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AKADEMICKIE FORUM HUMANISTYCZNE

Na początku Nowego Roku ukazuje się 37. numer uczelnianego pisma
Akademia. Czas od ostatniego wydania obﬁtował w szereg ciekawych
i istotnych dla nas wydarzeń. Prezentujemy to, co ważne z perspektywy
życia Uczelni, wskazując jednocześnie na szerokie kontakty
i współpracę z instytucjami: administracji publicznej, biznesowymi oraz
kulturalnymi naszego regionu.
Wiemy, jak bardzo ważne jest podejmowanie wspólnych działań
zarówno w procesie wdrażania innowacyjnych rozwiązań, jak i w kontekście podejmowania inicjatyw społecznych. Między innymi o potrzebie takiej współpracy, podczas inauguracji roku akademickiego
w Akademii Techniczno-Humanistycznej, mówiła dr Anna Budzanowska, dyrektor generalny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
przedstawiając najważniejsze kwestie projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym ,tzw. Ustawy 2.0.

CZYSTE BESKIDY

ŚWIĄTECZNY WIEDEŃ

Ponieważ dla rozwoju Uczelni najważniejsza jest nauka i badania
naukowe, chcę pogratulować pracownikom naukowym, których
wnioski otrzymały doﬁnansowanie w ramach konkursów ogłaszanych
przez Narodowe Centrum Nauki. Aktywność naukowa dowodzi o potencjale i możliwościach pracowników Akademii, nawet wobec rosnących wymagań, które stają przed nami.
W dziedzinie badań naukowych możemy również pochwalić się
nagrodą w konkursie „Marka-Śląskie 2017”. Kapituła przyznała nagrodę
w kategorii Nauka Instytutowi Inżynierii Tekstyliów i Materiałów
Polimerowych Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej za szczególne osiągnięcia w zakresie produkcji grafenu.
Szanowni Państwo, pragnę złożyć Wam serdeczne życzenia wszelkiej
pomyślności w Nowym Roku 2018.

15

.................................................

16

.....................................................................

17

.........................................................................................................

18

NAUKA INNOWACJE BIZNES 2017
KONKURSY NCN

NOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ

......................................................................................

JUBILEUSZ PROF. KAZIMIERZA ROMANISZYNA
NAUKOWE KONTAKTY

..............................................

..............................................................................................

19
20
21

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W XXI WIEK ...........................................

22

ANGLIŚCI W ATH

........................................................................................................

23

.............................................................................................

24

500 LAT REFORMACJI

...................................

24

................................................................................................

25

.............................................................................................................

25

RETHINKING DIRECTIONS IN LANGUAGE TEACHING
PROGRAM TOPMINDS

.......................................

26

...............................................................................................

27

............................................................................................................

30

I KONFERENCJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
WYWIAD ABSOLWENT
PESTKI Z ARBUZA

POCZTÓWKA ZE ŚWIATA

...........................................................................................

32

...........................................................................................

33

........................................................................

34

................................................................................................

36

.....................................................................................................

38

TYDZIEŃ KULTURY AKADEMICKIEJ
ATH RUSZA DO AFRYKI
LWOWSKI HORYZONT

30

..........................................................
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INNOWACYJNY PROJEKT

Niewątpliwie ciekawie przebiegł dzień, podczas którego społeczność
akademicka spotkała się z Rafałem Sonikiem. Pretekstem do wizyty
sportowca i przedsiębiorcy było podpisanie umowy o współpracy
pomiędzy Akademią Techniczno-Humanistyczną a Gemini Park Sp. z o.
o. Ponadto, wspólne rozmowy doprowadziły do pomysłu stworzenia
tzw. „Miasteczka Innowacji”, czyli parku naukowo-rekreacyjnego
w rejonie Gemini Parku na terenach wzdłuż brzegów rzeki Białej. W tym
celu powołałem grupę inicjatywną, której zadaniem jest szczegółowe
opracowanie projektu tego przedsięwzięcia.
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AKADEMIA ZAINAUGUROWAŁA
ROK AKADEMICKI
10 października 2017 roku Akademia Techniczno-Humanistyczna zainaugurowała rok
akademicki 2017/2018. O godz. 8.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, pod
przewodnictwem biskupa Romana Pindla, odbyła się Msza św.

Główna uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 w Auditorium Maximum ATH. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością
zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: przedstawiciele
władz kościelnych, państwowych, wojewódzkich, samorządowych, rektorzy, prorektorzy i dziekani uczelni wyższych, a także
prezesi ﬁrm i przedstawiciele środowiska kulturalnego miasta
Bielska-Białej.
W wystąpieniu inauguracyjnym rektor poruszył ważne kwestie
związane m. in. z nowymi regulacjami prawnymi i prezentowaną we wrześniu Ustawą 2.0, nazywaną Konstytucją dla nauki,
podnoszeniem poziomu badań naukowych oraz współpracą
Akademii z otoczeniem zewnętrznym.
– W nadchodzącym roku Akademia staje przed szeregiem
nowych wyzwań i zadań. Realizację działań w obszarze
nowoczesnego kształcenia umożliwią dwa pozyskane w czerwcu przez naszą uczelnię projekty, doﬁnansowane z Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, których łączna wartość
to ponad półtora miliona złotych. Są to: projekt pt. Akademia
Kompetentnego Studenta, który będzie realizowany przez Biuro
Karier ATH, oraz projekt: Staż – startem do kariery inżyniera XXI
wieku, przygotowany przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki. Natomiast intensywne działania związane z włączaniem pracodawców w proces kształcenia połączone będą z internacjonalizacją oferty kształcenia.

W ostatnim roku zintensyﬁkowaliśmy i zacieśniliśmy współpracę z otoczeniem społecznym i gospodarczym naszego regionu,
czego efektem są liczne nowo podpisane umowy o współpracy.
Wydziały kontynuują także współpracę z wiodącymi ośrodkami
badawczymi i przedsiębiorstwami. Dołączyliśmy też do grona
uczelni należących do wspierającego innowacje i działalność
badawczą prestiżowego międzynarodowego programu Santander Universidades, który umożliwi wspieranie innowacyjnych badań naukowych i mobilności naukowców – mówił
rektor.
Po wystąpieniu rektora głos zabrała dr Anna Budzanowska,
dyrektor generalny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nawiązując do słów rektora, podkreśliła, jak ważne są
relacje uczelni ze środowiskiem lokalnym – biznesowym i samorządowym. Szczegółowo przedstawiła najważniejsze kwestie związane z projektem ustawy 2.0 dotyczące m. in. ścieżki
kariery naukowej, zmian w zasadach ewaluacji czy ﬁnansowania uczelni.
Głos zabrali zaproszeni goście: Jego Ekscelencja ks. bp Roman
Pindel, senator Andrzej Kamiński, wicewojewoda śląski Jan
Chrząszcz i prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult. W dalszej
części inauguracji prorektor ATH ds. nauki i ﬁnansów prof.
Iwona Adamiec-Wójcik przekazała informacje na temat listów
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gratulacyjnych, które z okazji inauguracji 2017/2018 otrzymała uczelnia. Tradycyjnie podczas inauguracji odbyła się
immatrykulacja studentów pierwszego roku. Poprowadził ją
prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. ATH dr hab.
Czesław Ślusarczyk. Wykład inauguracyjny pt. „Komórki macierzyste w medycynie regeneracyjnej” wygłosiła prof. dr hab.
n. med. Urszula Mazurek.
Listy gratulacyjne przekazali: prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, sekretarz stanu Stanisław Szwed, posłanka Mirosława
Nykiel, poseł Kazimierz Matuszny, prezydent Tychów, AGH w
Krakowie, Politechnika Wrocławska, Politechnika Rzeszowska,
Politechnika Opolska, Politechnika Białostocka, AMW w Gdyni,
UE w Krakowie, SUM w Katowicach, SUMII w Katowicach, SGH
w Warszawie, WSZOP w Katowicach, UTP Bydgoszcz, UP w Krakowie, UPJPII w Krakowie, Uniwersytet Zielonogórski, Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne, Regionalna Izba Gospodarcza w
Katowicach, RIG w Katowicach, ZUS.
(R)

NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW
I OSÓB ZASŁUŻONYCH DLA ATH
W ostatnim czasie odbyły się dwie uroczystości, podczas których rektor ATH prof. Jarosław Janicki wręczył nagrody i wyróżnienia za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej.
Podczas uroczystego Senatu 27 czerwca, w dniu Święta Akademii, wręczono wyróżnienia
i dyplomy oraz promocje doktorskie i habilitacyjne.
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Dyplomy otrzymali:
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
– stopień naukowy doktora habilitowanego:
dr hab. inż. Ireneusz Wróbel
– stopień naukowy doktora:
dr inż. Bartłomiej Będkowski
dr inż. Jacek Gogól
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
– stopień naukowy doktora habilitowanego:
dr hab. inż. Janusz Fabia
dr hab. Andrzej Jaguś
– stopień naukowy doktora:
dr inż. Ewelina Nowicka
dr inż. Konrad Sikora
Wydział Zarządzania i Transportu
– stopień naukowy doktora habilitowanego:
dr hab. inż. Lucyna Brzozowska

Wydział Humanistyczno-Społeczny
– stopień naukowy doktora habilitowanego:
dr hab. Aleksandra Banot
– stopień naukowy doktora:
dr Agnieszka Palion-Musioł
Wydział Nauk o Zdrowiu
– stopień naukowy doktora:
dr Michał Ćwiertnia
dr Tomasz Ilczak
dr Danuta Sternal
Była to również okazja do wręczenia odznaczeń państwowych.
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymali: dr hab.
Jolanta Szarlej, dr Joanna Skibska, prof. ATH dr hab. Marek
Bernacki oraz Janusz Rus. Medale wręczył wicewojewoda śląski
Jan Chrząszcz.
Odznaczenie „Zasłużony dla ATH” przyznawane rokrocznie
osobom i instytucjom, które w szczególny sposób przyczyniły

się do rozwoju Uczelni, otrzymali: prof. dr hab. Anna Węgrzyniak, prof. ATH dr hab. n. med. Monika Mikulska, mgr Małgorzata Fraś, prof. dr hab. Henryk Klama, prof. dr hab. inż. Stanisław Płonka, prof. dr hab. Tomasz Stępień, redaktor Jacek Kachel, Firma AF SEKO oraz Firma Astor.
Po raz pierwszy w historii Uczelni rektor przyznał szczególne
wyróżnienie: „Ambasador ATH”. Postanowił tym samym
wyróżnić osoby i jednostki, które z dużym zaangażowaniem
dbają o dobre imię i wizerunek Uczelni oraz rozsławiają
Uczelnię w Polsce i za granicą.
Wyróżnienia otrzymali:
- Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej pod dyrekcją
prof. AM dr hab. Jana Borowskiego, przewodniczący Chóru
ATH Zbigniew Kruczek,
- Galeria Akademicka ATH, której kuratorem jest prof. ATH dr
hab. Ernest Zawada,
- Koordynator Honorowy i Koordynator Główny XVIII

Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki prof. ATH dr hab. inż. Jan
Dzida,
- Koło Informatyczne „Reset” (dyplomy dla przewodniczącej
Koła Anny Gałuszki, opiekunów Koła dra inż. Tomasza
Garncarczyka, dra inż. Szymona Tenglera oraz studentów
Pawła Furdygiela, Piotra Mysiaka),
- Klub Żeglarski AZS Raksa (dyplomy dla: przewodniczącego
Koła Michała Stanisławskiego i opiekuna Koła dra inż. Pawła
Fałata),
- Drużyna BBTS Bielsko-Biała składająca się ze studentów
Akademii Techniczno-Humanistycznej (dyplomy otrzymali
wszyscy zawodnicy oraz trener i wiceprezes AZS Paweł
Gradowski).
Z kolei 21 listopada rektor wyróżnił pracowników Nagrodami
Rektora. W świetle planowanych zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym rektor podkreślał istotność pozyskiwania
funduszy na projekty badawcze, zarówno ze środków NCN,
NCBiR, jak i z funduszy unijnych. Dlatego też dużą grupę
nagrodzonych stanowili pracownicy, którzy pozyskali granty
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oraz realizują projekty naukowo-badawcze. Nagrody przyznano również za wybitne osiągnięcia publikacyjne (z wysokim
wskaźnikiem IF), awanse naukowe oraz aktywność na rzecz
Uczelni.
Lista wyróżnionych pracowników (awanse naukowe):
Stopień naukowy doktora habilitowanego:
1. dr hab. inż. Łukasz Drąg WZiT „Modelowanie lin, riserów i żurawi metodą sztywnych elementów skończonych”.
2. dr hab. Rafał Majzner WHS „Karol Szymanowski „We
mgłach” – album CD”.
3. dr hab. inż. Janusz Fabia prof. ATH WIMBiŚ „Formowanie
oraz wybrane aspekty nanostruktury włóknotwórczych
materiałów polimerowych w oparciu o badania termiczne i dyfrakcyjne”.
4. dr hab. Aleksandra Banot WHS „W rytmie księżyca. Problemy
tożsamości kobiecej w twórczości Marii Kuncewiczowej”.

Stopień naukowy doktora
1. dr Anna Michalik WNoZ „Czynniki ryzyka powikłań dostępów naczyniowych u chorych leczonych w oddziale intensywnej terapii”.
2. dr Danuta Sternal WNoZ „Czynniki ryzyka odleżyn u chorych
leczonych na oddziale opieki paliatywnej”.
3. dr Agnieszka Palion-Musioł WHS „Automatyczne odwieloznacznienie semantyczne wybranych czasowników ruchu 'salir' i 'entrar' w ujęciu zorientowanym obiektowo (Desambiguación semántica automática de los verbos seleccionados de
movimiento 'salir' y 'entrar' en el enfoque orientado a objetos)”.
4. dr Rafał Majka SJO „Krytyka nurtów socjalistycznych w poststrukturalistycznych teoriach kultury”.
5. dr Tomasz Ilczak WNoZ „Efektywność zastosowania teletransmisji EKG we wczesnej ocenie i kwaliﬁkacji pacjentów z
bólem w klatce piersiowej w działaniach zespołów ratownictwa medycznego Bielskiego Pogotowia Ratunkowego”.
6. dr Michał Ćwiertnia WNoZ „Skuteczność alternatywnej
metody kompresji klatki piersiowej zza głowy w czasie
resuscytacji krążeniowo-oddechowej”.
7. dr inż. Konrad Sikora WIMBiŚ „Zmienność parametrów
ﬁzykochemicznych opadów atmosferycznych i wód podziemnych płytko zalegających w rejonie Bielska-Białej”.
8. dr inż. Ewelina Nowicka WIMBiŚ „Niskotemperaturowe
kondycjonowanie osadu czynnego nadmiernego”.
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Pozyskanie grantu z NCN:
1. dr inż. Mirosław Kordos WBMiI „Metody ewolucyjne w selekcji danych”.
2. dr inż. Monika Basiura-Cembala WIMBiŚ „Mezomorﬁzm i kinetyka krystalizacji poliamidu 6”.
3. dr Anita Jarczok WHS „Twórczość autobiograﬁczna
imigrantów w Stanach Zjednoczonych w okresie od połowy
XIX wieku do końca XX wieku”.
4. dr Wioletta Pollok-Waksmańska WNoZ „Stan odżywienia
młodzieży wiejskiej”.
Pozyskanie grantu w programie POWER:
1. dr inż. Dorota Więcek WBMiI „Staż – startem do kariery inżyniera XXI wieku”.
2. mgr Izabela Konior Biuro Karier „Akademia Kompetentnego
Studenta”.
Realizacja projektu naukowo-badawczego:
1. dr hab. inż. Izabella Rajzer prof. ATH WBMiI “Warstwowe
podłoża wspomagające rekonstrukcję chrząstek nosa wytwarzane metodą druku przestrzennego i elektroprzędzenia”.
2. dr hab. inż. Ryszard Fryczkowski prof. ATH WIMBiŚ
„Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej przewodności
cieplnej zawierające grafen”.
3. dr inż. Wacław Brachaczek WIMBiŚ „Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej przewodności cieplnej zawierające
grafen”.
4. dr hab. inż. Jan Broda prof. ATH WIMBiŚ “Geotekstylia z surowców odnawialnych i tekstyliów odpadowych – nowa
mobilna technologia wytwarzania i nowe obszary zastosowania w budowlach hydrotechnicznych i drenażu”.
5. dr inż. Mariusz Kuglarz WIMBiŚ „Koncepcja produkcji kwasu
bursztynowego z biomasy lignocelulozowej z wykorzystaniem
odpadowego CO2”.
6. dr inż. Monika Rom WIMBiŚ „Fundusz Współpracy
Dwustronnej Programu Polsko-Norweska Współpraca
Badawcza NPolWool”.
7. dr inż. Wojciech Płowucha WBMiI „Geometrical Product
Speciﬁcation and Veriﬁcation as toolbox to meet up-to-date
technical requirements”.
8. dr hab. Katarzyna Żyminkowska prof. ATH WZiT „Crossborder Bees in V4 Countries – Building of Educational
Entrepreneurship Start-ups in V4 Group”.
Aktywność na rzecz Uczelni:
1. dr hab. Ernest Zawada prof. ATH WHS.
2. dr inż. Aleksander Moczała WBMiI.
3. mgr Ewa Sobiecka DNiWZ.
4. mgr inż. Marcin Giżycki ACI.
5. mgr inż. Robert Paprotny ACI.
6. mgr Kornelia Duława WNoZ.
Nagroda za wybitne osiągnięcia publikacyjne:
Najwyższy sumaryczny wskaźnik IF:
dr hab. n. med. Marek Kawecki prof. ATH WNoZ
Publikacja z najwyższym wskaźnikiem IF:
dr hab. inż. Klaudiusz Grübel prof. ATH WIMBiŚ
(R)
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OD MARZEŃ DO REALIZACJI – WIZYTA RAFAŁA SONIKA W ATH
8 listopada w obecności przedstawicieli mediów rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. Jarosław Janicki oraz prezes zarządu Gemini Park Sp. z o. o. Rafał Sonik
podpisali umowę o współpracy.

