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W NUMERZE:
Drodzy Pracownicy i Studenci
Akademii
Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej,
Szanowni Czytelnicy!

Z przyjemnością prezentujemy najnowszy numer „Akademii” – naszego
uczelnianego czasopisma. Tradycyjnie, chcemy zaprezentować to, czym
na co dzień żyje nasza Alma Mater: począwszy od działalności naukowej,
poprzez aktualne wydarzenia, a skończywszy na aktywnościach
studenckich.
Szczególnym momentem w życiu społeczności akademickiej jest
obchodzone rokrocznie w czerwcu Święto Uczelni: tak i w tym roku był
to czas chwilowej re eksji i podsumowania minionego roku, czas na
gratulacje dla pracowników, którzy podwyższyli swoje kompetencje
naukowe, a także czas na wyróżnienie osób zasłużonych dla Akademii.
Należy zaznaczyć, że w tym gronie, poza naszymi pracownikami, często
znajdują się osoby z zewnątrz, które poświęcają swoją energię i wkładają
wysiłek w rozwój Uczelni.
W najnowszym numerze czasopisma znajdą Państwo wiele informacji,
wskazujących na to, że stale, z bardzo dobrym rezultatem, podnosimy
jakość kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej.
Wzmacnianie potencjału naukowego, współpraca w obszarze naukowobadawczym z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą oraz
z otoczeniem gospodarczym przynoszą wymierne efekty. Możemy
pochwalić się między innymi sukcesem naszego Laboratorium
Ratownictwa Medycznego, które uzyskało akredytację Polskiego
Centrum Akredytacji i stało się pierwszą tego typu akredytowaną
jednostką w Polsce.
Jednak Uczelnia nie istniałaby bez studentów! W naszej „Akademii”
opisujemy przykłady sukcesów sportowych i naukowych, stawiających
naszych studentów w czołówkach krajowych, ale także międzynarodowych zawodów! Jako wspólnota akademicka jesteśmy niezmiernie
dumni, że nasi studenci potra ą świetnie łączyć swoje pasje z nauką, co
jednocześnie udowadnia, że Akademia jest tym miejscem, w którym
mogą uzyskać potrzebne wsparcie i rzetelną opiekę.
Przeglądając strony bieżącego numeru Akademii dowiedzą się Państwo,
jak wiele dzieje się nie tylko w naszych murach, ale też poza nimi:
festiwale, konferencje, spotkania i wiele innych aktywności, które
pozwalają wymienić się doświadczeniami i bliżej poznać się z otoczeniem, z mieszkańcami miasta, sąsiadami. Jednym z przykładów takiego
wydarzenia jest zorganizowany w tym roku po raz dwudziesty Beskidzki
Festiwal Nauki i Sztuki, angażujący i łączący wiele instytucji, szkół i rm
z naszego regionu.
O tym i o wielu innych ciekawych inicjatywach oraz wydarzeniach
przeczytają Państwo w najnowszym numerze „Akademii” – zapraszam do
lektury!
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ŚWIĘTO UCZELNI
25 czerwca Akademia Techniczno-Humanistyczna obchodziła swoje święto. Uroczystość ustanowiona uchwałą
Senatu odbywa się corocznie w czerwcu. Jest to zawsze okazja do spotkania pracowników, studentów, sympatyków
i przyjaciół Akademii, a także do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. W tym szczególnym dniu wręczane są też
promocje doktorskie i habilitacyjne.
Tegoroczne obchody, których tradycja sięga 1969 roku, wpisują się w celebrowany w tym roku jubileusz 50-lecia
Uczelni.

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia prorektor ATH prof. dr hab.
n. t. Iwony Adamiec-Wójcik. Po przywitaniu licznie zgromadzonych
gości – przedstawicieli władz kościelnych, państwowych,
samorządowych, powiatowych, służb mundurowych, przedstawicieli
rm oraz instytucji oświatowych i kulturalnych, a także przedstawicieli
nowo powołanej Rady Uczelni – prorektor przywołała istotne
wydarzenia z historii Uczelni, a także zaprezentowała w swoim
wystąpieniu osiągnięcia minionego roku akademickiego, wskazując
jednocześnie cele Akademii na najbliższy czas, w perspektywie zmian
wprowadzonych przez Konstytucję dla Nauki.

którą tworzy pięć wydziałów oferujących 18 atrakcyjnych kierunków
studiów. (…)utrzymywanie działalności badawczej oraz kształcenia na
wysokim poziomie wymaga nowych, odważnych przedsięwzięć. Dzięki
posiadanym uprawnieniom do nadawania stopnia doktora w dwóch
dyscyplinach w dziedzinie nauk technicznych, Akademia tworzy
Interdyscyplinarną Szkołę Doktorską.
Prorektor przywołała również szereg wydarzeń niezwykle istotnych dla
funkcjonowania Akademii, dziękując za wsparcie i zaangażowanie
wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju Uczelni.

Jesteśmy dumni z tego, że z dwóch wydziałów Filii Politechniki Łódzkiej,
które funkcjonowały na początku, obecnie Akademia TechnicznoHumanistyczna jest samodzielną uczelnią z pełnią praw akademickich,

Wsparcie i wspólne działanie jest szczególnie istotne w dobie zmian, które
dotykają szkolnictwo wyższe. Trwają prace nad nowym statutem uczelni
oraz nowymi regulaminami de niującymi funkcjonowanie uczelni w no4
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wej rzeczywistości, która nadejdzie 1 października. Dziękując wszystkim
razem i każdemu z osobna, byłym i obecnym pracownikom Akademii za
zaangażowanie, trud i wysiłek włożony w rozwój Uczelni, życzę satysfakcji
płynącej ze świadomości przynależności do wspólnoty akademickiej
zmieniającej oblicze Podbeskidzia przez ostatnich pięćdziesiąt lat.
Oczywiście proszę o dalsze zaangażowanie.

- dr hab. inż. Wacław Brachaczek uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria
lądowa i transport za pracę naukową pn. Kształtowanie właściwości
współczesnych tynków renowacyjnych w Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Budownictwa;
- dr hab. Ewa Kochanowska otrzymała stopień doktora habilitowanego
nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika za monogra ę autorską pn.
Wiedza osobista dziecka w re eksji i praktyce nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na
Wydziale Studiów Edukacyjnych;

Po wystąpieniu prorektor ATH głos zabrali zaproszeni goście: posłowie
Mirosława Nykiel, Mirosław Suchoń, prezes Polmotors Andrzej Graboś
oraz rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.
Wszyscy podkreślali znaczenie Uczelni w regionie i jej wymierne
sukcesy.

- dr hab. Jarosław Pacuła otrzymał stopień doktora habilitowanego
nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo za dwie
monogra e pn. Polszczyzna w GUŁagu. Leksyka oraz Polszczyzna w
GUŁagu. Słownik w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale
Filologicznym;

W dalszej części uroczystości władze uczelni wręczyły listy gratulacyjne
pracownikom Akademii, którzy uzyskali stopnie i tytuły naukowe,
odznaczenia „Zasłużony dla ATH” oraz dyplomy dla „Ambasadorów
Akademii Techniczno-Humanistycznej”.

Święto Uczelni uświetnił występem Chór Akademii TechnicznoHumanistycznej.

- dr hab. Katarzyna Ożańska-Ponikwia otrzymała stopień doktora
habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
za pracę naukową pn. Rola osobowości i inteligencji emocjonalnej
w posługiwaniu się językiem obcym oraz jego przyswajaniu w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Filologicznym;

Wydarzeniem towarzyszącym był wernisaż wystawy, na którą zaprosił
Wydział Nauk o Zdrowiu ATH, pt. „Śląscy lekarze dla niepodległej”.
Wystawa w formie posterów, przedstawiających rozwój, organizację
i role społeczne polskich lekarzy na Górnym Śląsku i Śląsku
Cieszyńskim, została przygotowana przez kuratora Galerii Akademickiej dra hab. Ernesta Zawadę, prof. ATH

- dr inż. Marta Sieradzka uzyskała stopień doktora nauk technicznych
w dyscyplinie włókiennictwo za rozprawę doktorską: Wpływ modykacji procesu otrzymywania na właściwości grafenu i hybrydowych
materiałów włóknotwórczych otrzymywanych z jego zastosowaniem,
promotor: dr hab. inż. Ryszard Fryczkowski, prof. ATH;

Awanse naukowe:
- dr hab. inż. Beata Fryczkowska uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa za
pracę naukową pn. Porowate materiały i kompozyty polimerowe:
projektowanie, preparatyka, właściwości i zastosowanie w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na
Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki;

- dr Alicja Bemben uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie literaturoznawstwo za rozprawę doktorską pt. On Robert
Graves's historical consciousness – A case study in literary historiography (Świadomość historyczna Roberta Gravesa – Studium
przypadku historiogra i literackiej) w Uniwersytecie Śląskim w Kato5
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Wydział Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. n. med. Marek Kawecki
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wiczkowski
dr Wioletta Pollok-Waksmańska
mgr inż. Dorota Smolik

wicach na Wydziale Filologicznym, promotor: dr hab. Paweł Jędrzejko.
Odznaka „Zasłużony dla Akademii Techniczno-Huma-nistycznej”
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
prof. dr hab. Kazimierz Nikodem
prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki
dr hab. inż. Jacek Kłosiński, prof. ATH
lic. Aleksandra Palak-Piskorczyk

mgr Stanisława Markowska-Kwiatkowska – Studium Języków Obcych
mgr Ewa Sobiecka – Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej
mgr Liliana Linek – Biblioteka ATH

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
dr hab. inż. Janusz Fabia, prof. ATH
dr hab. Alicja Machnicka, prof. ATH
dr hab. inż. Jan Zamorowski, prof. ATH

Wyróżnienie „Ambasador ATH”
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
dr inż. Dorota Więcek

dr hab. inż. Ryszard Fryczkowski, prof. ATH
Stowarzyszenie Producentów Geotekstyliów

dr. hab. inż. Tomasz Knefel, prof. ATH
inż. Tomasz Markiewka – student Koła Naukowego Inżynier XXI w.

Wydział Zarządzania i Transportu
dr inż. Beata Bieńkowska
dr inż. Sylwia Gąsiorek-Madzia
dr inż. Mariusz Kubański
dr inż. Zbigniew Zontek
lic. Ewa Mroczkowska

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
dr inż. Monika Rom
dr inż. Joanna Grzybowska-Pietras
inż. Tobiasz Gabryś – student (stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
Wydział Nauk o Zdrowiu
dr n. o. zdr. Tomasz Ilczak
dr n. o. zdr. Beata Babiarczyk
Jan Wiatr
Piotr Babik

Wydział Humanistyczno-Społeczny
dr hab. Maria Korusiewicz, prof. ATH
dr Joanna Skibska
dr Justyna Wojciechowska
dr Robert Pysz
mgr inż. Monika Bylinko
Janusz Rus

(R)
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JUBILEUSZOWA GALA XX EDYCJI KONKURSU
O NAGRODĘ FCA W ATH. PONAD 20 LAT TRADYCJI
Uroczysta Gala XX edycji Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles odbyła się
15 kwietnia br. w Sali Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Podczas uroczystości laureaci Konkursu, zarówno z naszej Uczelni, jak i z Politechniki Śląskiej
w Gliwicach, otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Prócz samych nagrodzonych oraz promotorów wyróżnionych prac,
dziekanów i władz obu uczelni w Gali wzięli udział: przedstawiciel
Centrum Badań Fiata w Turynie (Tommaso Giunti, Director Process
Research&Innovation), przedstawiciele spółek grupy FCA-sponsorów
nagród (m.in. Antoni Greń i Jan Drapała z FCA Polska S.A., Gianluca
Guarnieri i Anna Grodecka z Magneti Marelli Polska Sp. z o.o. oraz
Wojciech Rojek z Teksid Iron Polska Sp. z o.o.), Beata Dziekanowska,
Corporate PR z Fiat Chrysler Polska Sp. z o.o., a także przedstawiciele
władz miasta Bielska-Białej, powiatów: bielskiego i żywieckiego oraz
otoczenia biznesowego miasta Bielska-Białej.

Konkursu Grupa FIAT/FCA nagrodziła łącznie 358 prac ze wszystkich
3 uczelni, przeznaczając na ten cel prawie 1,5 mln złotych.
Ciekawym punktem programu tegorocznej uroczystości były krótkie
prezentacje nagrodzonych prac. W pierwszej kolejności prezentowali
swoje prace goście z Politechniki Śląskiej, a następnie laureacigospodarze. W 20. edycji Konkursu o Nagrodę FCA na najlepszą pracę
dyplomową nagrodzono łącznie z Politechniki i Akademii autorów 12
prac: 2 rozprawy doktorskie, 6 prac magisterskich, 4 prace inżynierskie,
w tym: 1 rozprawa doktorska oraz 5 prac magisterskich z Politechniki
Śląskiej w Gliwicach, natomiast z Akademii TechnicznoHumanistycznej: 1 rozprawa doktorska, 1 praca magisterska oraz
4 prace inżynierskie.

Po serdecznym przywitaniu gości przez władze Akademii TechnicznoHumanistycznej, prorektor ds. nauki i nansów ATH prof. dr hab. n. t.
Iwona Adamiec-Wójcik, w krótkiej prezentacji podsumowała długą, bo
ponad 20-letnią tradycję Konkursu: pierwszy Konkurs odbył się
w 1997 r. jako jedno z działań uprzednio podpisanego porozumienia
ramowego o współpracy naukowo-technicznej i szkoleniowej
pomiędzy Centrum Badań Fiat – Spółką Fiat Polska i Politechniką
Warszawską oraz Politechniką Śląską. Już w II edycji, tzn. w 1998 r., do
Konkursu dołączyła Akademia Techniczno-Humanistyczna w BielskuBiałej – wówczas jeszcze jako lia Politechniki Łódzkiej. W 20 edycjach

Na koniec uczestnicy Gali zostali zaproszeni do holu, w którym laureaci
zaprezentowali plakaty omawiające temat ich nagrodzonych prac.
Raz jeszcze serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom oraz
Promotorom wyróżnionych w XX edycji Konkursu prac!
(mgr Maria Kubica)
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AKREDYTACJA LABORATORIUM
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Laboratorium Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

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.
Wybrane badania realizowane w laboratorium to:
- ocena jakości kompresji klatki piersiowej (głębokość kompresji,
częstość kompresji, stopień relaksacji klatki piersiowej, stosunek
trwania faz ucisków do faz relaksacji, miejsce kompresji, przerwy
w kompresji, stosunek liczby kompresji do liczby wentylacji),
- ocena jakości wentylacji technikami bezprzyrządowymi oraz za
pomocą worka samorozprężalnego (objętość wykonywanych wdechów,
procent wdechów wykonanych z wdmuchnięciem powietrza do
żołądka),
- ocena postępowania z zakresu udrażniania dróg oddechowych
(bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych, rurka ustnogardłowa).
Laboratorium Wydziału Nauk o Zdrowiu jest pierwszą akredytowaną
tego typu jednostką. Dzięki porozumieniu ILAC MRA, którego
sygnatariuszem jest Polskie Centrum Akredytacji udzielające
akredytacji dla Laboratorium Ratownictwa Medycznego wyniki badań
laboratorium będą automatycznie uznawalne i niepodważalne przez
wszystkie państwa na świecie, będące sygnatariuszami ILAC MRA
(ponad 120 krajów, w tym wszystkie kraje Grupy G7 i G20).
(WNoZ)
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TIMES HIGER ATH
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej znalazła się w gronie 258 europejskich
uczelni sklasy kowanych w prestiżowym rankingu the Times Higher Education Europe
Teaching Rankings 2019. Po raz pierwszy w tym roku autorzy globalnej edycji the Times Higher
Education World Teaching Rankings opublikowali ranking regionalny skoncentrowany na
uczelniach europejskich. Kolejnym novum jest metodologia tego badania, w którym poza
dokonaniami naukowymi poszczególnych ośrodków akademickich wzięto pod uwagę głosy 125
tys. studentów z 18 krajów.

