Bielsko-Biała

przeżyjesz dwa razy więcej

experience twice as much
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Wiedeń

Dwa miasta – wiele kultur – tu przeżyjesz wszystko
podwójnie, a może nawet wielokrotnie.
Zapraszamy do środka, do wnętrza, by krajobraz
miasta stał się własny i bliski, także dla ciebie,
przybyszu. Zatrzymaj się na moście w centrum,
spójrz w wody rzeki Białej. Zatrzymaj się na dłużej.

Bratysława
budapeszt

Two cities with two distinct cultures, ways of thinking
and customs. Here you’ll experience everything at least
twice. We invite you to step into the heart of our city
and take a closer look at the cityscape. Stop for a while
on the bridge in the centre of town and look into the
waters of the Biala River. Stop for longer...

Okręgi i szlaki

Circles and Routes

Jeśli zatoczysz cyrklem okrąg na mapie Europy,
niemal w środku zobaczysz Bielsko-Białą.
Tu ludzie zawsze czuli się Europejczykami,
mieszkańcami serca świata. Jeśli zakreślisz
koło na planie miasta, znajdziesz w tym kręgu
wszystko – rozwijający się biznes, inwestycje
czyniące miasto jeszcze bardziej przyjazne
ludziom, kulturę i sport, współczesność
i tradycję, możliwości edukacyjne i tereny
do aktywnego wypoczynku.
Dziś, tak jak dawniej, miasto żyje na przecięciu
szlaków komunikacyjnych z południa na północ
i ze wschodu na zachód Europy. Na polsko-czesko-słowackim pograniczu. Zawsze razem,
a od ponad pół wieku jako jeden organizm
administracyjny.

If you draw a circle in the centre of Europe you will
see the city of Bielsko-Biala. People living here, occupying this space right in the heart of Europe have
always felt European. If you draw a circle in the heart
of this city, you will find everything here - business
developments and investments, culture, sport, educational and recreational facilities. This makes BielskoBiala a great and friendly place in which to live and
gives both a modern and traditional feel to the city.
Today, as in the past, the city is located on the intersection of great north - south and east - west trade
and communication routes. On the Polish – Czech –
Slovak border, Bielsko and Biala, originally two towns,
have been one administrative unit for more than
half a century.

Wybór jest prosty. Dzisiaj przyjemne lenistwo, wolny czas
– ciepły zefirek muska nagie ramiona. Zapach nagrzanej
łąki i brzęcząca cisza, z której wprost na ciebie wychodzi
sarna. Jutro pęd powierza na twarzy, żwir tryskający spod
kół. Sypiący się spod desek pióropusz śniegu, skrzący się
w słońcu. Pełny relaks.

Simple choices. Today a pleasant idleness, free time – the
warm breeze on your face, the smell of a sunny meadow
and solitude, broken only by the occasional glimpse
of a deer which decided to share this space with you.
Tomorrow the wind in your hair and the screech
of gravel under your wheels or fountains of shiny
snow spraying from your skis. Pure bliss!

Sielanka i adrenalina

Idyll and Adrenaline

Górskie powietrze i leśny aromat zapewniają
cenne ścieżki przyrodnicze wytyczone
w Dolinie Wapienicy czy Dolinie Gościnnej
i turystyczne szlaki zaczynające się w obrębie
miasta. Na szczyt Szyndzielni (1026 m n.p.m.)
można wyjechać kolejką gondolową, aby
podziwiać rozległą panoramę i zaznać
upragnionego spokoju lub ruszyć w Beskid
Śląski. Blisko stąd do sprzyjającego żeglarzom
Jeziora Żywieckiego, blisko na górę Żar – miejsca znanego dobrze lotniarzom i szybownikom. Tu można
poczuć, że się żyje. Miłośnicy sportów zimowych
mogą pojeździć na nartach i snowboardach na przygotowanych stokach w samym mieście lub w pobliskim Szczyrku czy Wiśle.

