezentacja
Akademii Techniczno-Humanistycznej. Zawody były zaliczane do cyklu
PolishMatch Tour i uwzględniane
w światowej klasyﬁkacji sterników
biorących udział w regatach meczowych ISAF. Zawody w formule Match
Racing składają się z serii krótkich
biegów, w których walczą przeciw
sobie 2 zespoły.
W odróżnieniu od regat ﬂotowych są to
więc pojedynki 1 na 1. Potyczki te
wymagają bardzo dobrego opanowania
łodzi, znajomości przepisów i taktyki.
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Jachty biorące udział w takich biegach
walczą bardzo blisko siebie, starając się
na przeciwniku wymusić błąd, powodujący przyznanie mu kary. Zderzenia łódek są więc dość częste. Sędziowanie regat odbywa się z wody i wszelkie spory
są rozstrzygane natychmiastowo. Formuła tych regat jest zupełnie inna niż to,
co do tej pory znali żeglarze z ATH
z regat ﬂotowych. Na szczęście dla nich
udział w regatach obejmował również
dzień treningowy pod okiem instruktora
Pana Maćka Cylupy. Zespoły biorące
udział w imprezie były bardziej doświadczone od ekipy ATH, jednak udział
naszych żeglarzy w jesiennej rundzie Ligi
Regatowej i znajomość łódek , na
których odbywały się regaty, spowodowały, że nie były to duże różnice. Za-

łogi reprezentowały więc dość podobny
poziom. W niedzielę udało się rozegrać
tzw. Round Robin, czyli dwie serie
biegów każdy z każdym. Walka o miejsce na podium trwała do samego końca.
W ostatnim biegu prowadzenie zmieniało się przy każdej boi wyznaczającej
trasę. Załoga ATH miała więcej szczęścia
i dwa podmuchy wiatru pozwoliły jej
wyjść na prowadzenie na ostatniej
prostej.
Zwycięstwo w tym biegu spowodowało,
że nasza reprezentacja zajęła 2. miejsce
w swych pierwszych regatach matchracingowych, co było bardzo miłą niespodzianką dla naszych żeglarzy, którzy
na zawody wybrali się przede wszystkim
po to, by zdobyć doświadczenie.
(Paweł Fałat)

STUDENCI

SIATKARZE ATH NAJLEPSI W AKADEMICKICH MISTRZOSTWACH ŚLĄSKA

Zdjęcia: www.mlodaliga.pl

Pierwszy raz w historii akademickich rozgrywek siatkarzy nasza
uczelnia była organizatorem ﬁnału
Akademickich Mistrzostw Śląska.
W hali widowiskowo-sportowej pod
Dębowcem spotkały się cztery najlepsze drużyny akademickie wyłonione
w drodze eliminacji rozpoczętych
jeszcze w październiku 2016 roku.
Do Bielska przyjechały zespoły
Politechniki Gliwickiej, Uniwersytetu
Śląskiego i PWSZ Racibórz. 21 marca
rozegrano mecze ½ ﬁnału pomiędzy:
ATH i UŚ Katowice, Politechniką Gliwicką
oraz PWSZ Racibórz. Oba spotkania
zakończyły się wynikiem 2-0 dla ATH i
Politechniki Gliwickiej, zespołów
uznawanych za faworytów tego ﬁnału,
ponieważ wygrały wcześniej swoje
grupy eliminacyjne. Finał pomiędzy
siatkarzami naszej uczelni i Gliwic był
powtórką zeszłorocznego meczu o
pierwsze miejsce, lecz tym razem to
bielszczanie zdobyli złote medale.
Wszystkie cztery zespoły zakwaliﬁkowały się do ½ ﬁnału Akademickich
Mistrzostw Polski, gdzie spotka sie 16
najlepszych drużyn z czterech województw.
Wyniki bielskiego Finału:
ATH- UŚ Katowice 2-0, Politechnika