W tym gronie znaleźli się również studenci Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej, którzy wyrazili swoją opinię, stosując
skalę od 1 do 10 punktów, w odniesieniu do takich aspektów jak:
infrastruktura uczelni, proces kształcenia, w tym doskonalenie
zdolności krytycznego myślenia i zastosowania nabytej wiedzy
i umiejętności w praktyce. Warto odnotować, iż w sondażu szczególnie
doceniono infrastrukturę uczelni w postaci jakości sal wykładowych,
dostępu do zasobów edukacyjnych, jak również wsparcie uczelni
w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.

do liczby zatrudnionych pracowników naukowych czy artykułów
naukowych indeksowanych przez bazę Elsevier'a-Scopus w latach
2013-17. Podsumowując, Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej za pośrednictwem badania sondażowego the Times
Higher Education Europe Teaching Rankings 2019 weszła w skład
prestiżowego grona uczelni europejskich, które udoskonalając
wielowymiarowo proces kształcenia, stają się przyjazne studentowi,
a zarazem konkurencyjne na wspólnym europejskim rynku edukacyjnym.

Na ostateczną pozycję uczelni w the Times Higher Education Europe
Teaching Rankings 2019 wpływ mają również dane w odniesieniu

(dr Marta Kołodziejczyk)
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SPOTKANIE Z MIŁOSZEM
W WARSZAWIE
Czerwiec od wielu lat nazywany jest miesiącem Czesława Miłosza. Z tej okazji, w dniu 17 czerwca
2019 r. w klimatycznej „Piwnicy pod Regałami” w Czytelni Naukowej nr VII na warszawskiej
Starówce dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH zaprezentował swoją tegoroczną książkę
„Tropienie Miłosza. Hermeneutyczna „biogra a” Poety”, którą wydało wydawnictwo
„Universitas”.

Autorskie spotkanie przybrało formę rozmowy, którą poprowadził
Krzysztof Czyżewski – wybitny praktyk idei, pisarz, reżyser i animator
działań międzykulturowych, współtwórca Ośrodka „Pogranicze
– sztuk, kultur, narodów” w Sejnach oraz Fundacji Pogranicze.
Zaproszeni goście i uczestnicy spotkania aktywnie angażowali się
w dyskusję, w której życie, twórczość i lozo ę Czesława Miłosza wciąż
odkrywano na nowo. Autor książki wyjaśnił również użycie tytułowej
„hermeneutyki” jako zjawiska wchodzącego dziś w obszar dialogu,
komunikacji, pokonywania barier pogranicza i szukania „tkanki
łącznej”.
Wydania książki gratulowała Pani Anna Stępień, Dyrektor Biblioteki
Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, w której
strukturze działa Czytelnia Naukowa nr VII. Po o cjalnej części
spotkania wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, aby
kontynuować rozmowy i dyskusje, które zaowocowały nowymi,
wartościowymi kontaktami oraz dedykacjami spisanymi na kartach
zakupionych książek.
(mgr Paulina Żmijowska)
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UMOWA ZE SZPITALEM
W ŻYWCU
21 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli InterHealth Canada, Starostwa Powiatowego w
Żywcu i Akademii Techniczno-Humanistycznej. Rozmawiano o współpracy w ramach
powstającego w Żywcu szpitala, którego budowę realizuje InterHelth Canada. Inwestycja
powstaje w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Stosowną umowę w 2011 roku podpisało
Starostwo Powiatowe w Żywcu (organ założycielski szpitala) i kanadyjski inwestor.

W zakresie porozumienia, jakie Akademia Techniczno-Humanistyczna
zawarła ze Starostwem, planowane jest poszerzenie współpracy poprzez
udział pracowników i studentów Akademii w misji szpitala. Z kolei
podpisanie umowy z InterHealth Canada obejmuje współpracę
naukową oraz gwarantuje studentom Wydziału Nauk o Zdrowiu udział
w praktykach zawodowych.

Laboratorium uzyskało niedawno akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji i jest pierwszą tego typu akredytowaną jednostką w Polsce.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele InterHelth Canada:
dyrektor generalny dr Zahid Al. Sabti, radca prawny Wadim Kurpias
i dyrektor ds. rozwoju biznesu Marta Piotrowska, ponadto wicestarosta
żywiecki Stanisław Kucharczyk, dyrektor szpitala w Żywcu Antoni
Juraszek oraz władze Akademii: rektor ATH prof. dr hab. Jarosław
Janicki, prodziekan ds. nauki Wydziału Nauk o Zdrowiu dr n. o zdr.
Wioletta Pollok-Waksmańska i prodziekan ds. studenckich Wydziału
Nauk o Zdrowiu dr n. o zdr. Tomasz Ilczak.
(R)

Otwarcie szpitala planowane jest pod koniec bieżącego roku. Podczas
wizyty w Akademii Techniczno-Humanistycznej goście zobaczyli sale
wykładowe oraz Laboratorium Ratownictwa Medycznego Wydziału
Nauk o Zdrowiu.
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PROJEKT 7 UCZELNI
(PARTNERSHIP FOR INITIAL ENTREPRENEURSHIP
TEACHER EDUCATION, PARTNERSTWO
STRATEGICZNE W PROGRAMIE ERASMUS+)
W dniach 7-8 maja w Akademii Techniczno-Humanistycznej odbyło się partnerskie spotkanie
konsorcjum w projekcie PIETE (Partnership for Initial Entrepreneurship Teacher Education, partnerstwo strategiczne w programie Erasmus+), którego ATH było organizatorem.
W projekcie bierze udział 7 uczelni z Polski i zagranicy.

Partnerzy z Austrii, Holandii, Niemiec, Polski i Węgier zostali powitani
przez JM Rektora, następnie udali się na dwudniowe obrady związane
z realizacją projektu. Akademia Techniczno-Humanistyczna,
reprezentowana przez dr Annę Wieczorek z Instytutu Neo lologii, jest
o cjalnym partnerem w projekcie, którego nadrzędnym celem jest
zwiększenie kompetencji proprzedsiębiorczych własnych, a także
dydaktycznych, pracowników naukowo-dydaktycznych kształcących
przyszłych nauczycieli. Projekt zakłada współpracę pomiędzy
badaczami, pracującymi na uczelniach ekonomicznych i badaczami
z uczelni kształcących w zakresie metodyki nauczania.

Rezultatem projektu będą wytyczne przygotowane w formie
kompendium wiedzy dla studentów kierunków nauczycielskich, jak
i czynnych zawodowo nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką i projektem. W kompendium omówiona
zostanie metodyka nauczania przedsiębiorczości, a także sposoby
wspierania rozwoju przedsiębiorczości własnej, jak i przedsiębiorczości
uczniów szkół średnich. Ponadto zostanie opracowane zestandaryzowane narzędzie pomiarowe służące do oceny kompetencji
dydaktycznych w zakresie nauczania przedsiębiorczości. Zarówno
kompendium, jak i narzędzie badawcze zostaną po zakończeniu
projektu udostępnione on-line w darmowej formie dla wszystkich
zainteresowanych.

W projekcie bierze udział 7 uczelni z Polski i zagranicy. Liderem
projektu jest Univations GmbH Institute for Knowledge & Technology
Transfer at Martin-Luther University Halle-Wittenberg (Niemcy).
Jedynymi partnerami z Polski wybranymi do projektu są Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach i Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej, zaś partnerami z innych krajów są University of
Szeged (Węgry), Pedagogische Hochschule in Tirol (Austria), UIIN
University-Industry Interaction Network (Holandia), MCI Management Center by the University of Innsbruck (Austria).

Wszystkich zainteresowanych tematyką projektu zapraszamy do
odwiedzenia strony internetowej
https://www.entrepreneurialteachers.eu/ lub kontaktu z dr Wieczorek
(awieczorek@ath.bielsko.pl).
(R)
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JUBILEUSZOWY BESKIDZKI
FESTIWAL NAUKI I SZTUKI
Warsztaty, wykłady, pokazy laboratoryjne, konkursy, koncerty, wernisaże – wszystko to znalazło
się w programie tegorocznego festiwalu. Festiwalu, który spotkał się z dużym zainteresowaniem
uczestników i który zaszczyciło wielu znanych gości.

Festiwalowe zajęcia rozpoczęły się już w środę 29 maja br. od Akademii
Młodych Talentów, czyli bloku zajęć przeznaczonych dla przedszkolaków i uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych.
Najmłodsi festiwalowi goście pojawili się licznie w murach uczelni i po
obowiązkowym pasowaniu ich na studentów przez prorektora ds.
studenckich i kształcenia dra hab. Czesława Ślusarczyka, prof. ATH,
ruszyli na zajęcia.
Prawie 300 śmiałków zmierzyło się 30 maja br. w VI Beskidzkim
Dyktandzie o Pióro Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Tytuł
Beskidzkiego Mistrza Ortogra i i Puchar Rektora ATH. Po zakończeniu dyktanda uczestnicy mieli okazję wysłuchać rozmowy
z prof. Jerzym Bralczykiem, który jak co roku objął wydarzenie
honorowym patronatem.
Uroczystą inaugurację Festiwalu, także 30 maja br., rozpoczęło
przywitanie gości przez rektora prof. dr. hab. Jarosława Janickiego.
Rektor, podkreślając jubileuszową edycję festiwalu, uwypuklił
znaczenie tzw. trzeciej misji Akademii polegającej na oddziaływaniu na
otoczenie i społecznej odpowiedzialności uczelni.
Głos zabrał także prezydent miasta Jarosław Klimaszewski, który
podkreślił, iż Akademia, najpiękniej położona uczelnia w Polsce, jako
największa i jedyna publiczna uczelnia w regionie stanowi dobro
miasta. Zadeklarował także współpracę, szczególnie w zakresie
kluczowych dla miasta i uczelni problemów. Prezydent wspólnie
z Rektorem wręczył także nagrody laureatom VI Beskidzkiego
Dyktanda.
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List gratulacyjny wicepremiera ministra nauki i szkolnictwa wyższego
Jarosława Gowina odczytał senator Tadeusz Kopeć, który także wręczył
Rektorowi symboliczny czek na realizację wartego blisko 8 mln
projektu: „Studiuj w górach! – Program Rozwoju ATH”. Projekt zyskał
do nansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju.

dział Paweł Kotla, światowej sławy dyrygent, dyrektor artystyczny festiwalu „Cavatina Classic. Beskidzki Festiwal Klasyki”.
Uroczystość zakończył wernisaż prac prof. Rafała Strenta pt. KAANAN
w Galerii Akademickiej ATH. Nie był on jednak jedynym artystycznym
wydarzeniem w trakcie trwania festiwalu. 28 maja w Auditorium
Maximum odbył się koncert duetu Duo del Gesu, a 3 dni później
w Domu Kultury „Kubiszówka” odbył się spektakl w wykonaniu Koła
Teatralnego Kurtyna pt. „Ja, Pan Brecht”. (dr Anna Foltyniak-Pękala)

Tradycyjnie głównym punktem uroczystej inauguracji był wykład. Tym
razem o muzyce i jej znaczeniu w polityce, podróżach, rozwoju opowie-
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PROFESOR ATH NA DESKACH
TEATRU ROZMAITOŚCI
21 czerwca w stołecznym Teatrze Rozmaitości miała miejsce premiera sztuki Benjamina
Bukowskiego w reżyserii Katarzyny Kalwat pt. Staﬀ Only. W jednej z głównych ról wystąpił
Carlos Dimeo Álvarez, pracownik naukowo-dydaktyczny naszej uczelni, badacz teatru i reżyser.

Bohaterami sztuki są aktorzy-emigranci mieszkający w Polsce
i borykający się z brakiem pracy. Przybliżając wielokulturowe
środowisko artystów, dramat stawia pytania o nasz stosunek do inności
i zmian kulturowych, jakie dokonują się na naszych oczach. Premiera
oraz kolejne spektakle spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem ze
strony publiczności oraz krytyków.

codziennych zmagań z perspektywy obcego. Tym samym projekt jest
przyczynkiem do badań nad istotą sztuki aktorskiej we współczesnym
wielokulturowym i zglobalizowanym świecie. Analizujemy napięcie
zachodzące między wymiarem kreacyjnym w pracy aktora a budowaniem
wypowiedzi opartej na jego tożsamości kulturowej. Chcemy odpowiadać na
pytania dotyczące strategii, jakie może podjąć aktor-migrant, by dostać
szansę pracy w swoim zawodzie. Czy musi i jest w stanie zmienić się
w „prawdziwego Polaka”, pozbywając się własnej tożsamości, akcentu,
tradycji i koloru skóry? Te doświadczenia pomagają nam sformułować
nasze wspólne marzenia i plany, jakie mamy na przyszłość” – wypowiedź
twórców spektaklu.

(dr hab. Michał Kopczyk, prof. ATH)
„W projekcie korzystamy z osobistego doświadczenia zaproszonych
migrantek-artystek i migrantów-artystów, żeby móc mierzyć się
z koniecznością przede niowania znaczenia bycia aktorem i mieszkańcem
Polski. Konfrontujemy się z poczuciem wyobcowania i nowym znaczeniem

Źródło: https://biennalewarszawa.pl/staﬀ-only-2/
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WYWIAD Z DREM HAB. CARLOSEM DIMEO ÁLVAREZEM, PROF. ATH
– Panie Profesorze, jak tra ł Pan na deski warszawskiego Teatru
Rozmaitości?
Zgłosiłem się na casting. Bo właściwie, muszę powiedzieć, całe życie
zajmuję się teatrem. Studiowałem aktorstwo w szkole teatralnej,
a później reżyserię teatralną. Później cały czas, mieszkając jeszcze
w Ameryce Południowej, zajmowałem się teatrem. Była to mój pierwszy
powrót do aktorstwa, odkąd przybyłem do Polski. Nie odważyłem się
wcześniej ze względu na język i oczywiście też dykcję. A w języku
polskim dykcja jest bardzo trudna.

rozmawia, a reszta słucha ich rozmowy – to już jest teatr”. To słowa
Gustawa Holoubka. Ilu aktorów rozmawia w Teatrze Kurtyna? To
duży zespół?
W ostatnim roku grupa liczyła 14 osób, ale to się zmienia. Trochę
brakowało nam mężczyzny, nasz teatr generalnie tworzą kobiety, ale był
z nami też student inżynierii i wspomaga nas również jedna osoba
niezwiązana z uczelnią. W teatrze jednak mężczyźni są potrzebni. To jest
pewna trudność, ale radzimy sobie. To może dobra okazja, żeby zaprosić
studentów na teatralne spotkania i do udziału w spektaklach.

– Jakie były Pana wrażenia z pracy nad spektaklem?
Wrażenia są niesamowite. Po pierwsze jestem bardzo szczęśliwy, bo
wróciłem do teatru jako aktor. Cały zespół – dramatopisarz, reżyserka,
aktorzy i aktorki – stworzył bardzo dobry klimat pracy. Ale, co ważne,
wszyscy reprezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności. Pani
reżyser Katarzyna Kalwat jest, jak mi się wydaje, jedną z lepszych
reżyserek w Polsce. Było to też dla mnie ciekawe doświadczenie
kulturowe. Zupełnie inne niż w Ameryce Południowej. W Polsce jest
bogata tradycja sztuki teatralnej. I mimo że wiem, co robię na scenie, bo
jestem aktorem, dużo nauczyłem się podczas pracy nad tym
spektaklem. Same rozmowy z reżyserem, scenarzystą, od samego
początku, właściwie od castingu, były bardzo inspirujące. Ale też
widownia, która jest wymagająca, to w końcu Teatr Rozmaitości, teatr
awangardowy. To wszystko powodowało, że praca nad spektaklem była
bardzo wymagająca. Tym bardziej, że ostatni raz pracowałem jako aktor
9 lat temu. Od momentu, kiedy przyjechałem do Polski, nie miałem
takiej okazji. A teatr to moje życie.

