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SZANOWNI PAŃSTWO
DRODZY CZYTELNICY
Akademia kształci nie tylko inżynierów i specjalistów w
różnych dziedzinach, lecz także uczestników życia publicznego. Są wśród nich politycy, samorządowcy, naukowcy,
menadżerowie ﬁrm, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia.
Wielu z naszych absolwentów wyrasta na liderów instytucji
i ﬁrm, wielu odgrywa wiodącą rolę nie tylko w społecznościach
lokalnych, ale też w kraju czy regionie. Wreszcie, za co jestem
szczególnie wdzięczny, wielu absolwentów wykazuje troskę o
dobro uczelni, nadal włączając się w życie Akademii.
Rdzeń pracy akademickiej to kształcenie, ale też działalność
badawcza i twórczość naukowa. Dlatego od początku kadencji
towarzyszy mi troska o rozwój naukowy pracowników i ich
aktywność w zakresie pozyskiwania środków na badania,
realizacji projektów naukowych, także międzynarodowych.
Dotyczy to zarówno dziedzin technicznych, jak i humanistycznych. Każda z nich ma swoją specyﬁkę, wierzę jednak, że
w każdej znaleźć możemy dyscyplinę, która pozwoli Akademii
wyróżnić się na naukowej mapie Polski. Dowodzą tego m.in.
osiągnięcia, jakimi uczelnia może się poszczycić w zakresie
produkcji grafenu, nagrodzonej m.in. statuetką „Marka Śląskie
2017”.
Utrzymywanie na wysokim poziomie zarówno kształcenia, jak i
badań naukowych wymaga śmiałych i odważnych przedsięwzięć pozwalających na rozwój Akademii. Dlatego odważnie i z sukcesami sięgamy po krajowe i unijne środki
gwarantujące przyszłość uczelni, pozwalające zarówno na
rozwój kadry, jak i poprawę infrastruktury.
W lipcu br. rozpoczęła się długo oczekiwana inwestycja, czyli
budowa nowej hali sportowej. To obiekt, który umożliwi
prężnie działającym sekcjom AZS i wszystkim naszym
studentom realizację sportowych pasji. Na realizację inwestycji
Akademia otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego 7,5 mln zł. Stanowi to dużą część wszystkich
środków ministerialnych, przeznaczonych w tym roku na
inwestycje budowlane w uczelniach w całej Polsce.

Tradycja akademicka w Bielsku-Białej ma już pięćdziesiąt lat.
Obejmuje lata, w których działała Filia Politechniki Łódzkiej,
oraz lata funkcjonowania Akademii jako samodzielnej szkoły
wyższej, a ta – przypomnę – utworzona została blisko siedemnaście lat temu. Niezwykłym zaszczytem jest, iż właśnie w
okresie mojej kadencji rektorskiej przypada tak ważne dla całej
społeczności Akademii, wszystkich jej sympatyków i przyjaciół wydarzenie.

Rozpoczęliśmy także realizację projektu „Akademia Przyszłości – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej”. Projekt doﬁnansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wart
jest 11 milionów. Jego główne cele to zwiększenie efektywności kształcenia w Akademii i poprawa jakości
zarządzania Uczelnią. Przewiduje on m.in. wprowadzenie
nowych i modyﬁkację realizowanych programów kształcenia
pod kątem zapotrzebowania rynku pracy. Umożliwi więc
naszym studentom lepsze praktyczne przygotowanie
zawodowe i zdobycie dodatkowych praktycznych kompetencji. Projekt adresowany jest także do kadry akademickiej,
poprzez działania merytoryczne związane z metodami i tech-

Jubileusz to czas reﬂeksji i podsumowań minionych zdarzeń.
Za nami półwiecze rozwoju, ale i wytężonej pracy całej
społeczności akademickiej, mającej na celu zarówno wzmacnianie potencjału badawczego, jak i poszerzanie oferty dydaktycznej. W roku powstania Uczelni funkcjonowały zaledwie
dwa wydziały, obecnie tworzy ją pięć wydziałów, a oferta
dydaktyczna to 18 atrakcyjnych kierunków studiów. Od czasu
powstania mury uczelni opuściło już blisko 32 000 absolwentów: 7000 absolwentów Filii Politechniki Łódzkiej i 25 000
absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej, w tym
7000 inżynierów i 4300 magistrów inżynierów.
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nikami prowadzonych zajęć przyczyni się także do podniesienia kompetencji i efektywności pracy kadry dydaktycznej.
Natomiast wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań i –
niezbędnych we współczesnym świecie – narzędzi informatycznych poprawi jakość zarządzania Uczelnią. Nie ustając w
dążeniach do wzmocnienia potencjału Uczelni, złożyliśmy dwa
wnioski o wartości ponad 20 mln zł w ministerialnym konkursie
Regionalnych Inicjatyw Doskonałości, którego celem jest
wzmocnienie badań naukowych.

potencjału badawczego, kadrowego i kulturalnego do
podejmowania wspólnych, istotnych dla regionu przedsięwzięć.
Jubileusz to nie tylko czas podsumowań, ale przede wszystkim
twórcza reﬂeksja umożliwiająca odważne kreowanie
przyszłości. Zadania Uczelni wynikają nie tylko z misji Akademii
i założeń polityki regionalnej, ale także z założeń polityki
państwa. Horyzont nadchodzących zmian w dużej mierze
wyznacza przyjęta w lipcu br. nowa ustawa o szkolnictwie
wyższym. Otwiera ona szereg możliwości dla budowania
nowoczesnego ośrodka akademickiego, stanowiąc równocześnie duże wyzwanie organizacyjne. Obejmuje bowiem
szereg zmian w zakresie funkcjonowania uczelni, począwszy
od ustrojowych, poprzez ﬁnansowanie aż po prowadzące do
uzyskania tzw. naukowej doskonałości regulacje związane z
nadawaniem stopni i tytułów, czy wzmocnieniem jakości
kształcenia. Podjęcie wysiłku wdrożenia nowych zmian jest
niezbędne dla dalszego funkcjonowania polskich uczelni,
szczególnie dla tzw. uczelni regionalnych. Dla ośrodków
szczególnie istotnych z punktu widzenia funkcjonowania
regionu i mających swój wkład w rozwój lokalnych
społeczności, a do takich należy Akademia, zmieniająca od
pięćdziesięciu lat oblicze Podbeskidzia.

Rozwój Uczelni nie jest możliwy bez współpracy z otoczeniem
samorządowym, gospodarczym i oświatowym, ale także bez
wspólnych działań z innymi ośrodkami akademickimi. Kierując
się misją uczelni państwowej, dostosowujemy swe działania
do wytycznych polityki regionalnej. W roku 2016 wraz z innymi
uczelniami z regionu, tj. Politechniką Śląską, Politechniką
Opolską, Uniwersytetem Śląskim, współtworzymy Związek
Uczelni Śląskich, którego zadaniem jest wspólne działanie na
rzecz nauki i podnoszenia jakości kształcenia.
Integracja środowiska akademickiego to jednak nie wszystko.
Abyśmy mogli prowadzić odważne badania, pielęgnować
wartości akademickie i osiągać doskonałość naukową, potrzebujemy wsparcia władz państwowych i samorządowych.
Dlatego wyraźnie zintensyﬁkowaliśmy współpracę z władzami
zarówno miasta Bielska-Białej, jak i powiatów bielskiego i
żywieckiego. Wspólnie rozwijamy, i nadal będziemy rozwijać,
inicjatywy edukacyjne, naukowe oraz projekty mające na celu
podniesienie jakości życia mieszkańców. Zainicjowaliśmy
szereg nowych, istotnych społecznie przedsięwzięć. Pragnę
podkreślić, iż doceniam dotychczasową współpracę z
przedstawicielami samorządów. Mając na uwadze istotną rolę
zarówno gospodarczą, jak i kulturotwórczą, jaką Akademia
odgrywa w regionie, będziemy czynić dalsze starania w dążeniach do umocnienia jej pozycji oraz wykorzystania poten-

Dziękuję władzom rektorskim i dziekańskim poprzednich
kadencji, a także wszystkim, którzy od ponad dwóch lat wraz ze
mną współtworzą kierownictwo Akademii. Z wdzięcznością
myślę o wszystkich, którzy wspierają naszą uczelnię i którym
bliskie są wartości akademickie.
Wszystkim Państwu wraz z tym specjalnym numerem
Akademii przekazuję najserdeczniejsze życzenia wszelkiej
pomyślności.
(prof. dr hab. Jarosław Janicki)
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OD FILII POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
DO AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ
WSPOMINA MAREK TROMBSKI
REKTOR ATH W LATACH 2001-2008
W 1969 roku, w chwili powstania Filii Politechniki Łódzkiej, w
Bielsku-Białej działał od 1966 roku Punkt Konsultacyjny
Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej, którym
kierował doc. Grzegorz Urbańczyk, oraz Punkt Konsultacyjny
Wydziału Mechanicznego Politechniki Śląskiej. W nowo
powstałej Filii działały dwa oddziały wydziałów: Włókienniczego i Mechanicznego Politechniki Łódzkiej.
Do Bielska-Białej zostałem skierowany przez dyrektora
Instytutu Mechaniki Stosowanej prof. Jerzego Leyko jako
organizator dydaktyki z przedmiotów realizowanych przez
Instytut. Miałem prowadzić zajęcia z Wytrzymałości materiałów, dr inż. Edward Walicki – z Mechaniki, a dr inż. Janusz
Krodkiewski – z Teorii mechanizmów. Z naszej trójki tylko ja
zostałem w Bielsku-Białej. Edward Walicki jest profesorem w
Zielonej Górze, a Janusz Krodkiewski w Australii. Pierwszymi
asystentami w naszym zespole byli: mgr inż. Józef Wojtyła
(bardzo szybko zrobił doktorat) i mgr inż. Krzysztof Bogusławki (starszy wykładowca, wieloletni działacz ZNP i żeglarstwa).
W 1969 roku zostałem opiekunem roku studiów dziennych
i wieczorowych, z pełnomocnictwem od prodziekana
Wydziału Mechanicznego PŁ ds. Studiów Inżynierskich doc.
Jana Wajanda, do zastępowania go w czasie jego nieobecności
w Bielsku-Białej. W roku 1971 zostałem organizatorem
i kierownikiem Pracowni Instytutu Mechaniki Stosowanej. W
roku 1973 wraz z wprowadzeniem nowej struktury zostałem
organizatorem i dyrektorem Instytutu Mechaniczno-Konstrukcyjnego. Zastępcą dyrektora został dr inż. Jerzy Maciejowski z Instytutu Podstaw Konstrukcji Maszyn. W tym
samym roku zostałem prodziekanem Wydziału Mechanicznego ds. Oddziału w Bielsku-Białej i byłem nim do powstania
Wydziału Budowy Maszyn w 1981 roku.

Moją działalność w Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej
rozpocząłem 1 października 1969 roku podczas pierwszej
inauguracji. Od tego czasu jestem związany na stałe z bielskim
ośrodkiem akademickim.

W 1987 roku, po dwóch kadencjach pełnienia funkcji dziekana,
zostałem wybrany Prorektorem Politechniki Łódzkiej ds. Filii w
Bielsku-Białej. Funkcję tę objąłem po długoletnim kierowniku i
prorektorze prof. Przemysławie Wasilewskim. Po skończeniu
pełnienia funkcji prorektora w 1993 roku zostałem dyrektorem
Centrum Studiów Zawodowych i Podyplomowych w Filii PŁ.
Prorektorem Politechniki Łódzkiej ds. Filii został na kolejne
dwie kadencje prof. Andrzej Włochowicz.

Za najważniejszy mój wkład w utworzenie i utrwalenie
bielskiego ośrodka akademickiego uważam:
1. Utworzenie pierwszego samodzielnego Wydziału Budowy
Maszyn w roku 1981 – zostałem pierwszym jego dziekanem.
2. Przeniesienie głównej części uczelni w roku1990 na Błonia,
na teren po jednostce wojskowej i tym samym zwolnienie w
całości gmachu Liceum im. Mikołaja Kopernika. Gmach Liceum
im. Mikołaja Kopernika był wybudowany przez społeczeństwo
w końcu lat 20. XX wieku, w wyjątkowym standardzie jak na
ówczesne czasy (z krytym basenem, z obserwatorium
astronomicznym i wydzielonym budynkiem na mieszkania dla
nauczycieli) z przeznaczeniem na polską szkołę stanowiącą
konkurencję dla szkół niemieckich. Umieszczenie w tym
budynku Filii Politechniki Łódzkiej budziło niezadowolenie
wielu bielszczan.
3. Utworzenie w 2001 roku samodzielnej uczelni akademickiej,
Akademii Techniczno-Humanistycznej, której zostałem pierwszym rektorem.

W styczniu 1994 roku zaproponowano mi objęcie funkcji
wojewody bielskiego. Wojewodą bielskim byłem do 1998
roku. Pełnienie tej funkcji pozwoliło mi na szersze spojrzenie
na problemy ogólne miasta i województwa, tym bardziej, że
byłem przewodniczącym Zespołu ds. Polityki Społecznej w
Konwencie Wojewodów, a jako przedstawiciel Konwentu
Wojewodów brałem udział w posiedzeniach Rady Ministrów,
Komitetu Ekonomicznego i Komitetu Społeczno-Politycznego
Rady Ministrów. Po skończeniu pełnienia funkcji wojewody,
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przy wyborach w Łodzi w 1999 roku, rektor Józef Mayer
zaproponował mi ponowne objęcie funkcji prorektora Filii PŁ
w Bielsku-Białej z wyraźnym wskazaniem celu – usamodzielnienie Filii. Była groźba, że z uwagi na koszty Filia może być
zlikwidowana jedną uchwałą Senatu PŁ. Dla województwa
łódzkiego nie była jednostką wartą wsparcia. W tym czasie
byłem wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa
Śląskiego i zorientowałem się, że o ile dla województwa
bielskiego byliśmy ważni, to dla śląskiego, jako jednostka
łódzka, w ogóle nie liczyliśmy się.

Moja działalność znalazła uznanie. Otrzymałem tytuł
i godność doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej w 2007
roku, a na wniosek bielszczan Nagrodę im. Karola Miarki „za
wybitny dorobek wzbogacający wartości kultury regionu i kraju” w 2009 roku.
Samodzielny ośrodek akademicki w Bielsku-Białej nigdy by nie
powstał, gdyby nie wysiłek i poparcie wielu ludzi z uczelni i
spoza. Uważam, że największy swój udział w usamodzielnieniu
(przygotowaniu do samodzielności uczelni) miał prof.
Przemysław Wasilewski, któremu wprawdzie nie udało się tego
przeprowadzić, ale wszystkie jego działania były ukierunkowane na doprowadzenie do jak największej samodzielności
naszego ośrodka. Nie do przecenienia są działania prof.
Andrzeja Włochowicza szczególnie w rozwoju nauk włókienniczych w naszej uczelni. Duży wkład organizacyjny miał
dyrektor administracyjny Józef Cegielski.