Uczelnia oraz Firma będą współpracowały między innymi w
zakresie wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych, w tym projektów realizowanych ze środków uzyskanych w ramach programów ﬁnansowanych ze środków UE.
Jednym z założeń jest stworzenie tzw. „Miasteczka Innowacji”,
czyli parku naukowo-rekreacyjnego w rejonie Gemini Parku na
terenach wzdłuż brzegów rzeki Białej aż do wysokości hotelu
Vienna.
Umowa obejmuje również działania skierowane do studentów,
które umożliwią im między innymi: realizację praktyk w
siedzibie Firmy, przygotowanie prac dyplomowych, których
tematy zostaną uzgodnione z Firmą oraz podjęcie pracy w
Centrum Handlowym Gemini Park Bielsko-Biała. Wizyta Rafała
Sonika związana była także z otwarciem Skweru Poetów –
nowej przestrzeni o charakterze kulturotwórczym, zaprojektowanej i wykonanej na terenie kampusu ATH, przed budynkiem
L. Fundatorem i mecenasem przedsięwzięcia jest Gemini Park
Bielsko-Biała. Otwarcie skweru było okazją do ogłoszenia konkursu, w wyniku którego wybrana zostanie osoba (poeta związany z Podbeskidziem), której postać zostanie w późniejszym
terminie uwieczniona w rzeźbie na symbolicznej ławeczce. Kapituła konkursu, w skład której wchodzą pracownicy Wydziału
Humanistyczno-Społecznego ATH oraz przedstawiciele Gemini Park Bielsko-Biała i Książnicy Beskidzkiej, zgłosiła następujące propozycje: Julian Przyboś, Mieczysław Stanclik, Stanisław Gola, Kazimiera Alberti.
– Konkurs zainicjowali humaniści z ATH, ale ciekawostką jest, że
wizerunek wybranego twórcy zostanie wykonany w technice 3D,
z nowoczesnych materiałów polimerowych i kompozytów. To
będzie coś, czego jeszcze w Polsce nie ma – mówił rektor ATH
prof. Jarosław Janicki.

– Budujemy doświadczenie we współpracy i uczymy się siebie
nawzajem. Mamy już za sobą, zakończony sukcesem, wspólny
projekt pod nazwą „Czyste Beskidy”. Kolejną wizytówką naszych
działań jest otwarty dziś Skwer Poetów. Mamy jednak przed
sobą dużo bardziej ambitny projekt społeczny, można
powiedzieć najbardziej ambitny, na jaki naszą wyobraźnię
obecnie stać, mianowicie stworzenie Miasteczka Innowacji.
Podmiot gospodarczy, lokalna władza i przede wszystkim
ośrodek naukowy, jakim jest tutaj Akademia TechnicznoHumanistyczna, mogą skonceptualizować i zrealizować projekt
niezwykle ciekawy. Chcemy, aby w Bielsku powstał bardzo
ważny ośrodek edukacyjny dla dzieci i młodzieży, wzorowany na
Centrum Nauki Kopernik czy na podobnych ośrodkach z
Amsterdamu, Londynu czy Chicago – mówił Sonik podczas
brieﬁngu prasowego.
O tym, że taka inicjatywa jest potrzebna, świadczy działający
przy Gemini Eko Park. W ostatnich miesiącach odwiedziło go
blisko 60 tys. osób – podkreślał przedsiębiorca. Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. Jarosław Janicki powołał grupę inicjatywną składającą się z wykładowców oraz
studentów, której zadaniem będzie przygotowanie projektu.
Zwieńczeniem wizyty było spotkanie w Auditorium Maximum
ATH. Ponad 300 studentów z zainteresowaniem słuchało
Rafała Sonika, który opowiedział o swoich wrażeniach i doświadczeniach z kilku edycji rajdu Dakar. Inspirujące dla
uczestników były na pewno odniesienia rajdowych, pustynnych zmagań do codziennego życia i namysłu nad tym, co
nas motywuje, bo – jak podkreślał zwycięzca Dakaru – w osiąganiu celów bardzo ważna jest relacja między wyzwaniem a
motywacją.
(R)
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BADANIA NAD GRAFENEM NAGRODZONE
W KONKURSIE „MARKA-ŚLĄSKIE 2017”

2 września, na terenie kompleksu Nowe Gliwice, odbyła się XXIII Gala Regionalnej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Podczas ważnej dla wielu środowisk uroczystości
wręczono nagrody w konkursie „Marka-Śląskie 2017”, w tym także statuetkę „Ambasador
Marka Śląskie”.
W kategorii „Nauka” kapituła konkursu przyznała nagrodę
Instytutowi Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej za
szczególne osiągnięcia w zakresie produkcji grafenu.

sadora Marka-Śląskie”. W wyniku głosowania Instytut uplasował się na trzecim miejscu, zdobywając 4 700 głosów czytelników „Dziennika Zachodniego”.

Uruchomienie przemysłowej produkcji grafenu płatkowego
najwyższej jakości, poprzedzone badaniami naukowymi,
wpisało się doskonale w ideę Konkursu, którego głównym
celem jest promocja województwa śląskiego, między innymi
w oparciu o jego atuty przemysłowo-gospodarcze i naukowe.

Kapitułę konkursu tworzą: Wojciech Saługa – przewodniczący
Kapituły, marszałek województwa śląskiego; Wiktor Pawlik –
wiceprzewodniczący Kapituły, prezes Regionalnej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach; Marek Twaróg –
redaktor naczelny „Dziennika Zachodniego”, Piotr Karmański –
dyrektor kreatywny Polskiego Radia Katowice; Tomasz
Szymborski – dyrektor redaktor naczelny TVP Katowice,
Wiesław Banyś – prezes zarządu Stowarzyszenia BiznesNauka-Samorząd „Pro Silesia”, Eugeniusz Budniok – kanclerz
Katowickiej Loży Business Centre Club, Tadeusz Donocik –
prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Andrzej
Karbownik – były rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Jan
Klimek – prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Katowicach, Marian Oslislo – profesor
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Marian Zembala –
dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

W ramach konkursu odbywał się również plebiscyt na „Amba-

(R)

Nagrodę odebrał rektor ATH prof. Jarosław Janicki. Warto
dodać, że prof. Janicki jest kierownikiem Instytutu Inżynierii
Tekstyliów i Materiałów Polimerowych ATH, w którym
prowadzone są badania nad grafenem. Materiał opracowany
w Instytucie pod przewodnictwem prof. ATH dr. hab. Ryszarda
Fryczkowskiego cieszy się dużym zainteresowaniem wśród
wielu ﬁrm, dzięki czemu Akademia w krótkim czasie ma szansę
stać się wiodącym producentem grafenu.
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WŁADZE REKTORSKIE W TURYNIE
Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej Akademii Techniczno-Humanistycznej był inicjatorem i organizatorem spotkania władz rektorskich ATH i Politechniki Śląskiej z władzami
dwóch wiodących badawczych ośrodków zlokalizowanych w Turynie: Centrum Badań Fiata (Centro Ricerche Fiat – CRF) oraz Politecnico di Torino.

W oﬁcjalnej wizycie, która miała miejsce w dniach 29-30
czerwca, wzięli udział: Rektor ATH prof. Jarosław Janicki, Prorektor ds. Nauki i Finansów ATH prof. Iwona Adamiec-Wójcik, a
także przedstawiciele władz Politechniki Śląskiej: Rektor prof.
Arkadiusz Mężyk oraz Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. Marek Pawełczyk.
Program spotkań obejmował zarówno prezentacje poszczególnych instytucji, jak również zwiedzanie laboratoriów
badawczych czy Innowacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości I3P.
Ponieważ współpraca pomiędzy ATH i Centro Ricerche Fiat w
Turynie oraz Politecnico di Torino trwa już wiele lat, głównymi
tematami podejmowanymi podczas rozmów w turyńskich
jednostkach były: kontynuacja współpracy naukowobadawczej oraz poszerzenie zakresu realizacji wspólnych
przedsięwzięć.
Współpraca z Politechniką Turyńską – jednym z największych i
najbardziej znanych uniwersytetów badawczych w Europie –
została sformalizowana już w 2008 r., kiedy ATH podpisało z

Politecnico ogólną umowę bilateralną. Podczas tegorocznej
wizyty Rektor ATH podpisał umowę dotyczącą szerszej
kooperacji, obejmującą dziedziny badań leżące w sferze
zainteresowań obu stron, jak np. realizacja międzynarodowych
projektów wspierających akademickie i zawodowe szkolenia
studentów, wymiana studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej czy organizacja wydarzeń instytucjonalnych
promujących kulturę naukowo-technologiczną oraz biznesową.
Natomiast Centro Ricerche Fiat w Turynie jest jednym z organizatorów, a także jurorem w organizowanym co roku Konkursie o Nagrodę FCA (wcześniej Konkursie o Nagrody Fiata), w
którym poza ATH biorą udział tylko 2 polskie uczelnie – jedną
z nich jest Politechnika Śląska, natomiast drugą – Politechnika
Warszawska. Dlatego też rozmowy w CRF były nakierowane na
kwestie wspólnych zainteresowań zarówno ﬁatowskiego
centrum badawczego szukającego nowych rozwiązań inżynieryjnych i motoryzacyjnych, jak również uczelni wyższych
kształcących przyszłych konstruktorów.
(Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej)
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ATH W PROGRAMIE
SANTANDER UNIVERSIDADES
Akademia Techniczno-Humanistyczna dołączyła do międzynarodowego programu
Santander Universidades, którym w Polsce zarządza Bank Zachodni WBK. Stosowne porozumienie zostało podpisane 21 czerwca.
– Cieszę się, że Akademia podpisując umowę z Santander
Uniwersitades dołączyła do grona renomowanych uczelni
wyższych w Polsce, które już podjęły taką współpracę. Dzięki
porozumieniu pracownicy naukowi i studenci Akademii zyskują
możliwość wielokierunkowego rozwoju – mówił rektor ATH
prof. Jarosław Janicki.

Przynależność do Santander Universidades jest dla polskich
uczelni wyznacznikiem prestiżu, a także świadczy o chęci
międzynarodowego rozwoju oraz wyróżnienia się w środowisku akademickim pod względem oferowanych możliwości
edukacyjnych. Santander Universidades tworzy bowiem sieć
współpracujących uniwersytetów na całym świecie.

Wspólne działania zakładają wzmocnienie ważnych dla
rozwoju społeczno-gospodarczego celów strategicznych,
m.in.:
· innowacyjności i przedsiębiorczości (rozwijanie kultury
przedsiębiorczości i innowacyjności);
· umiędzynarodowienia (stypendia zagraniczne, programy
wymiany i projekty międzynarodowe realizowane we
współpracy z uczelniami z innych krajów);
· cyfryzacji (wsparcie cyfryzacji i modernizacji, stosowanie
nowoczesnych technologii w procesie nauczania, kampusów
wirtualnych oraz tworzenie usług cyfrowych dla świata
akademickiego);
· zatrudnienia absolwentów (pomoc studentom w wejściu na
rynek pracy poprzez programy stypendialne dla stażystów).

– Wykorzystując nasze połączenia mamy okazję, aby jeszcze
mocniej promować Uczelnię i korzystać z osiągnięć cyfryzacji i
digitalizacji w zasięgu globalnym. Ważnym dla nas aspektem
jest także wsparcie przy tworzeniu start-upów, a także pomoc w
podniesieniu współczynnika zatrudnialności studentów poprzez
umożliwianie im realizacji staży zarówno w placówkach Banku,
jak i w przedsiębiorstwach naszego regionu, współpracujących z
Bankiem. Uczelnia może liczyć na to, że będzie beneﬁcjentem
działania w tych obszarach – zapewniał dyrektor Departamentu Santander Universidades.
Umowę podpisali: reprezentujący Uczelnię – rektor ATH prof.
Jarosław Janicki oraz reprezentujący Santander Universidades
– dyrektor Departamentu Santander Universidades Tomasz
Mielniczuk.
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WSPÓŁPRACA Z POWIATEM BIELSKIM
Wspólna realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo-rozwojowych
oraz działania na rzecz realizacji partnerskich projektów współﬁnansowanych ze środków
krajowych i budżetu Unii Europejskiej to główne założenia porozumienia podpisanego 23
czerwca pomiędzy Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej a Powiatem
Bielskim.
Porozumienie podpisane przez rektora ATH prof. dr. hab.
Jarosława Janickiego i starostę bielskiego Andrzeja Płonkę
zakłada również organizowanie praktyk dla studentów
Akademii, a także współpracę w zakresie wypracowania
naukowych metod i ekspertyz pod kątem skutecznego
wpływania na rozwiązywanie występujących na terenie
powiatu problemów.
W podpisaniu umowy uczestniczyli także: przewodniczący
Rady Powiatu Bielskiego dr hab. Jan Borowski, prof. AM,
członek Zarządu Powiatu Bielskiego Stanisław Pięta,
pełnomocnik Zarządu ds. Oświaty Powiatu Bielskiego Zoﬁa
Jonkisz oraz prorektor ATH ds. nauki i ﬁnansów prof. dr hab.
n. t. Iwona Adamiec-Wójcik.
(R)