Mountain air and forest aromas are guaranteed on
the special walking routes in the Wapienica or Goscinna Valleys. All of the routes start within the city
boundaries. If you want to relax, you can take a
cable car to the peak of Szyndzielnia Mountain (1026
metres above sea level) and delight in wonderful
mountain views. If you like a bit more of a challenge,
you can go hiking or mountain biking in the Beskidy
Mountains. You are also close to Lake Zywiec, popular
for sailing and to the Zar Mountain a location well
known for gliding and paragliding. Here you can feel
alive. If you love winter sports, you can ski to your
heart’s content on the city’s ski slopes
or in the nearby towns of Szczyrk or Wisla.

Poczta, gazownia, elektrownia, miejskie tramwaje, kasa
oszczędności: pokój i dobrobyt. Symbolizująca je para
– bogini Eirene i trzymający róg obfitości Plutos – spoglądają z bielskiego ratusza od ponad wieku.

Peace and prosperity. The Post Office, the gas works, the
power station, the city trams and the banks. For over
a century the statues of the two gods, Eirene, symbolising peace and Pluto with a horn of plenty have watched
over the city from the top of the town hall.

Fasady i wnętrza

Facades and Interiors

Bielski Zamek Sułkowskich lekko góruje nad
starym miastem. Zachowany średniowieczny
układ otaczają XVII i XVIII-wieczne
kamieniczki. Urokliwymi Podcieniami można
zejść do najstarszej, barokowej kamienicy
Kałuży. Z Hotelu „Prezydent”, dawnego
reprezentacyjnego Hotelu „Cesarskiego”, blisko
do dworca kolejowego z 1890 r. z oryginalną
polichromią w głównym holu. Architektura
przemysłowa „Śląskiego Manchesteru”
to swoiste piękno rzeczowej prostoty.
Tę włókienniczą przeszłość zatrzymały na
moment wnętrza drewnianego Domu Tkacza –
oddziału Muzeum Techniki i Włókiennictwa.
O ślady minionych dni miasto dba, prowadząc
rewitalizację starówki, łącząc stare z nowym:
dawne budowle dostają drugą szansę
i spełniają nowe funkcje.

Towering above the Old City in Bielsko is the
Sulkowski Castle. The original medieval city centre
is surrounded by colourful tenement houses built in
17th and 18th centuries. Descend through charming
arcades you reach the oldest baroque house,“Kaluza”.
It is only a short walk from the President Hotel (the
old Imperial Hotel) to the railway station built in
1890. In its main hall you can still see the original
murals. The industrial architecture of this “Silesian
Manchester” is characterised by simplistic beauty.
Textile production heritage can be admired inside the
wooden Dom Tkacza (The Weavers House), now
a museum of technology and textile industry. The
city preserves its heritage by the regeneration of the
old town centre and renovation of old buildings
to enable them to be reused.

Jak to wybornie smakuje: złocenia i witraże, kolej
cesarska i drzwi do średniowiecznej zakrystii.
W odnowionych domkach sukienników mieszkania
i adwokackie kancelarie, w dawnej fabryce Molendy –
dom handlowy, w papierni Fiałkowskiego –
„Fabryka rozrywki”. Ludzie zawsze żyli tu aktywnie.
I kochali swoje miasto.

Taste: gilded decor and stained-glass windows, imperial
railways and doors to the medieval sacristy. Flats and law
firms in the renovated textile workers houses, a shopping
centre in the old Molenda factory and an entertainment
venue in the Fialkowski paper mill. People have always
been active here and always loved their city.

Fasady i wnętrza

Facades and Interiors

Polichromia drewnianego kościółka św. Barbary,
malowidła katedry św. Mikołaja, której wieża przypomina wenecką Campanillę. Wspaniała sala redutowa,
secesyjny westybul dawnego „Hotelu pod Orłem”
i malowana teatralna kurtyna Rottonary, ustępująca
pierwszeństwa jedynie krakowskiej kurtynie
Siemiradzkiego. Tropem secesji wiodą mieszczańskie
kamieniczki Białej, z najsłynniejszą – Pod Żabami
– i Bielska: przy ulicach Barlickiego, 3 Maja,
Mickiewicza. Zasypują przechodniów girlandami
kwiatów, prowokują dekoracyjnie wygiętą stolarką,
zapraszają do wnętrz, kryjących ścienne malowidła
i frymuśne balustrady.