– Tym bardziej, że poziom Waszej pracy jest naprawdę bardzo
wysoki. Świadczy o tym chociażby frekwencja podczas spektakli
Kurtyny. Jak udaje się Panu Profesorowi tak świetnie przygotować
młodych aktorów?
W Wenezueli pracowałem ze studentami szkoły teatralnej. To były
zajęcia z techniki aktorskiej. Próbowałem też połączyć moje dwa
zawody, aktorstwo i reżyserię, a także naukę edukacji. Umiejętności
pedagogiczne, edukacyjne połączyłem z umiejętnością prowadzenia
aktorów. To jest bardzo dobre doświadczenie, szczególnie przydatne,
jeśli pracuje się z dziećmi. Bo poza pracą ze studentami prowadziłem
również warsztaty teatralne dla dzieci. I to było bardzo pouczające.
Dzieci uczą nas szczerości, a z drugiej strony, bardzo świadomie trzeba
kontrolować tę pracę. Aktorzy muszą mieć wyobraźnię, to bardzo
ważne, ale też muszą opanować techniki pracy z ciałem, oddechem,
umieć panować nad głosem.
Ale najważniejsza dla mnie w prowadzeniu koła teatralnego jest
świadomość, że to nie jest dla zabawy. My się bawimy podczas prób, ale
osoby, które są w naszym teatrze, muszą wiedzieć, że to nie jest hobby. Ja
też nie traktuję teatru jak hobby. Nie interesuje mnie niepoważne
podejście do teatru. Kiedy dziekan mojego wydziału (dr hab. Marek
Bernacki, prof. ATH) zaproponował mi prowadzenie koła teatralnego,
od razu zaznaczyłem, że chciałbym zająć się tym na poważnie. Pomaga
nam w tym bardzo dr hab. Czesław Ślusarczyk, prof. ATH, prorektor

fot. Sebastian Stokłosa

– Mamy to szczęście, że część swojego życia związał Pan Profesor
z bielską uczelnią. Jest Pan wykładowcą Akademii TechnicznoHumanistycznej, ale też opiekunem Koła Naukowego „Kurtyna”.
Właściwie można by powiedzieć opiekunem teatru, bo to, co
prezentujecie, śmiało można nazwać teatrem. „Jeśli dwóch ludzi
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ds. studenckich i kształcenia. Dzięki wsparciu Uczelni, uczestniczymy
w profesjonalnych warsztatach i mogliśmy prezentować nasze spektakle
w Łodzi i Barcelonie.

Tak, to są bez wątpienia teksty bardzo wymagające, dlatego tak często to
podkreślam, to nie jest zabawa. Ludzie często są zaskoczeni oglądając
nasze spektakle. Nie odnoszą wrażenia, żeby to był teatr amatorski.
A teatry amatorskie mają często bardzo wysoki poziom. Chociaż ja nie
nazywam naszego teatru amatorskim. Nie interesuje mnie za bardzo ten
podział na teatr amatorski i profesjonalny. Oglądałem w swoim życiu
bardzo dużo spektakli, aktorów. Czasem i w teatrze profesjonalnym
zdarzają się spektakle, które nie prezentują wysokiego poziomu.

– Jak studenci odbierają takie podejście?
Widzę, że dla studentów jest to bardzo dobre. Oni dużo pracują,
angażują się. Pracę z nimi opieram też na rozmowie, na to musi być czas.
Na wysłuchanie tego, co myślą, co czują. Rozmowa jest bardzo ważna.
Uważam, że czas studiów to czas nie tylko nauki, ale też kształtowania
kulturalnych zainteresowań, to też powinna dawać uczelnia.
Działalność w takim kole jak koło teatralne daje bardzo wiele
możliwości rozwoju osobistego, nabywa się umiejętności bardzo
w życiu potrzebnych. Tu w Polsce jest też zdecydowanie łatwiej
pracować ze studentami na płaszczyźnie teatralnej, bo nawet jeśli nie
mieli oni w zwyczaju chodzić do teatru, to mają ogólne pojęcie, znają
twórców – autorów i reżyserów.

Dlatego ważne jest, żeby studenci podchodzili do pracy nad spektaklem
poważnie. Pomagają w tym na pewno zajęcia z techniki aktorskiej,
i teoretyczne, i praktyczne. Muszą rozumieć, że nie wystarczy tylko
opanować tekstu na pamięć, ale ważne, jak budują emocje, co chcą
przekazać widowni, jakie są formy ekspresji. I tak jak wspomniałem
wcześniej, bardzo ważna jest rozmowa, kiedy możemy dobrze się
poznać, przyjrzeć się temu, co nami kieruje, jakie są nasze motywacje.
Pokazujemy naszą wrażliwość, otwieramy się i na siebie i na drugiego
człowieka. Istotne jest to, żeby końcowy efekt zachował wysoki poziom
i dotąd próbujemy, dopóki nie uznam, że ten poziom jest osiągnięty.
To jest proces.

źródło www.biennalewarszawa.pl

– No właśnie. Wy sięgacie po bardzo ambitny repertuar: Czechow,
Lorca, Brecht – to nazwiska z teatralnej górnej półki, klasyka.
Przypomnijmy, macie już na koncie sześć spektakli: „Batir de Alas”
Gildy Bona, „Pustynie Raju” Néstora Caballero (z tłumaczeniem

- Na pewno macie w planach kolejne przedstawienia. Proszę
zdradzić, nad czym będzie pracował Wasz zespół? Czy pojawią się
nazwiska polskich autorów?
Mamy kilka opcji. Chciałbym sięgnąć do dzieła polskiego autora. Może
wrócimy do Gombrowicza. Chciałbym też zrobić „Akropolis”
Stanisława Wyspiańskiego. Ale to jest trudny tekst, bardziej poetycki.
Chcemy przygotować też spektakl „Madame de Sade” Yukio Mishimy.
Spektakl opowiada historię kobiet, które związane były z Markizem de
Sade. Będzie to ciekawe wyzwanie, ponieważ będziemy chcieli
popracować w technice japońskiego teatru Nō.

naszej studentki, a teraz absolwentki Elżbiety Polak), „Wesele”
Antoniego Czechowa, „Antygonę” José Watanabe (na podstawie
Sofoklesa), „Dom Bernardy Alba” Federico Garcii Lorki czy „Ja,
Pan Brecht" – adaptację sztuki Bertolta Brechta „Strach i nędza
w III Rzeszy”. To nie jest łatwa i przyjemna literatura.
Czasami bywa trudno. W pracy nad ostatnim spektaklem zaproponowałem moją teorię teatru statycznego. To jeszcze nie jest
ostateczna teoria, ale ją wypróbowuję. Zanim przystąpiliśmy do prób
nad tekstem na podstawie Brechta, czytaliśmy „Ślub” Gombrowicza.
Wybór Brechta był raczej przypadkowy. W tym czasie pisałem też
artykuł naukowy o teatrze greckim. I zacząłem zastanawiać się nad
teatrem statycznym. Tę teorię opisywali już Maurice Maeterlinck,
Bertolt Brecht. Istotą takiego teatru jest głos, ale nie głos jako intonacja,
tylko głos – duch. Wydaje mi się, że właśnie tekst jest fundamentalny
w teatrze. Czyli w pewnym sensie zaczynamy od zera, od istoty,
a później możemy dokładać więcej i więcej. Nie mogę kopiować teatru
Grotowskiego czy Kantora, ale krok po kroku wraz z aktorami
odkrywać coraz więcej. Dla studentów są dobrzy klasyczni autorzy, bo
zaczynamy od podstaw.

– W tym spektaklu szykują się więc role tylko dla kobiet?
Tak, ale będzie pewne nietypowe rozwiązanie, ponieważ jedną z ról
zagra mężczyzna, jednak nie będzie on imitował kobiety.
– Może to mieć bardzo mocny wydźwięk. W jednej ze sztuk
w Teatrze Starym w Krakowie, w „Płatonowie” Czechowa, reżyser
obsadził mężczyzn w kobiecych rolach, a kobiety w męskich.
Wrażenie było niesamowite.
Mam taką nadzieję. To w ogóle jest świetny tekst.

– W tekstach Czechowa czy Lorki jest dużo emocji, uczuć. Pana
studenci świetnie te emocje potra ą przekazać.

(rozmawiała mgr Małgorzata Skrzypek)
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KONFERENCJA DZIEKANÓW
W dniach 20-22 lutego Wydział Budowy Maszyn i Informatyki gościł dziekanów wydziałów
mechanicznych prawie wszystkich uczelni technicznych w Polsce. Okazją do spotkania były dwa
ważne wydarzenia: 36. Konferencja Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni
Technicznych oraz jubileusz 50-lecia wydziału.

Ogólnopolski zjazd dziekanów rozpoczął się uroczystym posiedzeniem
Rady Wydziału. Wszystkich uczestników przywitał rektor Akademii
Techniczno-Humanistycznej prof. dr hab. Jarosław Janicki.
Gospodarzem i prowadzącym sympozjum był dziekan Wydziału
Budowy Maszyn i Informatyki dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof.
ATH. W wystąpieniach prelegentów, z racji 50 lat funkcjonowania
wydziału, pojawiło się wiele interesujących wątków dotyczących
zarówno historii wydziału, jak też szerszego kontekstu związanego z
funkcjonowaniem uczelni w mieście i regionie, głównie
w dziedzinie współpracy z otoczeniem biznesowo-samorządowym na
przestrzeni lat.

i teraźniejszość” wygłosił prof. dr hab. inż. Józef Matuszek.
Uroczystość uświetnił występem Chór Akademii TechnicznoHumanistycznej pod dyrekcją dra hab. Jana Borowskiego.
W drugim dniu konferencji obrady dotyczyły głównie badań
naukowych i kształcenia na wydziałach mechanicznych w Polsce.
Podjęto również tematy związane z rozszerzonym programem studiów
oraz dyskutowano nad efektami wprowadzenia nowej ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce.
W tym dniu uczestnicy konferencji wzięli też udział w wernisażu
w Galerii Akademickiej ATH oraz w koncercie kameralnym w Zespole
Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej.

Głos zabrali: prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn – przewodniczący
Kolegium Dziekanów WM PUT, prof. dr hab. inż. Janusz Kowal
– honorowy przewodniczący Kolegium Dziekanów WM PUT, prof. dr
hab. inż. Marek Trombski, prof. dr hab. inż. Jan Szadkowski.

Trzeci dzień obrad zorganizowano we współpracy z PGE Energia
Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka-Żar w Międzybrodziu
Bialskim.W ramach sesji wyjazdowej odbyła się wycieczka na górę Żar,
do elektrowni szczytowo-pompowej oraz górskiej szkoły szybowcowej.

Specjalnie na tę okazję dziekan WBMiI dr hab. inż. Jacek Nowakowski,
prof. ATH przygotował prezentację o uczelni i wydziale, umieszczając
w niej wiele ciekawostek, jak chociażby tę o współpracy bielskich
inżynierów z amerykańskim szybownikiem Paulem McCreadym.

W trakcie konferencji Centrum Sprzedaży FCA Poland przygotowało
wystawę techniczną, w ramach której zaprezentowano przykładowe
produkowane silniki oraz wybrane pojazdy Alfa Romeo oraz Fiat.
(R)

Wykład pt. „Bielsko-Biała – miasto przemysłu i kultury, tradycje
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GRANT NA ZAKUP INFRASTRUKTURY
BADAWCZEJ DLA KATEDRY BIOCHEMII
I BIOLOGII MOLEKULARNEJ
W sierpniu 2019, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały przyznane środki
nansowe w wysokości 494 000 zł na zakup wysokospecjalistycznej aparatury badawczej dla
Katedry Biochemii i Biologii Molekularnej Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH. Środki nansowe
zostały przyznane jako dotacja celowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na
inwestycję w zakresie dużej infrastruktury badawczej, w ramach postępowania konkursowego.
Autorem pomysłu i redaktorem wniosku, który uzyskał pozytywną opinię w postępowaniu
konkursowym jest dr n. med. Mieczysław Dutka, adiunkt Katedry Biochemii i Biologii
Molekularnej Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH.

Aparatura badawcza, na którą uzyskano środki nansowe w ramach
wspomnianego grantu, to głównie zestaw zaawansowanych technologicznie urządzeń, umożliwiający prowadzenie różnego rodzaju
eksperymentów na modelu narządu izolowanego w warunkach łaźni
typu Schuler. Jednym z podstawowych obszarów wykorzystania tego
sprzętu jest badanie odpowiedzi naczyń krwionośnych, głównie tętnic
na różne substancje endo- i egzogenne o potencjalnym działaniu
kurczącym lub rozkurczającym naczynia krwionośne. Metoda ta
pozwala odtworzyć in vitro warunki, w jakich normalnie narząd
izolowany (w tym wypadku naczynie krwionośne) funkcjonuje in vivo.

tętnicy pod wpływem różnych substancji endo- i egzogennych.
Zaawansowanie technologiczne tych urządzeń pozwala na niezwykle
precyzyjny i powtarzalny pomiar kluczowych z punktu widzenia
zjologii i pato zjologii układu krążenia parametrów. Dodatkowo
możliwa jest ocena mechanizmów molekularnych badanych procesów.
Sprzęt, który będzie zakupiony z uzyskanych środków pozwoli ponadto
na rozszerzenie zakresu, prowadzonych obecnie w Katedrze Biochemii
i Biologii Molekularnej Wydziału Nauk o Zdrowiu badań naukowych
również o hodowlę komórkową. Stanowi to istotny postęp na drodze
rozwoju naukowego Katedry i umożliwi jej pracownikom prowadzenie
badań naukowych na najwyższym, światowym poziomie.

W przypadku naczyń krwionośnych bardzo dobrze udokumentowano
przydatność tej metody w ocenie skurczu i rozkurczu izometrycznego

(WNoZ)
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WSPÓŁPRACA Z JORDANIĄ I BERLINEM
Na przełomie marca i kwietnia prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński i mgr inż. Daniel Jancarczyk
z Katedry Informatyki i Automatyki Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki uczestniczyli
w konferencji „Advances in Engineering Technology & Sciences Multi-Conferences (ASET
2019)” w Dubaju. Jednocześnie nawiązali współpracę w obszarze naukowo-badawczym oraz
podnosili kwali kacje poprzez staże w rmach IT o zasięgu międzynarodowym w Abu Zabi
i stolicy emiratu Adżman. Przydatną pomocą służyli doktorzy wypromowani przez
prof. Mikołaja Karpińskiego, piastujący obecnie funkcje kierowników rm.

W Abu Zabi, w ramach kulturalnego programu, przedstawiciele KIiA
zobaczyli Louvre Abu Zabi – wyjątkowe muzeum będące wyrazem
zaawansowanej myśli naukowo-technologicznej, gromadzące wybitne
dzieła sztuki, którego autorem jest Jean Nouvel.

Finalizującym momentem stało się podpisanie w Ammanie
trójstronnego memorandum o porozumieniu, którego zasadniczym
nurtem jest uruchomienie online usług edukacyjnych z programów
cyberbezpieczeństwa i wytwarzania oprogramowania.

