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Spis treœci

Szanowni Pañstwo,

O Politechnice mówi³o siê sporo przez ostatnie mie-
si¹ce. Du¿ym rozg³osem cieszy³a siê sprawa hali wi-
dowiskowo-sportowej. Dyskusje nad realizacj¹ inwe-
stycji, a tak¿e plany jej dalszej budowy mia³y silne
reperkusje w lokalnych mediach i wewn¹trz œrodo-
wiska akademickiego. Kontrowersyjne fakty zawsze
s¹ ulubieñcem mediów. Sprawy pozytywne czêsto
stoj¹ w cieniu.

W miêdzyczasie Politechnikê odwiedzi³y setki bia³o-
stockich licealistów i uczniów techników. Okazj¹ by³y
liczne akcje promocyjne Uczelni, Dni Przedsiêbior-
czoœci i Dni Otwarte, które mia³y na celu prezenta-
cjê Politechniki z jak najlepszej strony i zachêcenie
do wybrania siê na studia. Nasz¹ Uczelniê odwiedzi³
te¿ Wiceminister Edukacji i Nauki, prof. Krzysztof
Kurzyd³owski, który mówi³ o finansowaniu nauki
w nowych realiach Unii Europejskiej.

W maju ma miejsce IV Podlaski Festiwal Nauki i Sztu-
ki, tygodniowe œwiêto nauki, promocja osi¹gniêæ na-
szych naukowców. Jest to wydarzenie wa¿ne, inte-
gruj¹ce i aktywizuj¹ce 12 uczelni z Bia³egostoku
i regionu. Politechnika pe³ni rolê koordynatora tego-
rocznej edycji, która zak³ada przygotowanie 240 im-
prez przeznaczonych dla m³odych ludzi ciekawych
œwiata, pasjonuj¹cych siê nauk¹. Miejmy nadziejê,
¿e bêd¹ zadowoleni z otwarcia siê uczelni na ich za-
interesowania. I to Festiwalowi w³aœnie bêdzie po-
œwiêcony kolejny numer „¯ycia Politechniki”.

Zapraszamy do wspó³pracy przy tworzeniu kolejnych
numerów pisma.

Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz,
Rzecznik Prasowy PB
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Z ¯YCIA UCZELNI

REKTOR O KONDYCJI POLITECHNIKI BIA£OSTOCKIEJ
struktury, wszyscy pracownicy Uczelni mogliby byæ zali-
czeni do minimum kadrowego jakiegokolwiek kierunku
studiów prowadzonych na Politechnice, w zale¿noœci
od reprezentowanej dyscypliny i specjalnoœci naukowej.
Równie¿ wszystkie istniej¹ce na Politechnice laboratoria
mog³yby byæ wykazane jako s³u¿¹ce kszta³ceniu na do-
wolnym kierunku studiów. Pozwoli³oby to na bardziej ela-
styczne reagowanie na wszelkie zmiany w zatrudnieniu
oraz skupienie œrodków na wyposa¿enie kluczowych,
z punktu widzenia kszta³cenia studentów, laboratoriów.
Zniknê³aby wówczas potrzeba powielania takich samych
b¹dŸ podobnych baz naukowo-dydaktycznych.
Proszê zauwa¿yæ, ¿e we wszelkich rankingach uczelni,
miejsca poszczególnych kierunków studiów ustalane s¹
w³aœnie na podstawie posiadanych zasobów m.in. kadro-
wych i laboratoryjnych. W wypadku proponowanej struk-
tury, zasoby PB mog³yby byæ zwielokrotnione, co niew¹t-
pliwie bardzo korzystnie wp³ynê³oby na nasz¹ pozycjê
w rankingach, a tym samym – na wizerunek spo³eczny.
Projektowane zmiany by³yby niezwykle korzystne dla stu-
dentów. Stworzy³yby bowiem podstawy do wiêkszej ela-
stycznoœci i interdyscyplinarnoœci studiów, umo¿liwi³y-
by studentom dostêp do wiêkszoœci zasobów laborato-
ryjnych Uczelni, u³atwiaj¹c przemieszczanie siê miêdzy
kierunkami studiów. Jest to czynnik zdecydowanie s³u-
¿¹cy integracji Uczelni, przeciwdzia³aj¹cy jej atomizacji.
Pozytywnym wzorcem w tym wzglêdzie jest SGH w War-
szawie, gdzie ju¿ dawno przyjêto tak¹ strukturê organiza-
cyjn¹. Sta³o siê to wielkim atutem tej uczelni i dzisiaj mo¿-
liwoœæ powrotu do dawnej struktury traktowana jest jako
zagro¿enie.
Proponowana zmiana wp³ynê³aby tak¿e korzystnie na ka-
tegoriê naukow¹ Politechniki. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem
Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania i rozliczania œrodków finansowych na naukê,
dla jednostki naukowej utworzonej w wyniku po³¹czenia
innych jednostek tego typu, ustala siê kategoriê najwy¿sz¹
z ustalonych dla jednostek podlegaj¹cych ³¹czeniu. Przy-
jêcie proponowanych przeze mnie rozwi¹zañ, zapewni-
³oby Politechnice wysok¹, drug¹ kategoriê naukow¹.
Jednoczeœnie pragnê podkreœliæ, ¿e proponowane zmia-
ny nie prowadzi³yby do likwidacji wydzia³ów oraz
w ¿aden istotny sposób nie narusza³yby ich samodziel-
noœci i autonomii. Z punktu widzenia wiêkszoœci pra-
cowników, by³yby to zmiany ma³o odczuwalne, sprowa-
dzaj¹ce siê do zapisu statutowego, ¿e wydzia³ jest jed-
nostk¹ organizacyjn¹ uczelni – bez atrybutu jednostki
podstawowej. Odpowiednia konstrukcja zapisów statu-
towych umo¿liwi³aby równie¿ zachowanie kompetencji
Dziekanów i Rad Wydzia³ów. Wydzia³y nie straci³yby rów-
nie¿ swoich uprawnieñ do nadawania stopni naukowych.
Zaproponowa³em równie¿ szereg innych rozwi¹zañ do-
tycz¹cych organizacji procesu dydaktycznego, organiza-
cji badañ naukowych czy te¿ polityki kadrowej, które