Przyjąłem funkcję prorektora i rozpoczęła się droga do
samodzielnej uczelni. Miałem poparcie władz bielskich,
środowiska bielskiego, bielskich parlamentarzystów, władz
Politechniki Łódzkiej, a opór wśród pewnej grupy pracowników Filii, którym odpowiadała istniejąca sytuacja.
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej została
utworzona uchwałą Sejmu RP z dnia 19 lipca 2001 roku przy
dużym zaangażowaniu bielskich posłów: Grażyny Staniszewskiej, Stanisława Szweda, Antoniego Kobielusza i Zbigniewa

Spoza uczelni szczególnie wyróżnili się: J. E. Biskup Tadeusz
Rakoczy i Ksiądz profesor Tadeusz Borutka, którzy swoim

Leraczyka oraz wicemarszałka Senatu Marcina Tyrny.

działaniem pomogli nam pokonać wiele trudności. W
początkowym okresie działalności Filii Politechniki Łódzkiej
duży udział w rozwoju naszego ośrodka mieli dyrektorzy
zakładów przemysłowych, a szczególnie: dyrektor Zjednoczenia Wełna Południe mgr Franciszek Hernas, dyrektor
Fabryki Samochodów Małolitrażowych mgr Ryszard Dziopak.
Swój udział mieli również prezydenci miasta Bielsko-Biała:
Bronisław Orkisz, Antoni Kobiela, Kazimierz Kalisz i ich
następcy.

W 2001 roku objąłem rektorstwo ATH i rozpoczęliśmy rozwój
uczelni przekształcając Filię w średniej wielkości uczelnię
akademicką. Gdy w 2008 roku przekazywałem rektorstwo prof.
Ryszardowi Barcikowi, uczelnia miała 5 wydziałów: Wydział
Budowy Maszyn i Informatyki (z uprawnieniami do nadawania
stopnia doktora habilitowanego i doktora nauk technicznych),
Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska
(z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora nauk technicznych), Wydział Humanistyczno-Społeczny, Wydział Zarządzania i Informatyki oraz Wydział Nauk o Zdrowiu.

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej jest
średnią uczelnią akademicką w naszym kraju o mocnej pozycji.
Za największe osiągnięcie uważam kadrę wychowaną w
naszym ośrodku, która posiada odpowiednią wiedzę, tytuły
naukowe i kieruje naszą uczelnią.

Rektor naszej uczelni został członkiem Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Konferencji Rektorów
Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) i Europejskiej Unii
Uniwersytetów (EUU).

(prof. Marek Trombski)
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PROF. DR HAB. INŻ. RYSZARD BARCIK
REKTOR AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ
W BIELSKU-BIAŁEJ W LATACH 2008-2016
poszczególnych wydziałów oraz pomieszczenia służące
pracownikom i studentom uczelni.
2. Realizację inwestycji (budynek C) w ramach projektu
„Nowoczesna uczelnia – poprawa warunków kształcenia w
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej”, ﬁnansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego. Wartość inwestycji wyniosła ponad 11 mln
zł. Budynek został oddany do użytku w całości przez obecny
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska.
Zarządzanie uczelnią wymagało wdrożenia nowoczesnych
systemów zarządzania, co było podyktowane zmieniającymi
się przepisami prawa oraz kierowaniem Akademii na tory
innowacyjnej organizacji. Wykorzystując wsparcie zewnętrznych ekspertów, bazując na analizie benchmarkingowej
wiodących krajowych i zagranicznych uczelni, wdrożyliśmy
systemy zarządzania: decentralizację zarządzania ﬁnansami
uczelni, budżetowanie jednostek organizacyjnych ATH,
controlling oraz kontrolę zarządczą. Rozwiązania te usprawniły operacyjne zarządzanie uczelnią oraz doprowadziły do
stabilizacji jej ﬁnansów. Kolejnym działaniem usprawniającym
zarządzanie uczelnią było również scentralizowanie jednostek
ATH w Kampusie na Błoniach.
Nieustannie, od początku pierwszej kadencji, wspólnie z
kierownictwem uczelni i całą społecznością akademicką
Akademii, podejmowałem działania, aby w Bielsku-Białej
powstał uniwersytet. Zainicjowałem powołanie Komitetu
Honorowego na rzecz przekształcenia ATH w uniwersytet,
Rady Społecznej oraz przygotowanie tzw. mapy drogowej dla
osiągnięcia tego celu. Wyżej wymienione działania były
również promowane przez Fundację Rektorów Polskich, którą
udało się zaprosić do współpracy. Podjąłem promocję tej idei
wśród przedstawicieli władz kościelnych, państwowych,
samorządowych, gospodarki, oświaty, kultury i mediów.
Dwukrotnie Urząd Marszałkowski przyznał doﬁnasowanie na
ten cel.

W trakcie dwóch kadencji pełnienia przeze mnie zaszczytnej
funkcji Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w
Bielsku-Białej miały miejsce ważne wydarzenia dotyczące
obszaru zarządzania uczelnią. Wspólnie z kierownictwem
uczelni, pracownikami i przy wsparciu studentów Akademii
udało się zrealizować wiele inwestycji i działań służących
rozwojowi naszej Alma Mater. Wśród najważniejszych,
dokończonych i zrealizowanych inwestycji można wskazać:

Z mojej inicjatywy, w 2009 r., zostało utworzone Centrum Innowacji i Transferu Technologii, jednostka budująca przysłowiowy most pomiędzy uczelnią a gospodarką. Aktywność ATH
na styku nauki i przedsiębiorczości widoczna była m. in.
poprzez przedsięwzięcia: partycypacja pracowników i studentów ATH w programie o nagrody Fiata, udział w corocznym Regionalnym Forum Przedsiębiorczości, współpraca
z instytucjami zewnętrznymi, m. in: Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Naczelną Organizacją Techniczną
oraz Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej,
a także z wieloma przedsiębiorcami regionu Podbeskidzia.
Centrum Innowacji i Transferu Technologii zrealizowało m. in.
projekt dotyczący budowy dwóch laboratoriów badawczych.
Środki na laboratoria pochodziły z Regionalnego Programu

1. Dokończenie budowy budynku L, najnowocześniejszego
obiektu dydaktyczno-naukowego Akademii TechnicznoHumanistycznej. Inwestycja ta była ﬁnansowana ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego, o
które zabiegałem bardzo mocno, w szczególności na początku
pierwszej kadencji. Budynek L to nowoczesne sale amﬁteatralne, wśród nich obecna sala Auditorium Maximum,
biblioteka akademicka, galeria akademicka, stołówka i wiele
innych pomieszczeń, w których znajdują się m. in. dziekanaty
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Operacyjnego dla Województwa Śląskiego.

Warto również podkreślić, że wspomniane skuteczne
zarządzanie opiera się na pełnej współpracy z pracownikami i
studentami. Corocznie miały miejsce spotkania ze społecznością ATH, celem informowania o bieżącej sytuacji uczelni.
Dla lepszego przepływu informacji uruchomiona została
strona Biura Rektora informująca o działaniach władz rektorskich.

Skuteczne zarządzanie uczelnią to efektywna promocja. Taką
promocję realizowałem przez osiem lat zarządzania Akademią, zgodnie z zasadą public relations: „czyń dobrze i mów o
tym głośno”. Jako istotne działania promocyjne można
wymienić:
1. Organizację tzw. śniadań prasowych, w trakcie których
władze uczelni przybliżały dziennikarzom i innym uczestnikom
najważniejsze wydarzenia, jakie w danym czasie miały miejsce.
2. Rozwijanie organizacji Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki,
będącego niewątpliwie wielkim wydarzeniem promocyjnym i
organizacyjnym, integrującego z uczelnią miasto Bielsko-Biała
i wiele innych miejscowości oraz organizacji i instytucji,
reprezentujących różne środowiska.
3. Otwarcie na otoczenie: wykłady w szkołach średnich, dni
otwarte wydziałów, podpisywanie porozumień o współpracy z
dyrektorami szkół regionu Podbeskidzia, obecność uczelni na
portalach społecznościowych.
4. Zapraszanie wybitnych osobistości. W 2010 r. na moje
zaproszenie odpowiedział prof. Jerzy Buzek, ówczesny Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który wygłosił wykład
inaugurujący rok akademicki 2010/2011.

Kontynuując piękne wydarzenia, zainicjowane przez poprzednich Rektorów Akademii Techniczno-Humanistycznej,
dbałem o organizację spotkań opłatkowych dla całej społeczności ATH, corocznych pikników z okazji święta uczelni
i mszy świętych za zmarłych akademików.
Zarządzanie uczelnią oparte było na ﬁlarach: dydaktyka,
nauka, organizacja i administracja. Skuteczne integrowanie
celów tych obszarów pozwoliło uczelni na rozwój i dostosowanie do wymagań szeroko pojętego środowiska.
Kończąc pełnienie funkcji Rektora Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej miałem przekonanie o
dobrze zrealizowanym zadaniu i wierzę, że społeczność
akademicka ATH podzieliła moją opinię.
(prof. Ryszard Barcik)
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INAUGURACJA ROKU
AKADEMICKIEGO
W BIELSKU-BIAŁEJ

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN
I INFORMATYKI

Władze wydziału
Dziekan dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH
Prodziekan ds. nauki prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki
Prodziekan ds. studenckich dr inż. Jacek Rysiński
Prodziekan ds. studenckich dr inż. Dariusz Więcek

(dziennych) i niestacjonarnych (wieczorowych lub zaocznych)
na trzech stopniach: pierwszym – inżynierskim, drugim magisterskim, trzecim – doktoranckim.
Historia wydziału
Powołaniu Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej w 1969
roku towarzyszyło utworzenie dwóch oddziałów Wydziałów
Politechniki Łódzkiej: Mechanicznego i Włókienniczego.
Pierwszy rok akademicki rozpoczął się w dniu 1 października
1969 roku. Studia podjęło 60 studentów na studiach dziennych
i 70 studentów na studiach wieczorowych.

Poprzednie władze wydziału
Dziekan prof. dr hab. inż. Marek Trombski (1981-1987)
Dziekan prof. dr hab. inż. Jan Wajand (1987-1993)
Dziekan prof. dr hab. inż. Maciej Sobieszczański (1993-1999)
Dziekan prof. dr hab. Kazimierz Nikodem (1999-2005)
Dziekan prof. dr hab. n.t. Iwona Adamiec-Wójcik (2005-2008)
Dziekan prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki (2008-2016)

Organizacyjnie studia dzienne i wieczorowe w Bielsku-Białej
podporządkowano prodziekanowi ds. Studenckich doc. dr
hab. inż. Janowi Wajandowi, zaś opiekunem pierwszego roku
został dr inż. Marek Trombski. Zajęcia dydaktyczne odbywały
się w części pomieszczeń Liceum im. M. Kopernika w BielskuBiałej, w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym, w Technikum
Włókienniczym oraz w pomieszczeniach Fabryki Maszyn
Włókienniczych BEFAMA. Zajęcia prowadzili nauczyciele
akademiccy przede wszystkim z obu Wydziałów Politechniki
Łódzkiej, tzn. Mechanicznego i Włókienniczego.

Studia na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki
prowadzone są na czterech kierunkach:
1. Mechanika i budowa maszyn
2. Zarządzanie i inżynieria produkcji
3. Informatyka
4. Automatyka i robotyka.
Studia prowadzone są w systemie studiów stacjonarnych
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Na kierunku mechanika powołano następujące specjalności:
– technologia budowy maszyn,
– maszyny i urządzenia energetyczne – silniki spalinowe,
– maszyny i urządzenia włókiennicze.

Józef Wojtyła, mgr inż. Krzysztof Bogusławski, mgr inż. Kazimierz Maczyński, mgr inż. Marek Pacut, mgr inż. Andrzej
Strzelczyk.
Niewątpliwym sukcesem doc. dr. inż. Przemysława Wasilewskiego, już Prorektora Politechniki Łódzkiej, było wprowadzenie od października 1973 roku nowej struktury organizacyjnej Wydziału. W oparciu o istniejące pracownie i nieformalne zespoły, powstały dwa instytuty, a mianowicie Instytut
Technologiczno-Samochodowy (dyrektor prof. dr hab. inż. Jan
Wajand), oraz Instytut Mechaniczno-Konstrukcyjny (dyrektor
doc. dr hab. inż. Marek Trombski). Również w roku 1973
zamieniono studia dzienne inżynierskie na studia magisterskie. Jednocześnie, dla absolwentów – inżynierów, uruchomiono studia magisterskie uzupełniające.

Specjalność samochody i ciągniki utworzono dopiero po
podjęciu decyzji o budowie Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Wszystkie specjalności były ściśle
związane z potrzebami miejscowego przemysłu.
Nowy kierownik Filii, dr inż. Przemysław Wasilewski z Wydziału
Mechanicznego, który przejął tę funkcję od września 1970 roku, podjął energiczne kroki w celu umocnienia pozycji i rozwoju Filii w Bielsku-Białej. Działalność ta związana była ze sprowadzeniem na stałe kadry nauczycieli akademickich, z pozyskaniem nowych pomieszczeń na audytoria, laboratoria i kreślarnie, a także z zapewnieniem możliwości zakwaterowania
studentów na terenie miasta. Jednocześnie zaczęły powstawać
nowe pracownie i laboratoria, najbardziej potrzebne i najbardziej kosztowne składniki wyższej uczelni technicznej.

W roku 1973 opuścili Oddział Wydziału Mechanicznego
pierwsi absolwenci Uczelni, z tytułem inżyniera mechanika. W
tym samym czasie do Bielska-Białej przenieśli się na stałe prof.
dr hab. inż. Jan Wajand wraz z zespołem (m.in.: dr inż. Maciejem Sobieszczańskim, dr inż. Tadeuszem Wojciechowskim).

Krąg nauczycieli akademickich, którzy zaczęli prowadzić
zajęcia w związku z uruchomieniem dalszych lat studiów, rozszerzał się. Obejmował on kilkunastu pracowników Politechniki Łódzkiej, a jednocześnie grono nauczycieli akademickich
powiększyło się o stałych mieszkańców Bielska-Białej, byli to:
mgr inż. Jan Wencelis, mgr inż. Stanisław Sikorski, mgr inż.

Osiągnięcia Oddziału Wydziału Mechanicznego w zakresie
kształcenia studentów, rozwoju kadry naukowej oraz prac
naukowo-badawczych stały się podstawą podjęcia w roku
1981 decyzji przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i
Techniki o utworzeniu Wydziału Mechanicznego w Filii
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Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, który w roku 1982 został
przemianowany na Wydział Budowy Maszyn Politechniki
Łódzkiej. Nazwę Wydziału zmieniono w celu odróżnienia go
od Wydziału Mechanicznego w macierzystej Uczelni. Wydział
prowadził wówczas studia magisterskie i inżynierskie w
systemie dziennym i wieczorowym na kierunku mechanika i
budowa maszyn. Zatrudniał około osiemdziesięciu pracowników naukowo-dydaktycznych.

strukturę organizacyjną wydziału. W miejsce dotychczas
działających instytutów powołano kilkanaście katedr kierowanych przez samodzielnych pracowników naukowych. W
roku 2000 przeprowadzono kolejną zmianę struktury
organizacyjnej, w wyniku której powstało 6 silniejszych
kadrowo katedr o większych możliwościach badawczodydaktycznych.
Z Wydziału Budowy Maszyn wyłączone zostały katedry
kształcące w głównej mierze na kierunku organizacja i zarządzanie przemysłem i włączono je w Łódzki Wydział
Organizacji i Zarządzania.

Dorobek naukowy, badawczy, dydaktyczny i publikacyjny, oraz
liczba profesorów i docentów zatrudnionych na pełnych
etatach pozwoliły władzom Wydziału wystąpić do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki o przyznanie Wydziałowi
Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej praw doktoryzowania.
W roku 1989 Wydział uzyskał takie prawa w dyscyplinie
budowa i eksploatacja maszyn. Dziesięć lat później zdobył
pełne prawa akademickie, a więc możliwość nadawania
stopnia doktora habilitowanego i występowania z wnioskiem
o nadawanie tytułu naukowego profesora.