There are wall paintings in the wooden church of St.
Barbara and paintings in the cathedral of St. Nicholas
which has a tower resembling the Campanille in Venice. There is a wonderful Art Nouveau style vestibule
of the old Hotel Pod Orlem and the theatre curtain
painted by Francesco Angelo Rottonary is only surpassed in splendour by the Siemiradzki curtain
in Cracow. There are Art Nouveau town houses on
Barlicki Street, 3rd of May Street and Mickiewicz
street. The most famous of them is Pod Zabami
(under the frogs). The attention of passer-by’s is
attracted to the displays of garlands of flowers and
elegantly carved woodwork, tempting them to look
inside at the wall paintings and fine ornate balustrades hiding there.

Rytm ulic, rytm kamienic. Klucze od dawnego
mieszkania koło Hotelu pod Orłem. Pożółkłe
zdjęcie, koniecznie w kapeluszu i rękawiczkach,
przed teatrem. Ulice wabią toczącą się w ich
obrębie historią, nawet jeśli składają się na nią
zwykłe historie zwyczajnych ludzi.

Street rhythms, house rhythms. Keys to the old apartment next to the Pod Orlem Hotel. Old photographs
of people in hats and gloves, in front of the theatre.
Streets brimming with history, even if the history
is of the lives of ordinary people.

Dziedzictwo i ślady

Heritage and Architecture

Wielokulturowej, wieloetnicznej
i wieloreligijnej tradycji 180-tysięczne
dwumiasto zawdzięcza różnorodność duchową
i materialną. Wędrówka po śladach przeszłości
wiedzie od pozostałości średniowiecznego
grodziska, przez najstarszy gotycki kościół
rzymskokatolicki św. Stanisława i barokowy
kościół Opatrzności Bożej, po zabytki tzw.
ewangelickiego Syjonu z jedynym w Polsce
pomnikiem Marcina Lutra. Równoległy szlak to
zabytkowe cmentarze, a wśród nich jedyny ocalały
cmentarz żydowski z domem przedpogrzebowym.
Dawna siedziba gminy żydowskiej sąsiaduje z domem Karola Korna, architekta i budowniczego, pod
okiem którego powstały znamienite gmachy
użyteczności publicznej.

This city of 180 000 people owes its rich material and
spiritual variety to a diverse multi-cultural and multiethnic tradition. Tracing the past will take you to the
remains of an early medieval settlement, to the oldest
Roman Catholic church of St. Stanislaw, built in
a gothic style, to the church of God’s Providence built
in baroque style, to the only statue of Martin Luther
in Poland by the protestant church, to the ancient
cemetery nearby and to the Jewish cemetery and funeral house. The old Jewish community centre
is almost next door to the house of Karol Korn,
an architect and builder who supervised
construction of many outstanding public
buildings in the city.

Gest. Wieloznaczny, pusty, zwodniczy gest. Mowa ciała.
Prosta, klarowna. Ale też wykrętna, ona też zwodzi. Jej
odbicie, zatrzymanie w kadrze. Na taśmie magnetycznej
i płótnie. Człowiek w „teatrze życia codziennego”? Tu
doznajesz emocji podwójnie: jesteś widzem i aktorem
spektaklu, któremu na imię życie.

Gesture. Ambiguous, empty, deceptive gesture. Body
language. Simple and straightforward, but also deceptive
and unclear. It’s a reflection, an image. On magnetic tape
and canvas. People in a theatre of daily life? Here you
experience emotions with double impact: you are
a member of the audience and an actor in the
performance which is called life.