Z kolei w Jordanii, w celu nawiązania szerszej współpracy w obszarze
kształcenia i wymiany studentów, pracownicy ATH uczestniczyli
w spotkaniach z przedstawicielami kilku jordańskich uniwersytetów:
Al-Zaytoonah University of Jordan w Ammanie, Al-Balqa Applied
University w Salt, Princess Sumaya University for Technology
w Ammanie i Isra University w Ammanie.

Perspektywicznie dla Katedry IiA i Wydziału BMiI rokują też relacje
z największym, po Wydziale Technologii Informacyjnych Uniwersytetu
Technicznego w Berlinie – Wydziałem FB4 Informatyka, Komunikacja
i Biznes na Uniwersytecie Nauk Stosowanych HTW (Hochschulefür
Technik undWirtschaft) w Berlinie. W dniu 3 maja br. odbyło się tam
robocze spotkanie prof. Mikołaja Karpińskiego z prof. Ute Dietrich
i zespołem.

Dodatkowo odbyły się spotkania poza siedzibami uniwersytetów,
z przedstawicielami: Filadelphia University w Ammanie i e
Hashemite University.

Niezwykle cennym efektem ww. pobytów będzie możliwość
studiowania oraz wymiany studentów i pracowników, a także
rozszerzenia współpracy dydaktycznej i naukowo-badawczej z udziałem
Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Wymienione uczelnie są zainteresowane współpracą nie tylko w dziedzinie informatyki, zwłaszcza cyberbezpieczeństwa, ale też w zakresie
inżynierii mechanicznej, transportu czy zdrowia.

(R)
22

NAUKA

PIERWSZA MONOGRAFIA NAUKOWA
ZA 80 PUNKTÓW
W Wydawnictwie Naukowym ATH ukazała się pod koniec lutego najnowsza książka
prof. dr hab. Anny Węgrzyniak pt. „W świecie, który wciąż się rozpada. Lektury prozy XX i XXI
wieku". Jest to pierwsza monogra a naukowa z zakresu literaturoznawstwa wydana na naszej
uczelni, której zgodnie z nowymi wytycznymi MNiSW przypisane zostanie 80 punktów.
Książka składa się z trzech części zatytułowanych: „Bastard, gracz,
makijażysta", „Wędrówki i ucieczki" oraz „Okiem kobiety". Autorka
zamieściła w niej dziewięć tekstów poświęconych utworom
prozatorskim wydanym na przełomie XX i XXI wieku przez polskich
pisarzy współczesnych: Tadeusza Konwickiego, Wiesława
Myśliwskiego, Stefana Chwina, Andrzeja Stasiuka, Ignacego
Karpowicza, Szczepana Twardocha, Olgę Tokarczuk, Magdalenę Tulli
i Magdalenę Grzebałkowską.
Wymienieni pisarze to czołówka polskiej literatury współczesnej, wśród
nich laureaci prestiżowych nagród literackich w kraju i za granicą.
W recenzji wydawniczej prof. dr hab. Marian Kisiel (UŚ) napisał m.in.:
„Zbiór szkiców o dziewięciu prozaikach i prozaiczkach to zmierzenie się
z doświadczeniem losu (bytu) i lęku (bycia), historii (świata) i histerii
(jednostki), domu (tradycji) i drogi (ucieczki)".
Książkę można wypożyczyć w Bibliotece ATH lub nabyć w Wydawnictwie Naukowym ATH.
Zachęcam do lektury!
(dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH)

MONOGRAFIA AUTORSTWA
DRA HAB. MARKA BERNACKIEGO, PROF. ATH
W PRESTIŻOWEJ SERII MODERNIZM W POLSCE
W prestiżowej serii Modernizm w Polsce krakowskiego wydawnictwa Universitas ukazała się
monogra a dra hab. Marka Bernackiego, prof. ATH pt. Tropienie Miłosza. Hermeneutyczna
„biogra a” Poety.
Universitas jest jednym z najważniejszych i najwyżej cenionych
wydawnictw naukowych w Polsce. Specjalizuje się w publikowaniu
książek naukowych i popularnonaukowych z dziedziny humanistyki, ze
szczególnym uwzględnieniem historii i teorii literatury, historii sztuki,
nauki o języku. Modernizm w Polsce, seria pod redakcją prof.
Włodzimierza Boleckiego i prof. Ryszarda Nycza, poświęcona jest
studiom nad nowoczesną polską literaturą, sztuką, kulturą i myślą
humanistyczną. Jest także jedną z czołowych i najbardziej znanych
serii wydawcy. Monogra a dra hab. Marka Bernackiego, prof. ATH jest
60 tomem, który się w niej ukazał.
„Tropienie Miłosza” to kolejny w dorobku badacza tom poświęcony
interpretacji twórczości i biogra i polskiego poety. Jest to, jak czytamy
w recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Jarosława Ławskiego, „jedna
z najpoważniejszych syntez miłoszologicznych początku XXI wieku”.
(R)
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MONOGRAFIA PRACOWNIKA
UCZELNI W MIĘDZYNARODOWYM
WYDAWNICTWIE
Monogra a dr hab. Katarzyny Żyminkowskiej, prof. ATH z Katedry
Marketingu i Przedsiębiorczości (Wydział Zarządzania i Transportu)
została opublikowana przez prestiżowe wydawnictwo naukowe
Palgrave Macmillan należące do Grupy Springer Nature.
Książka pt. Customer Engagement in eory and Practice.
A Marketing Management Perspective jest efektem kilkuletnich badań
naukowych nad zarządzaniem relacjami z klientem. Więcej informacji
znajduje się na stronie wydawcy:
www.palgrave.com/gp/book/9783030116767
(R)

I MIEJSCE W KONKURSIE
QUARRY LIFE AWARD
Pod koniec 2018 r. odbył się 4 nał konkursu Quarry Life Award organizowany przez
HeidelbergCement, przedsiębiorstwo obejmujące ponad 1000 kamieniołomów i kopalni
kruszyw naturalnych na całym świecie.

Quarry Life Award jest to konkurs naukowo-dydaktyczny, którego
celem jest promowanie bogatej różnorodności lokalnej ory i fauny,
podnoszenie świadomości na temat wartości biologicznej terenów
górniczych oraz poszukiwanie nowych sposobów dalszego zwiększania
bioróżnorodności tych terenów. W czwartej edycji w konkursie
krajowym spośród ponad 20 projektów do nansowania wybrano
6 projektów, z których nagrodzono cztery.

i gatunków zdobył dr hab. Damian Chmura, prof. ATH z Instytutu
Ochrony i Inżynierii Środowiska we współpracy z dr hab. Tadeuszem
Molendą z Uniwersytetu Śląskiego. Nagrodzony projekt ma tytuł
„Environmental conditions of succession in aggregate mines as a basis
for their reclamation”, czyli „Środowiskowe uwarunkowania sukcesji
w kopalniach kruszyw mineralnych jako podstawa ich rekultywacji”.
Autorzy w oparciu o przeprowadzone badania botaniczne i hydrologiczne przedstawili koncepcję przywrócenia wartości przyrodniczej
terenu kopalni kruszyw mineralnych „Wójcice” po ewentualnym
zaprzestaniu eksploatacji.
(R)

Pierwszą nagrodę, na szczeblu krajowym, w kategorii naukowej
obejmującej zarządzanie bioróżnorodnością oraz badania siedlisk
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„MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO” NA LIŚCIE
PUNKTOWANYCH CZASOPISM MNISW
31 lipca ukazał się długo wyczekiwany przez środowisko naukowe „Wykaz czasopism
naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną
liczbą punktów”. Zgodnie z nim „Media i Społeczeństwo” obecnie mają 20 punktów. Jest to
niewątpliwy sukces działającego od 2011 roku czasopisma, zwłaszcza że na liście czasopism
punktowanych zabrakło wielu starszych i dobrze rozpoznawanych czasopism.
Rok akademicki 2018/2019 był wyjątkowo pracowity dla Komitetu
Redakcyjnego czasopisma „Media i Społeczeństwo”. W związku
z wejściem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i związanymi z nią
zmianami w systemie ewaluacji działalności naukowej, w tym kryteriów
oceny czasopism naukowych, podjęto szereg działań mających na celu
podniesienie punktacji czasopisma, zwiększenia jego umiędzynarodowienia, pozyskania nowych współpracowników i przygotowania
do indeksacji w bazie Scopus.
Od początku 2018 roku Komitet Redakcyjny pracował nad przygotowaniem czasopisma do ewaluacji. Postawiono na umiędzynarodowienie składu Rady Naukowej i zwiększenie udziału autorów
zagranicznych nadsyłających swoje artykuły do czasopisma, ale również
na artykuły przedstawiające najnowsze wyniki badań i poruszające do
tej pory nieopisywane zagadnienia z zakresu socjologii mediów, nauki
o mediach, medioznawstwa, komunikacji społecznej i nowych mediów.
Koncentrowano się na utrzymaniu stałego wysokiego poziomu
czasopisma oraz dbałości o każdy opublikowany artykuł. Zmieniono
również układ artykułów, między innymi dane autorów zostały
uzupełnione o ORCID. Zmienił się również układ artykułów. Ciężka
praca opłaciła się.
(dr Katarzyna Piątek,
sekretarz redakcji pisma Media i Społeczeństwo)

DOFINANSOWANIE
DLA „ŚWIATA I SŁOWA”
Wydawane na naszej Uczelni od 2003 roku pismo zostało bene cjentem konkursu Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego na do nansowanie czasopism naukowych.
Znalezienie się na liście tytułów przewidzianych do nansowania jest
ważnym krokiem w kierunku podniesienia rangi pisma. Ma to
szczególne znaczenie w związku z wdrażaniem nowej ustawy
o szkolnictwie wyższym i planami ministerstwa zakładającymi
gruntowne zmiany na rynku polskich czasopism naukowych.
Spodziewamy się, że wysoka ocena, jaką recenzenci wystawili
proponowanej przez Redakcję wizji rozwoju „Świata i Słowa”, zaważy
na pozycji pisma na liście czasopism punktowanych.
Suma przyznanych środków to 93610 zł. Realizacja projektu potrwa
2 lata i przewiduje między innymi zwiększenie umiędzynarodowienia
pisma, jego obecności w bazach informacji naukowej, a także
zinformatyzowanie procesu redakcyjnego.
(R)
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MISTRZOSTWO
GABRIELI WOJTYŁY

fot. Piotr Staroń

Z dumą informujemy, że nasza studentka Gabriela Wojtyła (budownictwo) – ambasadorka
ATH, zawodniczka Klubu Uczelnianego AZS ATH Bielsko-Biała podczas Akademickich
Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim wywalczyła mistrzostwo Polski.

– Ma Pani na swoim koncie imponujące osiągnięcia sportowe.
Proszę je wszystkie wymienić.
Te imponujące dopiero przede mną. To, co dotychczas osiągnęłam, to
mały krok w kierunku tego, na co ciężko pracuję. Jednak oczywiście
z każdego sukcesu po drodze bardzo się cieszę. Nie sposób wszystkiego
wymienić, bo to kilkadziesiąt mistrzowskich tytułów. Te najcenniejsze
– to moje pierwsze złoto w Mistrzostwach Polski w 2012 roku i brąz
w 2018 – jednak ten już w elicie. Nie mniej cieszę się z medalu
Akademickich Mistrzostw Świata w Portugalii zdobytego w ubiegłym
roku i obrony mistrzowskiej koszulki U23 w tym sezonie. Jestem też
szczęśliwa, że z wyścigu na wyścig zbliżam się do światowej czołówki.
Tu dużą zasługą jest wsparcie MsiT dla mojego klubu.

czas na posiłki. Zimę staram się spędzać na południu Europy, by móc
optymalnie przygotować się do sezonu. Praktycznie od stycznia do
połowy września jestem w rozjazdach. Te słowa piszę właśnie z Kanady,
gdzie za kilka dni startuję w Mistrzostwach Świata. Po tych
najważniejszych zawodach sezonu czeka mnie jeszcze wylot do USA na
nał Pucharu Świata. Sądzę, że rzutem na taśmę zdążę na inaugurację
roku akademickiego na mojej uczelni.
– Uczelnia na pewno Panią wspiera w tym wysiłku.
Dla Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej należą się
ogromne podziękowania. Nie sądziłam, iż to, co robię, zyska takie
uznanie wśród wielu osób i otrzymam tyle życzliwości, abym mogła w
sposób zrównoważony łączyć naukę z tym, czego wymaga ode mnie
życie sportowca.

– Czy trudno jest łączyć pasję, która pochłania sporo czasu,
z nauką? Budownictwo to dosyć wymagający kierunek.
Jest to niezwykle trudne i wymaga wielu wyrzeczeń. Praktycznie ilość
godzin treningowych jest tak duża, że ledwo mogę wpleść w plan dnia

(rozmawiała mgr Małgorzata Skrzypek)
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STYPENDIUM MINISTRA NAUKI
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Student inżynierii materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
ATH Tobiasz Gabryś został laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019. Kandydatury studentów i doktorantów
z całej Polski ocenił zespół złożony z 24 ekspertów, reprezentujących różne dziedziny nauki
i sztuki.

19 lutego br. na posiedzeniu Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej Tobiasz Gabryś odebrał list gratulacyjny od rektora ATH
prof. dr. hab. Jarosława Janickiego w związku z przyznanym mu
stypendium.

in Agricultural and Industrial Regions, gdzie zaprezentował wyniki
badań w formie plakatu, które następnie zostały opublikowane w czasopiśmie Journal of Ecological Engineering pt. „Preparing and using
cellulose granules as biodegradable and long-lasting carriers for arti cial
fertilizers”, 2018, 19 (4), 111-122. Efektem prowadzonych przez Tobiasza Gabrysia badań było zgłoszenie patentowe P.424927 z dnia
16.03.2018 r. pt. „Mody kowane granule celulozowe oraz sposób
wytwarzania mody kowanych granuli celulozowych”.

Już od pierwszego roku studiów Tobiasz Gabryś poszerzał swoją wiedzę
poprzez zaangażowanie w działalność koła naukowego pol-IM-er.
Zainicjował i wykonał serię badań nad otrzymywaniem nowych
materiałów inżynierskich do zastosowań w rolnictwie.

W dniu 14 lutego 2019 r. Tobiasz Gabryś obronił pracę inżynierską
z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł inżyniera.

Wyniki swoich badań zaprezentował na III Ogólnopolskiej Sesji Kół
Studenckich w Szczecinie zorganizowanej w dn. 24-25 listopada 2017
r., gdzie zajął I miejsce za wygłoszenie referatu pt. „Otrzymywanie
i zastosowanie granulek celulozowych jako biodegradowalnych i długo
działających nośników nawozów mineralnych”.

List gratulacyjny otrzymała również dr hab. inż. Beata Fryczkowska,
opiekun naukowy Tobiasza Gabrysia.

Kolejnym krokiem był wyjazd na I Międzynarodową i XIX Krajową
konferencję z cyklu: Problems of the Environmental Engineering

(R)
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ATH W BUDAPESZCIE
Ponad 160 osób wzięło w tym roku udział w dwóch zimowo-wiosennych wyjazdach
do malowniczej stolicy Węgier – a wszystko to w ramach aktywności Koła Naukowego
HORYZONT. Po ostatnich wyprawach do Pragi i Wiednia był to w tym roku akademickim
trzeci zagraniczny wyjazd studentów ATH realizowany w ramach projektu „Jedna Europa
– wiele stolic”. Warto podkreślić, że dla wielu naszych studentów wycieczki takie są często
pierwszymi samodzielnymi wyjazdami poza granice Polski.