W roku 1998 uruchomiono kształcenie na kierunku informatyka. Początkowo studenci byli przyjmowani na Wydział Fizyki
Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki
Łódzkiej. Pierwszą rekrutację na kierunek informatyka na
Wydziale Budowy Maszyn przeprowadzono w roku akademickim 2000/01. W 2001 roku zmieniono nazwę Wydziału na
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki. W roku 2001 w wyniku
powstania samodzielnej uczelni – Akademii Techniczno-Humanistycznej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki stał się
jednym z czterech wydziałów ATH. W roku 2002 na Wydziale
uruchomiono studia na kierunku automatyka i robotyka,
rozpoczynając równocześnie likwidację kierunku elektrotechnika. W roku 2003 powrócił na Wydział kierunek zarządzanie
i inżynieria produkcji wraz z Katedrą Inżynierii Produkcji. W
roku 2011 Wydział uzyskał prawa do doktoryzowania w
dyscyplinie inżynieria produkcji.

W 1988 roku powołano Studium Podyplomowe z zakresu
organizacji i zarządzania przemysłem, którego kierownikiem
został prof. dr hab. inż. Jan Szadkowski. W ramach Oddziału
Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej, i przy współudziale pracowników tego Wydziału zorganizowano i uruchomiono I rok studiów na kierunku elektrotechnika. W tym czasie
uruchomiono również kierunek studiów organizacja i zarządzanie przemysłem.
Rok akademicki 1990/91 rozpoczęto w nowych budynkach
położonych przy ulicy Willowej 2, które otrzymano po
rozformowanym Bielskim Batalionie Piechoty. Umożliwiło to
zwrócenie Liceum Ogólnokształcącemu im. M. Kopernika
części pomieszczeń przy ulicy Findera zajmowanych dotąd
przez Filię. Wielką radość, jaką sprawiło przekazanie koszar
wojskowych, przyćmił stan obiektu. Konieczne były remonty,
ocieplenia i adaptacje dostosowujące budynki do zadań
dydaktycznych. Na przełomie lat 1991/92 wprowadzono nową

Od roku 2000 Wydział prowadzi studia doktoranckie w
dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, a od roku 2013
również w dyscyplinie inżynieria produkcji. Wydział jako
jedyny w Akademii ma również możliwość wszczynania
postępowania o nadanie tytułu i godności doktora honoris
causa ATH. Omawiając działalność Wydziału należy podkreślić
duże zaangażowanie wszystkich pracowników technicznych
i administracyjnych, a w szczególności dziekanatu.
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Dziekanatem kierowały kolejno pani Maria Skaziak, od 1981
roku pani Eugenia Węgrzyn, a od 2006 pani mgr Joanna
Świerczek.

12. Badania dynamiki podłużnej i poprzecznej w ruchu
pojazdów.
13. Analiza dynamiki układów mechanicznych: analiza dynamiki samochodów osobowych ze szczególnym uwzględnieniem ich zawieszeń.
14. Analiza wpływu wybranych niesprawności pojazdu na
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
15. Wykorzystanie gruntowo-powietrznych wymienników
ciepła w układach wentylacji budynków i pomieszczeń.
16. Obliczenia ewolucyjne w optymalizacji procesów
wytwarzania.
17. Kształtowanie i rekonstrukcja procesów produkcyjnych w
przemyśle maszynowym.
18. Automatyzacja projektowania i optymalizacji procesów
wytwarzania maszyn: wielokryterialne wspomaganie decyzji w
wytwarzaniu produktów, sterowanie adaptacyjne na
tokarkach sterowanych numerycznie, rozpoznawanie Wytwórczych Obiektów Elementarnych (ang. Manufacturing
Features) obrabianych na tokarkach CNC.
19. Doskonalenie technologii procesów metalurgicznych
odlewniczych stopów aluminium.
20. Nanopowłoki ze szlachetnych pierwiastków na implantach.
21. Nowoczesne metody badawcze stopów i kompozytów
odlewanych.
22. Modelowanie i optymalizacja strategii pomiarowych we
współrzędnościowej technice pomiarowej.
23. Badania niepewności pomiaru w przemyśle maszynowym.
24. Metody i techniki doskonalenia procesów produkcyjnych
w przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym i rolnospożywczym.
25. Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu
procesami produkcyjnymi.
26. Kodowania automatów sekwencyjnych minimalizujące
pobór mocy.
27. Bezprzewodowe sieci czujników.
28. Równania i nierówności funkcyjne. Funkcje wielowartościowe.

Aktualne dane o Wydziale
Kadra naukowo-dydaktyczna 104
Profesorowie tytularni 10
Doktorzy habilitowani 26
Doktorzy 51
Magistrzy 17
Pracownicy inżynieryjno-techniczni 14
Pracownicy administracji 13
Liczba studentów 1571(w tym na studiach doktoranckich 26)
Liczba absolwentów 8407
Liczba nadanych tytułów profesora 7
Liczba wypromowanych doktorów habilitowanych 21
Liczba wypromowanych doktorów 77
Wybrane kierunki badań naukowych.
1. Modelowanie konstrukcji mechanicznych z wykorzystaniem
MES.
2. Modelowanie przekładni planetarnych.
3. Metody diagnostyczne. Modelowanie komputerowe.
4. Stateczność dynamiczna trójwarstwowych płyt pierścieniowych z rdzeniem lepkosprężystym.
5. Zastosowania sterowania bazującego na logice rozmytej w
badaniach numerycznych i doświadczalnych modeli obiektów
dynamicznych.
6. Zastosowania metod sztucznej inteligencji w projektowaniu
i eksploatacji maszyn.
7. Metodyka ograniczenia emisji związków szkodliwych w
silnikach spalinowych.
8. Teoretyczne modelowanie rzeczywistych procesów silniko`wych.
9. Dobór parametrów regulacyjnych silników o zapłonie
iskrowym i samoczynnym.
10. Zastosowania paliw alternatywnych do zasilania silników
(gaz ziemny sprężony, biogazy, gazy odpadowe, alkohole).
11. Sterowanie wielopaliwowych silników o zapłonie iskrowym
i samoczynnym.

(WBMiI)
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INAUGURACJA ROKU
AKADEMICKIEGO
W BIELSKU-BIAŁEJ

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁÓW
BUDOWNICTWA I ŚRODOWISKA

Władze Wydziału
Dziekan dr hab. inż. Janusz Juraszek, prof. ATH
Prodziekan ds. nauki dr hab. inż. Klaudiusz Grübel, prof. ATH
Prodziekan ds. studenckich dr inż. Lucyna Przywara
Prodziekan ds. studenckich dr inż. Monika Rom

Dotychczas mury Wydziału opuściło ponad 6 tys. absolwentów różnych specjalności.
Historia Wydziału
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska jest
drugim najstarszym Wy-działem Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej, a jego historia liczy niemal 50
lat. Korzenie Wydziału sięgają czasów utworzenia w 1969 r. Filii
Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, z Oddziałem zamiejscowym Wydziału Włókienniczego, jako jednej z dwóch
jednostek organizacyjnych Filii. Obecny Wydział Inżynierii
Materiałów, Budownictwa i Środowiska powstał w wyniku
kolejnych przekształceń Oddziału Wydziału Włókienniczego
Politechniki Łódzkiej. W 1973 r. w ramach Oddziału utworzono
Instytut Włókienniczy, a bardzo istotny wkład w jego
organizację i rozwój wniósł pierwszy dyrektor Instytutu, nieżyjący już prof. dr hab. inż. Andrzej Włochowicz, wieloletni
dyrektor jednostki. Pod koniec lat 80. Oddział stanowił już
dobrze zorganizowaną i świetnie wyposażoną placówkę
naukowo-dydaktyczną, dzięki czemu w 1994 r. został
przekształcony w samodzielny Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska. Na wydziale prowadzono wtedy
kształcenie na dwóch kierunkach. Wydział uzyskał w 1998 r.
uprawnienia do doktoryzowania w dyscyplinie włókiennictwo.

Poprzednie Władze Wydziału
Dziekan prof. dr hab. inż. Andrzej Włochowicz (1991-1992,
1999-2002)
Dziekan prof. dr hab. inż. Witold Gądor (1993-1999)
Dziekan dr hab. inż. Stefan Boryniec, prof. ATH (2002-2005)
Dziekan prof. dr hab. Jarosław Janicki (2005-2008, 2012-2016)
Dziekan prof. dr hab. Jan Żarnowiec (2008-2012)
Kierunki kształcenia
Wydział posiada uprawnienia do prowadzenia studiów na 5
kierunkach, w tym na poziomie studiów I i II stopnia na kierunkach:
· inżynieria środowiska
· budownictwo
· włókiennictwo,
a na poziomie studiów I stopnia na kierunkach:
· inżynieria materiałowa
· ochrona środowiska.

13

Mocną stroną Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i
Środowiska jest współpraca na pograniczu dyscyplin, i tak
łącząc włókiennictwo, budownictwo i inżynierię środowiska
zespół badawczy WIMBiŚ, przy współpracy z Instytutem
Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. (STFI) z Niemiec,
realizują projekty związane z zabezpieczeniem przeciwerozyjnym stromych skarp przy wykorzystaniu odpadów
włókienniczych. Projekty te są mocno związane z jednostkami
otoczenia zewnętrznego uczelni, poprzez zaangażowanie
Stowarzyszenia Producentów Geotekstyliów i przedsiębiorstw
produkcyjnych, stanowiących w projekcie tzw. komitet
użytkowników.

Od 2002 r. Wydział tworzyły dwa Instytuty: Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych oraz Ochrony i Inżynierii
Środowiska. W marcu 2015 roku na wydziale został utworzony
trzeci Instytut – Instytut Budownictwa. Od 1 kwietnia 2015 r.
Wydział nosi obecną nazwę – Inżynierii Materiałów,
Budownictwa i Środowiska, nazwa ta jest powiązana
bezpośrednio z kierunkami kształcenia, wśród których w
efekcie działań organizacyjnych kolejnych dziekanów znalazły
się, oprócz wcześniej obecnych, ochrona środowiska,
budownictwo oraz inżynieria materiałowa.
Główne prowadzone badania
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska jest
wydziałem interdyscyplinarnym w pełnym tego słowa
znaczeniu, działalność naukowo-badawcza wydziału
obejmuje obszary nauk technicznych i przyrodniczych, w tym
dyscypliny inżynierii materiałowej, włókiennictwa, inżynierii

Na uwagę zasługuje bogata infrastruktura badawcza zgromadzona na wydziale, w tym pracownie rentgenograﬁczna,
spektroskopowa, chromatograﬁi czy też pracownia analizy
termicznej, pozwalające na prowadzenie badań na wysokim,

środowiska, budownictwa oraz ochrony środowiska, niejednokrotnie badania prowadzone są na pograniczu
dyscyplin. Na wydziale prowadzone są zarówno badania
podstawowe, jak i badania stosowane, których efektem są
rozwiązania realnych problemów w przemyśle. Doświadczenie
i wiedza kadry naukowej wydziału pozwalają na realizację
badań na potrzeby przemysłu, jak również na prowadzenie
międzynarodowej współpracy badawczej. Wydział jest
rozpoznawalnym ośrodkiem w dziedzinie badań struktury
materiałów polimerowych i jednym z ważniejszych ośrodków
zajmujących się otrzymywaniem i badaniem grafenu. W tym
zakresie wydział może pochwalić się patentami i własną
technologią, która cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze
strony inwestorów branżowych.

światowym poziomie, na dużą samodzielność oraz na szeroką
współpracę. Warto podkreślić, że Wydział Inżynierii
Materiałów, Budownictwa i Środowiska był niejednokrotnie
wybierany jako miejsce realizacji staży doktorskich i podoktorskich przez pracowników innych uczelni, m.in.
Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Śląskiej, Akademii
Górniczo-Hutniczej czy też Politechniki Łódzkiej, ale również
naukowców z zagranicy, czego efektem są m.in. wspólne
publikacje naukowe i projekty badawcze.
Na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
prowadzone są badania podstawowe oraz badania stosowane. Wśród badań podstawowych warto wspomnieć o syntezie nowych materiałów m.in. grafenu i polimerów przewo-
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dzących. W obrębie badań podstawowych wydział odnosi
również sukcesy w obrębie badań struktury nadcząsteczkowej
nowych polimerów, syntezowanych m.in. w Instytutach
Polskiej Akademii Nauk, a następnie badanych w laboratoriach
WIMBiŚ, mowa tutaj m.in. o polimerach z pamięcią kształtu.
Ważną gałęzią badań podstawowych w dyscyplinie inżynierii
środowiska, realizowanych na wydziale, są badania prowadzone w kierunku otrzymywania biopaliw z biomasy.

oraz wpływu dodatków uszlachetniających na strukturę gotowego produktu. Nie można również zapomnieć o działalności
związanej z badaniami właściwości użytkowych materiałów
włókienniczych, w tym tekstyliów technicznych, włóknin,
tkanin, dzianin oraz odzieży, z uwzględnieniem odzieży
specjalistycznej. Materiały włókiennicze i odzież badane są
m.in. pod kątem trwałości cech użytkowych oraz komfortu
użytkowania. Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów
Polimerowych może się ponadto pochwalić wynikami w
zakresie badań biomedycznych, m.in. materiałów opatrunkowych czy włókien i substancji bioaktywnych.