Akty i Takty

Performance and Art

Rodzinne miasto Reksia oraz Bolka i Lolka –
postaci z kreskówek Studia Filmów Rysunkowych
to znaczący ośrodek kulturalny. Licząca się w kraju
Galeria BWA, organizująca szeroko komentowane wystawy sztuki współczesnej, organizowany co dwa lata
Foto Art Festiwal, artyści różnych nurtów muzycznych koncertujący w Bielskim Centrum Kultury
– aż trudno wybrać. Do tego dwie sceny teatralne.
Teatr Polski, gdzie w gmachu wiedeńskiego kroju
kuszą awangardowe spektakle, podczas których
widz podąża za aktorami, poznając przy okazji
poddane renowacji i modernizacji wnętrze.
Renomowany Teatr Lalek „Banialuka” zaprasza
dzieci i dorosłych na zniewalające plastyką
widowiska o ważnych problemach
współczesności.

Bielsko’s Animated Films Studio created Reksio as well
as Bolek and Lolek, the heroes of cartoon film series.
The city is a major cultural centre. The well known
BWA Gallery organises widely acclaimed modern art
exhibitions. The photography gallery organises the
bi-annual Foto Art Festival. There are a variety of
musical concerts in the Bielskie Cultural Centre (BCK).
Add to that two theatres: the Teatr Polski, in a grand
renovated Viennese style building, where you will be
tempted by modern, avantgarde performances; and
the Banialuka Puppet Theatre which gives wonderful
visual performances for children and adults and deals
with important modern issues.

Dzień, weekend, tydzień lub dłużej – pozwól się zainspirować. Miasto czeka na
odkrycie przez ciebie i przez cały rok proponuje ciągle coś nowego. Niepowtarzalną
atmosferę, niezwykłe miejsca i wydarzenia. Pozwól sobie na czas wolny, na
przyjemności i gastronomiczne odkrycia w regionalnych karczmach. Podwójnie
intensywny czas sprawi, że będziesz tu powracać.

Day, weekend, week or more – let yourself be inspired. The city is waiting to be discovered by you and, throughout the year, offers something new. There are unique atmospheres,
extraordinary places and events. Enjoy your free time; revel in the gastronomic pleasures of
the regional inns and restaurants. Your busy itinerary here will make you want to come back
time and time again.

O każdej porze roku w mieście jest interesująco.
Gdy za oknem zadymka lub szaruga, temperaturę
podnoszą koncerty znakomitości jazzu podczas festiwali: Bielskiej Jazzowej Jesieni i Bielskiej Zadymki Jazzowej. Światowej sławy klasycy wznoszą batutę nad
partyturami prawykonań podczas Festiwalu Kompozytorów Polskich. Na zabytkowych instrumentach
i w sakralnych wnętrzach rozbrzmieają Międzynarodowy Festiwal Muzyki J.S. Bacha i Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu. Co dwa
lata, wiosną, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej skupia artystów lalkarzy z całego świata, grających w tradycyjnych technikach, jak i sięgających po
multimedia w poszukiwaniu artystycznego wyrazu,
a plenerowe widowiska dostępne są dla każdego
przechodnia. Lato to czas folkloru w regionalnym
i światowym wydaniu.

The city is interesting at any time of the year. When
there is a snow storm or rain outside, the temperature
is raised by concerts by world famous jazz musicians
during festivals: Bielsko Jazz Jesien and Bielsko Jazz Zadymka. Lovers of classical music will enjoy the festival
of Polish composers. Sacred interiors and music played
on historical instruments are the essential ingredients
of the International J.S. Bach Festival and the International Festival of Religious Music. Every two years the
International Festival of Puppetry Art draws the best
puppeteers from all over the world, performing with
unique traditional techniques as well as using multimedia in their quest for artistic excellence and outdoor
events are accessible to all. Summer is a time of folklore
events with regional and world dimensions.

Akty i Takty

Sight and Sound

– Przejmujący dźwięk trąbki przenika do szpiku
kości. Ciepły śpiew saksofonu otula duszę.
Poddać się fali nieprzewidywalnych dźwięków, jak wtedy
pierwszy raz u wujka, gdy miałam dziesięć lat. To był jazz.
– Ja też mam wspomnienie: sala wibruje pozytywnymi
emocjami, unosi się szept: Górecki, Penderecki.
W Bielsku zobaczyłem ich dwóch na raz, na żywo.