STATUS ZAWODOWY ABSOLWENTÓW
Jak pokazuje raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadzony w
ramach systemu monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych (ELA),
spośród uczelni państwowych na terenie woj. śląskiego absolwenci Akademii TechnicznoHumanistycznej należą do ścisłej czołówki. Według wyników raportu w gronie
absolwentów znajdujących pracę najszybciej znajdują się absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Akademii Techniczno-Humanistycznej.
Z raportu dotyczącego 1172 absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej, którzy uzyskali dyplom w 2015 r. (studia
I stopnia): 80% pracujących etatowo szukało pierwszej pracy
na umowę o pracę do 6 miesięcy, a w tym 60% do 2 miesięcy. Z
raportu dotyczącego 461 absolwentów, którzy uzyskali
dyplom w 2015 r. (studia II stopnia): 80% pracujących etatowo
szukało pierwszej pracy na umowę o pracę do 5 miesięcy od
ukończenia studiów, a w tym 60% znalazło pracę od zaraz
(bądź pracowało już podczas studiów).
Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych
uznawane są za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia.
Głównym źródłem informacji systemowych są dane administracyjne pochodzące z rzetelnych źródeł – systemu Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on, czyli
systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego
pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program badań, na podstawie których monitoruje się losy

absolwentów Uczelni, realizuje także Biuro Karier Akademii
Techniczno-Humanistycznej. Ostatnie dane są bardzo
zadowalające. Analiza losów absolwentów rocznika 2015
wszystkich wydziałów wykazała, że ponad 80% badanych
posiada status: pracujący, z czego 39 % podjęło pracę już
podczas studiów. Liczną grupę stanowią absolwenci, którzy
podjęli pracę w okresie od 1-3 miesięcy od uzyskania dyplomu.
Ankieta Biura Karier bada również motywacje i czynniki, które
zdecydowały o wyborze Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i kierunku studiów. Okazuje się, że wśród
argumentów decydujących o wyborze Uczelni przeważają:
bliskość miejsca zamieszkania, uzyskanie kwaliﬁkacji
zawodowych oraz ciekawa oferta edukacyjna. O wyborze
kierunku przesądza najczęściej zainteresowanie wybranym
kierunkiem oraz większe szanse na znalezienie pracy po
wybranym kierunku.
(R)
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NOWOCZESNE LABORATORIA INFORMATYCZNE REKORD SI
Firma REKORD SI – producent systemów informatycznych dla przedsiębiorstw i urzędów,
wieloletni partner Akademii Techniczno-Humanistycznej, powołała do istnienia Centrum
Badawczo-Rozwojowe. W uroczystym otwarciu Centrum, które odbyło się 6 października,
uczestniczyli: rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki, prorektor ds. nauki
i ﬁnansów prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik oraz prof. dr hab. inż. Józef Matuszek.
– Przedsiębiorstwo Rekord SI od początku swojej działalności
ściśle współpracuje z naszą uczelnią. Wspólnie organizujemy
praktyki i staże studenckie, system REKORD.ERP (zintegrowany
system do zarządzania) jest wykorzystywany na zajęciach.
Firma Rekord brała też czynny udział w konsultacjach procesu
dydaktycznego podczas uruchamiania przez Akademię
kierunku informatyka oraz opiniowała program studiów
magisterskich w 2015 roku. Nasi pracownicy naukowo-dydaktyczni współpracują z przedsiębiorstwem jako eksperci i konsultanci, a w bieżącym roku akademickim prowadzony jest
wspólny, wysoko oceniony w skali kraju projekt grantowy
STARTER, w ramach którego studenci realizują projekt IT na
zlecenie ﬁrmy – mówił rektor podczas uroczystego otwarcia.
W swoim wystąpieniu rektor nawiązał także do współpracy w
obszarze sportu. Prof. Józef Matuszek przybliżył z kolei
specyﬁkę działań badawczo-naukowych podejmowanych
wspólnie przez Firmę REKORD SI oraz Katedrę Inżynierii
Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki ATH.
Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego REKORD SI daje
szansę wzmocnienia dotychczasowej współpracy.
– Mam nadzieję, że wspólnie wyznaczać będziemy nowe
kierunki innowacyjnego rozwoju w regionie. Warto podkreślić,
iż działalność przedsiębiorstwa wpisuje się zarówno w
Regionalne Inteligentne Specjalizacje, jak i Krajowe Inteligentne
Specjalizacje, w których także ogniskują się badania Akademii i
prowadzone przez nią projekty – podkreślał rektor.
(R)

WYKŁAD KRZYSZTOFA CZYŻEWSKIEGO
W środę 25 października w ramach Akademickiego Forum Humanistycznego odbyło się
niezwykłe spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim – polonistą, aktorem i instruktorem
teatralnym, pedagogiem, animatorem wydarzeń kulturalno-edukacyjnych i założycielem
Ośrodka "Pogranicze – kultur, sztuk i narodów" z siedzibą w Sejnach i Krasnogrudzie,
niedaleko byłej granicy polsko-litewskiej.
Krzysztof Czyżewski w swoim wystąpieniu, którego wysłuchało
liczne grono pracowników i studentów ATH, a także goście
przybyli spoza uczelni, skoncentrował się na kluczowych
pojęciach deﬁniujących pogranicze, takich jak czas, przestrzeń
i język. Opowiadał o swoim prawie 30-letnim doświadczeniu
budowania "tkanki łącznej" oraz symbolicznych mostów
między mieszkańcami Sejneńszczyzny, a także o mozolnym
odtwarzaniu utraconej mozaiki nacji, kultur i wyznań
współistniejących kiedyś na tym terytorium przed wybuchem
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drugiej wojny światowej. Prelegent podzielił się także swoimi
wrażeniami z pobytu na zagranicznych uczelniach, w tym
amerykańskich i włoskich, na które jest zapraszany jako
profesor wizytujący. Wspominał, że w uczelniach tych duży
nacisk kładzie się na obowiązkową edukację humanistyczną
i artystyczną.
Po wykładzie Krzysztof Czyżewski podpisywał swoją najnowszą książkę "Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei".
(prof. ATH dr hab. Marek Bernacki)

Z ŻYCIA UCZELNI

OGROMNY SUKCES AKCJI
„CZYSTE BESKIDY”

Inicjatywa „Czyste Beskidy” udowodniła, że prawdziwych miłośników gór i górskiej
przyrody jest naprawdę wielu. 20 października blisko 600 wolontariuszy wzięło udział w
akcji sprzątania masywu Szyndzielni. Projekt pod patronatem prezydenta Bielska-Białej
Jacka Krywulta zorganizowała Akademia Techniczno-Humanistyczną przy współpracy
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Partnerem merytorycznym akcji było Stowarzyszenie
Czysta Polska.
Organizatorzy podkreślają, że akcja miała przede wszystkim
charakter edukacyjny, który miał utrwalać w uczestnikach
nawyk niepozostawiania po sobie najmniejszych nawet śmieci
na górskich szlakach.
Rejestracja rozpoczęła się o godz. 8.00 na terenie kampusu
ATH. Wolontariusze zostali zaopatrzeni w pakiety startowe i
identyﬁkatory. Spod kampusu wszyscy zostali przewiezieni
darmowymi autobusami pod stację Kolei Linowej Szyndzielnia.
Zanim jednak ochotnicy wyruszyli oczyścić szlaki ze śmieci
pozostawionych przez pseudoturystów, na Szyndzielni w
ramach eventu „Spotkanie na szczycie” wspólnie spędzili czas
przy dźwiękach kapeli góralskiej. W budynku górnej stacji kolei
odbył się pokaz ﬁlmów górskich, a duże grono osób wzięło
udział w „Ekokonkursie” wygrywając ciekawe nagrody. Kon-

kurs poprowadzili główni inicjatorzy akcji „Czyste Beskidy”: dr
Maciej Kalarus oraz dr Robert Pysz z Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH.
Następnie, w świetnych humorach, przy doskonałej słonecznej
pogodzie, wolontariusze rozpoczęli najważniejszą część akcji,
czyli sprzątanie gór. 9 trasami schodzili do wyznaczonych
punktów, gdzie czekały kontenery na zebrane śmieci.
Na zakończenie, przed budynkiem L, na terenie kampusu ATH
odbyła się Biesiada Beskidzka przygotowana przez Samorząd
Studencki ATH.
Wszyscy, którzy wzięli udział w przedsięwzięciu, dawali wyraz
zadowolenia zarówno z samego udziału, jak i doskonałej
atmosfery, która panowała na każdym etapie akcji.
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Inicjatywa „Czyste Beskidy” nie odbyłaby się bez pomocy i zaangażowania współorganizatorów – Miasta Bielska-Białej,
ZIAD S.A, LOT Beskidy oraz partnerów: Gemini Park BielskoBiała, „Piekarnia Czader z Wilkowic”, Jan Nięzbędny, Jantar Sp.
z o.o., hunt-ﬁsh.eu, Śląska Organizacja Turystyczna, czek.it,

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Akademii Techniczno-Humanistycznej, Fundacja RECAL, Gospodarstwo Sadownicze MB, Gospodarstwo Sadownicze TB, ilovebb.pl.
(R)

WYKŁAD DRA TOMASZA ROŻKA
12 grudnia gościem Akademii Techniczno-Humanistycznej był dr Tomasz Rożek, znany
popularyzator nauki, autor książek, prowadzący program telewizyjny Sonda 2. Spotkanie
zorganizowała Biblioteka ATH zapraszając do udziału liczną grupę uczniów szkół
z Bielska-Białej i regionu.
Podczas popularnonaukowego wykładu pt. „Kosmiczne
technologie wokół nas” prelegent skoncentrował się na tych
wynalazkach, które choć opracowywane w laboratoriach
agencji kosmicznych, wykorzystywane są w codziennym życiu.
Wystarczy wymienić chociażby dobrze izolujące ciepło i hałas
pianki poliuretanowe, tomograf komputerowy, wszelkiego
rodzaju narzędzia bezprzewodowe – pierwotnie stworzone
dla programu Apollo, termoaktywną odzież czy powszechnie
dziś stosowany GPS.
Poruszone kwestie zainspirowały dyskusję po wykładzie, która
dotyczyła głównie roli polskiej nauki w badaniach kosmicznych. Jak podkreślał dr Rożek, mimo że nie posiadamy ogromnej agencji kosmicznej, możemy pochwalić się doskonałymi
naukowcami, którzy biorą udział w znaczących międzynarodowych projektach w dziedzinie badań kosmicznych.
(R)
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SPACER PO PRZEDŚWIĄTECZNYM
WIEDNIU
W przededniu świąt Bożego Narodzenia
pracownicy Akademii Techniczno-Humanistycznej odwiedzili słynącą z licznych
zabytków i przedświątecznych jarmarków
stolicę Austrii.
Kilkugodzinny pobyt w urokliwym centrum Wiednia poprzedzony był wizytą na wzgórzu Kahlenberg (przez niektórych
nazywanym polskim wzgórzem, za względu na postać króla
Jana III Sobieskiego) oraz w ogrodach cesarskiej rezydencji
Schönbrunn. Przed pałacem odbywa się jeden z bożonarodzeniowych jarmarków.
W centrum, spacerując po Mariahilfer Strasse, przez Dzielnicę
Muzeów uczestnicy dotarli na Plac Marii Teresy leżący
pomiędzy bliźniaczymi budynkami Muzeum Historii Sztuki i
Muzeum Historii Naturalnej. Tam można było wtopić się w
tłum odwiedzających i podziwiać kolejny na mapie wycieczki,
pachnący przyprawami, pomarańczami i obﬁtujący w
świąteczne ozdoby jarmark. Stąd blisko już było do kompleksu
pałacowego Hofburg i dalej do katedry św. Szczepana, skąd
każdy mógł udać się na przechadzkę gustownie udekorowanymi ulicami Wiednia. Wszyscy podziwiali imponujące
fasady kamienic, które poza swoim stałym historyzującym
kostiumem, przystrojone były w tym czasie w świąteczne
dekoracje. Ostatnim akcentem wycieczki była wizyta na
największym z wiedeńskich jarmarków - przy neogotyckim
budynku ratusza.

Atmosfera tego miejsca jest naprawdę wyjątkowa. Nie tylko
ilość i różnorodność upominków, czy serwowane kulinaria, ale
także architektoniczne otoczenie placu przy wiedeńskim Ringu
wraz ze świetlnymi iluminacjami na długo zostaną w pamięci
uczestników wyjazdu.
Pomysłodawcą i organizatorem wyjazdu był rektor Akademii
Techniczno-Humanistycznej prof. Jarosław Janicki, a przewodnikiem po wiedeńskich szlakach dr Maciej Kalarus, miłośnik Wiednia, opiekun Koła Naukowego Horyzont.
(R)
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RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
W ATH
19 października wizytę w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej złożył
Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. Prelekcji wysłuchało ponad 300
studentów.

Dr Adam Bodnar podkreślił, iż jego obecność w Akademii
wiąże się z pozytywną odpowiedzią Uczelni – w postaci kampanii „Dyskryminacja-Reakcja: Kalendarium Antydyskryminacyjne” – na jego apel o zwiększenie aktywności na rzecz otwartości środowiska akademickiego na różnorodność i wielokulturowość.
– W Akademii jak dotąd nie odnotowano aktów nietolerancji czy
zachowań rasistowskich w stosunku do studentów zagranicznych, natomiast wspomniana kampania miała również na
celu integrację pełnosprawnych studentów z ich niepełnosprawnymi rówieśnikami, co zresztą znalazło swoje odzwierciedlenie na studenckim muralu pod hasłem tolerancja
rozumiana jako wyciągnięta dłoń i wrażliwość na egzystencję
osoby niepełnosprawnej – mówił prorektor prof. ATH dr hab.
Czesław Ślusarczyk.
To podejście uwidacznia się w Akademii poprzez otwartość
struktur Uczelni na dialog i włączanie studentów niepełnosprawnych w różne formy współpracy, co zaowocowało m.in.
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wydawaniem przez Biuro Wsparcia Studentów elektronicznego Newslettera „EQUAL”.
Wspomniana wyżej wrażliwość może być też ujmowana, na co
zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, jako solidarność
międzypokoleniowa, która jest niezbędna w relacjach
młodszych pokoleń z seniorami. Taka możliwość pojawia się w
ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które niejednokrotnie prowadzone są przez wykładowców młodego pokolenia.
Podczas swojej prelekcji dr Bodnar podkreślał, iż uczelnie
wyższe, będąc swoistymi konglomeratami różnorodności z
uwagi na płeć, pochodzenie, stan zdrowia stanowią doskonałą
przestrzeń do dialogu oraz budowania społecznej odpowiedzialności. Jego wartki wywód odnoszący się do materii
prawnej i praktyki, a przede wszystkim bezpośredniość i swobodny tok wypowiedzi, ośmieliły studentów do zadania mu
wielu ciekawych i jakże istotnych pytań, a wykładowców do
cennych komentarzy.
(dr Marta Kołodziejczyk)

NAUKA

INNOWACJA SZANSĄ NA ROZWÓJ

Nie jest ważne to, gdzie znajduje się ośrodek akademicki; ważne jest to, czy pracują
i studiują w nim umysły otwarte na innowacje. Tak można sparafrazować słowa
wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Piotra Dardzińskiego wypowiedziane podczas
konferencji „Nauka Innowacje Biznes”, która odbyła się w Akademii TechnicznoHumanistycznej 4 grudnia.
Organizując konferencję Uczelnia stworzyła możliwość
wymiany doświadczeń i wiedzy na temat szeroko pojętej
współpracy między nauką a gospodarką. Przedstawiciele
środowisk: naukowego, biznesowego i samorządowego mogli
nie tylko wysłuchać cennych wystąpień ekspertów – w tym
wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Piotra Dardzińskiego, wiceminister rozwoju Jadwigi Emilewicz, Toma Zii
konsula ds. polityczno-ekonomicznych w Konsulacie Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie, Stanleya Kepki
konsultanta naukowego w dziedzinie rozwoju produktów
farmaceutycznych oraz Janusza Michałka prezesa Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale także wziąć udział w licznych dyskusjach.
Stworzenie korzystnych warunków współpracy na styku nauka
- biznes to jeden z priorytetów w podejmowanych obecnie
działaniach na rzecz rozwoju gospodarki. W tę strategię
wpisuje się między innymi już druga edycja konferencji „Nauka
Innowacje Biznes”. Dzięki niej, jak podkreśla rektor prof.
Jarosław Janicki, Akademia rozwija współpracę z otoczeniem
społeczno-gospodarczym regionu.