Ze względu na specyﬁkę wydziału, i działalność naukowobadawczą prowadzoną w pięciu dyscyplinach, zróżnicowanie
tematyczne prowadzonych prac jest znaczne i bardzo trudno
jest w kilku zdaniach wymienić i opisać dokładnie możliwości
badawcze Wydziału. Starając się bardzo esencjonalnie ująć
tematykę i obszary badawcze prowadzone na Wydziale,
najprościej będzie przedstawić działalność naukową w
odniesieniu do Instytutów. I tak:

Odrębnym zagadnieniem jest działalność samodzielnego
Laboratorium Geosyntetyków i Wyrobów Włókienniczych.
Mimo że nie jest to laboratorium akredytowane, cieszy się od
lat uznaniem ze strony laboratoriów akredytowanych i uczestniczy regularnie w międzylaboratoryjnych badaniach porów-

Działania badawcze Instytutu Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych koncentrują się na badaniach morfologii, struktury cząsteczkowej, struktury nadcząsteczkowej
oraz właściwości ﬁzykochemicznych materiałów polimerowych, w tym polimerów ciekłokrystalicznych, mieszanin polimerowych, biopolimerów, włókien naturalnych i syntetycznych. W kontekście badań struktury polimerów należy
wspomnieć o specjalistycznym oprogramowaniu do badań
rentgenograﬁcznych, opracowanym i rozwijanym w ramach
działalności naukowej pracowników instytutu. Ponadto w instytucie prowadzone są również badania w zakresie nowych
technologii wytwarzania materiałów, w tym nanomateriałów,

nawczych. Co ważne, wyniki badań prowadzonych na zlecenie
przedsiębiorstw uznawane są przez jednostki certyﬁkujące.
Drugi Instytut działający w ramach Wydziału to Instytut
Ochrony i Inżynierii Środowiska. Pracownicy Instytutu zajmują się działalnością naukowo-badawczą w zakresie metod
ochrony szaty roślinnej na różnych poziomach jej organizacji,
wykorzystania organizmów żywych w bioindykacji skażeń
środowiska naturalnego oraz biologii i ekologii inwazyjnych
gatunków roślin naczyniowych. Mocno rozbudowanym
obszarem zainteresowań badawczych pracowników Instytutu
jest udoskonalanie procesów oczyszczania ścieków zarówno
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komunalnych, jak i przemysłowych, procesów stabilizacji
beztlenowej osadów ściekowych, a także możliwości
otrzymywania biopaliw z biomasy. Równie ważna działalność
naukowo-badawcza skoncentrowana jest na badaniach z zakresu wpływu warunków topoklimatycznych i meteorologicznych na koncentrację i rozpraszanie zanieczyszczeń
powietrza w rejonach górskich, monitoringu zanieczyszczeń
obszarowych i rozproszonych w zlewniach górskich i nizinnych, a także środowiskowych i demograﬁcznych podstaw
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, zwłaszcza w
zakresie użytkowania ziemi oraz turystyki i agroturystyki.

wych, cementowo–polimerowych), zapraw do specjalnych
zastosowań, powłok do ochrony antykorozyjnej konstrukcji
stalowych, materiałów do iniekcji chemicznej, tynków
renowacyjnych. Pracownicy zajmują się również badaniami z
zakresu wykorzystania w budownictwie i inżynierii środowiska
nowoczesnych tekstyliów w tym geotekstyliów oraz tekstyliów technicznych. Odrębnymi zagadnieniami badawczymi
jest inżynieria ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo ruchu
drogowego, czy też badania dotyczące analizy ryzyka w procesie budowlanym.
Badania naukowe prowadzone na Wydziale Inżynierii
Materiałów, Budownictwa i Środowiska to w znacznej mierze
badania interdyscyplinarne, prowadzone nie tylko w obrębie
wydziału, specyﬁka wydziału stwarza możliwości do współpracy międzyinstytutowej, międzywydziałowej oraz międzyuczelnianej. Doświadczenie i wiedza naukowców pracujących na wydziale sprzyja również współpracy międzynarodowej, w ramach której realizowanych było wiele projektów naukowo-badawczych, wśród których do najważniejszych należą projekt o akronimie Biocelsol realizowany w
ramach 6 PR UE, projekty w ramach inicjatywy CORNET, czy też
niedawno zakończony projekt o akronimie ELMO, dotyczący
modyﬁkacji celulozy, realizowany w konsorcjum polskoﬁńsko-niemieckim w ramach inicjatywy ERA-IB2. Dzięki
realizacji polsko-ﬂamandzkiego projektu bilateralnego od
wielu lat trwa intensywna współpraca naukowo-badawcza z
jednym z najlepszych w Europie, belgijskim Katolickim
Uniwersytetem w Leuven, której efektem jest m.in. organizacja
cyklicznej konferencji XIPS, poświęconej badaniom rentgenostrukturalnym polimerów.
(WIMBiŚ)

Trzecim Instytutem działającym w ramach WIMBiŚ jest
Instytut Budownictwa. Działalność naukowo-badawcza
pracowników Instytutu koncentruje się wokół zagadnień
wytrzymałości materiałów, monitorowania odkształceń
naprężeń konstrukcji i elementów budowlanych, w tym mostów, konstrukcji stalowych czy pali, za pomocą światłowodów
z siatkami Bragga. Zaplecze aparaturowe Instytutu stwarza
możliwości do prowadzenia badań propagacji pęknięć w
obiektach budowlanych i elementach konstrukcji za pomocą
metody optycznej korelacji obrazu z wykorzystaniem systemu
ARAMIS. Ważnym działem prowadzonych badań są badania
dotyczące nowych materiałów i technologii w budownictwie,
obejmujące m.in. panele SIP, struktury kompozytowe na bazie
płyty magnezjowej, czy nowa technologia aerożeli z odpadów
drewna. Ważnymi pracami są również te związane z modelowaniem właściwości ﬁzycznych materiałów klasyﬁkowanych pod pojęciem szeroko rozumianej chemii budowlanej, w szczególności: budowlanych powłok ochronnych (farb
i tynków cienkowarstwowych) w systemach akrylowych, silikonowych, krzemianowych, zapraw budowlanych (cemento-
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Z ŻYCIA UCZELNI

INAUGURACJA ROKU
AKADEMICKIEGO
W BIELSKU-BIAŁEJ

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
I TRANSPORTU

Władze Wydziału
Dziekan dr hab. inż. Andrzej Maczyński, prof. ATH
Prodziekan ds. nauki dr hab. inż. Krzysztof Brzozowski, prof.
ATH
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr hab. Mirosław
Dzień, prof. ATH
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr inż. Mariusz
Kubański

– zarządzanie międzynarodowe;
– zarządzanie w administracji i ﬁnanse organizacji;
– International Business (specjalność realizowana w j.
angielskim na studiach stacjonarnych na II stopniu);
Transport
· studia stacjonarne i niestacjonarne, inżynierskie I stopnia,
proﬁl ogólnoakademicki
specjalności:
– eksploatacja i bezpieczeństwo w transporcie;
– inteligentne systemy transportowe;
– logistyka i systemy komputerowe;
Socjologia
· studia stacjonarne I stopnia, proﬁl praktyczny
specjalności:
– komunikacja społeczna i nowe media;
– socjologia organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi;
Analityka i komunikacja w biznesie
· studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, proﬁl praktyczny.

Poprzednie Władze Wydziału
Prodziekan Oddziału Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ w
Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej prof. dr hab. inż. Józef
Matuszek (1992- 1999)
Prodziekan Oddziału Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ w
Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej prof. dr hab. inż.
Ryszard Barcik (1999-2000)
Dziekan prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik (2001-2008)
Dziekan dr hab. Ewa Jurczyńska-McCluskey, prof. ATH (20082012)
Dziekan dr hab. inż. Andrzej Maczyński, prof. ATH (2012-2016)

Historia Wydziału
Historia Wydziału sięga początku lat 90. XX wieku. We
wrześniu 1992 r. podjęto bowiem decyzję o uruchomieniu
Oddziału Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki
Łódzkiej w Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej.
Pierwszym jego prodziekanem został prof. dr hab. inż. Józef
Matuszek. 21 czerwca 2000 r. Senat Politechniki Łódzkiej
podjął uchwałę o utworzeniu z dniem 1 października 2000 r. w
Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej Wydziału Zarządzania i Informatyki (w organizacji). Dnia 20 maja 2001 (uchwałą

Kierunki kształcenia
Aktualna oferta kształcenia Wydziału obejmuje następujące
kierunki:
Zarządzanie
· studia stacjonarne oraz niestacjonarne I i II stopnia, proﬁl
ogólnoakademicki
specjalności:
- zarządzanie ﬁrmą;
- zarządzanie logistyką i jakością;
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Senatu PŁ) ostatecznie zatwierdzono utworzenie Wydziału
Zarządzania i Informatyki. Od 1 października 2001 r. Wydział
był jednym z trzech wydziałów nowo powstałej samodzielnej
uczelni – Akademii Techniczno-Humanistycznej w BielskuBiałej. Od dnia 1 grudnia 2013 roku Wydział nosi aktualną
nazwę – Wydział Zarządzania i Transportu.

głównych kierunków, tj. zastosowania współczesnych metod
modelowania w analizie dynamicznej układów wieloczłonowych oraz dyspersji zanieczyszczeń pochodzenia motoryzacyjnego. Pracownicy Katedry rozwijają oryginalną polską
metodę sztywnych elementów skończonych służącą do
modelowania podatności, co przy zastosowaniu metody
przekształceń jednorodnych pozwala na jednolity opis
dynamiki układów wieloczłonowych z podatnymi członami.
Tworzone algorytmy oraz programy stosowane są do
symulacji dynamiki takich układów jak anteny satelitarne,
pojazdy jedno i wieloczłonowe, żurawie typu oﬀshore. Ponadto prowadzone są prace z zakresu optymalizacji dynamicznej
oraz wykorzystania algorytmów genetycznych i sieci
neuronowych do doboru funkcji napędowych kompensujących podatność członów lub zapewniających realizację
założonych trajektorii. Jednym z kierunków badań jest także
poszerzenie zakresu zastosowań metody SES poprzez opracowanie metody hybrydowej umożliwiającej modelowanie
powłok o małej wyniosłości i jej zastosowanie w modelowaniu
płyt zbiorczych elektroﬁltrów. Drugim kierunkiem badań jest
analiza wpływu transportu drogowego na środowisko.
Głównie są to prace związane z modelowaniem dyspersji
zanieczyszczeń w mikro oraz mezoskali przestrzennej. Formułowane modele pola prędkości powietrza i rozprzestrzeniania
się zanieczyszczeń związane są z badaniami w zakresie
bezpieczeństwa transportu w kontekście nagłych zdarzeń
drogowych. W tym obszarze prowadzone są analizy
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w sytuacjach nagłych
awarii powstałych w wyniku wypadku drogowego, jak np.
zapalenie się cysterny przewożącej paliwo, wyciek substancji
toksycznych.

Na Wydziale zatrudnionych jest obecnie 72 pracowników, w
tym 19 samodzielnych pracowników nauki (4 profesorów
tytularnych), 30 doktorów, 13 magistrów, 9 pracowników
administracyjnych oraz 1 pracownik techniczny. W roku
akademickim 2018/19 na Wydziale studiowało 1048 studentów (w tym 351 na studiach niestacjonarnych).
Główne kierunki badań naukowych
Wydział Zarządzania i Transportu prowadzi badania naukowe
w obszarze nauk społecznych oraz technicznych. Ze względu
na zróżnicowanie podejmowanej tematyki naukowobadawczej przedstawiono ją oddzielnie dla każdej z pięciu
katedr funkcjonujących obecnie na Wydziale.
Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie zastosowań marketingu
jako koncepcji zarządzania organizacjami. Przedmiotem
badań są kwestie zarządzania i marketingu zarówno strategicznego, jak i taktyczno-operacyjnego. Podmiotem badań są
przedsiębiorstwa (małe, średnie i duże) działające na rynkach
konsumpcyjnych i przemysłowych oraz inne organizacje (w
tym podmioty ekonomii społecznej). Ponadto badania naukowe realizowane są w obszarze przedsiębiorczości (w tym akademickiej), a ich przedmiotem są uwarunkowania, formy i efekty przedsiębiorczości. W ramach wybranych badań naukowych stosowane jest podejście sektorowe ze szczególnym
uwzględnieniem branży modowej, branży usług turystycznych
oraz branży budowlanej. Pośród kluczowych specjalności
naukowo–badawczych pracowników Katedry wskazać można:
– strategiczne zarządzanie marketingowe, procesy planowania i implementacji strategii rozwoju (portfelowych) i strategii biznesowych;
– współczesne koncepcje marketingu;
– skuteczne strategie marketingu mix;
– zarządzanie aktywami marketingowymi;
– strategie marketingu na rynkach międzynarodowych;
– zarządzanie marketingowe i przedsiębiorczość w przedsiębiorstwach społecznych;
– otwarte modele biznesu w perspektywie sieciowej, strategie
współpracy w relacjach międzyorganizacyjnych, współtworzenie wartości z klientem;
– innowacje produktowe i procesowe w marketingowej
działalności organizacji, zarządzanie procesem innowacji,
otwarty i zamknięty proces innowacji, aspekty ekologiczne
innowacji;
– ocena innowacyjności przedsiębiorstw w perspektywie
marketingowej;
– zachowania konsumentów;
– metody stymulowania przedsiębiorczości akademickiej;
– społeczna odpowiedzialność biznesu.

Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych prace
naukowe realizuje w ramach trzech zakładów. W przypadku
Zakładu Etyki i Antropologii Organizacji oraz Zakładu
Stosowanych Nauk Ekonomicznych główny nurt badań mieści
się w obszarze analizy uwarunkowań społeczno-gospodarczych efektywnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych w warunkach gospodarki rynkowej. Najważniejsze
kierunki tych badań to analiza założeń oraz wieloaspektowego
zastosowania koncepcji społecznej gospodarki rynkowej oraz
analiza praktyki współczesnej działalności gospodarczej w
wymiarze społecznej inżynierii biznesu. Podstawowe zagadnienia badawcze obejmują:
– znaczenie etyki w procesach zarządzania organizacjami;
– problematykę społecznej odpowiedzialności we współczesnych organizacjach;
– koncepcję wartości publicznej oraz konsekwencje jej
zastosowania w zarządzaniu sektorem publicznym;
– ryzyko w działalności przedsiębiorstw;
– ﬁnansowe aspekty funkcjonowania współczesnych organizacji;
– przedsiębiorczość, w tym przedsiębiorczość rodzinną oraz
nietypowe odmiany przedsiębiorczości i jej wpływ na rozwój
społeczno-gospodarczy.
Z kolei prace badawcze w Zakładzie Socjologii skoncentrowane są wokół następujących obszarów tematycznych:
– problematyka ryzyka jako wymiar kultury organizacyjnej,
tożsamości mieszkańca, ze szczególnym uwzględnieniem

Katedra Modelowania Komputerowego realizuje prace badawcze w obszarze nauk technicznych w ramach dwóch
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zachowań korupcyjnych w instytucjach państwowych;
– antropologia wizualna i sensoryczna;
– socjologiczne aspekty wykluczenia;
– media a polityka pamięci;
– wyzwania polityki społecznej w Polsce wobec niepełnosprawności, rodzina jako źródło wsparcia dla kobiet z niepełnosprawnością;
– zagadnienia związane z konﬂiktami i komunikacją interpersonalną;
– kooperacja i konkurencja w procesach metropolizacji;
– badania nad społecznościami lokalnymi;
– teoretyczne podstawy sondażowych badań opinii publicznej;
– nowe media i ich funkcje, m. in. serwisy społecznościowe.