Wspólną podróżniczą przygodę tradycyjnie rozpoczynaliśmy
wyjazdem z Bielska-Białej już o czwartej nad ranem. Droga przez
Czechy i Słowację mija zawsze bardzo szybko i już przed południem
mogliśmy podziwiać majestatyczną panoramę Budapesztu spod murów
Cytadeli na Górze Gellerta. Następnie przyszedł czas na spacery
wąskimi i zabytkowymi uliczkami starej Budy – zobaczyliśmy całe
Wzgórze Zamkowe z Basztą Rybacką i kościołem św. Magdaleny,
katedrę św. Macieja, Bramę Wiedeńską czy Pałac Prezydencki.
Słoneczna pogoda dopisywała i oba wyjazdy stały tylko pod znakiem
słońca.
Kolejnym etapem poznawania Budapesztu jest zawsze tradycyjny,
ponadgodzinny przemarsz przez centrum nowego miasta – aż na plac
Kossutha, pod gmach węgierskiego parlamentu. Także i tym razem
studenci ATH mieli okazję przejść przez słynny Most Łańcuchowy,
zobaczyć handlową ulicę Vaci, czy też zerknąć na zabudowania sławnej

ambasady amerykańskiej, gdzie swego czasu przez piętnaście lat ukrywał
się przed komunistami prymas Węgier. Nie zabrakło także czasu na
zwiedzanie okolic bazyliki św. Stefana, Opery Narodowej i Reduty
– kończąc przygodę na rozłożystym placu Bohaterów, pod pomnikiem
Milenium. Do Bielska-Białej z obu wyjazdów wracaliśmy tradycyjnie
około północy: zmęczeni, ale bardzo zadowoleni, z pamiątkami, setkami
zdjęć i wspomnieniami ujawnianymi natychmiast na portalach
społecznościowych.
Serdecznie zapraszamy na kolejne ciekawe wyjazdy organizowane przez
Koło Naukowe HORYZONT. W tym roku akademickim planujemy
jeszcze wycieczki do Pragi, dwudniową letnią eskapadę do Bratysławy
i Wiednia, dwudniowy wyjazd do Berlina oraz trzydniową wycieczkę do
Lwowa. Po więcej aktualnych informacji prosimy sięgać na FB, fanpage
Koła Naukowego HORYZONT.
(dr Maciej Kalarus, opiekun Koła)
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KONFERENCJA STUDENTÓW
BESKID ITAD
Już po raz dziewiąty Koło Informatyczne Reset zorganizowało konferencję Beskid IT Academic
Day w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Ponad 300 uczestników
– zarówno tych bardziej doświadczonych, jak i amatorów – mogło poszerzyć swoją wiedzę
z dziedziny IT, uczestnicząc w wykładach i warsztatach przygotowanych przez fachowców
i profesjonalistów.

Konferencję otworzyła prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik,
prorektor ds. nauki i nansów. W imieniu władz uczelni przywitała
wszystkich uczestników, a także podziękowała organizatorom i studentom za zaangażowanie w przygotowanie tak dużego przedsięwzięcia.

Wśród nich znalazły się m.in. konsola Play Station 4, kamera sportowa,
czytnik e-booków, dyski zewnętrzne, powerbanki oraz wiele więcej.
Sponsorzy przygotowali także konkursy z nagrodami na swoich
stoiskach rmowych.
Konferencja to nie tylko doskonała okazja do zdobycia i poszerzenia
wiedzy, ale także sposobność do nawiązania kontaktów i porozmawiania o możliwościach współpracy między studentami i przedstawicielami rm.

Zanim rozpoczęła się część wykładowa konferencji oraz panel
dyskusyjny z udziałem przedstawicieli rm sponsorskich, opiekun Koła
Informatycznego Reset dr Tomasz Gancarczyk oraz dyrektor ds.
produkcji oprogramowania Rekord SI sp. z o.o. Piotr Szymura, zapowiedzieli zupełnie nową inicjatywę – BB Days 4IT. To kolejny krok
prowadzący do integracji środowiska akademickiego z doskonale
prosperującymi rmami z branży IT.

Wykłady wygłoszone podczas konferencji:
- Adam Romański „Ucieczka z imposter syndrome – jak radzić sobie
z brakiem pewności siebie w świecie pełnym ekspertów”
- Łukasz Krebok „Wspólny język - design system”
- Łukasz Kurzyniec „AWS IoT Button with AWS Lambda”
- Wojciech Bachta „I Ty jesteś fuckuperem”
- Arkadiusz Czarnogłowski „Java kiedyś i dziś”

Wydarzenie BITAD 2019 ob towało w liczne atrakcje, oprócz
wykładów i warsztatów nie zabrakło sposobności do zdobycia cennych
nagród w licznych konkursach. A nagrody były bardzo atrakcyjne.
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- Arkadiusz Benedykt „BDD czyli co musisz wiedzieć o IT żeby
spokojnie żyć”
- Dawid Mazur „Jak pisać czysty kod?”
- Jakub Gutkowski „Kubernetes dla Programistów”

projektami - pozwoliła nam ona na przydzielanie zadań dla osób pracujących nad projektem oraz śledzienie jego postępu)
- Projektowanie dla druku 3D w Fusion 360
- Tworzenie interaktywnego prototypu przy użyciu Adobe XD
(zaprojektowano od zera aplikację mobilną pomagającą ratować bobry)
- Javascriptowa zyka kwantowa czyli Twoja pierwsza, użyteczna apka
w elektronie (wykorzystując zdobycze zyki kwantowej, a konkretnie
frameworka Electron.js, napisano aplikację, która wskaże, czy potrzebny jest parasol, nawet wtedy, gdy zawiedzie internet).

Warsztaty:
- Wykorzystanie machine learningu na platformie Android w praktyce
(podczas warsztatów zaprezentowano wykorzystanie machine learningu w aplikacjach biznesowych)
- My rst game in Unity
- Building PWA with Ember.js
- Buduj API w oparciu o AWS Lambda
- Tworzenie aplikacji z Laravel (podczas warszatów używano języka
programowania PHP oraz frameworka Laravel, zaprojektowano
od podstaw w pełni funkcjonalną aplikację do zarządzania wieloma

Sponsorzy konferencji:
Diamentowi: Pitney Bowes, ROMICO, Com4IT, ZF
Złoci: Evatronix, Rekord SI, next!, Ailleron, Brainhub
Srebrni: Helion, 4Experience, NAV24, Qiteo, IMGN.PRO.
(R)

PIERWSZE MIEJSCE W KONKURSIE
PRAC DYPLOMOWYCH ASTOR!
14 grudnia 2018 roku w w Krakowie odbył się nał konkursu na najlepszą pracę dyplomową,
którego organizatorem była rma ASTOR. Praca musiała być wykonana i obroniona na wyższej
uczelni technicznej, a jej zakres tematyczny związany z takimi zagadnieniami jak: automatyką
lub mechatroniką, systemami sterowania linią produkcyjną, monitoringiem i wizualizacją
procesów przemysłowych, automatyzacją procesów produkcyjnych lub stanowiskami
zrobotyzowanymi.

Do konkursu zgłoszono dwie prace przygotowane przez:
- Michała Bednarczyka, pt. „Projekt i wykonanie stanowiska układu
sortowania elementów z wykorzystaniem sterownika PLC”. Promotor:
dr inż. Jarosław Janusz.
- Daniela Jancarczyka, pt. „Mody kacja układu sterowania
w urządzeniu do elektroprzędzenia nanowłókien kompozytowych do
celów medycznych”. Promotor: dr inż. Marcin Sidzina.
Wszystkie prace dopuszczone do

komisją konkursową. Ostatecznie pracę przygotowaną przez mgr inż.
Daniela Jancarczyka nagrodzono 1 miejscem w konkursie prac
dyplomowych ASTOR. Pracę przygotowaną przez mgr inż. Michała
Bednarczyka nagrodzono dyplomem uczestnictwa.
Zarówno laureaci, jak i Katedra, w której przygotowano prace dyplomowe, otrzymali cenne nagrody.
(WBMiI)

nału były prezentowane przed
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OTWARTE SERCA AKADEMII
TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ
1048 artykułów rzeczowych i 9 tysięcy złotych to rezultat Projektu Otwarte Serce, który narodził
się w murach Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W czasie
przedświątecznych przygotowań w sercach studentów naszej uczelni narodziło się pragnienie
zostania darem dla innych, co stało się początkiem akcji, której celem było wsparcie działalności
stacjonarnego Hospicjum im. św. Jana Pawła II. Inicjatywa połączyła młodych ludzi, którzy na
co dzień są członkami Samorządu Studenckiego i Koła Naukowego “Forum Pedagogiczne”.
W naszym gronie znaleźli się studenci różnych kierunków, począwszy od pedagogiki,
pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego aż po kierunki techniczne. Wszystkich nas połączyło
motto Akcji, że tylko życie poświęcone dla innych jest warte przeżycia.

Chcąc nieść tak bardzo potrzebną pomoc podjęliśmy się różnych
działań. Niezwykle istotne było dla nas poświęcenie swojego czasu
i spotkanie się z chorymi przebywającymi w hospicjum. Okazało się, że
nasza Akademia pełna jest ludzi o wielkich sercach, którzy
bezinteresownie zechcieli stać się wolontariuszami i o arować swój czas
pacjentom. Ponadto w naszą akcję włączyliśmy przedszkola i szkoły
diecezji bielsko-żywieckiej. Odbywała się w nich zbiórka darów
rzeczowych wskazanych jako najbardziej potrzebne w Hospicjum.
Zorganizowaliśmy również zbiórkę crowdfundinową. W ten sposób
osoby prywatne oraz rmy mogły wesprzeć hospicjum poprzez
przekazanie datku nansowego.

zebranym stany emocjonalne, których doświadczają pacjenci w hospicjum, ich rodziny oraz personel.
Działania podjęte w Akademii Techniczno-Humanistycznej zostały
docenione przez prorektora ds. studenckich i kształcenia dra hab.
Czesława Ślusarczyka, prof. ATH, który podkreślił wielość działań,
w które zaangażowali się studenci. Prorektor podziękował także pani
Lucynie Jakobsche – koordynatorce ds. kontaktu uczelni z hospicjum.
W Projekcie wzięło udział 14 szkół i para i oraz ponad stu studentów.
Koordynatorzy Projektu wyróżnili dwie szkoły, które wykazały się
szczególnym zaangażowaniem na rzecz hospicjum. Za zbiórkę
pieniężną został uhonorowany Zespół Szkół Katolickiego Towarzystwa
Kulturalnego w Bielsku-Białej, a za zbiórkę rzeczową Szkoła Podstawowa nr 1 w Jeleśni.

Bardzo ważną częścią naszej akcji okazał się również kiermasz
świąteczny Samorządu Studenckiego, który odbywał się 30 listopada
oraz od 3 do 7 grudnia 2018 roku w murach naszej Akademii. Kwota
uzbierana z wolnych datków składanych podczas kiermaszu wyniosła
6 tysięcy złotych i została przekazana jako wsparcie dla Hospicjum im.
św. Jana Pawła II oraz Świetlicy Dzieciątka Jezus w Bielsku- Białej.

Przedstawicielki grupy studentów, którzy spotykali się z osobami
chorymi w hospicjum, Maria Golik oraz Teresa Habas, podzieliły się
doświadczeniami wyniesionymi z placówki podkreślając, że był to
niezwykle wartościowy czas. Można było zauważyć, że ich słowa
wywołały wzruszenie u niejednej osoby obecnej na sali.

16 stycznia 2019 roku w Auditorium Maximum naszej uczelni odbyła
się Gala podsumowująca Projekt Otwarte Serce. Swoją obecnością
zaszczycili nas przedstawiciele hospicjum – prezes zarządu
prowadzącego placówkę Grażyna Chorąży oraz ksiądz Piotr Schora.
Galę uświetnił występ Chóru Akademii Techniczno-Humanistycznej
pod dyrekcją dra hab. Jana Borowskiego oraz pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu tancerzy Adrianny Sepioło i Szymona Mieszczaka. Bardzo pouczający okazał się również wykład doktor nauk
medycznych Katarzyny Rygiel, która postanowiła przybliżyć wszystkim

Na zakończenie Gali główna koordynatorka Projektu Angelika
Wnętrzak zwróciła się do zebranych prosząc, aby to dzieło, którego stali
się częścią, trwało nadal.
(Agnieszka Bąk,
koordynator Projektu Otwarte Serce)
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ISTOTA ZŁA
WG JEANA BAUDRILLARDA
Zło występuje wokół nas niemalże na przestrzeni całego naszego życia. Wszystkie przykre
zjawiska, nieszczęścia kojarzymy ze złem. Zgodnie z podstawową de nicją Artura Andrzejczuka
zło jest jednym z podstawowych pojęć etycznych, a w moralności zło jest przeciwieństwem
dobra. W lozo i teistycznej zło jest określane jako stan nieistnienia, nieobecności lub
zakłócenia dobra, rozumianego jako stan, w jakim bóg (osobowy absolut) chce, aby rzeczy się
znajdowały (źródło: wikipedia.pl). Jest to pewnego rodzaju zjawisko, które wprowadza
ogromny dyskomfort, poczucie smutku i chaosu. Zło nie jest czymś, czego pożądamy, unikamy
go, nie chcemy o nim rozmawiać, a nawet myśleć.
Główną częścią moich rozważań jest książka Jeana Baudrillarda Pakt
jasności. O inteligencji Zła i następne zagadnienia będą omówieniem
i interpretacją rozważań autora. Jednym z ciekawszych zagadnień jest
poruszenie zagadnienia Zła i nieszczęścia oraz Dobra i szczęścia. Autor
stwierdza, że one nie są symetryczne, czyli nie można ich traktować jako
coś jednoznacznego. Nie można postawić na dwóch szalach pojęcia
Dobra i szczęścia i stwierdzić, że są równoważne, a to samo tyczy się Zła
i nieszczęścia. Autor uznaje, że takie zestawienie jest zgubne, ale bardzo
interesujące, ponieważ one wyodrębniają ludzkie wyobrażenia,
mówiące o tym, że człowiek jest z natury Dobry, a Zło jest
przypadłością. Jesteśmy tak kreowani, że Zło jest czymś niepożądanym
i wpajane jest nam, że musimy być dobrymi ludźmi. W wizji autora Zło
jest swoistą pierwotną potęgą, a nie czymś dysfunkcyjnym, odpadem
lub przeszkodą na drodze Dobra. Można to rozumieć w taki sposób, że
Zła nie można wykluczyć, jest ono nieodłączną częścią ludzkiej natury,
przez co człowiek sam w sobie nie dąży do bycia Dobrym.

z ogrodu biblijnego, gdzie grzech pierworodny był zbrodnią przeciwko
całej ludzkości, gdyż przez czyn pierwszych ludzi ucierpiały przyszłe
pokolenia i nadal cierpią oraz pierwsze morderstwo, czyli czyn Kaina
w stosunku do swojego brata. Po analizie wielu wydarzeń historycznych, ich przyczyn oraz skutków można śmiało postawić tezę, że
podczas całej historii ludzkości nie istnieje wydarzenie, które nie miało
w sobie elementu zbrodni.
Autor opisuje w swojej książce również temat Boga (a raczej jego
śmierci), odkupienia i Zła na świecie. Stwierdza, że jeżeli nastąpiła
śmierć Boga, to znika całkowicie odpowiedzialność wobec innego
świata, tego duchowego, bo skoro Bóg umarł, to drugi świat nie istnieje,
nie ma prawa bytu. Odpowiedzialność ludzka siłą rzeczy staje się
całkowita, gdyż nie istnieje nic, co mogłoby człowieka zbawić, a idąc
dalej tym tokiem myślenia zmienia się całkowicie sens odkupienia,
ponieważ on nie dotyczy grzechu ani człowieka, a śmierci Boga, którą
należy odkupić. Można to zrobić poprzez przymusowe zmienienie
wizerunku świata. W dalszych swoich rozważaniach Baudrillard
nazywa jednego ze złych duchów biednym Me stem, gdyż uważa, że
szatan jest narzędziem w rękach Boga, którego na koniec Sądu
Ostatecznego zniszczy. Dodatkowo stawia tezę, która dla osób
wierzących jest jawną herezją. Mówi ona, że Bóg stworzył człowieka
w poniżający sposób. Miało się to upodlenie przejawiać w tym, że
człowiek nie ma możliwości w pełni odwdzięczyć się za dar życia
i stworzenia, dlatego Bóg postanowił człowieka jeszcze bardziej poniżyć
i zesłał swojego jedynego Syna, by śmiercią krzyżową odkupił ludzkie
winy. Autor wyraźnie zaznacza, że nawet ten akt odkupienia jest
niedoskonały, gdyż śmierć Jezusa nie daje pewności na odkupienie. Jest
to pogląd wyraźnie skrajny i trudny do dyskusji, gdyż trzeba przyjąć
stanowisko autora i otworzyć się na tak kontrowersyjne tezy.