Gliwicka – PWSZ Racibórz 2-0, Mecz o 3
miejsce PWSZ Racibórz – UŚ Katowice 20, Mecz o 1 miejsce ATH – Politechnika
Gliwicka 2-0.
Klasyﬁkacja końcowa: 1. ATH BielskoBiała, 2. Pol. Śl. Gliwice, 3. PWSZ Racibórz, 4. UŚ Katowice, 5. ŚUM Katowice, 6.
Pol. Śl. Katowice, 7. WSB Dąbrowa Górnicza, 8. WSZOP Katowice, 9. WST Katowice.
Siatkarze potwierdzili w tym roku, że od
lat zaliczają się do ścisłej czołówki Akademickich Mistrzostw Śląska:
2017 rok: 1. miejsce

2016 rok: 2. miejsce
2015 rok: 4. miejsce
2014 rok: 2. miejsce
2013 rok: 4. miejsce
2012 rok: 2. miejsce
2011 rok: 1. miejsce
2010 rok: 5. miejsce
2009 rok: 5. miejsce
2008 rok: powstanie Drużyny ATH
Siatkarze ATH występują równocześnie
w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski
Młodej Plus Ligi.
(Paweł Gradowski)
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KULTURA

MEDAL „ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS” DLA
DYREKTORA CHÓRU ATH PROF. AM DR. HAB. JANA BOROWSKIEGO
Najważniejszym w Polsce odznaczeniem w dziedzinie kultury przyznawanym przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego – brązowym medalem „Zasłużony Kulturze
Gloria Artis” został uhonorowany na
wniosek starosty bielskiego prof. AM
dr hab. Jan Borowski, dyrektor Chóru
Akademii Techniczno-Humanistycznej. Odznaczenie to nadawane jest
osobom szczególnie wyróżniającym
się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub
ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.
Wręczenie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej podczas
spotkania starosty bielskiego Andrzeja
Płonki i przewodniczącego Rady Powiatu Jana Borowskiego ze środowiskiem
kultury.
Jan Borowski ukończył Wydział Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie dyrygentury
prof. Jana Wojtachy oraz Podyplomowe
Studium Emisji Głosu przy Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy. W 2014 roku
na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka
Chopina w Warszawie otrzymał tytuł
doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Obecnie profesor nadzwyczajny na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej w Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu.
Założył i prowadził Chór Szkoły Podstawowej w Rudzicy, Żeński Zespół
Wokalny Gminnego Ośrodka Kultury
w Rudzicy oraz Chór ATH w BielskuBiałej, który zdobył 62 nagrody, w tym:
11-krotnie Grand Prix, a 8-krotnie Grand
Prix w festiwalach o charakterze
międzynarodowym. Prof. AM dr hab. Jan
Borowski od 2012 r. jest członkiem
komisji artystycznej Międzynarodowego Festiwalu Chórów, odbywającego się
w Hiszpanii, a od 2015 członkiem Akademii Fonograﬁcznej, przyznającej nagrody Fryderyka. Jest zapraszany jako
juror polskich i międzynarodowych
festiwali chóralnych. Prowadzi warsztaty
chóralne dla polskich i polonijnych
chórów.
(R)
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PROF. ATH CARLOS FERNANDO DIMEO ALVAREZ
NAGRODZONY ZA ESEJ TEATRALNY 2016

KULTURA
24 lutego w Galerii Akademickiej
ATH odbyło się spotkanie w związku
z otrzymaniem przez prof. ATH dr.
hab. Carlosa Fernando Dimeo Alvareza Nagrody za Esej Teatralny 2016
przyznawanej przez Narodową Kompanię Teatralną Wenezueli oraz Ministerstwo Kultury Wenezueli. Wyrazy
uznania przekazał osobiście ambasador Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce Luis Gomez Urdaneta.
Uczestnicy spotkania, głównie studenci
ﬁlologii hiszpańskiej, mieli okazję
wysłuchać nagrodzonego wykładu,
który prof. ATH Carlos Fernando Dimeo
Alvarez z Katedry Iberystyki wygłosił po
przyjęciu oﬁcjalnych gratulacji od ambasadora oraz prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Humanistyczno-Społecznego dr Justyny Wojciechowskiej. Prof. ATH dr. hab. Carlos
Fernando Dimeo Alvarez jest opieku-

nem Koła Naukowo-Teatralnego “KurtynA”. Na swoim koncie aktorzy mają
spektakl, który został bardzo wysoko
oceniony - „Wesele” autorstwa Antonie-

go Czechowa. W maju, w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, premierę miało
nowe przedsięwzięcie koła “KurtynA” sztuka pt. „Antygona” José Watanabe.
(R)