„Opracowanie, implementacja i wdrożenie nowej funkcjonalności systemu OnDynamic umożliwiającej ocenę oddziaływania ruchu drogowego na jakość powietrza i klimat
akustyczny w otoczeniu infrastruktury transportowej”.
Katedra Zarządzania jako jednostka naukowo-dydaktyczna
prowadzi swoją działalność badawczą w obszarze realizowanych specjalności dydaktycznych. Jako podstawowe tematy
naukowo-badawcze realizowane przez pracowników Katedry
Zarządzania wskazać można:
– analizę i ocenę uwarunkowań zarządzania przedsiębiorstwami i organizacjami w XXI wieku,
– zarządzanie wiedzą i zarządzanie kapitałem intelektualnym
jako determinanty innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw,
– analizę i ocenę wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia
systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach i organizacjach oraz ich integrację,
– koncepcje, metody i narzędzia doskonalenia jakości,
– analizę i ocenę jakości usług, z uwzględnieniem aspektów
satysfakcji klientów,
– funkcjonowanie przedsiębiorstw i organizacji w obszarze

Katedra Transportu prowadzi badania naukowe głównie w
dyscyplinie transport, dotyczące zagadnień inżynierii ruchu,
ekologicznych aspektów transportu, a przede wszystkim
inteligentnych systemów transportowych. W ich realizacji
współpracuje z innymi jednostkami Uczelni, jak i podmiotami
otoczenia gospodarczego. Podejmowane w Katedrze prace
badawcze obejmują zagadnienia kontroli i redukcji emisyjno-

ści, zarówno w odniesieniu do źródła napędu, jak i warunków
eksploatacji środków transportu. Stąd oprócz zagadnień
modelowania emisji związków szkodliwych spalin prowadzone są prace związane z opracowywaniem metod oceny
stopnia oddziaływania transportu na środowisko w zróżnicowanych skalach przestrzenno-czasowych. Analizowana jest
przy tym jakość powietrza, jak i klimat akustyczny. Najnowszym obszarem badań są zagadnienia związane z szeroko
pojętymi inteligentnymi systemami transportowymi. Szczególnie interesującym aspektem prac jest rozwój metod oceny,
a także kontroli poziomu oddziaływania transportu na jakość
powietrza i klimat akustyczny przy wykorzystaniu istniejącej
infrastruktury inteligentnych systemów transportowych.
Ponadto w Katedrze realizowane są prace dotyczące funkcjonowania poszczególnych elementów systemów ITS, w tym
użyteczności informacji pozyskiwanej na poziomie warstwy
sprzętowej wykorzystywanej w ramach istniejących rozwiązań
z zakresu ITS. W ostatnim okresie pracownicy Katedry
realizowali dwa interesujące projekty o charakterze innowacyjnym współﬁnasowane przez PARP: „System mobilnej
rejestracji drogowych warunków pogodowych” oraz

pogranicza, z uwzględnieniem aspektów prawnych i ﬁnansowych,
– analizę i ocenę uwarunkowań realizacji i doskonalenia
procesów logistycznych, w tym transportowych w przedsiębiorstwach i organizacjach,
– zagadnienie transportochłonności w odniesieniu do gospodarki województwa śląskiego.
W ostatnim okresie realizowano w Katedrze dwa główne
tematy badawcze: „Zarządzanie przedsiębiorstwami w XXI
wieku – uwarunkowania innowacyjne, marketingowe, logistyczne i jakościowe” oraz „Transportochłonność gospodarki
województwa śląskiego – ujęcie logistyczne i jakościowe”.
Badania naukowe podejmowane przez poszczególne Katedry
Wydziału dobrze wpisują się w jego wizję, w której zapisano, że
jest on wydziałem prowadzącym kształcenie i badania naukowe w zakresie nauk techniczno-ekonomicznych. To połączenie
stwarza możliwości rozwijania wspólnych, interdyscyplinarnych badań, tak istotnych we współczesnej nauce.
(WZiT)
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Z ŻYCIA UCZELNI

INAUGURACJA ROKU
AKADEMICKIEGO
W BIELSKU-BIAŁEJ

WYDZIAŁ
HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY

Władze Wydziału w kadencji 2016–2020
Dziekan dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH
P.o. prodziekana ds. nauki i współpracy zewnętrznej dr Joanna Skibska
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr Justyna Wojciechowska
Prodziekan ds. studenckich i promocji dr Robert Pysz

Historia wydziału
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej została
powołana do życia na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2001 r. o
utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej (Dz. U. nr
101, poz. 1088 z dnia 20 września 2001). Mocą tej ustawy
przekształcono istniejącą od 1969 r. Filię Politechniki Łódzkiej
w Bielsku-Białej w niezależną uczelnię, uruchamiając
jednocześnie w dniu 26 września 2001 roku Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH. Pierwsze zajęcia odbyły się w
październiku 2002 roku. W listopadzie 2016 roku (1517.11.2016) Wydział Humanistyczno-Społeczny obchodził 15lecie swojego istnienia. W ramach obchodów zorganizowano
m.in. wernisaż prac malarskich prof. Stefana Gierowskiego,
konferencję naukową „Nauki humanistyczne i nauki społeczne
wobec wyzwań współczesnego świata” oraz Kongres Polonistyki Szkolnej i Akademickiej, którego gościem honorowym
był prof. Jerzy Bralczyk.

Poprzednie Władze Wydziału
Dziekan prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna (20012008)
Dziekan prof. dr hab. Emil Tokarz (2008-2012)
Dziekan dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH (2012 do teraz)
Kierunki i specjalności prowadzone na Wydziale
Na Wydziale Humanistyczno-Społecznym prowadzone są
studia o proﬁlu ogólnoakademickim stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia, na trzech kierunkach:
– ﬁlologia polska (ze specjalnościami: nauczycielska, projektowanie komunikacji)
– ﬁlologia (ze specjalnościami: ﬁlologia angielska, ﬁlologia hiszpańska, ﬁlologia słowiańska)
– pedagogika (ze specjalnościami: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, resocjalizacja).

W maju 2015 roku (30-31.05.2015) Wydział Humanistyczno-Społeczny był gospodarzem Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich.
W dn. 23 listopada 2015 roku, decyzją Centralnej Komisji ds.
Stopni i Tytułów Naukowych, Wydział Humanistyczno-Społeczny uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk humani-
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stycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. We wrześniu
2017 roku (15-17.09.2015) Wydział Humanistyczno-Społeczny
był współorganizatorem międzynarodowej konferencji metodycznej nauczycieli języka angielskiego IATEFL Poland.

na lekcjach języka obcego w szkole podstawowej.
2. Pedagogika w ujęciu historycznym i ﬁlozoﬁcznym. Wybrane
aspekty aksjologiczne i praktyczne (terapeutyczne) edukacji.
W ramach tego projektu badacze podejmują następującą
problematykę: Pedagogika historyczna i ﬁlozoﬁczna, Filozoﬁczne i pedagogiczne źródła wychowania moralnego,
Filozoﬁa edukacji. Konteksty dydaktyczne, Ancillacivitatis,
Pedagogika w służbie państwa narodowego, Straty życiowe,
Podmiot jako odbiorca wobec rozszerzonej rzeczywistości.
3. Nauczyciel wczesnej edukacji. Paradygmaty i praktyczne
rozwiązania. W ramach niniejszego projektu badacze podejmują następującą problematykę: Modele/ paradygmaty
współczesnego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji i
Wiedza nauczyciela konstruowana w działaniu.
4. Psychologiczno-społeczne uwarunkowania proﬁlaktyki i resocjalizacji osób dorosłych, młodzieży i dzieci. W ramach niniejszego projektu badacze podejmują następującą problematykę: Człowiek w podeszłym wieku w placówce penitencjarnej, Nauczyciel wobec zagrożenia uczniów substancjami
psychoaktywnymi, Psychologiczna analiza dokonywania
samouszkodzeń przez dzieci i młodzież oraz Wykorzystanie
modelu diversion w pracy z nieletnim.
5. Aspekty teoretyczne i praktyczne sztuki. Malarstwo
i muzyka. W ramach niniejszego projektu badacze podejmują
następującą problematykę: Monograﬁa z zakresu malarstwa
i Badania studentów I roku edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w zakresie inteligencji muzycznej
testem Herberta D. Winga.
6. Kultura literacka. Narracja ujęta psychologicznie i kulturowo.
W ramach niniejszego projektu badacze podejmują następującą problematykę: Kultura literacka 2.0 oraz Społecznopsychologiczne funkcje narracji.
7.Interdyscyplinarna diagnoza i wsparcie dziecka w młodszym
wieku szkolnym.
8.Językowe rytuały w tekstach pisemnych oraz komunikatach
reklamowych.

Wydział Humanistyczno-Społeczny posiada nowoczesną stronę internetową, na której zamieszczane są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tej jednostki:
www.whs.ath.bielsko.pl
Struktura organizacyjna Wydziału
Po reorganizacji przeprowadzonej na początku 2018 roku w
skład Wydziału wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
Katedra Polonistyki, Katedra Pedagogiki, Instytut Neoﬁlologii.
W roku akademickim 2017/2018 na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych studiuje na Wydziale HumanistycznoSpołecznym 949 studentów (na studiach stacjonarnych 725
i niestacjonarnych 224) [wg danych na dzień 11.06.2018 r.]
Na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej prowadzone są także
studia podyplomowe (pełna oferta na stronie:
www.whs.ath.bielsko.pl/studia-podylomowe/)
Badania naukowe prowadzone na Wydziale w roku akademickim 2017/2018:
Katedra Polonistyki (zadania zespołowe)
1. Literatura świadectwem kultury: uniwersalnej, retorycznej,
politycznej, popularnej, regionalnej (historia literatury, teoria
literatury, teoria przekładu, krytyka literacka, metodyka nauczania, regionalistyka).
2. Literatura dawnych epok czytana dzisiaj.
3. Komunikacja społeczna dawniej i dziś.
Katedra Pedagogiki
1. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
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Instytut Neoﬁlologii
1. Estetyczność w kontekstach kulturowych.
2. Metamorfozy gatunków, stylów i języków we współczesnych
tekstach słowiańskich.
3. Genealogia praktyk inscenizacji w XX I XXI wieku (performance i inscenizacja w teatrze latynoamerykańskim i związki
z teatrem europejskim).
4. Świat awifauny w Biblii.
5. (Auto- i hetero-) stereotypy Czechów i Polaków.
6. Komeniologia i pansoﬁa.
7. 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.
8. Introducing English as a Lingua Franca to Polish Classrooms.
9. Historia Słowian południowych i stosunków polsko - jugosławiańskich.
10. Konstrukcje z perspektywy gramatyki kognitywnej
wyrażone w języku angielskim w przekładzie angielskopolsko-angielskim.
11. Językowe i pozajęzykowe aspekty przekładu tekstów
specjalistycznych.
12. Hybrydowe teksty polityczne Unii Europejskiej – analiza
wybranych aspektów przekładu.
13. Tłumaczenie i recepcja twórczości Witolda Gombrowicza w
Argentynie i w innych krajach hiszpańskojęzycznych.
14. Dyskursy autobiograﬁczne, historiograﬁczne i literackie.
15. Konwencje gatunkowe i poetyki współczesnej prozy hispanoamerykańskiej.

16. Metodologiczne podstawy ﬁlologicznej analizy dyskursu i
jej zastosowania praktyczne.
17. Etyka i etykieta w pracy tłumacza.
18. Analiza kulturowych, językowych i poznawczych aspektów
procesu nauczania treści przedmiotowych w języku obcym z
uwzględnieniem wykorzystania nowych technologii.
19. Badanie efektywności zastosowania nowych technologii w
uczeniu się języka obcego.
20. Kulturowe konteksty przekładu.
21. Teoria i historia literatury i kultury.
22. Zapożyczenia leksykalne w językach polskim, czeskim oraz
słowackim – latynizmy, galicyzmy i anglicyzmy.
23. Czynniki indywidualne i ich wpływ na przyswajanie języka
obcego.
24. Automatyczna dezambiguacja semantyczno-syntaktyczna
wybranych hiszpańskich czasowników ruchusalir i entrar w
ujęciu zorientowanym obiektowo.
25. Audiodeskrypcja jako specyﬁczny rodzaj tłumaczenia
audiowizualnego.
26. Między mitem a historią: strategie kodowania i przekazywania wiedzy o przeszłości w przedhiszpańskiej i wczesnokolonialnej tradycji oralnej środkowego Meksyku.
27. Wybrane glottodydaktyczne i językoznawcze aspekty
kontekstu akademickiego.
28. Fiodor Stiepun – rosyjski Europejczyk na wygnaniu.
29. Współczesna historiograﬁa europejska i amerykańska.
(WHS)
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INAUGURACJA ROKU
AKADEMICKIEGO
W BIELSKU-BIAŁEJ

WYDZIAŁ
NAUK O ZDROWIU

Władze wydziału
Dziekan dr hab. n.med. Rafał Bobiński, prof. ATH
Prodziekan ds. nauki dr n. o zdr. Wioletta Pollok-Waksmańska
Prodziekan ds. studenckich dr n. o zdr. Tomasz Ilczak

Kierunki studiów:
Pielęgniarstwo I i II stopnia
Ratownictwo medyczne I stopnia
Zdrowie publiczne I i II stopnia – w przygotowaniu

kontynuatorem bogatej tradycji w zakresie kształcenia pielęgniarek na Podbeskidziu. Pierwszą rekrutację przeprowadzono w 2005 r. Przyjęto wówczas 132 studentów pielęgniarstwa na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego
stopnia. W ślad za zmianami w kształceniu pielęgniarek, w
2007 r. rozpoczęła się reorganizacja i dostosowywanie do
europejskich standardów – systemu ratownictwa medycznego
w Polsce. W 2009 r. pod kierownictwem dziekan Prof. ATH dr
hab. n. med. Moniki Mikulskiej Wydział uruchomił kierunek
ratownictwo medyczne i równolegle uzyskał doﬁnansowanie
na kształcenie ratowników w ramach grantu POKL „Ratownik
Medyczny z licencjatem”. W 2013 r. rozpoczęto kształcenie na
studiach II stopnia na kierunku pielęgniarstwo, a obecnie
trwają końcowe prace nad wnioskiem do Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego o uruchomienie kierunku zdrowie
publiczne na pierwszym i drugim stopniu kształcenia.

Rozpoczęta w połowie l. 90. transformacja społeczno-ustrojowa, związana m. in. z planowanym przystąpieniem Polski do UE
i koniecznością dostosowania polskich regulacji prawnych do
dyrektyw Unii Europejskiej, zainicjowała zmiany w kształceniu
pielęgniarki i położnej, ukierunkowane na podniesienie
poziomu edukacji oraz pełne dostosowanie kształcenia do
europejskich standardów. W odpowiedzi na przebudowę
systemu oraz duże zapotrzebowanie społeczne na pielęgniarki
z tytułem zawodowym licencjata, w 2005 r. utworzono Wydział
Nauk o Zdrowiu, który przejął kształcenie pielęgniarek po kończącym działalność, w styczniu 2005 r, Medycznym Studium
Zawodowym w Bielsku-Białej. Tym samym Wydział stał się

W świetle kolejnej fali przemian w polskiej nauce kluczowym
stał się obszar badawczy. Aby sprostać trudnym wyzwaniom
wynikającym z ogromnej konkurencji naukowej i zupełnie
nowej wizji nauki polskiej zapisanej w nowym ustawodawstwie
Wydział rozpoczął dwuletni proces restrukturyzacji w obszarze
badawczym, na który pozyskano doﬁnansowanie z MNiSW.
Obecnie Wydział Nauk o Zdrowiu prowadzi badania naukowe
wspólnie z renomowanymi ośrodkami polskimi i zagranicznymi. Prace badawcze szczególnie zintensyﬁkowano w
latach 2016-2018, co przełożyło się na znaczący wzrost liczby
publikacji w czasopismach ujętych na liście ﬁladelﬁjskiej.
Usprawniono warsztat naukowy poprzez uruchomienie

Poprzednie Władze Wydziału
Dziekan dr hab. n. med. Wojciech Szewczyk (2005/2006)
Dziekan dr n. med. Teresa Grzywna (2006-2008)
Dziekan dr hab. n. med. Monika Mikulska, prof. ATH (20082016)
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nowoczesnego laboratorium Biochemii i Biologii Molekularnej oraz – Centrum Symulacji Ratownictwa Medycznego, a
także zwiększono potencjał naukowy m. in. poprzez
zatrudnienie samodzielnych pracowników nauki. W procesie
restrukturyzacji wyodrębniono 4 katedry, których głównym
zadaniem jest prowadzenie badań naukowych na poziomie
dającym gwarancję publikacji w czasopismach posiadających
Impact Factor.