Autor w swoich rozważaniach ukazuje interesujący proces, w jaki
sposób człowiek, dążąc do szczęścia za wszelką cenę, tworzy nieszczęście
integralne, a żeby to zobrazować, odwołał się do historii nazistowskich
Niemiec. Po zakończeniu I wojny światowej Niemcy byli obciążeni
ogromnymi reparacjami wojennymi, przez co cała gospodarka
podupadała, bo była zmuszona pracować, by spłacić kraje
poszkodowane. Adolf Hitler chcąc wygrać wybory obiecał ludności
niemieckiej szczęście i dzięki jego działalności w legalny sposób doszedł
do władzy. Niestety, z dalszej historii dobrze wiemy, że na drodze do
szczęścia dla narodu niemieckiego doszło do zbrodni przeciw ludzkości,
jaką był Holocaust. Baudrillard ten etap określa zbrodnią doskonałą,
lecz wiemy, że na szczęście, cała zagłada narodu żydowskiego nie doszła
do skutku. Pragnienie i realizacja zbrodni doskonałej pociąga za sobą
nieszczęście integralne, którym w tym wypadku była II wojna światowa,
która pochłonęła miliony o ar. W tym momencie pojawia się pytanie,
dlaczego naród niemiecki poszedł za nazistami? Analizując ten schemat
odpowiedź sama się nasuwa – ludność niemiecka pragnęła obiecanego
szczęścia, ale nikt nie spodziewał się, że konsekwencje tego pragnienia
będą tak ogromne i przerażające.

Pojęcie Dobra i Zła jest wyjątkowo trudne do zde niowania, a ilość
poglądów na życie i te określenia wcale nie ułatwiają ich sprecyzowania.
Musimy umieć odróżniać Dobro i Zło ze względu na wspólne relacje
międzyludzkie, ale nie możemy się wyprzeć Zła. Staramy się być
lepszymi ludźmi, lecz zawsze będzie w nas pewien pierwiastek chcący
inaczej, dlatego też musimy nauczyć się żyć ze świadomością, że żaden
człowiek nie będzie dobry w stu procentach.
(Monika Możdżeń)

Kolejnym interesującym poglądem jest stwierdzenie, że cała historia
ludzkości opiera się na krzywdzie i zbrodni. Autor przywołuje sytuację
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(foto. archiwum Marginesu)

EMOCJE I MANIFESTY
SZKICOWANE NA MURACH

O niej samej…
Sztuka. Ma wiele twarzy. Temat obszerny, znacznie obszerniejszy aniżeli
pierwsze, jednowyrazowe zdanie. Bo właśnie to słowo kryje w sobie
wieki – a lary jego to spuścizna wieków, tych sięgających po początki.
Sztuka towarzyszyła człowiekowi zawsze. Można by rzec, że to dorobek
kulturowy cywilizacji. Każdy dotyk płótna, beznamiętny szkic czy też
głęboka plama, a nawet sprayowy, pędzlowy współczesny akt dokonany
na murze, może być kunsztem w nieocenionej postaci. W rzeczy samej
– przepełniony nieodpartą chęcią pokazania złej czy dobrej emocji,
może tylko proste słowa, dwa plugawe i nieplugawe, a i masa znaczeń
i manifestów, albo i niewielki, niekrzywdzący punkt zaczepienia. Sztuka
płynąca w żyłach, miłość do malarstwa, rysunku, rzeźby, ornamentyki,
gra ki i wielu innych „muz” na całym świecie. Łączy je niepohamowana
chęć nadania czemuś formy wizualnej, istniejącej. Sztuka to
wyzwolenie myśli – wyobrażenia. O malarstwie można by prawić
w nieskończoność. Wspominać surrealizm Dalego wśród wskazówek
zegara, rozważać nad Damą z obrazu Leonarda Da Vinci czy
zastanawiać się nad impresjonistycznym pociągnięciem pędzla na sukni
Pani Monet na obrazie samego Moneta.

wulgaryzmy – czyjeś frustracje lub negatywne odczucia podążające
razem z nami ulicami miasta. Z kolei o różnicach pomiędzy graﬃti oraz
muralami – w swoim odczuciu – mówi artysta Andrzej Poprostu. Mural
jako wielkoformatowe malarstwo, gdzie graﬃti to „kultura, która
wyrosła w kręgu hip-hopu (…). W kulturze graﬃti nie umiejętności są
najważniejsze, ale ilość pojawiających się w mieście wrzutów”, oraz
„(…) tym, co łączy graﬃti i murale to narzędzia, których się używa
i ściany, na których się maluje”.
Kiedyś i dziś…
Murale, te od latynoamerykańskich początków po meksykańskie
murale Diego, iluzjonistyczne dzieło Edgara Muellera w Irlandii,
niezwykłe propozycje INTI, Seth, Franco Fasoli czy bielskiego Pasterza
lub po Sowę. Naścienne malowidła otaczają nas wszędzie, często przez
nas niedostrzegane zdobią miejskie ściany i mury. Mural to nie tylko coś
na rzecz dobra. Były także narzędziem władzy – propagandy w rzeczy
samej. Sugerujące konieczność wyznawania pewnych prawd, sposoby
myślenia – „ozdabiały” mury. Ale przecież naścienne malowidła to także
forma reklamy. Wśród takich odnajdziemy między innymi reklamę
Pewexu w Gdańsku – przedsiębiorstwa państwowego w okresie PRL,
czy też reklamę PKO w tym samym mieście.

Farba wylana na mury…
Malatura kryje w sobie wiele, a w tym murale. Farba, nie tylko ta
otulająca płótno, ale także ta barwiąca otaczające nas szare ściany, czy
towarzysząca zastygniętym ulicom, może przyprawić nasze oczy
zarówno o namiętną radość, jak i o zaskakujący ornament emocji
– zburzenie szarej rzeczywistości. Ale może także spowodować burzliwe,
negatywne zderzenie z odbiorem, a i wprowadzić przepełnione pustką

Murale bliżej…
Bielsko-Biała. Miasto, a w nim projekty takie jak „OBBraz miasta”.
Widzimy gigantycznych rozmiarów sowy na ulicy Sempołowskiej. Inny
mural, ten utrzymany w chłodnych barwach: kobieta trzymająca
donicę z rośliną, który okala ścianę budynku przy ul. Mickiewicza
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(dzieło Mateusza Gapskiego). Nie zapominamy także o Pasterzu oraz
wielu innych pięknych malowidłach, pokrywających bezwyrazowe
miejsca. Cieszyńskie twarze na murach? Wśród takich mural z Zo ą
Kossak – dzieło poświęcone pisarce wraz z jej słowami: „Pozwól mówić
sercu, a słowa same się znajdą”. Inny, subtelny z kolei mural znajduje się
przy zbiegu ulic Bóżniczej i Kiedronia, a na nim Irena Sendlerowa
(wykonana ręką przez Anetę Paszek oraz Dariusza Paczkowskiego).
A może podróż po bibliotece bez wchodzenia do środka? Ustroń!
Efektowny, monumentalny, jako jeden z największych w Polsce. Mural
okrywający ściany budynku biblioteki w Ustroniu liczy aż 500 metrów
kwadratowych. Podążając w inną stronę zatrzymujemy się w Żywcu.
Tutaj nie mniej kolorowo, czyli kultura i tradycja – jukace z Zabłocia na
ścianach Papiernika. Kolejny, niosący w sobie wiele wartości mural
„Niewykluczone”, który obrazuje pięć osób niepełnosprawnych, a
wśród nich kolejno: Krzysztof Gardaś, Michał Bałdyga, Sławomir Brak,
Janina Ochojska, Marcin Kornak. Dzieło to znajduje się tuż obok
żywieckiego parku, a przy jego realizacji pomagali uczniowie z czterech
żywieckich szkół.

osób nie potra ły odpowiedzieć na pytanie dotyczące dzieła. Wśród
odpowiedzi uzyskałam: „ślepota ludzi” – a moje następne pytanie
brzmiało: na co jesteśmy tak ślepi? Może patrzymy, lecz nie widzimy?
„Ślepy wzrok” – dodała ta sama osoba. Intrygujące, oksymoron na
właściwym miejscu. „Przeszczep” – zasugerowała jedna z kolejnych
osób. Pytam więc: Czy to ten dosłowny? A może przeszczep wartości
i idei zaszczepianych w nas przez nasze środowisko i innych ludzi?
„Pustka i maska” – usłyszałam od innego artysty. Czy to więc ta maska,
którą nakładamy na nasze prawdziwe ja? „Wygląd zewnętrzny, coś na
pokaz, ktoś, kto jednocześnie ma mało do powiedzenia” – powiedział
ktoś kolejny. Czy to zakrywanie swojej osobowości pod ugniatającym
kamu ażem? „Twarz, której odebrano oczy i usta – człowiek
zmanipulowany, z nałożoną maską, niewiedza i homogeniczność.
Twarz biała z oczami oraz ustami – zaślepieni, którzy odzyskali wzrok
i zaczęli mówić” – usłyszałam potem od tej samej osoby. Głęboka myśl.
Albo kolejna wypowiedź: „Maski, ludzie zakładają maski”. „Bycie
nieprawdziwym, zakładanie maski” – zasugerowała inna, zapytana
później osoba. „To, co po sobie pozostawiamy. Przemijanie”
– powiedział ktoś kolejny. „Dla mnie to Michael Jackson” – dodał na
koniec znajomy. Więc widzę, że ile par oczu, tyle skojarzeń i myśli.
Mural nie jest bezwzględną, przytłaczającą pustką – raczej jest wyrazem.
Mural jest wyrazem czegoś.

Chorwackie twarze…
Teraz chwila re eksji nad przywiezionym z Chorwacji wspomnieniem.
Pokrywający ścianę na ulicy Branimirova mural to dzieło chorwackiego
artysty, Lonaca. Jedna twarz jest biała, druga przyjmuje naturalne barwy
– tło to czerń i biel. Można by rzec – pustą i pełną albo pustą,
bezwyrazową wypełnioną życiem, tchnieniem. Czy to wyraz
wszechobecnej manipulacji i pewien manifest? Może to życie tchnięte
w bezwyrazowość i nadanie czemuś barw, marzeń? Mural pierwotnie
nie posiadał dorysowanych oczu na twarzy po prawej stronie. Nadano
mu oczy. Nadali je ludzie. Czy obawiali się pustki i braku, który
pozostawił artysta dzieła i re eksji? Bezpiecznie dorysowane oczy
spoczęły na swoim miejscu, a może czyjeś granice wyobraźni zostały
zbyt mocno zarysowane i nie pozwoliły spojrzeć głębiej?

Pytam więc, co jest wyrazem Ciebie? Piszesz, śpiewasz, malujesz,
rzeźbisz? Ozdabiaj świat swoimi wyobrażeniami i nadawaj mu barwy.
Ozdobić zimne mury miasta, zszarzałe głowy możesz tylko swoim
głosem. Barwa zapamiętana zmysłem słuchu pozostaje w umyśle.
Przerzucone na płótno wizje to twoje wizje, które przez oczy tra ają
dalej, budują nieskrępowany niczym mikroświat. Twoje słowa. Te
wpisane w wiersz, zasiane w książce, wysłane na papier gazety. To
dzielenie się spojrzeniem, barwienie emocjami i opisami. To jest jak
mural zdobiący ubogie w treść ściany, otaczając barwami ważne osoby,
kreuje świat natury, opowiada o ważnych sprawach, manifestuje.
Wyzwól w sobie pasję. Pasja jest pięknem, indywidualnym domem
każdego z nas. Podziel się. Namaluj nią mural. Po sobie i w pamięci
innych.
(Paulina Steblik)

(foto. Grażyna Steblik)

Twarze Lonaca oczami innych…
Badając głębokie odczucia odnośnie do dzieła zapytałam o zdanie
znajomych. W badaniu udział wzięło dziewięć osób w różnym wieku,
o różnych zainteresowaniach i o różnych zawodach. Dwie z zapytanych
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KOPENHAGA, CZYLI
MIEJSCE WOLNOŚCI
Wstajesz rano i słyszysz śpiew ptaków. Robisz poranną kawę, otwierasz okno i czujesz
orzeźwiający dotyk wiatru na twarzy. Wdychasz rześkie powietrze, spoglądasz na wspaniałe
widoki i czujesz się naprawdę wolny…

Zakładasz buty, ubierasz kurtkę, ponieważ tutaj klimat jest zimniejszy.
Otwierasz drzwi i znów je słyszysz. Śpiew nadchodzi zewsząd. Idziesz
przed siebie. Nie patrzysz wstecz, bo po co? Mijają Cię dziesiątki ludzi,
którzy po prostu się uśmiechają. Nie mają nic złego na myśli. Nie robią
tego ironicznie. Robią to, ponieważ czują się szczęśliwi. Po prostu czują
się dobrze.

wszędzie. Momentami mam wrażenie, że dwukołowych pojazdów jest
więcej niż samochodów. Ha! A może tak rzeczywiście jest!
Ludzie tutaj żyją bardzo beztrosko. Mają na wszystko czas, nigdzie im
się nie spieszy. Dzieci, z tego, co słyszałam i zauważyłam, wychowywane
są bezstresowo, co oczywiście ma pewnie i swoje minusy. Kobiety, jak
i mężczyźni raczej nie przejmują się tym, co będzie jutro. Wydaje mi się,
że żyją po prostu chwilą, czyli chyba tak, jak powinno się żyć.

Idziesz dalej. Mijasz kaczki i łabędzie, które biorą poranną kąpiel
w zalewie. Spoglądasz w górę i widzisz kolejne gatunki ptaków. Tych
niestety nie rozpoznajesz. Mijają Cię kolejni obcy ludzie, którzy, tak jak
poprzedni, uśmiechają się. W końcu robisz to samo. Jest ci jakoś lepiej.
Wchodzisz na mostek, który łączy dwa brzegi i wtedy już rozumiesz.
Widzisz przed sobą świat, który jest...inny niż ten, do którego jesteś
przyzwyczajony. Jest inny, niż ten na co dzień... Kolory są tutaj żywsze,
a ty sam czujesz się, wyraźniejszy...

Bardzo chciałabym Wam opisać miejsce, które zwróciło szczególną
moją uwagę. Nazywa się Christiania, znana także jako "Wolne Miasto
Christiania". Zasłynęło ono jako ośrodek ruchu hippisowskiego
i kultury alternatywnej. Jest to osiedle, którego mieszkańcy zyskali
legalny status niezależnej społeczności. Posiadają nawet swój
nieo cjalny "kodeks" praw, jak i agę! Co najbardziej wzbudziło we
mnie zdziwienie, jednak zarazem podziw, to to, że panuje tam
bezwzględny zakaz lmowania i robienia zdjęć miejscowym. Warto
także wiedzieć i pamiętać, o zasadzie "no running". Osoba, która biega,
może być postrzegana przez miejscowych jako złodziej lub policjant.