- To niebywała okazja, by pokazać jak dynamicznie rozwija się
region Bielska-Białej i Podbeskidzia. To też pokazanie, jak
inwestować w przyszłe innowacyjne technologie. Moim cichym
marzeniem jest, by prócz znanych powszechnie dolin, jak Dolina
Krzemowa, w Bielsku-Białej powstało wzgórze - Beskidzkie
Wzgórze Innowacyjnych Technologii – mówił rektor.
Kwestie dotyczące ułatwień prawnych, korzystnych zarówno
dla uczelni, jak i przedsiębiorstw omówił wiceminister Dardziński. Wskazał też na bardzo istotne elementy procesu
innowacyjnego, mianowicie: doktoraty wdrożeniowe oraz
umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego, co ułatwić ma
powołana przez ministra Gowina Narodowa Agencja Wymiany
Akademickiej.
- O ile potraﬁcie Państwo wykorzystać możliwości, jakie się
pojawiają, a są to możliwości, które likwidują bariery prawne,
a także możliwości kapitałowe, wielu inwestorów poszukuje
ciekawych projektów, i jeżeli będziecie Państwo rozwijać
ambitną naukę, to ten region może stać się mocnym napędem
gospodarki. Tym bardziej, że często potrzebujemy innowacji na
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poziomie przedsiębiorstwa, na przykład w projektowaniu
efektywnych zmian w procesie produkcji, czy doradztwa jak
wyjść z rynku lokalnego na rynek ogólnopolski lub wręcz
globalny. Ta konferencja jest bardzo dobrym przykładem na to,
jak zachęcać i mobilizować współpracę nauki z biznesem –
podkreślał wiceminister nauki.
Wiceminister rozwoju przybliżyła z kolei strategię wspierania
start-upów w ramach programu Start In Poland, na który
przeznaczono prawie 3 miliardy złotych, w większości z
funduszy europejskich. Program ma wspierać start-upy na
każdym etapie realizacji – od pomysłu przez rozwój do
internacjonalizacji. To największy tego rodzaju program w
Europie Środkowo-Wschodniej, adresowany również do
podmiotów zagranicznych.
Podczas konferencji odbyła się prezentacja studenckiego
projektu „Starter”, skierowanego do studentów kierunku
Informatyka Akademii Techniczno-Humanistycznej w BielskuBiałej, którego celem jest przetestowanie innowacyjnego
modelu współpracy na linii studenci - przedsiębiorcy.
Dużo popularnością cieszył się studencki Escape Room –
zaprojektowany i wykonany przez studentów Akademii
Techniczno-Humanistycznej.
Uczestnicy obrad mogli również wysłuchać wykładu na temat
teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ), który
poprowadził dr Sergey Yatsunenko oraz wziąć udział w
warsztatach z projektowania gier.
(R)

WNIOSKI Z ATH DOFINANSOWANE
W RAMACH KONKURSÓW NCN
W ogłoszonym w maju przez Narodowe Centrum Nauki konkursie „Miniatura” pięciu
pracowników naszej Uczelni otrzymało granty na badania naukowe. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców ze stopniem doktora, którzy w ramach otrzymanego doﬁnansowania mogą realizować takie działania jak np. wyjazdy na kwerendy, wyjazdy badawcze
czy konferencje.
W odróżnieniu od innych konkursów z oferty Centrum, nabór
wniosków w „Miniaturze” prowadzony jest w trybie ciągłym,
dlatego kilkanaście wniosków złożonych przez naukowców
z ATH wciąż czeka na ocenę.
Do tej pory z Akademii Techniczno-Humanistycznej zakwaliﬁkowały się następujące wnioski:
„Stan odżywienia młodzieży wiejskiej” na badania wstępne
– dr Wioletty Pollok-Waksmańskiej z Wydziału Nauk o Zdrowiu.
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„Metody ewolucyjne w selekcji danych” na badania wstępne – dr. inż. Mirosława Kordosa z Wydziału Budowy Maszyn
i Informatyki.
„Mezomorﬁzm i kinetyka krystalizacji poliamidu 6”
opracowany przez dr inż. Monikę Basiurę-Cembalę z Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH (uzyskawszy wysoką ocenę, na działania naukowe otrzymał aż 47
520 zł - maksymalnie na projekt można otrzymać 50 000 zł).

NAUKA
„Twórczość autobiograﬁczna imigrantów w Stanach
Zjednoczonych w okresie od połowy XIX wieku do końca
XX wieku” dr Anity Jarczok z Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH.
Dr A. Jarczok na realizację swojego działania badawczego
otrzyma 48 600 zł.
„Modelowanie układów wieloczłonowych o złożonej
strukturze kinematycznej z uwzględnieniem podatności
członów oraz zaawansowanych modeli tarcia do celów
analizy dynamiki i sterowania” dr. Andrzeja Urbasia z Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki.
Z kolei w jednym z ﬂagowych konkursów Narodowego
Centrum Nauki – w konkursie OPUS doﬁnansowanie otrzymał

wniosek grantowy dra Jakuba Jonkisza z Wydziału Zarządzania
i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej pn.
„Informacja, działanie i czterowymiarowo stopniowalna
świadomość w kontekście aktualnych dyskusji dotyczących miar, funkcji i mechanizmów świadomości”.
Konkursy OPUS i PRELUDIUM NCN rozstrzygnęło już po raz
trzynasty. Naukowcy otrzymają niemal 430 mln zł na badania
podstawowe. W obu konkursach złożono łącznie 3011
wniosków, z czego do ﬁnansowania skierowano 803 projekty.
Tym bardziej cieszy fakt, że wniosek pracownika naukowego
Akademii Techniczno-Humanistycznej znalazł się na liście
wybranych projektów.
Serdecznie gratulujemy!
(R)

NOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ NAUKOWYCH
KATEDRY INFORMATYKI I AUTOMATYKI
Katedra Informatyki i Automatyki ATH podejmuje nowe kierunki współpracy naukowej.
Chce realizować wspólne projekty naukowo-badawcze na poziomie krajowym i europejskim, ale także poprzez poszukiwanie możliwości w odleglejszych krajach: Azji i Ameryki Północnej. W tę strategię wpisuje się uczestnictwo w wydarzeniach naukowych
o dużym prestiżu.
W Centrum Konferencyjnym Yellowstone, położonym w
ośrodku narciarskim Big Sky (Montana, USA), odbyła się 38
coroczna tygodniowa Konferencja 2017 IEEE Aerospace
Conference. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych
międzynarodowych konferencji dla ekspertów, naukowców,
wojskowych i kierowników przemysłu aerokosmicznego.
Konferencja została zorganizowana w celu promowania
interdyscyplinarnego rozumienia systemów, nauk i technologii
aerokosmicznych oraz ich zastosowań w rządowych i komercyjnych przedsięwzięciach. Akademię TechnicznoHumanistyczną reprezentował prof. dr hab. inż. Volodymyr
Ulanskyi z Katedry Informatyki i Automatyki (KIiA), który na 13.
sekcji wygłosił referat pt. "Generalized Cost Functions of
Avionics Breakdown Maintenance Strategy.
Oprócz uczestnictwa w wyżej wymienionej konferencji oraz
innych – krajowych i europejskich rangi międzynarodowej –
Katedra obrała kierunek uczestnictwa w spotkaniach
naukowych odbywających się w państwach azjatyckich.
Podstawowym celem jest włączenie się we wspólne projekty
i pozyskanie środków na badania naukowe z tego coraz
potężniejszego ﬁnansowo regionu. I tak, w zeszłym semestrze
we wspólnych badaniach naukowych uczestniczył dr Łukasz
Więcław podczas kilkutygodniowego wyjazdu na Tokijski
Uniwersytet Metropolitarny, przy tym wszystkie koszty pokryła
strona japońska.

(The 16th International Conference on Control, Automation
and Systems) która odbyła się w centrum konferencyjnym
HICO, położonym w mieście Gyeongju (Korea Południowa).
Z racji szerokiego spektrum poruszanych na konferencji zagadnień z naszej katedry przedstawiono 12 artykułów, które posiadają przypisany identyﬁkator DOI, są indeksowane w IEEE
Xplorer i Scopus.
ICCAS jest jedną z najbardziej prestiżowych międzynarodowych konferencji w dziedzinach sterowania, automatyki,
robotyki oraz analizy systemowej dla naukowców, wykładowców, inżynierów i studentów. Założycielem konferencji jest
Koreański Instytut Sterowania, Robotyki i Systemów. Materiały
konferencyjne posiadają jeden z najwyższych h-indeksów
według Scopus (h = 18) wśród międzynarodowych konferencji.
Akademię Techniczno-Humanistyczną reprezentowali prof. dr
hab. Vasyl Martsenyuk i dr inż. Tomasz Gancarczyk z KIiA.
Miłym akcentem było powierzenie naszym uczestnikom
pełnienia funkcji przewodniczących na sekcjach wykładowych:
prof. dr hab. Vasyl Martsenyuk – na sekcji MA02 „Identiﬁcation
and Estimation”, dr inż. Tomasz Gancarczyk – na sekcji TA03
„Bio-Analysis and Control”.
(Kierownik Katedry Informatyki i Automatyki
prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński)

Wymiernym przykładem jest także uczestnictwo Katedry Informatyki i Automatyki w 16. corocznej konferencji ICCAS 2016
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JUBILEUSZ
PROF. KAZIMIERZA ROMANISZYNA
4 lipca w Sali Senatu odbyła się uroczystość Jubileuszu 70-lecia prof. Kazimierza Romaniszyna. W uroczystości wzięły udział władze rektorskie i dziekańskie, rektorzy
poprzednich kadencji oraz współpracownicy Profesora. Spotkanie, które poprowadzili:
prof. ATH Krzysztof Parczewski oraz prof. ATH Jan Dzida – pracownicy Zakładu Pojazdów,
było okazją do wielu wspomnień i przypomnienia dorobku naukowego Jubilata. Sylwetkę
i drogę naukową Profesora przedstawił prof. J. Dzida. Po oﬁcjalnej części uroczystości był
czas na złożenie życzeń i gratulacji.

Profesor Kazimierz Romaniszyn urodził się w Krakowie 25 maja
1947 r. Szkołę średnią – V Liceum Ogólnokształcące im.
Augusta Witkowskiego w Krakowie ukończył w 1965 r. Dyplom
magistra inżyniera, z wyróżnieniem, uzyskał na Wydziale
Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, w specjalności:
Samochody i Ciągniki, w 1971 roku. W okresie od lipca 1970 do
października 1972 pracował jako mechanik w Zakładach
Artykułów Ściernych w Wapienicy.
W październiku 1972 r. podjął pracę na Politechnice Łódzkiej,
Filia w Bielsku Białej, na etacie starszego asystenta, zaproszony
przez prof. Jerzego Wernera, który organizował specjalność
samochody i ciągniki w Bielsku-Białej. Aktywnie włączył się w
tworzenie i budowanie młodej uczelni. W roku 1978 r. obronił
pracę doktorską pt. „Wpływ zależności geometrycznych układu bęben-szczęka hamulcowa o dwóch stopniach swobody na
parametry pracy hamulca”, wykonaną pod kierunkiem prof. dr.
hab. inż. Adama Kleczkowskiego. Przeszedł na stanowisko
adiunkta i pozostał na nim do 1990 r.
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W 1980 roku włączył się w tematykę mechanizmów rozdziału
mocy prowadzoną przez Jana Dzidę i współpracę z FSR
Poznań, a później również z FSO Warszawa. Brał udział w
opracowaniu i rozwoju samochodu terenowego Tarpan
HONKER. Ta współpraca z FSR miała charakter konstrukcyjny,
naukowo-badawczy, a nawet sportowy.
W 1989 opublikował monograﬁę pt. „Metody diagnozowania
silnika okrętowego na podstawie modelu liniowego”.
W sierpniu 1990 r., po wygranym konkursie, objął stanowisko
dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Samochodów
Małolitrażowych Bosmal w Bielsku-Białej. Nie przerwał
swojego kontaktu z uczelnią, pracując dalej w wymiarze 1/2
etatu.
Przeprowadzał Ośrodek przez trudny okres przekształceń
gospodarczych, wzmacniał jego autonomię i umocnił pozycję
na mapie Polski. Z jego inicjatywy Bosmal podjął wiele

NAUKA
interesujących i oryginalnych tematów. Profesor rozwijał pion
naukowy, włączając do współpracy pracowników naukowych
z uczelni, zwłaszcza bielskiej. W okresie kierowania Bosmalem
podnosłi jego kategorię naukową, równocześnie nie zaniedbując swojego rozwoju.

wski – pracownicy ATH oraz Rafał Szkowron –pracownik ISS
Wawrzaszek). Napisał monograﬁę pt. „Alternatywne zasilanie
samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG – badania
porównawcze dynamiki rozpędzania oraz emisji spalin”
wydaną w 2007 r. przez WNT Warszawa.

W 1998 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w wyniku przeprowadzonego kolokwium na Politechnice Krakowskiej. Temat rozprawy naukowej: „Badanie
i modelowanie dynamiki układów napędowych samochodów”.

W grudniu 2009 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.
Poza wymienionymi monograﬁami jego dorobek naukowy
obejmuje ponad 120 publikacji krajowych i zagranicznych. Jest
cenionym w kraju recenzentem – opracował 29 recenzji
rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków o tytuły
profesorskie. Przez wiele lat zasiadał w komisjach Komitetu
Badań Naukowych oceniających wnioski o projekty badawcze
oraz ich wykonanie.

Po dwóch pięcioletnich kadencjach na stanowisku dyrektora
dr hab. inż. Kazimierz Romaniszyn, mimo osiągania bardzo
dobrych wyników, zrezygnował z dalszego ubiegania się o to
stanowisko, zostawiając Ośrodek w dobrej kondycji.
We wrześniu 2000 r. objął funkcję kierownika Zakładu Budowy
Pojazdów, a następnie po utworzeniu Akademii TechnicznoHumanistycznej został kierownikiem Katedry Silników
Spalinowych i Pojazdów. Rozwijał bazę laboratoryjną, dbał o
dobrą atmosferę w Katedrze i motywował do dobrej pracy.
Zacieśniał współpracę z przemysłem, zwłaszcza w zakresie
dużych pojazdów o wysoko położonym środku masy. Pracował intensywnie naukowo, pod jego kierunkiem powstają trzy
rozprawy doktorskie (Krzysztof Parczewski i Krzysztof Brzozo-

Zainteresowania i pasje pozazawodowe Profesora to: lotnictwo, lotniarstwo, literatura historyczna oraz dotycząca kosmosu i wszechświata, turystyka, kino i teatr. Osoby, które
znają dobrze Profesora, wymieniają takie jego cechy jak:
uczciwość, poczucie humoru, dystans do siebie i otoczenia,
skromność, życzliwość dla ludzi, punktualność, unikanie honorów, zaszczytów i mediów.
Przez ponad 45 lat pracy na bielskiej uczelni profesor wniósł
wyjątkowy wkład w jej rozwój.
(R)

NAUKOWE KONTAKTY Z CHIŃSKIM HARBINEM
W dniach 24-30 czerwca dr Tomasz Markiewka z Wydziału Humanistyczno-Społecznego
ATH brał udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez władze
samorządowe Harbina (Chiny), poświęconej wielonarodowemu i wielokulturowemu
dziedzictwu miasta, które jest stolicą prowincji Heilongjiang.
Miasto założone przez Rosjan i Polaków w 1898 roku jako
ważny ośrodek na trasie Kolei Wschodniochińskiej, w
pierwszych dekadach istnienia zamieszkiwane było przez 33
różne narodowości i zyskało miano „Paryża Dalekiego
Wschodu”. Dr Tomasz Markiewka zaprezentował referat
poświęcony życiu i twórczości Teodora Parnickiego – najważniejszego polskiego powieściopisarza historycznego XX
wieku – który w latach 1920-1928 mieszkał w Harbinie, gdzie
jako nastolatek nauczył się języka polskiego. Prezentacja była
okazją do przedstawienia ekspertom z Rosji, Stanów
Zjednoczonych, Australii, Izraela i Chin młodzieńczej
powieści Parnickiego Trzy minuty po trzeciej, którą dr Markiewka opracował i wydał w roku 2015 (Noir Sur Blanc), a której
akcja rozgrywa się w Harbinie w latach dwudziestych. Dr Tomasz Markiewka, jako specjalista zajmujący się twórczością
Teodora Parnickiego, został mianowany przez władze miasta
Harbina konsultantem ds. międzynarodowego dziedzictwa
miasta i dołączył do ścisłego grona ekspertów, którzy
współpracować będą w obszarze promocji wielokulturowych
tradycji chińskiej metropolii. W czasie pobytu w Harbinie dr
Tomasz Markiewka spotkał się również ze studentami
polonistyki w Harbin Normal University.
(R)
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ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
W XXI WIEKU