Katedra Ratownictwa Medycznego
Katedra ściśle współpracuje z licznymi jednostkami ratowniczymi i ośrodkami naukowymi Euroregionu Beskidy a także
Norwegii, Hiszpanii i Finlandii. Obecnie głównymi tematami
badań są hipotermia, ocena jakości kompresji klatki piersiowej,
ocena jakości wentylacji, standardy postępowania w zatruciach tlenkiem węgla czy nowatorska technika, opracowana w
WNoZ, resuscytacji prowadzonej z za głowy pacjenta w pomieszczeniach wąskich lub o niewielkiej powierzchni. Najważniejszym osiągnięciem Katedry jest kończący się proces
akredytacji (PCA) Laboratorium Ratownictwa Medycznego w
obszarze badawczym. Laboratorium będzie dokonywało
oceny prowadzenia zaawansowanych procedur ratunkowych
dotyczących dorosłych i dzieci, na symulatorach, w zakresie
ogólnej oceny kierowania zespołem resuscytacyjnym oraz
prawidłowego prowadzenia zaawansowanych czynności
ratunkowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kompresję klatki piersiowej, sztuczną wentylację, zastosowaniem
bezprzewodowej transmisji danych z wykorzystaniem
specjalistycznego oprogramowania rejestrującego, oceniającego i porównującego dane w oparciu o wartości referencyjne
Europejskiej Rady Resuscytacji. Laboratorium Wydziału Nauk
o Zdrowiu będzie pierwszą akredytowaną jednostką
wykonującą badania z zakresu oceny ratowniczych czynności
resuscytacyjnych na potrzeby profesjonalistów medycznych,
służb specjalistycznych oraz osób posiadających umiejętności
udzielania pierwszej pomocy. Dzięki porozumieniu ILAC MRA,
którego sygnatariuszem jest Polskie Centrum Akredytacji
udzielające akredytacji dla Laboratorium Ratownictwa
Medycznego wyniki badań laboratorium będą automatycznie
uznane przez wszystkie państwa na świecie, będące
sygnatariuszami ILAC MRA (ponad 120 krajów w tym wszystkie
kraje Grupy G7 i G20).

Katedra Pielęgniarstwa
W ramach Katedry Pielęgniarstwa prowadzone są obecnie
badania odnoszące się do pielęgniarstw klinicznych, a
dotyczące m.in. wpływu rehabilitacji neurologicznej na
sprawność psychomotoryczną chorych z udarem mózgu,
występowania objawów depresji u chorych na cukrzycę, oceny
jakości życia chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów,
interakcji leków z żywnością, zwyczajów żywieniowych i stanu
odżywienia chorych na cukrzycę czy też oceny stosowanego
samoleczenia w populacji geriatrycznej. Innym kierunkiem
badań jest szeroko rozumiany dobrostan osób wykonujących
zawód pielęgniarki, ich zadowolenie z pracy i życia, poziom
bezpieczeństwa w aspekcie zagrożenia agresją, oceny
psychospołecznych warunków pracy pielęgniarek czy też
wpływu wykonywanego zawodu na stan zdrowia pielęgniarek i
ich funkcjonowanie. Jako że pielęgniarstwo jest dziedziną
praktyczną, również badania naukowe dotyczące tych
ważnych problemów naukowych ukierunkowane są na
osiągnięcie efektów praktycznych. Prowadzone są między
innymi po to, aby w codziennej praktyce pielęgniarskiej można
było wykorzystać ich wyniki dla poprawy jakości życia chorego,
wzrostu bezpieczeństwa pacjenta i personelu medycznego
oraz wyższej skuteczności wykonywanych procedur medycznych.
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Katedra Zdrowia Publicznego
Katedra prowadzi badania nad migracją zdrowotną pomiędzy
państwami Euroregionu Beskidy, urazowością związaną z
uprawianiem sportów górskich, w tym ekstremalnych. Prace
badawcze analizują stan zdrowia ludności zamieszkującej
tereny Podbeskidzia, a jednocześnie umożliwiają poszukiwanie przyczyn występujących zagrożeń zdrowotnych i chorób.
Analizowana sytuacja społeczno-zdrowotna beneﬁcjentów
środowiskowej pomocy pozwala na ocenę jakości życia,
poziomu lęku i depresji, stresu, poczucia samotności, poczucia
skuteczności, relatywnej oceny sytuacji socjalnej, wybranych
zachowań proﬁlaktycznych i zdrowotnych. Badania obejmują
jednocześnie ocenę stopnia akceptacji choroby osób
przewlekle chorych, w tym chorych psychicznie. Ze szczególną starannością prowadzone są badania oceny stanu zdrowia
populacji dzieci i młodzieży Euroregionu Beskidy, które
obejmują analizę zachowań zdrowotnych i preferencji żywieniowych oraz ocenę stanu odżywienia z przedstawieniem
częstości występowania nieprawidłowych wartości masy ciała.
Prowadzone badania obejmują również poszukiwanie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia badanej
populacji. Wszystkie badania prowadzone przez Katedrę
Zdrowia Publicznego mają na celu wczesne rozpoznanie
zagrożeń, umożliwienie rozwijania mechanizmów społecznych oraz podejmowanie działań systemowych zapewniających umacnianie zdrowia.

Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej
Katedra prowadzi badania nad matczyno-łożyskowo-płodowym metabolizmem kwasów tłuszczowych oraz badania
molekularne struktury łożyska i syncytiotrofoblastu w poszukiwaniu markerów, sposobów predykcji, a także leczenia
wcześniactwa, hypotroﬁi oraz innych zaburzeń, jak np.
wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu. To niezwykle ważne zagadnienia z punktu widzenia biochemii klinicznej, neonatologii, a także demograﬁi, dające nadzieję na lepszą
diagnostykę i wczesne wdrożenie leczenia matki i płodu.
Drugim tematem badawczym jest poszukiwanie inhibitorów
procesu oparzeniowego oraz wykorzystanie owodni i komórek macierzystych w leczeniu oparzeń. Wyniki badań znalazły
zastosowanie w lecznictwie, głównie w Centrum Leczenia
Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Trzeci temat badawczy
dotyczy patobiochemii nowotworów gleju gwiaździstego.
Zespół naukowców pracuje nad zastosowaniem pochodnych
wyższych kwasów tłuszczowych w supresji wybranych
komórek glejaka w hodowli in vitro. W zakresie badawczym
katedra współpracuje z wieloma wiodącymi jednostkami
badawczymi jak Katedra Biologii Molekularnej Wydziału
Farmaceutycznego ŚUM, Katedra Badań Strukturalnych Skóry
Wydziału Farmaceutycznego ŚUM, Zakład Metabolomiki
Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, Centrum Leczenia
Oparzeń w Siemianowicach Śląskich oraz Wydziałem Inżynierii
Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH.
(WNoZ)
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4 października 1969 r., po wielu latach starań i zabiegów,
Bielsko-Biała dołączyło do grona miast akademickich. W tym
dniu w auli Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika przy
ówczesnej ulicy P. Findera odbyła się pierwsza inauguracja
roku akademickiego nowo utworzonej Filii Politechniki
Łódzkiej w Bielsku-Białej.

skupionych w „Zjednoczeniu Przemysłu Wełnianego Południe” oraz przejaw przychylności władz miejskich i partyjnych.
Do realizacji tego przedsięwzięcia udało się pozyskać wielu
ludzi, którym na sercu leżał rozwój Bielskiego Okręgu
Przemysłowego i chociaż zamysł wydawał się nierealny i miał
wielu przeciwników, doprowadzono go do pełnej realizacji.

Zanim doszło do tej wyjątkowej uroczystości, przez wiele lat
trwały zabiegi i starania o możliwość otwarcia w naszym
mieście szkoły wyższej. Potrzebę umiejscowienia właśnie tutaj
uczelni wyższej rozumiał każdy, kto znał ówczesną specyﬁkę
i problemy lokalnego przemysłu. Chroniczny brak wykwaliﬁkowanej kadry inżynierskiej stanowił jeden z poważniejszych
problemów dynamicznie rozwijającego się przemysłu. Tym
problemom miały zaradzić tworzone różnego rodzaju
uczelniane oddziały, ośrodki i punkty konsultacyjne, m.in. od
1962 r. działał Ośrodek Studiów Stacjonarno-Zaocznych Politechniki Śląskiej. W 1966 r. otwarto Punkt Konsultacyjny Politechniki Łódzkiej, jednak w krótkim czasie okazało się, że żadna
z tych form prowadzenia studiów nie rozwiązała dotychczassowych problemów. Stało się też rzeczą jasną, że tylko prowadzenie studiów w miejscowym ośrodku może zapewnić dopływ kadry inżynierskiej do lokalnych zakładów pracy i przedsiębiorstw.

Dużym wyzwaniem młodziutkiej uczelni było pozyskanie
pomieszczeń na swoją siedzibę, budowa własnego gmachu
pozostawała w sferze dalekosiężnych planów. Na główną siedzibę Filii wybrano miejscowe Liceum Ogólnokształcące
imienia Mikołaja Kopernika, tutaj też zaadaptowano sale
lekcyjne na potrzeby sal wykładowych, kreślarni i pokojów
osobowych. W Technikum Mechaniczno-Elektrycznym oraz
Technikum Włókienniczym odbywały się ćwiczenia studentów.
Również na potrzeby uczelni wykorzystano hale fabryczne
Zakładów im. J. Magi, pomieszczenia przy ul. Kustronia, a
najcenniejszym nabytkiem były budynki po zakładach
„Lantex” przy placu Fabrycznym. W pierwszym roku akademickim 1969/70 przyjęto 240 studentów, którzy rozpoczęli
studia na dwóch wydziałach: Włókienniczym i Mechanicznym.
Przyjęto również pierwszych pracowników naukowych, było to
2 docentów, 2 adiunktów oraz jeden asystent, reszta kadry dydaktycznej pozostawała pracownikami Politechniki Łódzkiej.

Początkiem roku 1969 podjęto decyzję o utworzeniu Filii na
bazie już działającego punktu konsultacyjnego. Tym poczynaniom z obawą przyglądały się sąsiednie ośrodki politechniczne z Krakowa i Katowic, upatrując w Bielsku silną konkurencję. W stosunkowo krótkim czasie od podjęcia decyzji ﬁnalizujących utworzenie uczelni, bo już 21 maja 1969 r. ukazało się
zarządzenie, na mocy którego Minister Oświaty i Szkolnictwa
Wyższego utworzył Filię Politechniki Łódzkiej. Był to wspólny
sukces dyrektorów lokalnych przedsiębiorstw, zwłaszcza

Po wypełnieniu wszystkich formalności i wymogów oraz
przezwyciężeniu problemów, 4 października 1969 roku o godzinie 12.00 w auli Liceum Ogólnokształcącego, a teraz już Filii
Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, po raz pierwszy
wybrzmiało „Gaudeamus”. Pierwszy wykład inauguracyjny pt.
„Fizyka włókna – nowa gałąź wiedzy włókienniczej” wygłosił
kierownik FPŁ doc. dr hab. inż. Grzegorz Urbańczyk.
(dr Maciej Bujakowski)
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HISTORIA ATH
Powołanie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Myśl o utworzeniu samodzielnej uczelni na bazie Filii
Politechniki Łódzkiej towarzyszyła bielskim środowiskom już
na długo przed tym, jak przekształcenia społeczno-ekonomiczne zachodzące w latach dziewięćdziesiątych wyzwoliły przekonanie, że idea usamodzielnienia Filii może zostać zrealizowana. Dotychczasowe rozważania z czasem
zaczęły nabierać realnych kształtów. Jednym z pierwszych ich
wyrazów była podjęta w 1995 r. inicjatywa Stowarzyszenia
Rozwoju Ośrodka Politechnicznego w Bielsku-Białej, w ramach
którego działali nauczyciele akademiccy, samorządowcy,
lokalni politycy, przedsiębiorcy oraz wszyscy, którym na sercu
leżało dobro Filii. Członkowie organizacji zobowiązali wówczas
kierownictwo Filii Politechniki Łódzkiej do przedstawienia
koncepcji Rady Społecznej wspierającej inicjatywę powołania
Uniwersytetu Bielskiego, zdawali sobie bowiem sprawę z tego,
co wyraźnie podkreślał prezes Stowarzyszenia, dr J. Wałach, że
jeżeli pomysł ma zostać urzeczywistniony, to musi on uzyskać
szerokie poparcie wielu środowisk.
Na początkowym etapie formułowania koncepcji utworzenia
w Bielsku-Białej samodzielnej uczelni jej kształt nie był jasno
sprecyzowany. Posługiwano się różnymi określeniami – uniwersytet, politechnika, akademia – dając tym samym wyraz
różnym pomysłom i wizjom nowej uczelni. Optymiści uważali,
że stworzenie uniwersytetu wymaga współpracy wszystkich
szkół wyższych na terenie miasta, z kolei nieprzekonani do tak
szerokiej wizji sceptycy przekonywali, że najlepszym
kierunkiem dalszego rozwoju będzie kontynuowanie tradycji
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technicznych i powołanie politechniki. Koncepcje i propozycje
wysuwano różne, ale w jednym punkcie wszyscy uczestnicy
dyskusji byli zgodni: nadarzała się niepowtarzalna okazja
utworzenia w Bielsku-Białej uczelni państwowej na bazie
dotychczasowych tradycji, doświadczeń i sukcesów. Sprzyjał
jej wyjątkowy klimat społeczny, który sprawiał, że niemal
wszystkie środowiska deklarowały swoje wsparcie wyrażane w
licznych uchwałach, postanowieniach i listach poparcia. Pismo
do rektora PŁ wystosował m.in. biskup bielsko-żywiecki,
Tadeusz Rakoczy, który przekonywał:
Jestem gotowy wesprzeć działania osobiście, a przede
wszystkim umożliwić i doprowadzić do współpracy Instytutu
Teologicznego im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej,
aﬁliowanego do Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie, z tworzonym Wydziałem Humanistycznym. Proponuję udział Instytutu Teologicznego w
tworzeniu programu oraz w zasileniu kadry naukowej.
Skłaniam się jednocześnie do udostępnienia dla Wydziału
Humanistycznego sal wykładowych z zapleczem.
Trwająca dyskusja nad charakterem nowej uczelni nie przeszkadzała w podejmowaniu decyzji przybliżających do
realizacji głównego zadania. 20 maja 1997 r. Rada Miasta
podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Uniwersytetu w
Bielsku-Białej. W swojej uchwale deklarowała pomoc i
wsparcie działań na rzecz rozwoju uczelni. Był to ważny głos
lokalnych działaczy, bez udziału których dalsze prace

wydawały się niemożliwe. Ogrom pracy i zaangażowania,
jakich wymagała realizacja uchwały, wymusiły na władzach
miasta także powołanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta do
spraw utworzenia Uniwersytetu w Bielsku-Białej.

Nieco mniej przychylni tak zarysowanej koncepcji byli
natomiast profesorowie bielskiej Filii. W dyskusjach niejednokrotnie pojawiały się głosy podważające celowość propozycji
i podnoszące argument o niepraktykowaniu w polskim
systemie szkolnictwa wyższego łączenia kierunków technicznych i humanistycznych. Pobrzmiewające w tego rodzaju
wypowiedziach niechęć i sceptycyzm próbował przełamać
prof. M. Trombski, którego doświadczenie i szeroka znajomość
wielu środowisk na szczeblu lokalnym, wojewódzkim
i centralnym wielokrotnie okazywały się nieocenione w prowadzonych pracach, a który był niewątpliwym entuzjastą
połączenia kierunków technicznych z humanistycznymi.