Właśnie znajduję się w Kopenhadze. Jest to miejsce, które bardzo mile
mnie zaskoczyło. Przepełnione naturą oraz ludźmi, którzy uśmiechają
się na każdym kroku. Parki, gdzie żyje mnóstwo zwierząt różnego
gatunku, morze oraz naprawę warte uwagi miejsca.

Dlaczego, według mnie, to tak wspaniałe i wyjątkowe miejsce?
Ponieważ pokazuje ono, że jeśli się czegoś bardzo chce, można to
osiągnąć. Nie ma rzeczy niemożliwych. Pewnie! Na niektóre trzeba
pracować bardziej, na inne mniej. Jednak zawsze należy być dobrej
myśli! Bardzo chciałabym polecić stolicę Danii każdemu. Bez wyjątku.
Jestem przekonana, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Osobiście, jak
na razie znalazłam Gdańsk, Kraków, Wenecję. Szukam dalej…
(Luiza Nędza)

Oczywiście istnieją ciemniejsze strony tej stolicy, jednak myślę, że
gdziekolwiek byśmy się nie wybrali, wszędzie tak jest. Co mogę
powiedzieć jeszcze o Kopenhadze? Jest to rejon, gdzie ludność bardzo
dba o swoje zdrowie oraz środowisko. Większość produktów to
produkty "BIO", a ludzie uczęszczają na siłownie nie tylko przez dwa
pierwsze miesiące roku. Od rana do późnego wieczoru ścieżki
w parkach są zdominowane przez biegających ludzi. Miasto to jest
również rajem dla rowerzystów. Ścieżki rowerowe są naprawdę
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KILKA SŁÓW
O BESKIDZKICH ROZBÓJNIKACH
Janosik to przeżytek. W Beskidzie Żywieckim mieliśmy takie gwiazdy zbójectwa, że
importowany słowacki harnaś mógłby im kierpce czyścić!

Przed rozbójniczą złotą erą
W górach i na leżącym nieco na północ od nich Śląsku nigdy nie było
przesadnie bezpiecznie. W przygranicznych warowniach często
rezydowali tzw. raubritterzy. Ten pochodzący z języka niemieckiego
termin oznaczał rycerzy, który oddawali się nie tylko służbie królowi,
lecz także okazjonalnie rozbojom. Ich działalność była prawdziwym
utrapieniem, co dobitnie zdaje się potwierdzać fakt, że król Kazimierz
Jagiellończyk w zamian za przegonienie grasujących po Żywiecczyźnie
braci Skrzyńskich był skłonny oddać komuś na własność zajmowaną
przez nich warownię. Tak też uczynił, a wynagrodzonym dobrodziejem
był Piotr Komorowski. W XVI wieku raubritterstwo zanikło, ale już
w kolejnym stuleciu zaczęła się prawdziwa „belle epoque” zbójectwa.

z Pilicy, zbójecki rajd pięćdziesięciu zbirów na Białą, kradzież 15 tys.
guldenów w Palczowicach i szeroko zakrojona obława na Klimczoka po
obydwu stronach biegnącej w górach polsko-austriackiej granicy.
Pomimo bardzo widowiskowej ucieczki przez tę samą granicę,
Klimczokowi nie udało się uniknąć śmierci. W 1697 r. został schwytany
i przewieziony do Krakowa. W czerwcu tego samego roku zawisł na
haku. W dziewiętnastym wieku nastąpił renesans legendy Mateusza
Klimczoka. Mniej więcej w połowie stulecia wzniesienie Goryczna
Skałka zostało nazwane Klimczok na jego cześć. Romantyzm kochał
takich jak on. Polskich Robin Hoodów, którzy nie uznawali żadnej
władzy nad sobą, a za najwyższy cel stawiali sobie odpłacenie się panom
na krzywdy ludu. Lecz nie każdy beskidzki rozbójnik pasował do tego
nad wyraz uładzonego stereotypu dobrego zbója. Jednym
z nieprzystających do tego wzoru był Jerzy Fiedor, zwany Proćpakiem.

Życie i śmierć Sobka Burego
W żywieckich aktach sądowych z 1624 r. można natra ć na postać
Sebastiana Burego. To samo nazwisko regularnie przewija się także
w „Dziejopisie żywieckim”. Wiadomo, że jako członek większej bandy
brał udział w co najmniej trzech napadach, ale niestety w dokumentach
brak wiarygodnych relacji o jego solowych hetmańskich wyczynach.
Czym więc wsławił się ten watażka, skoro nie osiągnięciami?
Towarzyszącym do grobowej deski czarnym humorem. Prowadzony na
śmierć ku uciesze pospólstwa dokuczał katowi. W trakcie nadziewania
go na hak rozbawiony krzyczał „Wio, Bury, do góry!”. Dobry nastrój nie
opuścił go nawet wtedy, gdy na jego oczach kaci poćwiartowali jego
kompanów. Bury kpił i dowcipkował przez większość krwawego
widowiska, ale ostatecznie umarł po cichu. Z jego ust nie padło nawet
słowo skruchy. Nie błagał też o litość. W zbiorowej pamięci zapisał się
nie tylko dzięki swojej nietuzinkowej śmierci. Ponoć gdzieś na Przełęczy
Kocierskiej do tej pory są ukryte łupy z jednego z jego napadów.

Od kłusownika do zbójnika
Jerzy Fiedor pochodził z Kamesznicy i do 1792 r. parał się
kłusownictwem. Zmienił branżę po pobycie w więzieniu w Nowym
Wiśniczu, gdzie tra ł za sprzedaż skóry z nie swojej krowy. Nie
odsiedział całego wyroku, bo zbiegł. Po ucieczce schronił się
w kamesznickich lasach, gdzie w niedługim czasie z sobie podobnych
ludzi złożył bandę. Pierwotnie zajmowali się kłusowaniem i handlem
wymiennym z pasterzami, a następnie, gdy zainteresowała się nimi straż
leśna, zaczęli napadać i rabować. Proćpak był powszechnie znany
z swojego okrucieństwa. Miał na sumieniu śmierć m. in. dwóch
kupców z Półgórza zabitych dla blachy, jedwabiu i ałunu, handlarza
płótnem i jego żony, bogatego gospodarza zamordowanego dla 400
złotych. Wsławił się napadem na plebanię w Zawoi, skąd z braku
pieniędzy ukradł głównie ubrania. W tym miejscu postać Proćpaka
znowu kłóci się ze stereotypem. Rozbójnik miał nie naprzykrzać się
klerowi i być pobożnym. Fiedorowi zaś nie robiło większej różnicy, czy
rabuje osobę świecką, czy duchowną. Działalność Proćpaka ściągnęła na
niego gniew austriackich organów ścigania, które postawiły sobie za
najwyższy cel jego aresztowanie i osądzenie. Zbójnikowi udało się, co
prawda,uniknąć schwytania podczas obławy w Rajczy, ale ostatecznie
tra ł za kraty, a następnie na szubienicę przez swoją nazbyt gadatliwą

Hrabia wychowany w chłopskiej chacie
Istnieje hipoteza, że jeden z najsłynniejszych beskidzkich rozbójników,
Mateusz Klimczok, był biologicznym synem władającego Bielskiem
hrabiego Sunnegha, który w wyniku działań okrutnej macochy został
wygnany. Najprawdopodobniej to wierutna bzdura, ale doskonale
wpisująca się w góralski folklor. Brednią nie jest natomiast ucieczka
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kochankę. Został stracony w rodzinnej Kamesznicy jako ostatni wielki
harnaś Beskidów Zachodnich. Jego śmierć jest symbolicznym końcem
zbójnictwa na Żywiecczyźnie.

cieszył się długo sukcesem. Schwytanego rozbójnika przewieziono do
obrabowanego Żywca, gdzie wpierw zdarto z niego pasy, później
pozbawiono rąk, by na końcu wbić go na pal.

Nieszczęścia chodzą parami, a nawet trójkami
O Martynie i Pawle Portaszach dowiadujemy się z dziejopisu
Komonieckiego. Wsławili się rabowaniem dworów i plebanii. Szczęście
odwróciło się od nich po porwaniu i zabójstwie Marcina Jaski,
urzędnika z Węgierskiej Górki. W ramach odwetu na zbójnikach
sprowadzono do Żywca czterdziestu żołnierzy, którzy odcięli Portaszów
od wspierających ich chłopów. W obliczu zagrożenia banda
rozpierzchła się po górach, a sam Martyn zawędrował aż na Węgry.
Jeszcze w tym samym roku wrócił jednak na Żywiecczyznę, gdzie
próbował ukryć się u żony jednego ze wspierających chłopów. Ta jednak
odmówiła mu schronienia w ramach zemsty za śmierć swoich bliskich
i dodatkowo powiadomiła innych poszkodowanych w wyniku represji
mieszkańców o obecności rozbójnika. Chłopi rzucili się za nim i jego
bratem w pogoń. Portaszów schwytano pod Wielką Raczą. Stamtąd
doprowadzono ich przed oblicze żywieckiego sądu. Skazano ich
oczywiście na śmierć, lecz zamiast od razu tradycyjnie powiesić obydwu
na hakach, Martyna najpierw obdzierano ze skóry, następnie ucięto mu
ręce i dopiero wtedy powieszono, a Pawła połamano kołem, by później,
tak samo jak brata, pozbawić ciągłości naskórka. Trudno doszukać się
jakichś pozytywów w historii braci Portaszów. Może poza jednym:
obydwaj nawrócili się przed śmiercią. Martyn nawet przekonał swojego
spowiednika, żeby zapisał jego i Pawła do Bractwa Różańcowego. Ale
gwałtowny zwrot w stronę Boga nie wybielił rozbójników. Nie sprawił,
że ludzie zapomnieli o rabunkach, porwaniu i śmierci Jaski oraz
późniejszych krzywdach ludu. Schyłek siedemnastego wieku to sądny
czas dla Żywca nie tylko z powodu działalności Portaszów. W 1695 r.
doszło do wybitnie zuchwałego, żeby nie powiedzieć wręcz bezczelnego
napadu na miasto. Kierował nim pochodzący z Szarego Tomasz Masny.
Choć sam skok był doskonale przygotowany i skuteczny, Masny nie

Co jest nie tak z Janosikiem?
Chociażby to, że Juraj Janosik nie zbójował na ziemiach polskich.
Legendarny dzisiaj rozbójnik pochodził z Terchowej na ówczesnych
Węgrzech. Zaczął rabować w 1711 r., a rok później został harnasiem.
Wraz ze swoją kompanią grasował po Orawie i Spiszu, zapuszczał się
nawet na Morawy i Śląsk, ale granicy Rzeczypospolitej nie przekroczył.
Zasięg działań i śmiałość Janosika zasługują na podziw, ale patrząc przez
pryzmat jego o ar można dojść do wniosku, że miał więcej wspólnego
z Jerzym Fiedorem niż Robin Hoodem. Napadał na urzędników
państwowych, handlarzy, ale też na chłopów, pasterzy, duchownych
i wszystkich innych, których przyzwoitość zabraniała okradać. Ponadto
zbójował tylko przez dwa lata, w tym jedynie rok na własny rachunek
i w tym czasie dwukrotnie tra ł do więzienia. Powieszono go na haku w
marcu 1713 r. Tyle o Janosiku mówi historia, a co powie nam legenda?
Legenda przedstawi nam bardzo pobożnego obrońcę uciśnionych,
człowieka obdarzonego wielkim sprytem i... magicznymi mocami. Taki
już urok ludowych opowieści, że fakty wymieszały się z wyobrażeniami
i powstał mit. Nawet jeśli sam Janosik nie przyszedł nigdy do
Rzeczypospolitej, to zrobiła to za niego właśnie jego legenda,
rozprzestrzeniając się po Pieninach i polskich Tatrach. Rozbójnika
ponadto unieśmiertelniła sztuka. Tak samo jak o Klimczoku
i Ondraszku pisano o nim poematy. Znalazł się na malowidłach
i drzeworytach. O Janosika upomniał się także lm. Mało kto nie
widział serialu w reżyserii Jerzego Passendorfera z Markiem Perepeczką
w roli Jury Janosika. Tylko mariaż z kinem i związane z tym doczesne
miejsce w popkulturze daje Janosikowi przewagę nad beskidzkimi
zbójnikami, bo w gruncie rzeczy za życia niczym szczególnym się nie
wyróżnił.
(Marta Duda)

REMIGIUSZ MRÓZ – „KASACJA”
Pierwsza pozycja z serii o parze prawników opowiada o przygodach doświadczonej prawniczki
Joanny Chyłki oraz praktykanta Kordiana „Zordona” Oryńskiego. „Kasacja” jest oparta na
prawdziwych wydarzeniach, zmienione zostały tylko niektóre wątki oraz imiona i nazwiska
postaci. Pierwsza część z serii o adwokackim duecie opowiada o sprawie oskarżonego o potrójne
zabójstwo Piotra Langera, który jak się potem okazało, podstępem wymigał się od kary
więzienia. Pracownicy szefa ma i, do której należał oskarżony, dyskretnie śledzili cały czas
Chyłkę i Zordona, pilnując każdego ich kroku.
Pewnego wieczoru, kiedy Oryński pracował do późna, szukając
dowodów do odwołania się od wyroku sądu, podczas drogi powrotnej
został brutalnie pobity i wywieziony poza miasto przez jednego
z pracowników ma osa; na jego nieszczęście był tego dnia pod
wpływem narkotyków, przez co ucierpiała jego wiarygodność, jak i całej
kancelarii. W szpitalu także był zastraszany przez lekarza, który był
zamieszany w sprawę, jednak porywcze i nerwowe zachowanie Zordona
w szpitalu było tłumaczone szokiem pourazowym. Po wyjściu ze
szpitala młody adwokat nie przyznawał się długo do tego, co się tak
naprawdę stało.

adwokacka para była bita, torturowana i podtapiana. Na szczęście
adwokatka przed wyjściem z knajpy poszła do toalety i włączyła
aplikację Endomondo, dzięki czemu, mimo zasłoniętych oczu podczas
drogi, mogła określić lokalizację, do której zostali przewiezieni,
a następnie przyjechać tam z powrotem z policją i nakazem
przeszukania posiadłości. Niestety później okazało się, że Langer, który
ostatecznie opuścił więzienie, był winny, a adwokaci byli wprowadzeni
w kozi róg.
Mimo tego, że w moim odczuciu wielokrotnie wątki są zbyt długie,
a akcja, która powinna być krótka, opisana jest w zbyt rozciągły sposób,
to uważam, że ta książka jest idealnym wyborem dla miłośników
kryminałów. Jest napisana w bardzo dobrym stylu i świetnym językiem.
Pan Remigiusz Mróz wykonał kawał dobrej roboty i z czystym
sumieniem mogę polecić tę pozycję.
(Joanna Kuczek)

Pewnego dnia, kiedy Joanna i Kordian pracowali nad kasacją, nagle
pojawił się pracownik ma osa Gorzum i próbował przekonać ich do
poprowadzenia sprawy tak, aby wyszło na korzyść ma i.
Niespodziewanie Chyłka chciała pojechać do szefa ma i. Na miejscu
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„KANAAN” W GALERII AKADEMICKIEJ

