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ATH POMAGA
W akcję #ATHpomaga zaangażowały się różne wydziały Akademii
Techniczno-Humanistycznej: szyją maski, drukują części ochronne
dla pracowników służby zdrowia, pomagają też maturzystom
w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości.

MASKI DLA OIOM-ÓW
W walce z chorobą nie mogło zabraknąć pracowników
i studentów Wydziału Nauk
o Zdrowiu. Na prośbę pracowników Oddziałów Intensywnej
Opieki Medycznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej,
szpitala w Cieszynie oraz Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, Wydział Nauk
o Zdrowiu ATH zainicjował
akcję szycia masek oraz fartuchów chirurgicznych. Pierwsza
transza masek trafiła do Szpitala
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w piątek 27 marca, z kolei
cztery dni później potrzebne materiały medyczne przewieziono
do szpitali w Bystrej i Cieszynie,
łącznie 600 masek. Na początku kwietnia szpitale otrzymały
ok. 150 fartuchów chirurgicznych. Wsparcie będą otrzymywały również szpitale w Żywcu
i Wilkowicach.

DRUKOWANE
PRZY£BICE
Wydział Budowy Maszyn
i Informatyki ATH – przed
dekadą jeden z polskich pionierów druku 3D – obecnie
drukuje maski ochronne dla
pracowników medycznych. Jak
wyjaśniają pracownicy i studenci Wydziału, to ich wkład
w akcję „#ATHpomaga”.
Pracownicy Wydziału z pomocą studentów z Koła Naukowego „Inżynier XXI wieku”
włączyli się do walki przeciwko epidemii koronawirusa.
Rozpoczęli prace nad produkcją oraz dostarczeniem osłon
ochronnych dla pracowników
medycznych. Za pomocą drukarek 3D dostępnych na Wydziale produkowane są przyłbice.
Składają się z czterech części,
są łatwe w montażu oraz dezynfekcji. W przypadku osób bezpośrednio kontaktujących się

z pacjentem zmniejszają ryzyko zarażenia się drobnoustrojami. Dodatkowo drukowane
są również złączki filtrów stosowane w maskach 3M. Działania uczelni koordynowane są
w ramach ogólnopolskiej akcji
#drukarzedlaszpitali oraz #przyłbicawkoronie, w której biorą
udział firmy, uczelnie oraz pasjonaci druku 3D. Wydział bezpośrednio współpracuje z firmą
BlackFrog z Bielska-Białej.
Pierwsze setki sztuk zostały
już zmontowane i dostarczone
do kilku placówek oraz szpitali, przede wszystkim w regionie: Bielsku-Białej, Żywcu,
Cieszynie, Pszczynie, Kętach,
Jaworzu, ale też w miarę możliwości ATH wspiera szpitale
bardziej oddalone: w Katowicach, Zabrzu, a nawet w Warszawie. – Akcja cały czas trwa,
zgłaszają się kolejne osoby
i instytucje – wyjaśnia dr inż.
Jacek Rysiński z Wydziału
Budowy Maszyn i Informatyki ATH.

PROF. JAROSŁAW JANICKI,
Nasza akademicka społeczność z
dużym zaangażowaniem włączyła
się do pomocy przy ograniczaniu
skutków pandemii. Cieszę się, że
mogliśmy wykazać się zarówno pomysłowością i sprawną organizacją,
ale przede wszystkim różnorodnym
i rzeczywiście potrzebnym wsparciem udzielanym różnym grupom
społecznym naszego regionu.

Cały czas śledzimy rozwój sytuacji, każdy z naszych wydziałów
reaguje adekwatnie do niej. Toteż w nadchodzących tygodniach
i miesiącach z całą pewnością nie
zabraknie kolejnych inicjatyw,
bo trzeba pamiętać, że nawet po
zakończeniu stanu zagrożenia
pandemią będziemy jako społeczeństwo musieli radzić sobie z
zupełnie nową sytuacją. Udziału
naszej uczelni w tym procesie na
pewno nie zabraknie.

a następnie Gałczyńskiego.
Z dotychczasowymi nagraniami można zapoznać się na
Facebooku Banialuki.
Z kolei bezpłatne konwersacje on-line w językach
obcych to już samodzielna
inicjatywa studentów i pracowników Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH.

Dzięki niej wszyscy zainteresowani mają możliwość
sprawdzić swoje umiejętności praktycznego mówienia w wybranym języku, np.
angielskim, hiszpańskim czy
rosyjskim. Rozmowy odbywają się za pomocą komunikatora Skype, aby wziąć
w nich udział nie trzeba

rektor ATH:

wcześniej się rejestrować.
Trwają ok. 20-30 minut, codziennie uczestniczy w nich
kilka osób.
Projekt otwarty jest dla
wszystkich osób, które chcą
podszkolić swoją sprawność
językową lub dopiero zaczynają naukę, nie ma znaczenia
w jakim są wieku. Na swojej stronie Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH
udostępnia szczegółowy harmonogram oraz krótką instrukcję organizacyjną: www.whs.
ath.bielsko.pl. – Na czas świąt
robimy przerwę, ale zaraz potem ruszamy dalej – wyjaśnia
koordynator projektu dr Robert Pysz.
Zaś dziekan Marek
Bernacki we współpracy
z Regionalnym Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
udostępnił kilkanaście autorskich opracowań lektur, opublikowanych niegdyś w serii
„Przeczytaj przed maturą”.
Pozwalają one odświeżyć
znajomość ważnych książek,
dają też tropy interpretacyjne, na które zwracają uwagę
nauczyciele i egzaminatorzy
szkolni. Opracowania można
znaleźć na stronie WOM: polonista.wombb.edu.pl/strona-główna w zakładce „Lektury
– powtórka przed maturą”. (R)

MATURA
I KONWERSACJE

ZDJĘCIA: MAT. ATH I KOŁA NAUKOWEGO „INŻYNIER XXI WIEKU”

Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH wraz z bielskim Teatrem Lalek Banialuka
rozpoczęli cykl działań edukacyjnych pod tytułem „Banialuka. Lektury do matury”. Przez
dwa tygodnie uczniowie zapoznawali się z twórczością
Brunona Schulza, wkrótce
również Adama Mickiewicza
i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
Projekt ma na celu wesprzeć uczniów, w szczególności maturzystów, w radzeniu
sobie z nudą i odosobnieniem
oraz przygotować ich do zbliżających się egzaminów. Od
25 marca do 9 kwietnia na
stronie Facebooka Teatru aktorzy Banialuki czytali opowiadania ze zbioru „Sklepy
Cynamonowe” oraz „Sanatorium Pod Klepsydrą”. Prof.
ATH dr hab. Marek Bernacki, dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH,
przybliżył zaś maturzystom
sylwetkę pisarza i przeprowadził wykład będący wprowadzeniem do cyklu.
W podobny sposób poloniści z ATH chcą wesprzeć
Banialukę w czytaniu dla
maturzystów Mickiewicza,
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