Katedra Zarządzania Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zorganizowała w dniach 11-13 maja 2017 r. 9. Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku. Patronat
nad konferencją objął Jego Magniﬁcencja Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej
prof. dr hab. Jarosław Janicki.
Już po raz dziewiąty teoretycy i praktycy zajmujący się szeroko
pojętą tematyką zarządzania, spotkali się, aby dyskutować i
wymieniać doświadczenia w zakresie współczesnego
zarządzania przedsiębiorstwem. Uroczystego otwarcia
konferencji dokonali: Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. dr hab. Jarosław Janicki, prof. dr hab. inż.
Ryszard Barcik, Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej
oraz w imieniu władz Wydziału Zarządzania i Transportu, prof.
ATH dr hab. inż. Krzysztof Brzozowski, prodziekan ds. nauki.
Obszary tematyczne konferencji koncentrowały się wokół:
zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach zmian, zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym, zarządzania
ryzykiem, zarządzania logistycznego, zarządzania jakością,
nowoczesnych metod zarządzania oraz przedsiębiorczości
i innowacyjności. W trakcie dwóch dni zorganizowano trzy
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sesje plenarne oraz sesję plakatową.
Jedna z sesji plenarnych poświęcona była planowanym
zmianom w szkolnictwie wyższym. Poprowadzili ją profesorowie: prof. Irena Hejduk, prof. Tadeusz Wawak oraz prof.
Janusz Zawiła-Niedźwiecki. Prof. I. Hejduk oraz prof. J. ZawiłaNiedźwiecki brali udział w pracach zespołu, który przygotował
jeden z projektów nowej Ustawy 2.0 dla szkolnictwa wyższego.
Sesja ta spotkała się z dużym zainteresowanie i ożywioną
dyskusją, zwłaszcza ze strony młodych pracowników nauki.
W maju 2018 r. odbędzie się jubileuszowa 10. Edycja
konferencji.
(Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Marcin Jakubiec)

NAUKA

ANGLIŚCI DOSKONALILI SIĘ W ATH

W dniach 15-17 września w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyła się 26. edycja Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland. Współorganizatorem konferencji był Wydział HumanistycznoSpołeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonali przedstawiciele
Zarządu Stowarzyszenia IATEFL oraz rektor ATH prof. Jarosław
Janicki.
– To zaszczyt, że gościmy uczestników tak ważnej konferencji.
Nasi pracownicy, współorganizatorzy konferencji z dużym
zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie tego
wydarzenia. Składam podziękowania na ręce dziekana, który
włożył wiele trudu, żeby obecna edycja konferencji odbyła się w
Akademii Techniczno-Humanistycznej – mówił rektor.
Prawie 700 zarejestrowanych uczestników wzięło udział w
zajęciach z zakresu skutecznej komunikacji, innowacyjnych
metod nauczania języka angielskiego i szeroko pojętej
dydaktyki językowej, przeprowadzonych przez specjalistów z

Polski, Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, Rosji, Słowacji i USA.
Wśród znanych na całym świecie native speakerów znaleźli się
m.in. Margit Szesztay, Russell Stannard, John Hird, Tony Prince; obok nich pojawiły się w Bielsku-Białej znane polskie
nazwiska: Alicja Gałązka, Marzena Żylińska, Hanna Kryszewska,
Jacek Santorski, Jacek Pyżalski, Czesław Kiński, Jacek Łagun,
Radosław Krzyżanowski, Piotr Steinbrich i wielu innych.
Podczas trzech dni konferencji odbyło się ponad 100 warsztatów i wykładów, a także dwie otwarte debaty. Wielu
nauczycieli skorzystało również z szerokiej oferty wydawnictw,
które prezentowały się podczas konferencji. Wszystkie
wykłady, warsztaty oraz debaty cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem.
(R)
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DZIEJE REFORMACJI
W dniach 17-18 października w Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz w Muzeum
Historycznym w Bielsku-Białej, w ramach obchodów Jubileuszu 500-lecia Reformacji, odbyła się konferencja naukowa Reformacja – z perspektywy Bielska i Białej.
dzictwem i współczesnym odbiorem tradycji protestanckiej.
- Dzisiejsza konferencja doskonale wpisuje się w wydarzenia
upamiętniające przemiany religijne i kulturowe zapoczątkowane w XVI wieku przez reformację. Jubileusz 500-lecia
Reformacji to bowiem wyjątkowa okazja, by zaznajomić
mieszkańców województwa z historią ruchu reformacyjnego
i przypomnieć znaczące wydarzenia, miejsca, a także postaci
wybitnych śląskich ewangelików - mieszkańców regionu zaangażowanych w budowanie jego kulturowego dziedzictwa –
mówił rektor.

Referaty zaprezentowane podczas konferencji pozwoliły
zgłębić historię myśli reformatorskiej oraz dzieje ewangelików
Bielska i Białej – kiedyś oddzielnych miast, na przestrzeni
wieków. Otwierając konferencję w murach Akademii, rektor
ATH prof. Jarosław Janicki zaprosił w imieniu organizatorów –
Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH oraz Muzeum w
Bielsku-Białej do wspólnej reﬂeksji nad doświadczeniem, dzie-

Pośród ważnych wątków poruszanych podczas konferencji
znalazły się również tematy dotyczące roli kobiet w bielskim
ewangelicyzmie, idei dialogu różnych wyznań, a także szeroko
omawiane podczas drugiego dnia obrad tematy z zakresu
sztuki i archeologii. Konferencję uświetniło wielu wyśmienitych
gości: Iwona Purzycka – dyrektor Muzeum Historycznego w
Bielsku-Białej, które współorganizowało konferencję, JE ksiądz
biskup Adrian Korczago – zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, JE ksiądz biskup senior
Paweł Anweiler, JE ksiądz biskup senior Jan Szarek, Jerzy
Pieszka – naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
(R)

RETHINKING DIRECTIONS IN LANGUAGE TEACHING AND RESEARCHING
W dniach 8–9 czerwca 2017 r. na terenie ATH odbyła się międzynarodowa konferencja
Rethinking Directions in Language Teaching and Researching.
Została zorganizowana przez Katedrę Anglistyki. Konferencję
otworzył dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego,
prof. ATH dr hab. Marek Bernacki. Uczestnicy wydarzenia, glottodydaktycy i językoznawcy wygłosili referaty poświęcone
m.in. złożonej problematyce komunikacji w środowisku
akademickim za pomocą międzynarodowego języka angielskiego, czyli English as a Lingua Franca, wykorzystaniu nowych
technologii w nauczaniu języków obcych, a także analizie
typowych i atypowych cech wybranych gatunków tekstu czy
niektórym zagadnieniom współczesnej translatologii obecnym w kształceniu adeptów zawodu tłumacza. Konferencja
była znakomitą okazją do wymiany myśli i doświadczeń
pomiędzy specjalistami z różnych ośrodków naukowych z Polski jak i z zagranicy. Wzięli w niej udział goście reprezentujący
ośrodki naukowe w Czechach, Hiszpanii, Hong Kongu, Niemczech, Tajwanie, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie. Jednym z planowanych efektów konferencji jest wydanie monograﬁi w zagranicznym wydawnictwie.
(Barbara Loranc-Paszylk)
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PODSUMOWANIE PROGRAMU TOPMINDS

W piątek 7 lipca 2017 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się uroczyste zakończenie edycji pilotażowej programu szkoleniowo-mentoringowego
TopMinds.
Jest to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Top 500 Innovators
oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, objęta
patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W programie uczestniczyło 40 uzdolnionych studentów, których mentorami byli absolwenci programu Top 500
Innovators oraz stypendyści Fulbrighta. Celem programu było
odkrywanie i kształtowanie młodych talentów oraz pomoc w
ich rozwoju zawodowym i osobistym, poprzez mentoring
indywidualny, networking i szkolenia.
Współorganizatorką programu i jednocześnie mentorką była
dr inż. Monika Rom z Wydziału Inżynierii Materiałów, Budo-

wnictwa i Środowiska, absolwentka programu Top 500
Innovators. W ramach programu mentorowaną dr inż. Moniki
Rom była Marta Piątek - studentka Wydziału Infrastruktury i
Środowiska Politechniki Częstochowskiej.
Zdobyte w pilotażowej edycji doświadczenia wskazują na duże
zapotrzebowanie wśród studentów na tego typu działania,
stąd też powołanie kolejnej edycji programu. Zachęcamy studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej do wzięcia udziału w programie TopMinds.
(R)

ZADANIA NAUKOWO-BADAWCZE REALIZOWANE NA WHS
Kontynuując cykl przybliżający czytelnikom specyﬁkę badań
naukowych prowadzonych w ATH na poszczególnych
wydziałach, tym razem prezentujemy zadania naukowobadawcze realizowane na Wydziale Humanistyczno-Społecznym.
W roku 2017 realizowano w sumie kilkadziesiąt zadań –
zarówno zespołowych, jak indywidualnych – w dwóch
głównych obszarach: obszarze nauk humanistycznych (wiodące dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo, ale także kulturoznawstwo, medioznawstwo, historia, antropologia
kulturowa i ﬁlozoﬁa) oraz w obszarze nauk społecznych
(wiodąca dyscyplina: pedagogika).

Poloniści literaturoznawcy prowadzili dwa zadania zespołowe: „Literatura świadectwem kultury: uniwersalnej,
retorycznej, politycznej, popularnej, regionalnej (historia
literatury, teoria literatury, teoria przekładu, krytyka literacka,
metodyka nauczania, regionalistyka)” oraz „Literatura dawnych epok czytana dzisiaj”. Poloniści medioznawcy, ﬁrmujący specjalność projektowanie komunikacji, prowadzili
zadanie zespołowe w ramach projektu „Komunikacja społeczna dawniej i dziś”.
Pedagodzy realizowali łącznie dwadzieścia dwa indywidualne
zadania badawcze dotyczące pedagogiki przedszkolnej
i wczesnoszkolnej (np. „Specjalne potrzeby edukacyjne a
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zaburzenia integracji sensorycznej występujące u uczniów klas
1-3”, „Diagnoza dziecka ze złożonymi zaburzeniami porozumiewania się z uwzględnieniem komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)” czy „Pozaszkolne źródła wiedzy
pojęciowej dzieci w młodszym wieku szkolnym)”, ale także
dyscyplin pokrewnych takich, jak: ﬁlozoﬁa edukacji (np.
„Filozoﬁczne źródła i konteksty wychowania moralnego”) czy
resocjalizacja (np. „Praca z rodziną i nieletnim w obszarze
współczesnych problemów społecznych”).

kognitywnej wyrażone w języku angielskim w przekładzie
angielsko-polsko-angielskim”), językoznawcze (np. „Czynniki
indywidualne i ich wpływ na przyswajanie języka obcego”),
glottodydaktyczne (np. „Badanie efektywności zastosowania
nowych technologii w uczeniu się języka obcego”) oraz
kulturowe (np. „Estetyczność w kontekstach kulturowych” czy
„Relacje ludzi i zwierząt w perspektywie interdyscyplinarnej” –
to ostatnie zadanie prowadzone jest w nowej, popularnej
ostatnio dyscyplinie Animal studies).

Slawiści (bohemiści, rusycyści, słoweniści i serbo-kroatyści)
realizowali łącznie jedenaście zadań naukowo-badawczych,
obejmujących literaturoznawstwo (np. „Gatunki na marginesie
/Genres in the margines”, „Fiodor Stiepun – rosyjski Europejczyk na wygnaniu”), językoznawstwo (np. „Zapożyczenia
leksykalne w językach zachodniosłowiańskich – grecyzmy,
latynizmy, galicyzmy i anglicyzmy w języku polskim, czeskim
oraz słowackim”, „Świat awifauny w Biblii”), a także historię i
kulturę krajów słowiańskich (np. „Język i kultura Serbii w latach
1941–1944. Przejawy życia kulturalnego Serbów w okresie niemieckiej okupacji w państwie Milana Nedicia – prasa satyryczna w /przed/wojennej Serbii”, „Historia Słowiańszczyzny
i Bałkanów”).

Iberyści prowadzili łącznie jedenaście indywidualnych zadań
badawczo-naukowych, spośród których na szczególną uwagę
zasługują badania prowadzone w zakresie literaturoznawstwa
(np. „Konwencje gatunkowe i poetyki współczesnej prozy
hispanoamerykańskiej”), językoznawstwa (np. „Automatyczna
dezambiguacja semantyczno - syntaktyczna wybranych
hiszpańskich czasowników ruchu salir i entrar w ujęciu
zorientowanym obiektowo), przekładoznawcze (np.
„Audiodeskrypcja jako specyﬁczny rodzaj tłumaczenia
audiowizualnego”) i kulturoznawcze (np. „Genealogia praktyk
inscenizacji w XX i XXI wieku (performance i inscenizacja w
teatrze latynoamerykańskim i związki z teatrem europejskim)”
czy „Metysaże kulturowe w tradycji oralnej, kodeksach, sztuce i
piśmiennictwie wczesnokolonialnym środkowego Meksyku”).
Większość prowadzonych projektów to zadania kontynuowane, kilkuletnie, których efekty naukowe w postaci
monograﬁi tematycznych, zespołowych opracowań czy artykułów w punktowanych czasopismach pojawią się w najbliższym czasie.

Angliści realizowali łącznie trzynaście zadań naukowobadawczych, obejmujących projekty literaturoznawcze (np.
„Psychoanaliza w badaniach literackich na przykładzie
współczesnej prozy brytyjskiej”, „Twórczość literacka i autobiograﬁczna pisarzy anglojęzycznych XX i XXI wieku”),
przekładoznawcze (np. „Kulturowe konteksty przekładu”), kognitywistyczne (np. „Konstrukcje z perspektywy gramatyki

(prof. ATH dr hab. Marek Bernacki)

I KONFERENCJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W dniach 10-11.06.2017 r. w Szczyrku odbyła się „I Konferencja Ratownictwa Medycznego”. Przedsięwzięcie realizowane było przez cztery uczelnie wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach medycznych.
Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej, jako główny organizator, do współrealizacji konferencji zaprosił Wydziały Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum
UJ, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie.
W konferencji wzięło udział przeszło pięciuset uczestników
i tym samym I Konferencja Ratownictwa Medycznego stała się
największym w Polsce wydarzeniem naukowym skupiającym
środowiska medyczne związane z szeroko pojętym ratownictwem medycznym.
Konferencję podzielono na 10 sesji tematycznych, podczas
których poruszane były aspekty postępowania ratunkowego w
fazie przedszpitalnej i wewnątrzszpitalnej. Panele naukowe
prowadzone były pod przewodnictwem światowej sławy
specjalistów. Ważną częścią obrad była międzynarodowa sesja
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dotycząca funkcjonowania systemów ratownictwa w krajach
europejskich. Swoje wykłady wygłosili między innymi
przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Oslo i Lwowie.
Uczestnicy mieli możliwość podnoszenia swojej wiedzy
również w aspekcie praktycznym podczas warsztatów tematycznych z zakresu kompresji klatki piersiowej, ultrasonograﬁi
ratunkowej czy prowadzenia akcji poszukiwawczych z wykorzystaniem najnowszego sprzętu.
Dwudniowa konferencja bezpośrednio przyczyniła się do rozwoju ratownictwa medycznego jako samodzielnej dyscypliny
naukowej.
Podczas konferencyjnych dni, pod merytorycznym patronatem Polskiej Rady Resuscytacji odbyły się VIII Ogólnopolskie
Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym.
(dr Tomasz Ilczak)
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I Konferencja Ratownictwa Medycznego

WYWIAD ABSOLWENT
ROZMOWA Z JUSTYNĄ WERONIKĄ ŁABĄDŹ (GALERIA BIELSKA BWA).
Jesteś absolwentką Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej, kie-runek
ﬁlologia polska, specjalność medialna. Co Cię skłoniło do
wyboru tego właśnie kierunku i dlaczego ATH?
– Na pewno nie był to pierwszy plan, jaki miałam na życie,
ponieważ wcześniej chciałam studiować w szkole teatralnej w
Krakowie. Jednak po niezdanym egzaminie posta-nowiłam, że
poszukam czegoś innego. Ponieważ ﬁlologia polska też gdzieś
w mojej głowie „siedziała” od zawsze (nigdy nie miałam
problemów z pisaniem tekstów, już jako dziecko pisałam
opowiadania i wiersze), stwierdziłam: czemu nie spróbować?
A że raczej nie myślałam o karierze nauczycielskiej, uznałam, że
media będą tą dziedziną, w której mogę się realizować. W taki
sposób znalazłam się na ﬁlologii polskiej w ATH.
Nie brałaś pod uwagę innych uczelni?
– Nie, chciałam studiować tutaj. Jestem dosyć mocno
związana z tym miastem, mogę nazwać się nawet lokalną
patriotką. O ﬁlologii polskiej w ATH słyszałam bardzo dobre

opinie, np. takie, że nie ma tutaj „fabrycznego” myślenia
o studencie, jest bardziej kameralna atmosfera, a wykładowcy
są bliżej studentów: znają ich imiona i nazwiska, wchodzą z
nimi w relacje.
To były opinie, które słyszałaś przed podjęciem studiów. A
jak oceniasz studia z perspektywy czasu, już jako nasza
absolwentka?
– Te oczekiwania sprawdziły się, bo poznałam ciekawe
osobowości, wielu wspaniałych wykładowców, co na pewno
mnie ukształtowało – zostałam zachęcona do samodzielnego myślenia. Do dzisiaj darzę ich ogromnym
szacunkiem i żałuję, że nie są organizowane cykliczne
spotkania absolwentów. Ale jeśli teraz spotykamy się
z wykładowcami przy okazji różnych wydarzeń, czy to na
wystawach w Galerii Bielskiej BWA , czy podczas innego typu
spotkań, konferencji naukowych, w których też biorę
udział, to wtedy zawsze rozmawiamy o tym, co słychać na
uczelni, z sentymentem wspominamy stare czasy.
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prowadzę zajęcia. Szczególnie jeśli chodzi o media – nie tylko
ja przekazuję im wiedzę, ale też dużo mogę się od nich
nauczyć. Rozmawiając, w kreatywny sposób razem się uczymy.
Rozwijam się też naukowo pisząc artykuły i książki o sztuce.
Dotychczas, szczególnie dużym wyzwaniem były dla mnie dwa
obszerne albumy o malarstwie, które pisałam pomiędzy
etatową pracą oraz innymi zajęciami: „Malarstwo.
Najpiękniejsze obrazy” (2014) oraz „100 najpiękniejszych
obrazów” (2016). Wkrótce rozpocznę prace nad kolejną
książką o sztuce w przestrzeni miejskiej.