– The shrill sound of the trumpet which you can feel
in every bone in your body. The saxophone’s warm
singing envelopes your soul. I surrender myself to a wave
of unforeseeable sounds, just like the first time at my
uncle’s, when I was ten. That was jazz – these are my
memories too: the room vibrates with positive emotions,
there is a whisper: Górecki, Penderecki. In Bielsko I saw
them both at the same time, live.

Festyny, pikniki, jarmarki – atrakcyjne imprezy plenerowe przyciągają tych, którzy szukają wytchnienia od
szarej codzienności. Dni Bielska-Białej obfitują w wydarzenia, organizatorzy Festiwalu Miast Partnerskich
prześcigają się w pomysłach. Urodą zaleca się Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych, gromadząc
miłośników motoryzacji z kraju i zagranicy, a Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych Operacja
Południe, największa w Polsce taka parada, to także
oczekiwane inscenizowane pokazy walk i sceny
batalistyczne. Inne klimaty i ciekawostki przynosi
Jarmark Świętojański, nawiązujący do tradycji średniowiecznego grodu. Wrześniowy Piknik Lotniczy
porywa gracją podniebnych ewolucji, cieszy oczy
linią prezentowanych maszyn i szybowców.

Festivals, picnics, fairs – fun filled outdoor events attract those looking for an escape from the daily grind.
Bielsko-Biala Days and the Festival of Partner Cities are
filled with exciting events as the organisers compete
with each other’s different ideas. Polish and foreign
motoring fans flock to the Beskidy Historical Car Race
and the International Gathering of Military Vehicles
(Operation South) which is the biggest parade and
battle re-enactment of its kind in Poland. In a different mood the midsummer fair recreates the tradition
of the old medieval town. The summer festivities
end with the “Air Picnic” in September, with wonderful display of sky acrobatics and the graceful lines of
planes and gliders.

Klimaty i fantazje

Moods and Fantasies

– Chodźmy gdzieś, gdzie jest inaczej! Tam, gdzie
rycerskie walki i błazeńskie igrce, gdzie gentleman
w muszce z gracją otwiera drzwiczki kabrioletu
wytwornej damie. A może wolisz umorusane błotem
gąsienice, męskie decyzje strategiczne i przyjemne
zmęczenie po walce? Jeśli szukasz rozrywki, dobrze
trafiłeś. W tym podwójnym/jednym mieście możesz
przenieść się w równoległe światy.

– Let’s go somewhere else today, somewhere different! –
She said. – Where the knights fight and the clowns play,
where a gentleman with a bow tie gracefully opens a car
door of an elegant limousine for an even more elegant
lady... Or maybe you prefer the muddy tank tracks and
manly strategic decisions followed by a nice feeling of
tiredness? If you are looking for fun then this is the right
place. In this twin city you can be in parallel worlds.

Parasolki, parasolki – śpiewała bielszczanka Maria
Koterbska. Parasolki kawiarnianych ogródków
przy 11 Listopada zapraszają, aby usiąść i pijąc
kawę przy reprezentacyjnym deptaku obserwować
tętniące życiem miasto. Jego puls wyznaczają spieszący do domów i do pracy przechodnie, spacerujący
odrestaurowaną starówką turyści, zmierzający na
zakupy w Centrum Handlowym Sfera. Miejski gwar,
letni wiatr, słońce ślizgające się po dachach, promienie zaglądające w urokliwe zaułki.

Umbrellas, umbrellas – sang Maria Koterbska, a proud
citizen of Bielsko-Biala. Umbrellas in cafes and restaurants on 11 Listopada (11 November) Street invite
you to just sit down and relax at this fashionable
location, sip your coffee and watch this lively city.
Its rhythm is set by those hurrying to their homes
and work, by tourists strolling through the renovated
Old Quarter or shoppers on their way to the SFERA
shopping centre. City noise, summer breeze. Sunrays
play on the rooftops and light charming cul de sacs.