W Galerii Akademickiej ATH do końca czerwca można było oglądać wystawę malarstwa prof. Rafała Strenta, prezesa Związku Polskich
Artystów Plastyków. Prezentowane prace, wykonane w technice akrylowej i olejnej, przedstawiały intymne mikroświaty, oswojone wnętrza,
widziane z ciekawej perspektywy. Ważnym aspektem tych obrazów jest kolor. Profesor operuje intensywnymi, żywymi barwami, budzącymi
pozytywne, wręcz bajkowe skojarzenia. Do pozytywnych znaczeń odsyła też sam tytuł wystawy – „Kanaan”.
(R)
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Rafał Strent
Urodzony w 1943 roku w Łucku na Wołyniu. Studia na Wydziale
Malarstwa warszawskiej ASP. Dyplom w 1972 roku w pracowni prof.
Aleksandra Kobzdeja, aneks z gra ki artystycznej u prof. Haliny
Chrostowskiej. Przed zmianą ustroju – w macierzystej uczelni
przewodniczący NSZZ Solidarność. Potem w latach 1990 – 1996
dziekan Wydziału Gra ki.
Profesor zwyczajny aż do emerytury w 2013 r.
Od 2009 r. prowadzi pracownie gra ki warsztatowej, malarstwa
i rysunku w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania
w Warszawie (pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk). W pracy
zawodowej i społecznej pełnił wiele funkcji, m.in. przewodniczącego
Sekcji Sztuki Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, wiceprzewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego, członka
i eksperta Państwowej Komisji Akredytacyjnej, prezesa Zarządu
Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków, przewodniczącego
(obecnie wice-) a liowanej przy UNESCO Polskiej Sekcji AIAP
(międzynarodowe stowarzyszenie artystów plastyków), członka
Komisji Nagród Prezesa Rady Ministrów, członka kapituły Nagrody
im. C.K. Norwida etc.
Malarz, rysownik, gra k. Autor ok. 80 wystaw indywidualnych w kraju
i za granicą, uczestnik ok. 350 wystaw zbiorowych. Laureat
artystycznych nagród i wyróżnień, m.in. w Musée 2000 w Luksemburgu, Grand Prix Sztuki Współczesnej w Monte Carlo,
międzynarodowym Biennale Gra ki w Wiedniu etc. Odznaczony
Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i wieloma
nagrodami resortów edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego.
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WERNISAŻ DR HAB. MARII KORUSIEWICZ, PROF. ATH

Wystawa prac gra cznych dr hab. Marii Korusiewicz, prof. ATH
zatytułowana „Wielogłosy”, dała nowe spojrzenie kobiety na kobietę.
Artystka w klasycznych technikach akwaforty i akwatinty, wzbogaconych nierzadko kolorem, podrysowaniem kredką czy kolażem
przedstawiła przede wszystkim kobiece akty, ulotne i oniryczne ich
postaci i portrety, inspirowane sztuką japońską, malarstwem
Modiglianiego, Vermeera czy Rubensa. Jej rysunek jest precyzyjny,
akcentuje głównie formę dominantową postaci, ukazaną zazwyczaj
z niedopowiedzeniem bądź też z przerysowaniem, podkreślonym
ekspresyjną barwą czerwieni. Materia jej prac jest niezwykle bogata, co
świadczy o gruntownym przygotowaniu warsztatowym. Otwarcia
wystawy w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 dokonał JM Rektor
ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki. Wystawa była prezentowana do 20
maja 2019 roku.
(dr hab. Ernest Zawada, prof. ATH)
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WYSTAWA „2D+3D...”
Do 20 kwietnia w Galerii Akademickiej trwała wystawa pt. „2D+3D / Sławomir Śląski+Przemysław
Dudzik / Plakat+Ceramika”.

Rozmowa ze Sławomirem Śląskim.
– Plakat to Pana główne zainteresowanie?
Zajmuję się projektowaniem albumów, książek, wystaw i oczywiście
plakatów.

zać prof. Zamecznika. Wspólne dla ich twórczości jest operowanie literą
i formą zgeometryzowaną.
– W tych plakatach, które zaprezentowane zostały w naszej galerii,
też duże znaczenie ma litera. Projektuje Pan własne kroje pisma?
Tworzę czasem na własne potrzeby pojedyncze znaki, niekoniecznie
cały ciąg. Na przykład 9 – bliska formy spirali w plakacie odnośnie do
zespołu Zipnotics, którego muzyka, zgodnie z nazwą, ma być
hipnotyczna.

– Jak odniósłby Pan swoje projekty do tradycji Polskiej Szkoły
Plakatu?
Polska Szkoła Plakatu to jest takie trochę słowo wytrych, z którym nam
się kojarzy tylko i wyłącznie plakat malarski.
– Malarski, ale też operujący metaforą.
Też, oczywiście. Ale moje plakaty określiłbym sformułowaniem: mniej
znaczy więcej. W polskiej sztuce plakatu też był taki nurt, wywodzący
się z awangardy. Trzeba też pamiętać, że Polska Szkoła Plakatu to był
konkretny i jedyny czas w historii polskiego plakatu.

– Plakat to jest właściwie sztuka szukania jak najtrafniejszej syntezy
danego tematu czy zagadnienia.
Zgadza się i to jest właśnie najtrudniejsze czasami (śmiech). Tworzenie
plakatu dla mnie to jest bardziej proces intelektualny. Czasami pomysł
przychodzi szybko, a czasami ten proces trwa dłużej. A zlecenia często są
błyskawiczne, plakat też krótko żyje. Dlatego musi złapać oko,
przekazać pewne treści, ale nie być równocześnie opowieścią epicką.

– Ma Pan tam swoich mistrzów?
Tak, z tych, z którymi poznałem się bezpośrednio, mogę wymienić prof.
Władysława Plutę, prof. Iwańskiego. Sięgając głębiej, mógłbym wska-

(rozmawiała mgr Małgorzata Skrzypek)
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Rozmowa z Przemysławem Dudzikiem
– Prace, które prezentuje Pan w galerii, wykonane są w glinie?
Tak, to jest ceramika zaadaptowana do formy rzeźby. Bardzo
odpowiadają mi właściwości gliny, zarówno pod względem środków
wyrazu, ale też ze względu na to, co można dalej z nią zrobić.
– Pierwsze skojarzenie, patrząc na te prace, są raczej przytłaczające.
Fragmenty ludzkiego ciała poddane są trudnym doświadczeniom.
Włączając w to oczywiście próbę ognia, bo kilkaset stopni swoje robi.
Odbiór na pierwszy rzut oka jest jednak ukształtowany przez naszą
tradycję kulturową, która, bardzo słusznie, boi się bólu. Staramy się go
odrzucić, zanegować, ale jest przecież jakaś kwestia przemijania,
doświadczenia. Pamiętajmy, że właśnie doświadczenia powodują, że w
jakiś sposób ulegamy transformacji. Taka rzeźba przez swoją moc
wyrazu może nam coś powiedzieć i każdy przez swoje własne muzeum
wyobraźni dookreśla to znaczenie. Według mnie zadaniem tych prac
jest pokazanie, że pozytywne nie jest to wszystko, co jest słodkie i miłe,
że rzeczy, których nie postrzegamy jako ładne czy sympatyczne, też są
dla nas ważne, a być może wręcz ważniejsze.
– To jest właśnie ciekawe połączenie. Z jednej strony idealne,
proporcjonalne torsy, przywołujące rzeźbę klasyczną, ale są one
zderzone z elementem bardziej biologicznym, destrukcyjnym.
Wszystkie doświadczenia się w nas zapisują. Nie widać tego po nas,
raczej ma to wpływ na naszą psychikę. Jest to więc, mniej lub bardziej
udolna, próba zapisania naszej meta zycznej przestrzeni egzystencji.
(rozmawiała mgr Małgorzata Skrzypek)
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CHÓR ATH WYDAŁ NOWĄ PŁYTĘ
W październiku ubiegłego roku Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej, prowadzony przez dr.
hab. Jana Borowskiego, nagrywał materiał do nowej płyty. Choć o cjalna premiera jeszcze się nie
odbyła, ukazała się już pierwsza recenzja albumu „Requiem for the Living” Dana Forresta. Warto
zaznaczyć, że jest to pierwsza polska rejestracja tego utworu.

Nagrania odbyły się w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej w BielskuBiałej. W nagraniach udział wzięli soliści: Anna Ogińska, Wiktoria
Zawistowska-Tyliba i Rafał Majzner oraz zespół muzyczny w składzie:
Joanna Majcherczyk – wiolonczela, Magdalena Kania-Łakomik – et,
Jacek Kubik – obój, Wioletta Koralewska – waltornia, Wojciech Trefon
– harfa, Paweł Seligman – organy, Dariusz Bury – perkusja, Małgorzata
Koba – skrzypce i Sebastian Sojka – perkusja.

Forrest oparł na liturgicznych tekstach Requiem, w które wplatane są
autorskie wersy kompozytora. Otwarciem jest "Introit - Kyrie", po którym
następuje przejmujące i agresywne w swym przekazie "Vanitas Vanitatum".Ukojenie przynoszą niebiańskie dźwięki przepięknego "Agnus
Dei" i kończące utwór spokojne "Lux Aeterna". Obie części przedzielone są
eterycznym "Sanctus".
"Requiem for the Living" Dana Forresta to jedno z największych dotychczas
dzieł muzycznych XXI wieku. Przejmujący, natchniony i pełen pasji utwór
prowokuje rozważania dotyczące ludzkiej próżności i zatracania sensu
życia w pogodni za władzą i żądzą posiadania. Bardzo ważny przekaz
utworu przynosi też ulgę dla bólu, żalu i smutku bezwzględnie trawiącego
dziś ludzkość. Forrest odwołuje się do ponadczasowych wartości funkcjonujących poza materialną sferą bytu, oprawiając przekaz wzruszającymi
swym pięknem dźwiękami.

Wszystkim chórzystom, solistom, muzykom oraz dyrygentowi
serdecznie gratulujemy!
(R)
Recenzja
"Requiem for the Living" to utwór zamówiony w 2013 przez the Hickory
North Carolina Choral Society u nowojorskiego kompozytora Dana
Foresta. Dzieło w ciągu kilku zaledwie lat doczekało się olbrzymiej
popularności i niezliczonej ilości wykonań na całym świecie.

Na płycie wydanej nakładem wytwórni DUX znajdziemy pełne kunsztu
i zaangażowania wykonanie. Znakomici soliści, chór i orkiestra kameralna
z Bielska-Białej pod dyrekcją Jana Borowskiego, nie tylko perfekcyjnie
wykonali dzieło, ale w przekonujący, sugestywny i pełen pasji sposób
przekazali zamysł twórcy.

Pierwsza polska rejestracja tego utworu to nagranie Chóru Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i Orkiestry Kameralnej po
dyrekcją Jana Borowskiego ze znakomitymi solistami: Anną Ogińską
(sopran), Wiktorią Zawistowską (mezzosopran) i Rafałem Majznerem
(tenor).

Pierwsza polska rejestracja "Requiem dla Życia" Dana Forresta, to zdecydowanie jedna z najważniejszych pozycji fonogra cznych 2019 roku.

W przejmującym utworze twórca dokonał wielu zmian wobec powszechnie
znanej formuły tradycyjnej muzycznej mszy żałobnej, czyniąc z "Requiem
for the Living" dzieło innowacyjne i bezprecedensowe.

(Robert Ratajczak)
Źródło: https://longplayrecenzje.blogspot.com/2019/08/dan-forrestrequiem-for-living-2019.html

Ponad 40-minutowy utwór jest rodzajem transcendentalnej modlitwy
o pokój i wytchnienie dla zarówno żyjących, jak zmarłych. Dzieło swe
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PREMIERA AKADEMICKA
„WESELA”

Fot. Joanna Gałuszka

W środę 10 kwietnia na dużej scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej odbyła się premiera
akademicka „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Igora Gorzkowskiego.

Najsławniejsza sztuka o „przeklętych problemach Polaków” po raz
pierwszy została wystawiona 16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim
w Krakowie, wywołując skandal artystyczny i towarzyski. W BielskuBiałej „Wesele” zaprezentowano do tej pory tylko raz, w 1957 r. Po
trwającym dwie i pół godziny przedstawieniu, w którym świetnie
zagrali aktorzy bielskiej sceny, odbyła się dyskusja z udziałem reżysera,
którą poprowadził dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH, dziekan
Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH. W trakcie ożywionej
rozmowy, jaka wywiązała się między reżyserem, aktorami i publicznością, podjęto szereg ważnych tematów dotyczących zastosowanych

rozwiązań formalnych, gry aktorskiej, a przede wszystkim ideowego
przesłania bielskiego spektaklu (”Wesele” jako sztuka o „upiornym
oczekiwaniu na lepszą przyszłość narodu”, dramatyczna próba
zmagania się z wizerunkiem "Polski zdziecinniałej", czy ukazanie
realistycznego i psychologicznego wymiaru „zbiorowego portretu
Polaków”). Jedno jest pewne: „Wesele” w reżyserii Igora Gorzkowskiego
to sztuka niepospolita, świetnie zagrana, skłaniająca do re eksji, będąca
dziełem wybitnym, które koniecznie należy zobaczyć (i przemyśleć)!
(R)

TOMIK POEZJI KAZIMIERY ALBERTI
W ramach podziękowania za wykonanie pomnika Kazimiery Alberti i upowszechnianie jej
twórczości oraz działalności kulturalnej dr Jacek Proszyk przekazał Bibliotece Akademii
Techniczno-Humanistycznej tomik poezji autorstwa poetki pt. „Pochwała życia i śmierci”,
z 1930 roku.
Tomik został zakupiony przez bielskiego historyka na aukcji
antykwarycznej, z myślą o Bibliotece ATH, niedługo po odsłonięciu
pomnika Kazimiery Alberti na Skwerze Poetów, na terenie kampusu
ATH. Przypomnijmy, że pomnik wydrukowany techniką 3D, przy
użyciu polimerów, z dodatkiem grafenu, został odsłonięty w czerwcu
ubiegłego roku podczas Święta Uczelni. Wtedy też dr Jacek Proszyk
przybliżył słuchaczom postać Kazimiery Alberti – poetki, wybitnej
animatorki życia kulturalnego i literackiego – szczególnie jej
intensywną i bogatą działalność kulturalną, przypadającą na lata 30. XX
wieku w Białej Krakowskiej i Bielsku.

Teraz biblioteka wzbogaciła się o cenny dar. Przedwojenne publikacje
autorki, jak podkreśla dr Jacek Proszyk, są rzadkością tak w bibliotekach, jak i na rynku antykwarycznym. – Cieszę się, że ten egzemplarz z interesującą dedykacją z czasów II wojny światowej będzie w zbiorach Akademii – mówił J. Proszyk.
Podczas kilku miesięcy, od zakupu do momentu przekazania, tomik ze
względu na zły stan zachowania poddany był profesjonalnej
konserwacji.
(R)
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HAPPENING MUZYCZNO-MALARSKI
Od 28 do 30 czerwca br. na placu Ratuszowym w Bielsku-Białej odbywał się 15. Festiwal Miast
Partnerskich.

W tym roku to cykliczne wydarzenie połączone było z polskoamerykańskim festiwalem muzycznym Memphis In Poland, imprezą
Cała naprzód, czyli Ustka w Bielsku-Białej i Jarmarkiem
Rzemieślniczym. W ramach festiwalu odbył się również happening
muzyczno-malarski, podczas którego zaprezentowały się Wydział
Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska oraz Wydział

Humanistyczno-Społeczny. Podczas tego wydarzenia można było
podziwiać obrazy namalowane przez dr. hab. Ernesta Zawadę, prof.
ATH. Również pracownicy (dr inż. Iwona Gruszka oraz dr inż.
Katarzyna Kobiela-Mendrek) i studentki ww. wydziałów namalowały
przepiękne obrazy.
(R)
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