Będąc studentką, myślałaś o tym, co będziesz robiła po
studiach, jak ułoży się Twoja ścieżka zawodowa?
– Wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, ale nie miałam
konkretnych planów. W czasie studiów zaczęło się też
krystalizować moje drugie zainteresowanie: historią sztuki.
Podjęłam więc studia na Uniwersytecie Śląskim na tym właśnie
kierunku. W Bielsku, niestety, nie było takiej możliwości.
Połączenie tych dwóch dziedzin bardzo dużo mi dało, bo
zyskałam umiejętność układania myśli w słowa, a jednocześnie
nauczyłam się, jakiego fachowego słownictwa używać do
opisywania zjawisk z dziedziny sztuki.
Potwierdza się to, że interdyscyplinarny charakter nauk
humanistycznych pozwala na elastyczne kreowanie kariery zawodowej. Planujesz dalszy rozwój naukowy?
– Tak, w dalszym ciągu rozwijam się naukowo. W 2016 roku
zaczęłam studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim. Te
studia także pokazują moje interdyscyplinarne zainteresowania – robię doktorat na kulturoznawstwie, w Zakładzie
Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach, więc cały czas mam do
czynienia z mediami, jednak w połączeniu z historią sztuki,
zwłaszcza sztuką nowych mediów.
Ta dziedzina szczególnie mnie interesuje i z nią będzie
związana tematyka mojej pracy doktorskiej: zajmę się video
mappingiem, czyli zagadnieniem przestrzennej rozszerzonej
rzeczywistości, a mówiąc prościej – ożywianiem przestrzeni za
pomocą światła i animacji. Jest to temat dosyć świeży, gdzie
mamy jeszcze dużo do odkrycia i zbadania. Studia doktoranckie są dla mnie wyjątkową możliwością, żeby rozmowy
o sztuce i kulturze poruszać na nieco wyższym poziomie,
wymieniać się podczas dyskusji z innymi badaczami spostrzeżeniami, uwagami, poszerzać swoją interdyscyplinarną wiedzę.
To bardzo odkrywcze i rozwijające, że mogę poruszać się
w różnych dziedzinach związanych z kulturą i ﬁlozoﬁą, estetyką
i historią sztuki. Lubię też kontakt ze studentami, dla których
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A jak było w Twoim przypadku, jeśli chodzi o zatrudnienie?
Panują sprzeczne opinie. Z jednej strony słyszy się, że
absolwenci kierunków humanistycznych są bardziej
elastyczni na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, a
z drugiej, że studia humanistyczne nie gwarantują
dobrego zatrudnienia.
– Z mojej perspektywy jest to bardzo indywidualna sprawa,
sytuacja zależy od konkretnej osoby. Trzeba być przygotowanym na to, że czasy bardzo szybko się zmieniają i to, że
kształcimy się jako medioznawcy albo nawet nauczyciele
języka polskiego, wcale nie znaczy, że znajdziemy pracę w tym
zawodzie. Trzeba być otwartym na różne propozycje, widzieć
możliwość zmiany. Zachęcam każdego, żeby myślał troszeczkę
szerzej i był bardziej otwarty na możliwości zmian w życiu.
Ja nie miałam problemu ze znalezieniem pracy, ale wiązało się
to z dużą energią i zaangażowaniem, które włożyłam w to,
żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym obecnie jestem.
Jeszcze podczas studiów na polonistyce i w trakcie studiów na
historii sztuki, w 2009 roku rozpoczęłam pracę w Galerii
Bielskiej BWA. Był to bardzo intensywny czas, dzięki któremu
nauczyłam się godzić równolegle wiele obowiązków, ale
dzięki temu pracuję dzisiaj nadal w tym kreatywnym miejscu,
biorąc udział w ciekawych projektach artystycznych, inicjując
jakieś wydarzenia i spotykając inspirujących artystów i ludzi
sztuki.
Jesteś autorką publikacji dotyczącej murali w BielskuBiałej. Mamy czym się pochwalić, nasze murale realizowali
między innymi uznani artyści street artu, których prace
możemy spotkać na całym świecie. Kiedy zrodził się
pomysł na bielskie murale?
– Trzeba powiedzieć, że pierwsze murale w Bielsku nie
powstawały jeszcze z mojej inicjatywy. W 1997 roku powstał
pierwszy mural, jego autorem był Dariusz Gierdal. Później
przez wiele lat nic się nie działo na tym polu, aż w 2008 roku
Galeria zaprosiła artystów związanych z konkursem malarskim
„Bielska Jesień”, żeby zaprojektowali murale w ramach akcji
„Prze/mieszczanie malarstwa”. Wtedy więc ponownie pojawiło
się myślenie o wychodzeniu ze sztuką w przestrzeń miejską w
postaci trwałych realizacji malarskich, a ja sama projekt
związany z muralami zaproponowałam w 2014 roku. Projekt
ten nazwałam „oBBraz miasta”. Zaprosiliśmy wtedy naszych
lokalnych artystów i udało się to znakomicie. W pierwszej
edycji powstał mural „Sowa” Turbosa przy ul. Sempołowskiej,
mural „Pasterz” grupy ETNOGRAFF przy ul. 11 Listopada i
jeden segment muralu Izabeli Ołdak na murze oporowym przy
ul. Partyzantów „Sztuka dla lepszego życia”. Murale zostały
entuzjastycznie przyjęte w Bielsku-Białej, więc projekt ten był
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kontynuowany każdego roku. Obecnie mamy już zakończoną
czwartą edycję projektu, powstał ósmy mural autorstwa
jednego z artystów ETAM CRU, o pseudonimie BEZT. A murali
w ciągu trzech ostatnich lat, również przy okazji innych
projektów, powstało o wiele więcej.
Sztuka pojawiająca się w przestrzeni miejskiej zawsze mnie
fascynowała, ponieważ ma zupełnie inny charakter i zupełnie
inne osoby ją odbierają. Ta sztuka wychodzi do codziennej
przestrzeni człowieka, w której zwykle nie spodziewa się on
czegoś o wymiarze artystycznym, czegoś ładnego, estetycznego lub zachęcającego do reﬂeksji. Czegoś co stanowi
bardziej wartościową alternatywę dla zalewu „krzyczących”,
agresywnych reklam. Dlatego warto czasami, przemierzając
ulice, spojrzeć w górę i tam znaleźć naprawdę ciekawe obrazy,
a wręcz zachwycić się nimi.
Oprowadzasz szlakiem murali. Jakie są reakcje ludzi na
taki rodzaj twórczości?
– Bardzo pozytywne, za każdym razem uczestnicy są bardzo
zainteresowani. Podczas takich spacerów mogą zadać na
przykład pytania, na które nie ma odpowiedzi w przewodniku.
Najczęściej są to pytania natury technicznej, dotyczące
sposobów tworzenia murali. A sposoby są różne – artyści
posługują się sprayem, używają szablonów lub szkicują
kontury za pomocą projektora, czasami rozrysowują sobie
siatkę – możliwości jest wiele. Pojawiają się też pytania
dotyczące samych artystów i ich twórczości.
Zawsze mnie ciekawi, czy ludzie zastanawiają się nad
komunikatem i znaczeniem pewnych form, znaków,
obrazów. Czy tutaj też padają takie pytania, o znaczenie
poszczególnych murali?
– Oczywiście, ludzie często dociekają, dlaczego właśnie takie, a
nie inne przedstawienie. Ale pamiętajmy, że możemy też
mówić o pewnej spójności bielskich murali, mimo ich
różnorodności. Jeden z portali zajmujący się sztuką miejską
zauważył, że nasza galeria jest bardziej taką folkową galerią.
Jest to oczywiście duża generalizacja, ale też trochę w tym
prawdy, ponieważ wielu artystów, którzy zostali tutaj
zaproszeni, stworzyło prace pod wpływem naszego otoczenia,
beskidzkiego folkloru, bliskiego kontaktu z przyrodą, a
niektóre prace mają wręcz bezpośrednie odniesienia do
Bielska-Białej, do naszego regionu.
Najlepszym tego przykładem jest mural Mariusza Warasa.
– Tak, to typowy przykład muralu site-speciﬁc. W tym
przypadku artysta nawiązał do tradycji przemysłowych miasta.
Tworząc kolejny mural w swoim projekcie m-city, wniknął w to,
co się dzieje, co było w Starej Fabryce. Stworzył mural, który
łączy w sobie industrialne motywy z elementami rodzimego
pejzażu. Zawsze każda praca ma za sobą jakąś historię, o każdym muralu można opowiedzieć coś ciekawego.
Opowiedz, proszę, o ostatnim muralu, który powstał przy
ulicy Mickiewicza.
– Przede wszystkim powstał w niesamowitym miejscu, wielu
artystów mogłoby pomarzyć o takiej lokalizacji – jest to jedna
z piękniejszych kamienic secesyjnych Bielska-Białej. Mateusz
Gapski, tworzący pod pseudonimem BEZT, dostał ode mnie

zdjęcia i informacje na temat tej kamienicy oraz zapoznał się z
ornamentami, które pojawiają się na fasadzie. Szczególnie
zainspirował go dosyć niepokojący motyw krzyczącej kobiecej
maski. Oczywiście przetworzył to w swoim pomyśle. Od
dawna chciał wykonać motyw kobiety, która trzyma wielką
donicę z rośliną, ale nie znalazł wcześniej odpowiedniego
pretekstu. Tutaj złożyło się idealnie, ponieważ mamy na
kamienicy właśnie ﬂoralne elementy i motyw tej kobiecej
maski. Moim zdaniem w bardzo zgrabny sposób artysta
połączył wspomniane elementy, tworząc wizerunek kobiety z
pewną tajemnicą, w intrygujących, ciemnych ﬁoletowogranatowych barwach. Myślę, że to też jest dobry przykład na
to, że murale wcale nie muszą ubarwiać miasta, ale swoim
wyglądem mogą nieść jakieś specyﬁczne przesłanie.
I taki sposób myślenia przyświeca wszystkim naszym projektom. Nie narzucamy artystom tematów, to oni samodzielnie przedstawiają swoje artystyczne wizje. Dostają
dany budynek i traktują go jak płótno. Mateusz Gapski
pracował jak typowy malarz, bo nie używał sprayów, mieszał
prawie sam wszystkie kolory, niczym malarz na palecie. Nie
używał ponadto projektora do robienia szkiców, po prostu
rozszkicował sobie wizerunek kobiety i kolejno nakładał farbę.
Czy Galeria Bielska BWA planuje kolejne edycje muralowego projektu?
– Mam nadzieję, że tak. Jeśli tylko sponsorzy będą sprzyjać
i miasto będzie nas wspierać, jak do tej pory, to chętnie
będziemy działać dalej. Tym bardziej, że sami przedstawiciele
miasta, jak również mieszkańcy zaczynają szczycić się tym, że
mamy w mieście taką galerię murali, reprezentowaną przez
naprawdę światowej klasy artystów.
(rozmawiała Małgorzata Skrzypek)
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PESTKI Z ARBUZA
Cześć!
Mam na imię Natalia, jestem po studiach z polonistyki, a aktualnie uczę się na kierunku technik dentystyczny. Co lubię? Podróżować, wtedy czuję, że oddycham. Nie
wyobrażam sobie również, żeby gdzieś jechać bez aparatu. Od niedawna mam też
'świra' na punkcie zdrowego jedzenia i ćwiczeń. Moim zdaniem trzeba ciężko pracować nad samym sobą, aby spełnić swoje plany i marzenia. Mój blog, na który zapraszam, był dla mnie pierwszym krokiem – mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej.
Baw się dobrze!
Dlaczego zawsze musimy zaczynać od jakiegoś
konkretnego terminu? Wstanę o pełnej godzinie, wyjdę do
sklepu w południe, posprzątam o 16.00, zacznę się uczyć
od jutra, przejdę na dietę od następnego miesiąca, zmienię
swoje życie od Nowego Roku… Ciągle ustalamy sobie
terminy, w których nie zawsze realizujemy to, co sobie
postanowimy. Nie potraﬁmy wstać i zacząć w tym
momencie, ponieważ czekamy na wyznaczony dzień lub
godzinę.
Sama do końca nie potraﬁę tego wytłumaczyć, ale jedno
muszę powiedzieć. Jeśli bardzo czegoś pragniesz i chcesz
dążyć do realizowania swoich postanowień, nie czekaj. Dni
mijają bardzo szybko, czasami zastanawia mnie, gdzie
uciekł mi cały tydzień, a przecież mało co zrobiłam. Później
żałuję, bo przecież mogłam dla siebie zrobić więcej.
Wymyślanie zbyt wielu różnych zajęć też nie jest dla nas
dobre. Jeśli interesujesz się daną dziedziną, powinnaś przy
niej zostać i cały czas szlifować swoje umiejętności. Za pół
roku możesz się zdziwić, jak daleko już jesteś. Patrząc
wstecz: czas, który poświęcaliśmy na doskonalenie się
nawet godzinę dziennie, nie odciśnie na naszych
codziennych obowiązkach dużego piętna, a może zaowocować w przyszłości. Dlatego warto powalczyć o siebie. O to, co dla nas dobre. O ten czas, który kiedyś
będziemy wspominać z uśmiechem na ustach, choć teraz