Dalsze działania, przebiegające wielotorowo, były możliwe
dzięki przychylnemu stanowisku Ministra Edukacji Narodowej,
M. Handkego, którego specjalnie wytypowana delegacja
poinformowała 3 grudnia 1998 r. o prowadzonych pracach
nad usamodzielnieniem bielskiej Filii PŁ. Choć z biegiem czasu
uświadamiano sobie, że uruchomienie bielskiej szkoły o randze uniwersyteckiej jest zadaniem niełatwym do zrealizowania
w krótkim czasie, prace postępowały i o ich stanie informowano ministra w liście przesłanym w kwietniu 2000 r., gdzie
zaprezentowano również stały rozwój bielskiej Filii.

W polskim kształceniu akademickim faktycznie istnieje mocno
zakorzeniona tradycja kształcenia kierunkowego, bez
możliwości większych odstępstw od tej zasady. Zwracałem w
trakcie wielu rozmów uwagę na zachodnie uczelnie, gdzie
powszechnym staje się system kształcenia wielokierunkowego.
Największe uczelnie angielskie czy niemieckie chętnie
doprowadzają do łączenia szkół akademickich o dotychczas
różnych kierunkach kształcenia i żadnym novum nie jest połączenie uczelni humanistycznej z techniczną. Takie połączenie
daje większe możliwości studentom, kształcenie staje się
wielokierunkowe i nie ma większego problemu z przeniesieniem się studenta z kierunku humanistycznego na techniczny.

Wielkim wyzwaniem, jakiemu trzeba było podołać w związku z
zamierzonym powołaniem nowej uczelni, okazała się
konieczność reorganizacji wydziałów, bez względu na statut
szkoły i jej rangę, oraz utworzenie nowego wydziału humanistycznego, o który zabiegały w szczególności środowiska
pozauczelniane. We wniosku o utworzenie ATH w Bielsku-Białej czytamy:
W polskim kształceniu brak uczelni humanistycznej stopniowo
zauważały różne środowiska społeczne. Temat ten stał się
pierwszoplanowym zagadnieniem dla Bielskiego Stowarzyszenia Kultury i Sztuki. Dzięki Zarządowi tego Stowarzyszenia
podjęto konkretne rozmowy z władzami Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, by przy wsparciu o istniejące już wydziały
o proﬁlu ściśle technicznym, powołać do istnienia samodzielną
uczelnię państwową, rozbudowaną o wydział humanistyczny.

Niewątpliwie przełomową datą okazał się 31 maja 2000 r., kiedy to na uroczystym posiedzeniu Senatu PŁ w Bielsku-Białej rektor PŁ, prof. J. Mayer, poddał pod głosowanie wniosek o usamodzielnienie się Filii. Jednogłośne poparcie, z jakim wniosek
został przyjęty, wywołało falę wyrazów uznania. Swoje gratulacje przesłał m.in. premier RP J. Buzek, podziękowania wyrazili m.in. prezydent miasta B. Traczyk, marszałek województwa
śląskiego J. Olbrycht, poseł na sejm RP i prezydent Bielska-Białej w poprzedniej kadencji Z. Leraczyk. Wszyscy – zarówno

Plany te popierali wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego i
Śląskiego, którzy deklarowali jednocześnie chęć podjęcia
pracy w bielskiej uczelni lub nawiązania współpracy z nią.
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głosujący nad wnioskiem, jak i obserwatorzy – mieli świadomość, że poczyniono poważny krok w kierunku rozwoju szkolnictwa wyższego na Podbeskidziu, z którym wiązano nadzieje
na dalszy prężny rozwój regionu.

jakie z tej okazji napływały na ręce jej władz, szczególnie jedna
zasługuje na wspomnienie. Papież Jan Paweł II tak wyrażał
swoje zadowolenie:
Przyjąłem tę wiadomość z uznaniem i radością, gdyż wiem, jak
wielkie znaczenie dla miasta i regionu, który pragnie się
wszechstronnie rozwijać, ma szkoła akademicka z jej profesorami, studentami i całym środowiskiem naukowym.

Urzeczywistnienie pięknych idei wymagało teraz zaangażowania konkretnych osób. Zbliżający się koniec Sejmu III
kadencji wymuszał zdecydowane i szybkie działania bielskich
posłów, G. Staniszewskiej, S. Szweda i Z. Leraczyka w zabiegach
o pozyskanie większości parlamentarnej dla sprawy bielskiej
uczelni. G. Staniszewska, wówczas pełniąca funkcję przewodniczącej Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży,
przedstawiła sejmowi projekt ustawy, zaznaczając, że uczelnia
spełniła wymagania Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
stawiane placówkom starającym się o status akademii, a nie
szkoły wyższej. Do koncepcji powołania nowej uczelni
przekonywał także Z. Leraczyk, który w swoim wystąpieniu
podkreślał szerokie poparcie społeczne dla wniosku utworzenia ATH:

5 października 2001 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu
Akademii Techniczno-Humanistycznej, będące zwieńczeniem
wieloletniej pracy środowisk działających na rzecz powołania
bielskiej uczelni. Zebranych powitał na nim uroczyście pierwszy rektor, prof. M. Trombski. W październiku 2001 roku
ówczesny minister nauki Andrzej Wiszniewski powierzył na rok
czasu, do momentu przeprowadzenia właściwych wyborów,
funkcję rektora ATH prof. M. Trombskiemu. Nowy rektor powołał na funkcję prorektora ds. dydaktyki prof. Józefa Matuszka oraz prof. ATH Mieczysława Machnio na prorektora ds.
dydaktyki. 17 maja 2002 r. przeprowadzono po raz pierwszy w
historii uczelni wybory władz rektorskich, w wyniku których
dotychczasowe kierownictwo uczelni zostało powołane na
pierwszą kadencję władz już Akademii Techniczo-Humanistycznej.

Pragnę jednocześnie poinformować panie i panów posłów, że
idea utworzenia samodzielnej uczelni wielokierunkowej
popierana jest przez Porozumienie Rektorów Uczelni Śląskich,
parlamentarzystów regionu Podbeskidzia, […] sejmik
samorządowy województwa śląskiego, starostwa powiatowe
powiatów bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego, radę i zarząd
miasta Bielska-Białej oraz księdza biskupa Tadeusza
Rakoczego, ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej […].

W chwili narodzin Akademii funkcjonowały cztery wydziały, tj.
Wydział Budowy Maszyn, Wydział Inżynierii Włókienniczej i
Ochrony Środowiska, Wydział Zarządzania i Informatyki oraz
nowo utworzony Wydział Humanistyczno-Społeczny. Pierwszymi dziekanami zostali: Wydziału Budowy Maszyn – dr hab.
K. Nikodem, Wydziału Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska – prof. dr hab. inż. A. Włochowicz, Wydziału Informatyki i Zarządzania – dr hab. inż. Ryszard Barcik i Wydziału
Humanistyczno-Społecznego – prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna.
(dr Maciej Bujakowski)

Starania bielskich parlamentarzystów przyniosły oczekiwane
owoce. Projekt utworzenia ATH zyskał szerokie poparcie wśród
posłów, którzy 390 głosami uchwalili ustawę. Senat nie wniósł
żadnych poprawek, a 11 września 2001 r. prezydent A. Kwaśniewski podpisał ustawę.
Akademia Techniczno-Humanistyczna, którą powołano z
dniem 1 października, stała się faktem. Wśród wielu gratulacji,
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KALENDARIUM
INWESTYCJI AKADEMII

1990 r. – przejęcie przez Filię Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej terenu koszar po zlikwidowanej jednostce wojskowej
przy ul. Willowej. Przeniesienie siedziby uczelni dawnego gimnazjum im. M. Kopernika przy ul. Listopadowej.

2007 r. październik – oddanie do użytku głównego gmachu
uczelni - budynku L.
2010 r. maj – rozpoczęcie rozbudowy budynku C na potrzeby
Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku.

2000 r. – rozpoczęcie budowy budynku L.
2010 r. październik – oddanie do użytku czterech auli (audytoria) z wyposażeniem multimedialnym w budynku L.

2004 r. 7 maja – oﬁcjalne otwarcie rektoratu w Willi T. Sixta przy
ul. Mickiewicza 24.

2011 r. 25 października – uroczyste otwarcie nowej Biblioteki
ATH na parterze głównego gmachu uczelni.

2004 r. – uruchomienie na terenie Akademii bezprzewodowej
sieci internetowej.

2011 r. grudzień – 2012 r. styczeń – adaptacja I piętra w budynku B i przeprowadzka katedr Wydziału HumanistycznoSpołecznego z kompleksu przy ul. Kustronia.

2004 r. kwiecień – przeniesienie Wydziału HumanistycznoSpołecznego z budynku w Kuratorium Oświaty przy ul. Piastowskiej do kampusu akademickiego na Błoniach.

2012 r. 26 stycznia – otwarcie Galerii Akademickiej. Inaugurujący wernisaż prac prof. Jarosława Modzelewskiego.

2005 r. 17 października – uroczyste odsłońcie tablicy upamiętniającej słowa papieża Jana Pawła II skierowane do społeczności ATH.
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2012 r. 1 lutego – uruchomienie stołówki studenckiej na III
piętrze budynku L.

2013 r. lipiec/sierpień – przeprowadzka Wydziału Nauk o
Zdrowiu z dotychczasowej siedziby przy ul. Konopnickiej na
Błonia. Zakończenie centralizacji uczelni.

2012 r. czerwiec – rozpoczęcie budowy laboratoriów modułowych A i B.

2013 r. 4 października – 13. inauguracja roku akademickiego, w
nowej trzystuosobowej auli - Auditorium Maximum.

2012 r. grudzień – przeprowadzka Rektoratu ATH z zabytkowej Willi Sixta w centrum miasta do kampusu na
Błoniach.

2018 r. 6 czerwca – oddanie do użytku Skweru Poetów. Odsłonięcie pomnika Kazimiery Alberti na Skwerze Poetów.

2013 r. 19 czerwca – uroczyste oddanie do użytku budynku C,
nowej siedziby Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku.
Przeniesienie wydziału z dotychczasowej siedziby przy pl.
Fabrycznym.

2018 r. 31 lipca – rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej.
(MB)
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SAMORZĄD STUDENCKI

Samorząd studencki rozpoczął swoją działalność w 2001 roku,
czyli roku utworzenia Akademii Techniczno-Humanistycznej,
przy dużym zaangażowaniu śp. prof. Mieczysława Machnio,
pierwszego prorektora do spraw studenckich. W ciągu 17 lat
istnienia organu uczelnianego funkcję przewodniczącego
pełnili: Izabela Krajewska-Siuda, Marcin Litwin. Piotr Szendzielarz, Magdalena Hankus, Sebastian Młynarski, Ewa Rogala,
Ewelina Mika, Paweł Dzierza, Piotr Sadowski, Aneta Kras,
Marek Połącarz.

tając góry, podkreślano, jak ważny jest szacunek do
środowiska naturalnego, które nas otacza. W akcji wzięło
udział ponad pięciuset uczestników, pośród których znalazły
się grupy szkolne, terapeutyczne, studenckie, ale też turyści i
osoby prywatne chcące wspomóc inicjatywę. Na terenie naszej
uczelni (na przełomie listopada i grudnia) prowadzona była 3.
akcja „Bluzy ATH”, dzięki której studenci i pracownicy mogli
zaopatrzyć się w wygodną odzież, promującą przy okazji naszą
uczelnię. Samorząd corocznie dba także o współpracę z
lokalnymi ﬁrmami, prowadząc kolportaż studenckiej karty
rabatowej, przyznając między innymi zniżki do lokali
gastronomicznych oraz rozrywkowych, znajdujących się na
terenie Bielska-Białej. Działalność samorządu to również
wolontariat na rzecz osób i organizacji lokalnych, które
potrzebują naszej pomocy. Każdego roku samorząd organizuje świąteczny kiermasz, z którego wszystkie dochody
przeznaczone są na rzecz wybranej placówki – w tym roku
wsparliśmy w ten sposób działalność Pogotowia Opiekuńczego w Bielsku-Białej.

Głównym celem samorządu jest dbanie o dobro społeczności
akademickiej. Realizacja tego zadania odbywa się między
innymi poprzez wspieranie inicjatyw studenckich, lokalnych
i ogólnopolskich, które nastawione są na rozwój w dziedzinie
nauki i kultury. Samorząd z powodzeniem reprezentuje
również głos studentów w dialogu z władzami uczelni przez
czynne uczestnictwo w Radach Wydziału, Komisjach, Senacie.
W roku akademickim 2017/2018 wzorem lat poprzednich
organizowaliśmy i pomagaliśmy w wielu akcjach na terenie
uczelni i poza nim. W październiku odbyły się studenckie
otrzęsiny, które integrują nowych studentów ze studentami
wyższych roczników. Stanowiły one niejako początek imprez,
które były organizowane przez samorząd okazyjnie (np.
andrzejki, mikołajki, ostatki) przez cały rok. Znaczna część
samorządowców na początku roku akademickiego była też
zaangażowana w akcję „Czyste Beskidy”, podczas której sprzą-

Ponadto corocznie włączamy się w akcję zbiórki dla hospicjum
stacjonarnego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej oraz inne
lokalne akcje, mające na celu pomoc osobom potrzebującym.
Po raz kolejny wspieraliśmy fundację DKMS, prowadząc
rejestrację potencjalnych dawców komórek macierzystych,
dzięki którym możliwe jest ratowanie życia osobom chorym na
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białaczkę i inne nowotwory krwi. Ważnym wydarzeniem na
naszej uczelni była możliwość organizacji zjazdu przedstawicieli samorządów studenckich uczelni technicznych z
całej Polski. Zjazd Forum Uczelni Technicznych odbył się w
Bielsku-Białej w dniach od 22 do 25 lutego 2018 roku. W
ramach spotkania uczestnicy brali udział w sesji roboczej oraz
szkoleniach z zakresu tematyki powiązanej z działalnością
samorządów studenckich. W wolnych chwilach samorząd ATH
zapewnił uczestnikom możliwość zwiedzenia miasta i przygotował sporo atrakcji, takich jak wyjście na łyżwy czy wyjazd
na narty. Spotkanie było znakomitą okazją do wymiany
doświadczeń z samorządowcami innych uczelni, ale też do
promowania naszego wyjątkowego regionu.

również tradycyjnie miesiąc juwenaliów. Tydzień Kultury
Akademickiej na naszej uczelni rozpoczął się od Dni Sportu.
Studenci wzięli udział między innymi w takich konkurencjach,
jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, bieg na terenie
kampusu uczelni. 22 maja odbyła się również Ogólnopolska
Konferencja Naukowa, w której udział brali studenci
opowiadający o swoich osiągnięciach i pasjach związanych z
rozwojem naukowym. Szczególną popularnością cieszył się
wykład Wojciecha Drewniaka – twórcy i właściciela „Historii
bez cenzury” – popularyzującego wiedzę historyczną kanału w
serwisie YouTube. Tego samego dnia w Klubie Miasto odbył się
wieczór stand-upów, na którym gościem był Bartosz Gajda z
kabaretu Łowcy.B. W porozumieniu z władzami uczelni na
terenie ATH odbyło się również Wielkie Grillowanie, w którym
licznie uczestniczyli studenci i pracownicy. Otworzyliśmy
również drzwi do dialogu z naszymi studentami, organizując
Tłusty Czwartek w Maju, podczas którego każdy mógł,
częstując się pączkiem, porozmawiać z naszymi przedstawicielami na tematy związane z naszą działalnością i nie
tylko. Tegoroczna edycja juwenaliów obﬁtowała w koncerty.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, ponieważ w programie
trzech dni koncertowych znalazły się występy zespołów
grających odmienne gatunki muzyczne, takich m.in. jak Letni
Chamski Podryw, Chwytak & DJ Wiktor, Dwa Sławy, Akurat i
Gooral.
(Samorząd Studencki)