Stolice i stoliki

Cities and Coffees

Czekając na Annę patrzyłem na słoneczną perspektywę
uroczych kamieniczek... Mały Wiedeń, mały Berlin..? A może
tamte stolice to... Duże Bielsko, Wielka Biała... - Dzień dobry!
- wyrwał mnie z zamyślenia głos Anny - Kocham to miasto, jest
najpiękniejsze na świecie! - rozpromieniona usiadła przy stoliku
- Wybacz te kilka minut, ale nie potrafiłam sobie odmówić
przyjemności spaceru! - Rozumiem... - niespodziewanie jej
słowa potwierdziły moją dopiero co wysnutą teorię - Czego
się napijesz? - zapytałem - Kawa po wiedeńsku... albo nie,
podwójna biała!

I was waiting for Anna and looking at the colourful, charming
and sunny houses of the Old Town. Small Vienna, small Berlin?
Maybe those cities are... Big Bielsko, Huge Biala? – Good Morning! – Anna’s voice broke my contemplation – I love this city,
it’s the most beautiful place in the world! – She sat down at the
table with a radiant smile on her face. – Please forgive me for
being a few minutes late but I just couldn’t resist the pleasure
of taking a stroll. – I understand. – Suddenly her words confirmed my fresh theory. – What would you like to drink?
– I asked. – Viennese coffee... or wait, double latte!

Wizerunek nowoczesnego miasta, zaliczanego do
czołówki pod względem potencjału rozwojowego,
utrwalają kolejne inwestycje. Największą w dziejach
i niezwykle ważną społecznie inwestycją drogową
była budowa obwodnicy zachodniej. Systematyczna
modernizacja dróg i dogodne połączenia autobusowe
z wieloma miejscowościami w regionie i za granicą
zachęcają do odwiedzin. Powstają nowe miejsca parkingowe, obiekty sportowe, gruntownie zmodernizowano gmachy instytucji kultury. Dbałość o lepsze
warunki pracy i wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego owocuje przedsięwzięciami w tych
dziedzinach, ujętymi w wieloletnim planie inwestycyjnym. Na tempo rozwoju miasta wpływa umiejętne wykorzystanie europejskich funduszy.

The image of a thoroughly modern city, which is up
there with the best when it comes to growth potential, is further strengthened by new business investments and developments. Continuing road improvements and excellent bus and coach connections with
other cities in the region and abroad are an incentive
for a trip to the twin city. New parking places and
sports facilities are constantly being built. Buildings
housing cultural institutions have been thoroughly
modernised. Thanks to concentrating on better work
conditions, more enjoyable free time, better health
care and public safety facilities, many new developments are currently under way and more are scheduled in our long term investment plan. Thanks to the
intelligent and competent use of funds provided by
the European Union, the speed of city growth
and development is really excellent.

Zmiany i rozwój

Changes and Movement

Palce na klawiaturze, wzrok wpatrzony w monitor.
Sylwetka pochylona nad deską kreślarską, ręka pewnie kreśląca linie. Nośność, przepustowość, kubatura.
Precyzja i dokładność. Żyć bezpiecznie i wygodnie – więc
śmiałe plany: wielopoziomowy parking, kryte lodowisko,
monitoring. – Zobacz, powiedziała Anna, ciągnąc mnie
do okna – w parku montują nowe huśtawki.

Fingers on the keyboard, eyes focused on the computer
monitor. An architect working on his drawing board,
with his pencil in hand, making bold strokes on the
paper. Load-bearing capacity, durability, volume. Precision and thoroughness. To live safely and comfortably –
hence bold plans: multi-storey parking, fully covered ice
rink, monitoring. – Look – said Anna, taking me to the
window – they are building new swings in the park.

Otaczające miasto góry sprzyjają zawodnikom
sportów zimowych. Podmiejskim terenem spacerowym są okolice lotniska Aeroklubu Bielsko-Bialskiego, na którym trenuje mistrz świata w szybownictwie
w klasie „klub” Sebastian Kawa. Stąd pochodzi mistrzyni Polski w palarotniarstwie. Tu, na ich własnym
parkiecie, można w akcji zobaczyć „Stalówki” –
mistrzynie Polski i zdobywczynie Pucharu Polski
– siatkarki BKS „Stal”. Obiekty sportowe miasta
służą prestiżowym zawodom, jak Beskidian Athletic.
Odbywają się tu uznane masowe imprezy, jak Bieg
Fiata czy Rodzinny Rajd Rowerowy. Na miejskich Błoniach poszaleć mogą skaterzy. Na odważnych czeka
park linowy i całoroczny tor saneczkowy. Ochłodę
dają miejskie kąpieliska i kryte pływalnie.