POCZTÓWKA
ZE ŚWIATA
Lubisz dostawać listy? Zbierasz znaczki,
pocztówki, bilety? Chcesz mieć znajomych na całym świecie? A może nie lubisz podróżować, a chciałbyś poznać
ciekawe miejsca i kultury i przy okazji
wypromować własny kraj? Postcrossing
to hobby dla Ciebie!
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jest dla nas ciężki i trudny. Jedyne o czym musisz pamiętać:
nikt pewnych rzeczy za ciebie nie zrobi. Najlepiej patrzeć
na to w ten sposób: 'robię to dla siebie, nie dla innych, to ja
będę z tego zadowolona, nikt inny, dlatego sama mogę do
tego dojść'. Cokolwiek was interesuje, cokolwiek chcecie
p o p r a w i ć w s wo i m c h a r a kte r z e , u m y ś l e , c i e l e ,
umiejętnościach, jest tego warte.
Nowy rok to świetny początek. Dla niektórych zupełnie
nowy. Wykreślają oni poprzedni – to już jest przeszłość, by
zacząć zupełnie od nowa. Dlatego warto oczyścić umysł,
wyluzować i skupić się z przyjemnością nad tym, co chcecie
w sobie wyszlifować, o co chcecie powalczyć, a może
pr zyszłość pr zyniesie wam coś niezwykłego. W
doskonaleniu siebie i realizowaniu własnych założeń nie
można być pesymistą. Nie można zakładać, że coś nam nie
wyjdzie. Musimy myśleć otwarcie, by małymi kroczkami iść
do przodu. Zobaczycie, że prędzej czy później wasze
marzenia się spełnią. Ale pamiętaj – musisz być cierpliwa.
Jest to jedna z cech, która dzięki samodoskonaleniu się
zostaje wypracowana jako dodatek – jest bonusem do
naszych umiejętności. Zobaczycie, że wszystko siedzi u was
w głowie, wystarczy tylko chcieć.
Doceniaj siebie, kochaj siebie, walcz o siebie. Życie masz
tylko jedno, jak chcesz, żeby wyglądało?
(Natalia Tomiczek)
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Postcrossing to portal umożliwiający wymianę kartek
pocztowych (i nie tylko) z użytkownikami z całego świata.
Kilka minut wystarczy, by założyć konto i już możemy
wysyłać pocztówki. Do kogo? Do wylosowanych przez
system przypadkowych osób z różnych krajów. Ale to tylko
połowa przyjemności: kiedy adresat zarejestruje naszą
pocztówkę przy pomocy specjalnego numeru, ktoś inny
gdzieś na świecie wylosuje nasz adres i już wkrótce w
skrzynce na listy, oprócz rachunków i ulotek, znajdziemy
pocztówkę. I tak w kółko można bez końca wysyłać i
dostawać kartki.
Nigdy nie wiadomo, z jakiego kraju będzie następna
pocztówka, a każda dostarczona kartka to radość dwóch
osób – tej, która ją wysłała i tej, która dostała. Można także
umówić się na prywatną wymianę z wybraną osobą z interesującego nas miejsca. W swoim proﬁlu można poprosić o
konkretny rodzaj pocztówek, a także o przesyłanie innych,
drobnych przedmiotów, jak monety, bilety czy zakładki do
książek. Oczywiście nie ma gwarancji, że od każdego przesyłającego dostaniemy coś z naszej listy, ale z biegiem cza-

su kolekcja na pewno się powiększy. Obecnie na portalu
postcrossing.com zarejestrowanych jest 671 tysięcy
użytkowników z 207 krajów. W ramach projektu
wymieniono już ponad 40 milionów pocztówek, a w każdej
godzinie wysyłane jest kolejne osiemset. Użytkowników z
Polski jest ponad 30 tysięcy, a Polska zajmuje dziesiąte
miejsce wśród krajów pod względem ilości nadanych
kartek (najaktywniejszymi krajami są Niemcy, Rosja i USA).
Ponieważ projekt jest międzynarodowy, strona jest
dostępna jedynie w języku angielskim. Również większość
pocztówek pisana jest w tym języku. Jednak nic nie stoi na
przeszkodzie, by używać także innych języków obcych, jeśli
wysyłamy kartkę do osoby, której rodzimym językiem jest
język nam znany, inny niż angielski.
Postcrossing ostatnimi czasy stał się hobby dość drogim,
ze względu na podwyżki usług pocztowych. Jednak radość
wysyłania i otrzymywania pocztówek jest warta każdej
złotówki.
(Dorota Wieczorek)

WYJŚĆ ZE SWOJEJ STREFY KOMFORTU
CZYLI MOJA PRZYGODA Z ERASMUSEM
LUB MAKE ERASMUS, NOT WAR!
Moja przygoda z Erasmusem zaczęła się w 2014 roku, byłam na drugim roku
iberystyki. Wyjechałam wtedy do León, do Hiszpanii na pół roku. Na początku nie
było łatwo, mnóstwo formalności, dokumentów, pozwoleń, trzeba było zaliczyć
wszystkie egzaminy, pierwszy lot samolotem, nerwy, stres, strach, czy sobie poradzę.
W nowym miejscu, w obcym państwie. Mnóstwo pytań, wątpliwości, ale dzisiaj mogę
powiedzieć, że WARTO!

AKADEMIA nr 37

31

NA MARGINES „MARGINESU” /STUDENCI

Takie rzeczy hartują młodego człowieka i pokazują mu, że
wszystko jest możliwe. Dla mnie możliwym okazało się
spełnić swoje marzenia związane z Hiszpanią, poznać inną
kulturę, wspaniałych, pozytywnych, młodych ludzi.
Niesamowite i niezapomniane doświadczenie, które
kształtuje charakter, zmienia światopogląd, otwiera na
innych, pokazuje człowiekowi, jak wiele może osiągnąć
swoją ciężką pracą i jak wiele satysfakcji to daje. Umysł staje
się niesamowicie otwarty, człowiek przestaje się bać,
potraﬁ zadbać o siebie, staje się samodzielny, dąży
wytrwale do celu, łapie podróżniczego bakcyla. Uczy się
siebie, konfrontuje się z rzeczywistością, ale również,
a może przede wszystkim spędza fantastycznie czas. Nie
mogę tu nie wspomnieć o licznych imprezach,
nieprzespanych nocach, interesujących wycieczkach.
W skrócie prawdziwe, studenckie życie, dodatkowo
wzbogacone tym, że za granicą. Po powrocie oczywiście
depresja post-Erasmus, ale każdy musi ją przejść. Nie ma
lekko. Ale dla takich fantastycznych wspomnień naprawdę
WARTO!
Drugi raz z programem Erasmus wybrałam się w 2016 roku,
tym razem na praktyki do... Hiszpanii. Było mi mało,
tęskniłam bardzo, uparłam się, że muszę jechać
i pojechałam. Na początku znowu mnóstwo załatwień
z dokumentami, ale w końcu nadszedł ten dzień. Przed
kolejnym wylotem zaliczyłam nieprzespaną, nerwową noc.
W sumie powinnam już spokojniej podejść do tematu, ale
cóż, taka natura. Początkowo miałam być jako recepcjonistka na campingu, w Katalonii, jednak zmieniono mi

miejsce i stanowisko na gorące południe Hiszpanii, czyli
Andaluzję. Wylądowałam na animacji, niestety po krótkim
czasie pobytu w hotelu ponownie zmieniono mi hotel.
Kolejne trudności, nerwy i stres. Miałam pojechać do Santa
Susanna niedaleko Barcelony. Kolejna podróż, tym razem z
południa na północny-wschód Hiszpanii. Po wielogodzinnej jeździe autobusem, wreszcie dotarłam na miejsce.
Uﬀ. Udało się. Nie było wcale różowo, zdarzały się różne
sytuacje, z którymi trzeba było sobie jakoś poradzić, ale
człowiek naprawdę potraﬁ wiele przejść. To bardzo
potrzebne i kształcące doświadczenie. Poszerza horyzonty,
otwiera na świat, uczy tolerancji, daje wiele cennych,
życiowych lekcji. Poznałam fantastyczne dziewczyny, z
którymi na praktykach dzieliłam i smutki, i radości. Nadal
mamy ze sobą kontakt. Kończąc, dlaczego o tym piszę? Bo
chcę każdego z Was zachęcić do wzięcia udziału w
przygodzie o nazwie Erasmus i do wyjścia ze swojej strefy
komfortu. Polecam. Naprawdę WARTO! Ale jeśli macie
problem z pokonaniem swoich lęków przed wyjazdem za
granicę samemu, to może warto zaangażować się na
początek w „Buddy-system”, który pomaga odnaleźć się
studentom z Europy, przyjeżdżającym do Bielska-Białej na
studia i praktyki. Można poznać naprawdę fajnych, spoko
ludzi. Po więcej informacji zapraszam do Centrum
Wymiany Międzynarodowej, do L402, na czwartym piętrze
budynku L. A jeśli nie chcecie jechać na długo za granicę,
ale interesują Was podróże, to nic prostszego jak zapisać
się na którąś z wycieczek organizowanych przez Koło
Naukowe „Horyzont”. Polecam i zapraszam.
(Daria Bartniczak)

PROJEKTY NAUKOWE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
VII Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI
wieku” pod patronatem ministra nauki
i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina,
Polskiej Akademii Nauk – Komitetu Budowy Maszyn i Komitetu Inżynierii Produkcji, IFToMM – International Federation for
the Promotion of Mechanism and Machine Science oraz dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki prof. ATH dr. hab.
inż. Jacka Nowakowskiego odbyła się 8
grudnia.
Konferencję otworzyli rektor ATH prof. Jarosław Janicki oraz
dziekan WBMiI. Specjalnie na okazję tegorocznych obrad
prezes światowej organizacji naukowej IFToMM przesłał list, w
którym podkreślał rolę tego rodzaju wydarzeń w rozwoju
cywilizacji.
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Każdego roku konferencja cieszy dużym zainteresowaniem.
Obecna edycja również zgromadziła liczną grupę uczestników
z Polski i zagranicy.
Dwa tomy pokonferencyjne pt. „Projekt interdyscyplinarny
projektem XXI wieku” zawierają 108 referatów podzielonych
na trzy kategorie:
· projektowanie, badania i eksploatacja
· technologie, procesy i systemy produkcyjne
· przetwarzanie, transmisja i bezpieczeństwo informacji.
Jedną z form konferencji jest sesja plakatowa, podczas której
studenci i doktoranci przedstawiali swoje prace naukowe.
Autorzy projektów mogli w bezpośrednich rozmowach
odpowiedzieć na pytania komisji oceniającej i pozostałych
zainteresowanych osób. W trakcie wykładów, jak i zaraz po
zakończeniu, przed salą L128 odbyły się prezentacje oraz
warsztaty dotyczące nowoczesnych technologii przygotowane przez zaproszone ﬁrmy. W konferencji wzięło również
udział ponad 200 uczniów szkół średnich z Żywca, Brzeszcz
i Bielska-Białej.
(R)

INNOWACYJNY PROJEKT W OBSZARZE
EDUKACJI I ZATRUDNIENIA
29 sierpnia w Sali Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej podpisano umowy
trójstronne w ramach projektu Starter.
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W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ﬁrm: prezes ﬁrmy
Evatronix S.A. Wojciech Sakowski oraz opiekun studentów
Wojciech Legierski, dyrektor ds. produkcji oprogramowania w
Centrum Badawczo-Rozwojowym i Członek Zarządu ﬁrmy
Rekord SI sp. z o.o. Piotr Szymura wraz z programistą Arkadiuszem Benedyktem i prezes Zarządu Com4IT Wojciech
Gasidło. Uczelnię reprezentowała prof. dr hab. n. t. Iwona
Adamiec-Wójcik, prorektor ds. nauki i ﬁnansów.
Umowy z poszczególnymi ﬁrmami podpisywali studenci: Anna
Gałuszka, Łukasz Hamera, Patryk Lach, Łukasz Juroszek, Dawid
Holisz, Sebastian Węgliński.
– Na barkach studentów spoczywa duża odpowiedzialność,
żeby ten projekt odniósł sukces. Warto zaznaczyć, że ramach
konkursu zgłoszono 120 innowacji, a projekt Starter uplasował
się na szóstej pozycji – mówiła prof. Iwona Adamiec-Wójcik.
Otwierając spotkanie, prorektor podziękowała ﬁrmom za
odpowiedź na zaproszenie, które skierowali do nich twórcy
projektu: Agnieszka Zielińska i dr Tomasz Gancarczyk.

dotyczą osób młodych wkraczających na rynek pracy.
– Nasza innowacja społeczna zakłada przetestowanie nowego
modelu współpracy na linii studenci – przedsiębiorstwa.
Projekty IT będą podstawą do tego, aby studenci mogli
zdobywać nie tylko umiejętności techniczne, ale przede
wszystkim udoskonalać kompetencje społeczne i zwiększać
swoją efektywność personalną – podkreślała Agnieszka
Zielińska.
Projekt zakłada możliwość realizacji projektów IT w zespołach
w ścisłej współpracy z opiekunami ze strony przedsiębiorstwa,
warsztaty aktywizujące, doradztwo w zakresie IT oraz
kompetencji społecznych. Został zaplanowany na 6 miesięcy.
W sierpniu prowadzono prace przygotowawcze – tworzono
wzory dokumentów, odbyła się rekrutacja studentów, a także
zostały nawiązane kontakty z przedsiębiorstwami.
Na 4 kolejne miesiące mentorzy zaplanowali merytoryczną
realizację, a w styczniu prowadzone będą działania ﬁnalizujące
testowanie Innowacji Społecznej.

Projekt grantowy został wyłoniony do realizacji w drodze
konkursu na tzw. Innowacje społeczne, czyli projekty, które

(R)

Innowacja społeczna pn. Realizacja przez studentów kierunku informatyka projektów IT
zlecanych przez przedsiębiorstwa w formie outsourcingu jako wdrożenie rozwiązań umożliwiających współpracę sektora edukacji i nauki z przedsiębiorstwami testowana jest w ramach
projektu grantowego „Akcja Inkubacja”.

RELACJA Z TYGODNIA KULTURY AKADEMICKIEJ

Konferencja „Student 2.0."

34

AKADEMIA nr 37

STUDENCI

Największe studenckie wydarzenie tego roku, czyli Juwenalia Podbeskidzia 2017 roku,
odbyło się w dniach od 22 do 27 maja. Nie zabrakło słońca, sportu, koncertów i zabawy do
białego rana.

Tydzień Kultury Akademickiej rozpoczęły Dni Sportu. Na terenie kampusu ATH, Błoni, Rekordu, Atmosfery i innych
obiektów odbywały się konkurencje sportowe. Studenci
zmagali się w takich dyscyplinach jak koszykówka, piłka nożna,
siatkówka, badminton, tenis stołowy, kręgle, bilard, paintball
czy w biegu, którego trasa wyznaczona była na terenie
campusu uczelni. Wszyscy uczestnicy wykazali się niezwykłą
determinacją oraz zachowaniem godnym prawdziwego
sportowca. Mimo trudnych chwilami warunków atmosferycznych we wszystkich konkurencjach studenci aktywnie
uczestniczyli i walczyli do końca. Brawo dla wszystkich
uczestników, dostarczyliście nam dużo sportowych emocji,
a dopingowanie Was było wielką przyjemnością. Dni Sportu
zakończyły się Wielkim Grillowaniem.
Juwenalia to nie tylko święto studentów, ale i nauki. W związku
z tym 23 maja w Auditorium Maximum odbyła się konferencja
pt: „Student 2.0.”. Wzięli w niej udział studenci, przedstawiciele
świata biznesu i przedsiębiorcy z naszego miasta. Dyskusja
była bardzo owocna, poruszała tematy rekrutacji pracowników
czy sytuacji studenta na rynku pracy.