WYSTAWA
KOLEKCJONERSKA
W GALERII ATH
16 grudnia w Galerii Akademickiej
ATH odbył się wernisaż kolekcjonerskiej wystawy malarstwa. Zaprezentowane dzieła malarskie pochodzą z kolekcji Galerii Sztuki TO TU.
Wystawę otworzył rektor ATH prof.
Jarosław Janicki. – Biorąc pod uwagę
nazwiska artystów i ich dzieła, nie
dziwi tytuł wystawy, który brzmi
„Kryterium gęsiej skórki” – mówił
rektor podczas wernisażu. Kurator
Galerii Akademickiej prof. ATH dr
hab. Ernest Zawada oraz bielski
antykwariusz Grzegorz Bury przybliżyli uczestnikom ideę wystawy oraz
twórczość prezentowanych artystów.
Jan Cybis, Jacek Malczewski, Stanisław
Kamocki, Emil Krcha – to nazwiska
wielkich twórców polskiego malarstwa,
ale na wystawie można także zobaczyć
równie ciekawe dzieła: Ignacego Bieńka,
Józefa Hołarda, Ilony Krieser, artystki
znanej bielszczanom z muralu „Kozica
tatrzańska”, czy kuratora Galerii Akademickiej ATH prof. ATH Ernesta Zawady.
W części promocyjnej prezentowane
były prace członków Koła Fotograﬁcznego FOCUS.
(R)
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SZTUKA ZAINSPIROWANA BESKIDZKIM PEJZAŻEM
W marcu Galeria Akademicka ATH
zaprezentowała prace malarskie
powstałe podczas cyklicznie odbywających się plenerów organizowanych
pod hasłem „Śladami beskidzkich
integracji sztuki”. Uroczysty wernisaż
wystawy odbył się 27 lutego br.
z udziałem inspiratora plenerów, właściciela galerii sztuki współczesnej
w Istebnej Jana Kukuczki, komisarza
plenerów artysty Stanisława Mazusia,
przedstawicieli władz państwowych
i samorządowych, a także przedstawicieli środowisk: gospodarczego
i biznesowego.
- Mamy okazję zapoznać się z niezwykłą
kolekcją sztuki, która odzwierciedla zachwyt beskidzkim krajobrazem, szczególnie tym z terenu Trójwsi Beskidzkiej.
Ta wystawa wpisuje się w naszą współpracę z instytucjami kultury w regionie –
mówił rektor prof. Jarosław Janicki podczas otwarcia wystawy.
O pięknie i wyjątkowości Beskidu Śląskiego wspomnieli także: kurator wystawy prof. ATH dr hab. Ernest Zawada kurator Galerii Akademickiej ATH oraz
komisarz plenerów Stanisław Mazuś.
W beskidzkie klimaty wprowadził gości
występ kapeli góralskiej „Zwyrtni”.
Część artystyczną wernisażu dopełnił
występ ukraińskich solistek, a nad całością czuwał konferansjer Maciej Szczawiński - redaktor Polskiego Radia Katowice.
(R)