Na początku maja, we współpracy z Biurem Promocji,
przeprowadziliśmy już drugą „Akcję Matura”. Przed szkołami
wolontariusze rozdawali maturzystom linijki i długopisy z logo
ATH, życząc powodzenia i zapraszając do studiowania na
naszej uczelni. Maj był dla społeczności akademickiej bardzo
aktywnym miesiącem: w dniach od 14 do19 maja miał miejsce
XIX Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki, w którego organizację
jako wolontariusze włączyli się również przedstawiciele
samorządu. Festiwal obﬁtował w różnorodne wydarzenia o
charakterze naukowym i kulturalnym, dzięki czemu każdy ze
studentów (i nie tylko) mógł znaleźć coś dla siebie. Maj to
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POZA NAUKĄ

Poza działalnością naukową Akademia Techniczno-Humanistyczna może pochwalić się istotną aktywnością w sferze
kultury i sztuki. Zarówno Chór ATH, Galeria Akademicka, jak
i odbywający się od 19 lat Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki
współtworzą pejzaż kulturowy miasta i regionu, zaznaczając
swoją obecność także w wydarzeniach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

od samego początku dr hab. Jan Borowski. Śpiewacy rozwijają
swoje umiejętności w zakresie emisji głosu pod opieką Barbary
Bałdy i Bogdana Desonia – solistów Opery Śląskiej. W repertuarze chóru znajdują się utwory religijne i świeckie różnych
epok, począwszy od renesansu po współczesność. Zespół
wykonuje również pieśni negro spirituals, utwory inspirowane
folklorem różnych narodów, aranżacje muzyki rozrywkowej, a
także dzieła wokalno-instrumentalne W. A. Mozarta (Requiem
d-moll KV 626, Mszę C-dur Spatzenmesse KV 220, Benedictus
sit Deus KV 117, Te Deum KV 141), J. Haydna (Missa Sancti Nicolai), T. Maklakiewicza (Msza Góralska) oraz P. Łukaszewskiego (Missa de Maria a Magdala). W roku 2007 Chór Akademii
Techniczno-Humanistycznej wydał płytę Magniﬁcat anima
mea Dominum, trzy lata później nagrał kolędy w nowych instrumentalnych opracowaniach Krzysztofa Maciejowskiego
i Mateusza Walacha, a w 2012 r. Missa de Maria a Magdala Pawła Łukaszewskiego oraz O Magnum mysterium. Zespół koncertuje w kraju i za granicą. Zdobył wiele nagród i wyróżnień na

Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w BielskuBiałej
Rozpoczął swoją działalność w maju 2003 roku z inicjatywy
Beaty i Jana Borowskich. Powstał on dzięki życzliwości i osobistemu zaangażowaniu rektora prof. Marka Trombskiego
oraz kanclerza mgra Józefa Cegielskiego. Zespół tworzą
studenci i absolwenci różnych specjalności bielskiej uczelni
oraz osoby niezwiązane z jej społecznością. Wszystkich
połączyła pasja i radość wspólnego muzykowania. Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej prowadzi
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polskich i międzynarodowych festiwalach. W 2012 r. chór
otrzymał nominację do Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej Ikar 2011 za szczególne osiągnięcia w roku 2011 oraz
honorową odznakę Zasłużony dla ATH nadaną decyzją Senatu
Akademii.

Galeria rozpoczęła swoją działalność wernisażem wystawy
malarstwa prof. Jarosława Modzelewskiego. Do tej pory swoje
prace prezentowali tu uznani artyści polskiej sztuki współczesnej, między innymi: prof. Stefan Gierowski, prof. Stanisław
Rodziński, prof. Stanisław Baj, prof. Michał Kliś, prof. Adam
Wsiołkowski, prof. Tomasz Milanowski, prof. Eugeniusz
Delekta, prof. Andrzej Gieraga, artyści związani z nurtem
malarstwa geometrycznego oraz Marek Sibinský i Pavel Albert
z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego w
Ostrawie. To właśnie Uniwersytet w Ostrawie jest czeskim
partnerem w projektach unijnych, realizowanych przez Galerię.
Ważnym aspektem działalności Galerii Akademickiej ATH jest
także edukacja artystyczna. Program edukacyjny realizowany
jest poprzez wykłady, spotkania z artystami, pokazy ﬁlmów,
wydawnictwa i warsztaty artystyczne. Konkurs na recenzję
ogłaszany po otwarciu każdej wystawy jest również doskonałą
okazją do zapoznania się z wybranymi aspektami sztuki
współczesnej. Logo, które Galeria posiada od początku
swojego istnienia, zostało wybrane w drodze konkursu
ogłoszonego wśród studentów. Jego autorką jest Aneta
Jakubczyk.

Z ostatnich osiągnięć wymienić można:
Grand Prix, Złoty Dyplom, I miejsce w kategorii CHÓRY MIESZANE oraz nagrody specjalne zdobyte w XI Międzynarodowym Festiwalu Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego (2015):
· nagroda starosty powiatu rybnickiego za najlepsze wykonanie utworu muzyki współczesnej – "Stars" E. Esenvaldsa
· nagroda im. prof. Czesława Freunda dla najlepszego dyrygenta festiwalu – Jana Borowskiego
· Grand Prix, Złoty Dyplom (30/30 punktów) i I miejsce w
kategorii E: Gospel – Pop-Modern oraz Złoty Dyplom (28/30
punktów) i II miejsce w kategorii C: Sacred/Polyphonic Music
w XXIII Międzynarodowym Festiwalu Chorus Inside Croatia
(Rovinj, Chorwacja 2016)
· Grand Prix (Puchar Prezydenta Bielska-Białej Jacka Krywulta),
Złoty Dyplom, I miejsce w kategorii chóry akademickie oraz
nagrody specjalne zdobyte w XII Międzynarodowym
Festiwalu Gaude Cantem im. Kazimierza Fobera w BielskuBiałej (2016):
· za najciekawszą interpretację utworu o charakterze
sakralnym (Gloria - Hyo Won Woo) – Puchar Biskupa
Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej Romana Pindla
· dla najlepszego chóru akademickiego – Puchar Rektora
Akademii Muzycznej w Krakowie
· dla najlepszego chóru Oddziału Bielskiego – Puchar
Prezesa Oddziału Bielskiego PZChiO
· dla najlepszego dyrygenta festiwalu Jana Borowskiego –
Puchar Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
· Grand Prix, Złote Pasmo (99/100 punktów) w kategorii chóry
mieszane dorośli, Złote Pasmo (100/100 punktów) w
kategorii muzyka sakralna oraz nagroda dla najlepszego
dyrygenta festiwalu Jana Borowskiego w Międzynarodowym
Festiwalu Chóralnym w Bratysławie (Słowacja 2017)
·

Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki
W 2018 roku Akademia Techniczno-Humanistyczna po raz
dziewiętnasty zorganizowała Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki.
Jest to ogromne wydarzenie popularyzujące naukę i sztukę
wśród szerokiego grona odbiorców. Nauka otwiera bowiem
nowe horyzonty i daje „narzędzia” do zrozumienia otaczającego świata. Tajniki wiedzy przybliżają pracownicy naukowi
ATH oraz specjalnie zapraszani goście.
Udział w Festiwalu to wyjątkowa okazja do spotkania nie tylko
z wybitnymi przedstawicielami świata nauki, ale również
kultury i sztuki. Od kilku lat, jako honorowy patron Beskidzkiego Dyktanda, z Festiwalem związany jest prof. Jerzy
Bralczyk. Jednym ze stałych punktów festiwalowego programu
jest właśnie Beskidzkie Dyktando Festiwalowe, którego
uczestnicy walczą o Pióro Prezydenta Miasta Bielska-Białej
oraz tytuł Beskidzkiego Mistrza Ortograﬁi.
Wśród gości festiwalu, którzy do tej pory zaszczycili nas swoją
obecnością, wymienić można: prof. Andrzeja Bochenka, O.
Macieja Ziębę, redaktora Michała Ogórka, popularyzatora
nauki Tomasza Rożka, muzyka Ireneusza Dudka, prof. Tomasza
Milanowskiego, dziekana wydziału Malarstwa ASP w Warszawie oraz wielu innych znamienitych reprezentantów poszczególnych dziedzin.

Galeria Akademicka ATH
Galeria Akademicka ATH powstała w styczniu 2012 r. z
inicjatywy rektora ATH prof. dra hab. inż. Ryszarda Barcika.
Nowa Galeria, z siedzibą w budynku L, na terenie głównego
campusu ATH, jest kontynuacją działalności wcześniejszej
uczelnianej galerii, Galerii 3-2-0, której kustoszem był
Franciszek Dzida, twórca kina amatorskiego. Funkcję kuratora
obecnej Galerii Akademickiej pełni prof. ATH dr hab. Ernest
Zawada – artysta malarz, performer, od lat związany z bielską
uczelnią. Przestrzeń wystawiennicza podzielona jest na dwie
części: jedną zamkniętą, przeszkloną z przeznaczeniem na
Galerię Mistrzów, a drugą mieszczącą się w otwartej
przestrzeni holu. W części reprezentacyjnej eksponowane są
prace uznanych polskich i europejskich artystów, natomiast w
części otwartej, nazwanej promocyjną, prezentowane są prace
młodych plastyków, często uzdolnionych studentów ATH, a
także reprezentantów innych środowisk akademickich,
kulturalnych i artystycznych.

Poza najważniejszym celem festiwalu, jakim jest upowszechnianie wiedzy i inspirowanie młodych ludzi do podjęcia
przygody z fascynującym światem nauki, organizatorzy, czyli
Akademia Techniczno-Humanistyczna i Miasto Bielsko-Biała,
przygotowują zawsze szereg wydarzeń o charakterze kulturalno-artystycznym, których część odbywa się podczas Pikniku
Naukowego na Rynku Starego Miasta lub na terenie kampusu
ATH.
(Małgorzata Skrzypek)
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AZS ATH BIELSKO-BIAŁA

Władze klubu:
Prezes Klubu Uczelnianego AZS ATH:
prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik

Klub Uczelniany działa przy AZS ATH Bielsko-Biała już 47 lat!
Powstał w 1971 r.
Misja klubu to przede wszystkim krzewienie kultury ﬁzycznej
obejmujące starty w Akademickich Zawodach Sportowych –
Akademicki Puchar Polski, Akademickie Mistrzostwa Śląska,
Akademickie Mistrzostwa Polski.

Wiceprezesi:
Paweł Gradowski
Paweł Fałat
Członkowie zarządu:
Sekretarz Anna Pierlak
Józef Matuszek
Jolanta Kędzior
Michał Woźniak

Akademicki Związek Sportowy to najstarsza z istniejących
organizacji studenckich. Organizacja zajmuje się wszystkim, co
jest związane ze sportem i turystyką. Zrzesza w swoich szeregach wielu sportowców i studentów, miłośników aktywnego
wypoczynku i zdrowego trybu życia. Od kilkudziesięciu lat
organizuje zawody sportowe, turnieje i wyjazdy dla swoich
członków. Członkowie naszego klubu godnie i z sukcesami
reprezentują Akademię Techniczno-Humanistyczną na
zawodach o zasięgu regionalnym, krajowym, a nawet między-

Komisja rewizyjna:
Janusz Cyran
Zygmunt Bachorczyk
Maciej Gradowski
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narodowym, takich jak Akademickie Mistrzostwa Śląska,
Polski, a nawet Świata. Staramy się tworzyć jak najwięcej sekcji
sportowych, gdyż dyscyplin ciągle przybywa i świat sportu też
idzie do przodu.

(teoria i przepisy) żeglarstwa regatowego oraz szkolenia na
stopień żeglarza jachtowego. Sekcja aktywnie uczestniczy w
działaniach propagujących żeglarstwo na terenie Podbeskidzia. W roku akademickim 2017 włączyła się w utworzenie
sekcji żeglarstwa regatowego dla dzieci i młodzieży przy klubie
żeglarskim Perkoz, z którym współpracuje i który udostępnia
również nieodpłatnie sprzęt żeglarski naszym członkom. W
działania promocyjne wpisuje się również organizacja już
trzech edycji regat o Puchar JM Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej. Starty w zawodach żeglarskich obejmują
przede wszystkim regaty rozgrywane lokalnie na Jeziorze
Żywieckim. Organizowane są również wyjazdy na akweny w
województwie śląskim oraz na Akademickie Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie.

Jesteśmy pewni, że każdy student znajdzie dla siebie sekcję,
która odpowiada jego zainteresowaniom. Przecież zawsze
ciekawiej jest uprawiać tę dyscyplinę sportu, którą się "czuje",
niż zmuszać się na zajęciach z wychowania ﬁzycznego do
ćwiczeń, które czasem po prostu nudzą.
W ramach działalności klubu najprężniej działają sekcje:
siatkówki, narciarska, snowboardowa, tenisa stołowego,
kolarstwa górskiego. Uczelnia jest również reprezentowana
indywidualnie w dyscyplinach takich jak: biegi przełajowe,
lekkoatletyka, badminton, podnoszenie ciężarów.

Najważniejsze sukcesy w ostatnich latach:
Sekcja siatkówki
Rok 2017:
1. miejsce w Mistrzostwach Śląska
3. miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski
Sezon 2018:
Akademickie Mistrzostwo Śląska na Hali
Akademickie Mistrzostwo Śląska drużynowo i indywidualnie w
siatkówce plażowej
Sekcja Żeglarska
Sezon 2017:
Akademickie Mistrzostwa Śląska – 3. miejsce
Match Racing Academy Cup, Polish Match Tour – 2. miejsce
Sezon 2018;
Akademickie Mistrzostwa Śląska – 3. miejsce
Śląska Liga Regatowa – 1. miejsce
Sekcja kolarstwa górskiego
Sezon 2018:
Akademickie Mistrzostwa Polski indywidualnie – 1. miejsce:
Gabriela Wojtyła
Akademickie Mistrzostwa Świata – 3. miejsce
(AZS)

Sekcja siatkówki
To najstarsza sekcja naszego Klubu, w ostatnich latach jej
członkowie uczestniczyli w rozgrywkach na najwyższym
poziomie krajowym, stanowiąc podstawę młodzieżowej
drużyny BBTS, między innymi w Młodej Lidze. Zajęcia
prowadzone są cały rok. Członkowie sekcji oprócz wielu
wyjazdów na zawody uczestniczą w zgrupowaniach i obozach
sportowych. Zajęcia sekcji piłki siatkowej są dla studentów
wszystkich kierunków studiów. Nabór do sekcji odbywa się na
początku roku akademickiego. Na zajęcia mogą zgłaszać się
studenci, którzy trenowali w klubach, UKS-ach, znają techniki
elementów siatkówki, mają dobre warunki ﬁzyczne oraz chęci
do treningu i walki o najwyższe miejsca w rozgrywkach
akademickich i ogólnopolskich.
Sekcja żeglarska
Sekcja żeglarska ze względu na swoją specyﬁkę działania
sportowe prowadzi wiosną, latem i jesienią. W okresie
zimowo-wiosennym organizowane są szkolenia z podstaw
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