Szanowni Pracownicy i Studenci Politechniki Bia³ostockiej!
Up³ynê³o kilka miesiêcy od czasu objêcia przeze mnie
funkcji Rektora Politechniki Bia³ostockiej. W tym czasie
mog³em dosyæ dok³adnie, na ile to tylko by³o mo¿liwe,
poznaæ sytuacjê wewnêtrzn¹ Uczelni i stan jej relacji
z otoczeniem. Korzystaj¹c z wydania kolejnego numeru
¯ycia Politechniki, pragnê podzieliæ siê z Pañstwem kilko-
ma refleksjami na ten temat oraz przedstawiæ najwa¿-
niejsze, moim zdaniem, problemy, przed jakimi stoi Poli-
technika.
Kandyduj¹c do objêcia funkcji Rektora, sformu³owa³em
kilka zasadniczych tez, na których opar³em swój pro-
gram wyborczy, a który – poprzez wybór mojej osoby
na stanowisko Rektora PB – zaakceptowa³a wiêkszoœæ
pracowników i studentów Politechniki. Bardzo to gorz-
ka satysfakcja, ¿e moje rozpoznanie trudnej sytuacji PB
by³o w pe³ni trafne.

Miejsce Politechniki w rankingu
Politechnika jest uczelni¹ relatywnie s³ab¹, zarówno dydak-
tycznie, jak i naukowo. Wyniki ostatniego rankingu Perspek-
tyw i Rzeczpospolitej dotycz¹ce roku 2005, nie pozostawiaj¹
w tej kwestii ¿adnych z³udzeñ. Nie jest bowiem ¿adnym
powodem do chluby 63. miejsce wœród 86 uczelni akade-
mickich, ani 17. wœród 24 uczelni technicznych. Równie¿
jakoœæ badañ naukowych mierzona dotacj¹ na dzia³alnoœæ
statutow¹ oraz kategori¹ naukow¹ jednostek, plasuje nas
w trzeciej æwiartce uczelni wy¿szych; zdecydowanie ni¿ej
ni¿ wynika³oby to z potencja³u PB mierzonego liczb¹ pra-
cowników ze stopniami naukowymi. Politechnika musi te¿
zmierzyæ siê, chyba po raz pierwszy tak zdecydowanie,
z sytuacj¹ konkurencji na rynku edukacyjnym.
Jako Rektor tej Uczelni mam obowi¹zek nie tylko wska-
zywaæ na zagro¿enia, które nota bene wielokrotnie ju¿
wskazywa³em: ni¿ demograficzny, niekorzystne dla poli-
technik kszta³towanie siê preferencji absolwentów szkó³
œrednich, kategoryzacja uczelni, konkurencja innych szkó³
publicznych i niepublicznych, zmiana systemu finanso-
wania. Mam te¿ obowi¹zek wskazywaæ na konieczne
i po¿¹dane dzia³ania. Rozpoznanie sytuacji Uczelni oraz
analiza mo¿liwoœci jej poprawy pozwoli³y mi na sformu-
³owanie propozycji kilku zasadniczych przedsiêwziêæ, wy-
nikaj¹cych z mo¿liwoœci, jakie daje w tym wzglêdzie nowa
Ustawa Prawo o szkolnictwie wy¿szym, a które, w moim
przekonaniu, znacznie poprawi³yby pozycjê konkurencyjn¹
Politechniki wobec innych oœrodków akademickich.