500 LAT
REFORMACJI
4 kwietnia w Galerii Akademickiej
ATH została otwarta wystawa rzeźby
prof. Jana Hermy. Ekspozycję pod patronatem Adriana Korczago – biskupa
diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego RP przygotowano w związku z jubileuszem 500lecia Reformacji. Protestantyzm wywarł znaczny wpływ na pejzaż kulturowy Bielska i Białej. W mieście, gdzie
mieści się siedziba diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, stale doświadczamy
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obecności społeczności ewangelików,
a także odnajdujemy ślady ich znaczącej działalności w przeszłości –
mówił rektor ATH prof. Jarosław Janicki podczas otwarcia wystawy.
O duchowym aspekcie prezentowanych
prac mówił ks. bp Adrian Korczago,
zwracając uwagę na umieszczoną
w centralnym miejscu rzeźbę pt. „Ukrzyżowanie - Quo Vadis”. Zaaranżowane
przez samego artystę kameralne rzeźby
zdają się mieć szczególne znaczenie
w aspekcie tematyki pasyjnej podejmującej zagadnienia Męki i Zmartwychwstania Pańskiego.
„Małe formy rzeźbiarskie”, jak mówi
o swoich pracach prof. Herma, przedstawiają doskonale uchwycony w statycznej formie, ale pełnej wdzięku, moment ruchu – wznoszenia („Uskrzydlone”) lub upadku („Ikar”). Metaforyczna wymowa małych form pozostaje
w pamięci, a ich walory estetyczne sprawiają, że wśród wielu komentarzy uczestników wernisażu pojawiały się i takie
o chęci posiadania jednej z prac na własność.
Kuratorem wystawy oraz inicjatorem
zorganizowania wystawy wpisującej się

w kalendarz wydarzeń obchodów 500lecia reformacji był prof. ATH dr hab.
Ernest Zawada - kurator Galerii Akademickiej ATH.
Wernisaż uświetnili swoją obecnością:
prof. Jan Herma, ks. dr Adrian Korczago –
bp diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego RP, biskupi seniorzy: ks. Paweł Anweiler i ks. Jan
Szarek, Zbigniew Michniowski – pełno-

mocnik prezydenta miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju, Jerzy Pieszka –
naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki UM
w Bielsku-Białej, Agata Smalcerz –
dyrektor Galerii Bielskiej BWA, prof.
Michał Kliś – były rektor ASP w Katowicach oraz Jerzy Polak – były dyrektor
Muzeum w Bielsku-Białej.

STUDENCI ATH DOPINGOWALI MATURZYSTÓW
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4 maja, w ramach kampanii
#StudiujNaATH, studenci reprezentujący Samorząd Studencki Akademii
Techniczno-Humanistycznej odwiedzili tegorocznych maturzystów w
wybranych szkołach tuż przed rozpoczynającym się egzaminem dojrzałości. Studenci bielskiej ATH postanowili wesprzeć w ten ważny dzień
swoich przyszłych kolegów.
Podczas wizyty w szkołach rozmawiali z maturzystami, wspierali ich
dobrym słowem oraz wręczali zestawy niezbędnych materiałów potrzebnych podczas wszystkich egzaminów maturalnych. Szczerze zapewniali, że matura to nic w porównaniu
z pierwszą sesją.
Kampania #StudiujNaATH to akcja promująca studiowanie w Akademii oraz
kontynuowanie kariery zawodowej w
Bielsku-Białej. Studia otwierają nową
ścieżkę kariery pozwalającą na zdobycie
wiedzy i doświadczenia potrzebnych do
podjęcia pracy w wymarzonym zawodzie. Studia w bielskiej uczelni, której
jednym z zadań jest sprostanie wymaganiom lokalnego środowiska gospodarczego, są dla absolwentów szansą
rozwoju na rynku pracy. Nacisk położony na podnoszenie jakości kształcenia
oraz współpracę ze środowiskiem gospodarczym daje studentom rozpoczynającym pracę możliwość podjęcia
kariery w Bielsku-Białej – kariery w górach (www.karierawgorach.pl).
W ramach kampanii realizowana będzie
reklama #StudiujNaATH na portalu
społecznościowym facebook.pl, której
celem będzie przekierowywanie kandydatów na studia na strony poszczególnych wydziałów celem uzyskania niezbędnych informacji o kierunkach studiów oraz działalności kół naukowych
i organizacji studenckich.
(Paweł Dzierza)

WYDAWNICTWA ATH
Miłosz. Dyskursy /prof. ATH dr hab. Marek Bernacki, dr Angelika Matuszek/
Modelowanie lin, riserów i żurawi metodą sztywnych elementów
skończonych /dr inż. Łukasz Drąg/
Finanse przedsiębiorstw w erze globalnego ryzyka /prof. ATH dr hab. Dariusz
Michalski, Maciej Skudlik/
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