The mountains that surround the city make it an
ideal place for winter sports. Great walking terrain
surrounds Bielsko-Biala’s Flying Club where Sebastian Kawa the gliding world champion trained, as
did the Polish paragliding champion. You can watch
the Polish volleyball championship team, BKS, play
at their club. Sports facilities in the city are used for
such prestigious events such as the Beskidian Athletic.
There are also popular community sports events such
as the Fiat Race or The Family Bicycle Race. On the
city’s green fields known as Blonie, skaters can really
show their skills and a special rope climbing park
awaits true adventurers. Excitement is also provided
by the sledging track, which is open all year round.
There are swimming pools where you can always
cool off.

Sekundy i szusy

Seconds and Races

Sława i chwała, ból i łzy. Wysiłek, przyspieszone
tętno. Antyczne piękno zawodników. Obserwuj
zakrojone z rozmachem zawody. Szkoda, że państwo
tego nie widzą... I uwaga – jest! Gol! Set! Meta!
Biegnij. Wsiądź na rower. Jadąc przygotowaną trasą,
podmiejską ścieżką, wygraj z samym sobą.

Fame and glory, pain and tears. Exertion, quick pulse.
Classic beauty of the competitors. Large scale, grand
event. Watch and support. It’s a shame you can’t see
that... And – Yes! Goal! Set! Finish! Run. Get on a bike.
Riding on a well prepared track. Excel yourself.

Juwenalia, wymiany w ramach programów unijnych,
samorząd studencki – nie trzeba wyjeżdżać, tu można
ciekawie żyć. Połowa studentów miasta, które wyrasta na znaczący ośrodek akademicki, pobiera nauki
w państwowej Akademii Techniczno-Humanistycznej. Kilka niepublicznych uczelni licencjackich kształci w poszukiwanych i dających szanse zawodowego
rozwoju kierunkach, jak: informatyka i zarządzanie,
administracja, bankowość i inne. Jakość uczelni
potwierdza znakomita kadra naukowa oraz wysokie
miejsca w ogólnopolskich rankingach. Różne możliwości spędzania wolnego czasu oferuje m.in. Miejski
Dom Kultury czy Centrum Wychowania Estetycznego. Młodzi mogą zaangażować się w wolontariat albo
spoglądać na rekonstrukcję budynku Miejskiej Wagi
siedząc z przyjaciółmi na tarasie klubu „Waga”.
To także studenckie życie.

„Juwenalia” – the student festival, student exchange
programmes, the student council – you don’t have
to leave the city to lead an active and interesting
life. Bielsko-Biala is steadily becoming an important
academic centre. Half of the student population
study at the state university. A few private schools
and colleges lead the way in various courses such as:
information technology, management and business
studies, administration and banking. The quality of
city schools is not only confirmed by the high calibre
teaching staff but also by top places gained in various Polish educational rankings. In the city there are
many different ways for young people to spend their
free time: in culture centres, they can volunteer for
various projects or meet their friends in clubs and
pubs. This is all part of student life.

Młodość i jakość

Youth and Quality

Jesteśmy zdeterminowani. Wykorzystamy drzemiący
w nas ogromny potencjał oraz wiedzę, kompetencje
i doświadczenie naszych mistrzów. Otwarci na
współpracę z każdym, kto uważa, że są rzeczy, które
warto zrobić dla wspólnego dobra, chcemy
zainwestować w siebie. Tu będzie nasza przyszłość.

Determination. We use our huge learning potential as
well as knowledge, competence and experience of our
mentors. We are open to cooperation with anybody who
believes that certain things can be done for the common
good, we want to invest in ourselves. This is where we
want to create our future.
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