W piątek 26 maja ulicami Bielska-Białej przeszedł barwny
i głośny korowód. Studentom nie zabrakło kreatywności
w doborze kostiumów. Królowały góralskie motywy: barwne
chusty, czerwone korale i kierpce. Na placu Bolesława
Chrobrego odważni zatańczyli także popularny taniec zwany
„belgijką”.
Klucze do Akademii Techniczno- Humanistycznej na ręce
przewodniczącego Samorządu Studenckiego Piotra Sadowskiego przekazał prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof.
ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk. Kulminacją całego wydarzenia
były koncerty. Wystąpiły zespoły takie jak: Shima, Ostatni w
Raju, Transgresja, natomiast gwiazdą wieczoru był zespół
Happysad.
Warto zaznaczyć, iż za organizację całego Tygodnia Kultury
Akademickiej odpowiedzialny był Samorząd Studencki ATH
oraz Władze uczelni. Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie TKA.
(Samorząd Studencki ATH)
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ATH RUSZA DO AFRYKI
Akcja społeczna „Klapki dla Gambii” zorganizowana została latem 2017 roku przez Koło
Naukowe HORYZONT działające w Akademii Techniczno-Humanistycznej w BielskuBiałej. Grupa studentów spontanicznie rozpropagowała ideę, by pomóc afrykańskim
dzieciom poprzez zbiórkę nowych plastikowych klapków, które następnie transportem
samochodowym zostały przewiezione do samej Gambii.
Inicjatywa od razu spotkała się z dużym zainteresowaniem
zarówno braci studenckiej, jak i wielu bielskich szkół
i przedszkoli. Głośno o projekcie zrobiło się w lokalnych
i ogólnopolskich mediach. Wiele osób przysyłało klapki pocztą
z różnych miejsc naszego kraju. Zbiórka trwała przez prawie
cztery tygodnie (przełom maja i czerwca), następnie klapki
były segregowane, pakowane według rozmiarów oraz
spinane, by w transporcie zajęły jak najmniej miejsca.
W sumie zebranych zostało 680 par nowych kolorowych
klapków. W połowie lipca transport wyruszył do Afryki i po
przejechaniu prawie siedmiu tysięcy kilometrów dotarł
szczęśliwie do Gambii, po drodze płynąc przez Gibraltar i jadąc
po szosach Maroka, Sahary Zachodniej, Mauretanii i Senegalu.
Jako transport humanitarny zwolniony był z opłat celnych i
licznych kontroli – choć tych i tak było dużo. W Gambii klapki
rozdawane były w różnych miejscach (na terenie całego kraju)
dzięki pomocy i uprzejmości jednej z muzułmańskich szkół
oraz paraﬁi katolickiej.
Wiele osób pyta, dlaczego właśnie klapki?
W biednych afrykańskich krajach bardzo duża ilość dzieci
(przeważająca większość) chodzi na co dzień boso i skaleczona
stopa bardzo często jest źródłem infekcji, zakażeń i chorób.
Znamy te widoki z licznych przekazów medialnych. Dzieci
następują na ostre kolce, łamią palce na kamieniach,
nagminnie dochodzi do zerwań paznokcia. Skóra jest
obdzierana, robią się bąble i blizny. W skwarze lata ziemia jest
gorąca, piach rozgrzany i wszystko parzy w stopy. Bardzo łatwo
o zranienie i ukąszenie przez węże, skorpiony i różnego
rodzaju insekty. Ponadto w porze deszczowej, kiedy na
piaszczystych bezdrożach robią się kałuże i rozlewiska,
dzieciom łatwiej pokonać te przeszkody po prostu w klapkach,
a nie bosą stopą.
Dlaczego wybraliśmy taki kraj, jak Gambia?
Afryka jest kontynentem kilka razy większym od Europy i
trudno wśród tak wielu państwowości znaleźć miejsce
najbardziej idealne i w pełni odpowiadające oczekiwaniom –
przynajmniej na początku. Gambia to najmniejszy kraj na
kontynencie afrykańskim, a według statystyk jeden z dziesięciu
najbiedniejszych krajów na świecie. Nigdzie nie ma większej
biedy – można tak powiedzieć. Choć oczywiście bieda i
spustoszenie czynione przez suszę i walki plemienne w
Sudanie czy w północnym Czadzie mogą być większe i bardziej
wołające o ludzką pomoc i międzynarodową reakcję.
Dlaczego jeszcze? – ponieważ nie jest trudno dojechać tam
samochodem terenowym, a nasza akcja zorganizowana była

36

AKADEMIA nr 37

po raz pierwszy i w takim wypadku trzeba wszystko brać pod
uwagę.
Akcja „Klapki dla Gambii” była jednorazowym wydarzeniem,
jednak być może zostanie powtórzona w przyszłym roku, także
latem. Afrykańskie uśmiechy radosnych dzieci, które na zawsze
zostają w pamięci, pozwalają wierzyć i mieć nadzieję, że klapki
do Afryki jeszcze wrócą. Całą wyprawę można było śledzić na
proﬁlu facebookowym „Klapki dla Gambii” i tam także można
znaleźć więcej interesujących informacji oraz fotograﬁi.
Postaramy się w najbliższym czasie uruchomić także informacyjną stronę internetową www.klapkidlagambii.pl. Serdecznie
zapraszamy.
(Koordynator akcji, dr Maciej Kalarus)

STUDENCI
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LWOWSKI HORYZONT

Prawie sześćdziesiąt osób wzięło udział w trzydniowej autokarowej wycieczce do
ukraińskiego Lwowa w ramach projektu Koła Naukowego HORYZONT „Europejski kres”.
Dla studentów naszej Akademii była to wręcz niepowtarzalna okazja do spędzenia kilku
słonecznych dni w urokliwej atmosferze pełnej historii zabytków, śladów polskości oraz
odświętnego biesiadowania podczas uroczystych i corocznych „Dni Lwowa” – nic
lepszego nie mogło nam się wydarzyć.
Długim spacerom nie było końca – a zachwycało wszystko:
stary rynek z ogromnym ratuszem (wchodziliśmy setkami
schodów na sam szczyt wieży ratuszowej), Katedra Łacińska,
Katedra Ormiańska ze słynnymi freskami Rosena, Pałac
Potockich, Sobór Katedralny, Plac Halicki i Bernardyński.
Oczarowały nas śródmiejskie kwartały pełne tajemniczych
kawiarenek, muzycznych grajków i straganów gastronomicznych (strudle, barszcz ukraiński). Na wybrukowanych
uliczkach porozkładali się w kramach miejscowi sprzedawcy
pamiątek, usłyszeć można było języki całej Europy, a muzyka
grała wszędzie do późnych godzin nocnych. Dotarliśmy do
Fabryki Czekolady, weszliśmy na Wysoki Zamek – a wszystko
pod czujnym okiem Adama Mickiewicza, którego pomnik
dumnie stoi na końcu Prospektu Tarasa Szewczenki –
naprawdę nic lepszego nie mogło nam się wydarzyć.
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Zwieńczeniem naszego wyjazdu była, w zadumie, wizyta
najpierw na Cmentarzu Łyczakowskim, m.in. przy grobie Marii
Konopnickiej i Gabrieli Zapolskiej, a później w miejscu
memoriału Orląt Lwowskich, gdzie spoczywają prochy
młodych polskich żołnierzy, którzy zginęli w walkach za
ojczyznę. Widok setek białych jak śnieg mogił zrobił na nas
ogromne i niezapomniane wrażenie.
Wyprawy z Kołem Naukowym HORYZONT mają już swoją
dwuletnią tradycję. Jesteśmy pewni, że za rok, jeśli wszystko
będzie dobrze, znów pojedziemy na „Dni Lwowa” do tego miasta nieopodal polskiej granicy, gdzie nadal słychać polski język
i niemal na każdym kroku można poczuć polską tożsamość. A
póki co serdecznie zapraszamy studentów ATH na najbliższe
wyjazdy do czeskiej Pragi, do Wiednia oraz do Bratysławy.
(dr Maciej Kalarus - opiekun Koła)

KULTURA

KURATOR GALERII AKADEMICKIEJ
NA PRESTIŻOWEJ WYSTAWIE
Prof. ATH dr hab. Ernest Zawada, kurator Galerii Akademickiej ATH, znalazł się w gronie
artystów zaproszonych do wystawy „Co z tą abstrakcją?” zorganizowanej przez Fundację
Stefana Gierowskiego. Autorzy wystawy postanowili zaprezentować obraz aktualnej
polskiej sztuki abstrakcyjnej, dokonując przeglądu siedemdziesięciu prac tworzonych
przez artystów w latach 2015-2017.

Wystawa, jako autorski projekt Stefana Gierowskiego, miała na
celu przybliżenie szerokiego spektrum najnowszych tendencji
w polskim malarstwie abstrakcyjnym oraz skłonić do reﬂeksji
nad miejscem abstrakcji we współczesnym obiegu artystycznym.
Wernisaż odbył się 22 czerwca. Wystawę można było oglądać
do 26 sierpnia 2017 r. w galerii Fundacji Stefana Gierowskiego.
ERNEST ZAWADA
Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof.
Stefana Gierowskiego i doc. Krzysztofa Wyznera(1995).
Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego(1995, 2007), nominowany do nagrody Ikara w
2006 roku oraz nagrody marszałka województwa śląskiego.

W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki,
a w 2009 roku tytuł profesora nadzwyczajnego. Jego
malarstwo reprodukowano w albumie wydanym przez Galerię
Prezydencką w Warszawie, obok prac znamienitych malarzy,
takich jak: Jerzy Nowosielski, Stefan Gierowski, Jan Tarasin,
Henryk Stażewski, Władysław Hasior, Jerzy Tchórzewski,
Rajmund Ziemski i innych. Prezentował prace podczas
kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Ulicy
w Warszawie oraz Festiwalu Karuzela Cooltury (obok
Franciszka Starowieyskiego). Autor książki ,,Nauka rysunku
–ucz się od polskich mistrzów''(Wydawnictwo PWN). Zajmuje
się malarstwem sztalugowym, graﬁką warsztatową, rzeźbą
i instalacją. Jest autorem happeningów w przestrzeni
publicznej. Aktualnie pełni funkcję kuratora Galerii Akademickiej ATH w Bielsku-Białej.
(R)
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CHÓR ATH
ZNOWU NAJLEPSZY
Dwa Złote Dyplomy, Grand Prix oraz
nagroda dla najlepszego dyrygenta dr. hab.
Jana Borowskiego, prof. AM – to efekt
udziału Chóru Akademii TechnicznoHumanistycznej w Międzynarodowym
Festiwalu Chóralnym w Bratysławie.
17 czerwca nasi chórzyści konkurowali z zespołami śpiewaczymi z Litwy, Słowenii, Czech i Słowacji. Koncerty konkursowe
oceniało międzynarodowe jury w składzie: prof. James Kim
(USA), prof. Blanka Juhaňáková (Słowacja), doc. Milan Kolena,
ArtD. (Słowacja), dr Christiane Fischer (Austria).
Dwa Złote Dyplomy wiążą się z otrzymaniem oceny bliskiej
ideału – 99 na 100 punktów w kategorii chóry mieszane dorośli
oraz najwyższej oceny 100 punktów w kategorii muzyka sakralna.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
(R)

BŁAŻEJ OSTOJA LNISKI - PLAKATY
W maju została otwarta wystawa prof. zw. Błażeja Ostoi Lniskiego. W prezentowanych
plakatach artysta wykorzystuje czcionki własnego projektu, które stają się niejednokrotnie głównym elementem kompozycyjnym i informacyjnym.
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Prace artysty należy postrzegać jako jego osobiste nawiązanie
do tradycji tzw. polskiej szkoły plakatu, która w okresie
powojennym intrygowała odbiorców niepowtarzalnością formy obrazowej, harmonijnie złączonej z komunikatem literniczym. Plakaty Ostoja Lniskiego projektowane w komputerowych programach graﬁcznych charakteryzuje synteza traktowanej płasko sylwety, reprezentującej niejako symbolicznie
nawarstwienie kodów informacji treściowych. Jej niepowtarzalność wyrażana jest pewnym, autorskim, szkicowym
śladem, wpisującym się w przestrzeń płaszczyzny jako
dominanta. Swoisty fenomen stylistyki obrazowania Autora
polega jednocześnie na nowatorskim podejściu do zagadnień
typograﬁcznych. Tekst hierarchizowany pod względem
ważności informacji różnicowany jest wielkością czcionki.
Zapis literniczy (kroje liter projektowane przez Artystę),
niezwykle spójny stylistycznie, występuje w różnorakich
konﬁguracjach uszeregowań zwartych, które można odczytać
tradycyjnie, z góry do dołu, ale i z boku i diagonalnie. Litery
i tekst stanowią ponadto autonomiczny "budulec" jego plakatów. Wszystkie prezentowane na wystawie prace zawierały w
sobie niepowtarzalne piętno Autora.
Urodzony w 1974 r. w Czersku, w latach 1994-1999 studiował
w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał na Wydziale Malarstwa u prof. Rajmunda
Ziemskiego, a aneks z litograﬁi u prof. Władysława Winieckiego. Od 1999 roku związany z macierzystą uczelnią.
Profesor sztuk plastycznych, kierownik Pracowni Litograﬁi,
Dziekan Wydziału Graﬁki (2012-2016). Uprawia malarstwo i
graﬁkę (głównie litograﬁa). Autor licznych wystaw indywidualnych w kraju i za granicą.
(prof. ATH dr hab. Ernest Zawada)
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WERNISAŻ PRAC RENY WOTY
24 października w Galerii Akademickiej ATH została otwarta wystawa prac przemyskiej
artystki Reny Woty. Ekspozycja zaaranżowana przez męża artystki Janusza J. Cywickiego –
dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, zatytułowana „Touch me please”,
składa się z ascetycznych prac wykonanych w technice własnej.

Wystawę otworzył rektor ATH prof. Jarosław Janicki. O
prezentowanych dziełach opowiedziała sama artystka, a ich
znaczenie w szerszym kontekście sztuki współczesnej omówił
kurator Galerii Akademickiej prof. ATH dr hab. Ernest Zawada.
Emocjonującym punktem wernisażu było losowanie wśród
uczestników (prawie 50 osób) pracy artystki, którą specjalnie
na tę okazję przeznaczyła.
W części promocyjnej Galerii otwarto wystawę partnera ATH –
ZUS Oddział w Bielsku-Białej, pt. „Rzeczpospolita Ubezpieczonych”.
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Rozmowa z artystką:
W Galerii Akademickiej prezentuje Pani prace „papierowe” – wykonane z papieru pakowego bądź z gotowych
czasopism. Jak pojawił się pomysł na wybór takiego właśnie tworzywa?
– Kiedyś przywoziłam z Niemiec katalogi boesnera (katalogi z
materiałami plastycznymi). Przez lata trochę tego naskładałam. Na ogół takie przedawnione zbiory albo się wyrzuca, albo
pali, a ja pomyślałam, że czegoś takiego, jak ja wymyśliłam,
nikomu nie chciałoby się realizować. Zadecydowałam, że te
katalogi nie znikną, one będą, tylko w innej postaci i formie.

KULTURA
Przyświecała Pani idea recyklingu?
– Zdecydowanie tak. Na tej wystawie możemy oglądać prace
„papierowe”, ale jestem malarką i prace wykonane akrylem na
płótnie traktuję podobnie – tnę je i tworzę z nich nowe kompozycje, często owijając stare meble i inne, przeróżne przedmioty, które są już zużyte. Ja je w ten sposób ratuję, chociaż nie
widać, co jest w środku, ale mimo wszystko nie zginą.
Przyglądając się pracom w naszej galerii, można zaobserwować, że wszystkie są w formacie kwadratu.
– Uwielbiam kwadrat i nigdy z niego nie zrezygnuję. Niech to
będzie 1x1m, 2x2m – to jest dla mnie najlepszy format. Chociaż
powstawały też obrazy w formatach prostokątnych, jedynie
kwadrat daje mi takie poczucie, że jeszcze można coś więcej, że
z czterech stron równomiernie można jeszcze coś rozwinąć,
rozbudować. Ta „najspokojniejsza” ﬁgura geometryczna traktowana jako swoisty kadr – wycinek przestrzeni, prowokuje,
ale także daje szansę odbiorcy do równie otwartych, własnych
poszukiwań i interpretacji.

Tak brzmi tytuł wystawy – „Touch me please”. Dlaczego to
jest dla Pani tak ważne, żeby odbiorca mógł ﬁzycznie
doświadczyć Pani prac?
– To jest dla mnie bardzo istotne, trochę może na przekór.
Nigdzie w galeriach, muzeach nie można dotykać dzieł.
Oczywiście bardzo dobrze, że nie można na przykład dotykać
portretu Mony Lisy, ale ja bym chciała, żeby ten kontakt widza z
pracami był; zwłaszcza kiedy się je dotyka, głaszcze, czy przewraca warstwy papierowych pasków, można poczuć dobrą,
uspokajającą energię – tak twierdzą odbiorcy moich obrazów.

Pozostańmy przy poszukiwaniach. Czy w Pani twórczości
możemy mówić o inspiracjach naturą? Te prace budzą
skojarzenia z fragmentami natury, pejzażu.
– Na pewno tak. Gdziekolwiek jestem, oglądam świat, patrzę,
moją uwagę przykuwają jakieś fragmenty, które są dla mnie
estetycznie atrakcyjne, na przykład jakieś stare ściany w
opuszczonych budynkach – przez grę szarości, upływ czasu.
Cały czas natura jest ważna.
Czy w procesie tworzenia zostawia Pani miejsce na
przypadek, czy wszystko od początku do końca jest
zaplanowane?
– Za każdym razem jest pomysł, który jest przemyślany i
zaplanowany. Nawet te prace, które z pozoru wyglądają tak,
jakby nie zawierały żadnego pomysłu na kompozycję, działają
przez swoją miękkość, którą uzyskuję w konkretny sposób i
ważne jest, żeby można było ich dotykać.

Jak długo trwa proces powstawania obrazów?
– Długo, a nawet bardzo długo. Muszę pociąć lub podrzeć
paski papieru, poza tym one muszą być postawione. Gdyby
były rzadziej postawione, nie uzyskałabym zamierzonego
efektu – takiego obiektu wręcz. Dlatego paski muszą być
klejone bardzo gęsto. Praca 1x1m powstaje na przykład około
dwóch miesięcy.
(rozmawiała Małgorzata Skrzypek)
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