Politechnika jako podstawowa
jednostka organizacyjna
Zaproponowa³em ustanowienie Politechniki Bia³ostoc-
kiej podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹, w rozumie-
niu Ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym. Przyjêcie ta-
kiej struktury organizacyjnej w sposób radykalny pod-
nios³oby efektywnoœæ wykorzystania potencja³u kadro-
wego i laboratoryjnego Politechniki. Po przyjêciu takiej
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Z ¿ycia Uczelni
pozwoli³yby sprostaæ wymaganiom globalizuj¹cego siê
rynku naukowo-edukacyjnego. Niestety, obawa przed ja-
k¹kolwiek zmian¹, skupianie siê na swoich partykular-
nych, moim zdaniem – fa³szywie pojmowanych interesach,
przewa¿y³y w gronie dziekanów (Wydzia³ów Budownic-
twa i In¿ynierii Œrodowiska, Elektrycznego, Informatyki
oraz Mechanicznego), którzy doprowadzili do odrzuce-
nia przez Senat wysuwanych przeze mnie propozycji ju¿
na etapie prac koncepcyjnych.
Znamiennym w tym wzglêdzie jest postanowienie Sena-
tu w sprawie opracowania Systemu Identyfikacji Wizu-
alnej PB – konsekwentnie zaprojektowanego zestawu
regu³ oraz wzorców, które maj¹ budowaæ pozytywne
wyobra¿enia o Uczelni oraz utrwalaæ po¿¹dane opinie
wœród studentów, pracowników i jej partnerów. Przed-
stawi³em senatorom jednoznaczne opinie mówi¹ce
o tym, ¿e u¿ywanie god³a Politechniki w dotychczasowy
sposób obarczone jest wieloma wadami i stwarza
dla Uczelni zagro¿enie prawne. Jego dalsze podobne wy-
korzystywanie narusza prawa autorskie twórcy do nie-
zmiennoœci i integralnoœci dzie³a jako jednej ca³oœci.
Powoduje to, ¿e nie jest mo¿liwe oparcie na nim Systemu
Identyfikacji Wizualnej Uczelni.  Wskaza³em wiêc na mo¿-
liwoœæ rozró¿nienia god³a PB, prezentowanego i u¿ywa-
nego w okolicznoœciach oficjalnych oraz znaku promo-
cyjnego PB. Okolicznoœci te jednoznacznie uzasadniaj¹ ko-
niecznoœæ opracowania nowego znaku graficznego Poli-
techniki Bia³ostockiej, co pozwoli³oby na wprowadzenie
kompletnej identyfikacji Uczelni, dobrze odbieranej przez
œrodowisko. Zyskiem dla naszej placówki bêdzie dbanie
o presti¿ nawet w takich drobiazgach. Niestety, w myœl
zasady „na z³oœæ babci, odmro¿ê sobie uszy”, ten pro-
jekt tak¿e zosta³ odrzucony w g³osowaniu. Jest to tym
bardziej zdumiewaj¹ce, ¿e w trakcie moich spotkañ
z dziekanami, NIKT z nich nie kwestionowa³ koniecz-
noœci zmiany. Zawarta zosta³a koalicja tych, którzy przez
wiele lat nic nie zrobili wraz z tymi, którzy nic nowego
zrobiæ nie chc¹. Logiczne myœlenie zdominowane zosta-
³o przez swego rodzaju infantyln¹ radoœæ z utr¹cenia ini-
cjatyw Rektora.

Nieprawid³owoœci na Politechnice
W swoim programie wyborczym mówi³em te¿ o koniecz-
noœci jawnego i przejrzystego podejmowania decyzji
finansowych. Zastana przez nowe w³adze rektorskie sy-
tuacja PB w tym zakresie, jest pora¿aj¹ca. Zaci¹ganie wie-
lomilionowych zobowi¹zañ bez zgody Senatu, rozpoczy-
nanie inwestycji bez posiadania zabezpieczenia œrodków
finansowych, wadliwie przeprowadzane przetargi, brak
nadzoru nad jakoœci¹ robót budowlanych, niedobory
w wyposa¿eniu, brak nadzoru nad funkcjonowaniem jed-
nostek organizacyjnych Politechniki, dyrektor administra-
cyjny z wyrokiem s¹dowym, kwestor prowadz¹ca w³asn¹
politykê finansow¹ – to tylko przyk³ady obrazuj¹ce skalê
zjawiska. Wskazane nieprawid³owoœci stwarzaj¹ dla Poli-
techniki wysokie ryzyko powa¿nych konsekwencji praw-
nych i finansowych. Mówi³em o tym na konferencji pra-
sowej 23 marca 2006 r. Stwierdzone, w wyniku audytu
wewnêtrznego, nieprawid³owoœci, by³y podstaw¹ do skie-
rowania odpowiednich wniosków do prokuratury oraz
do rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

Z przykroœci¹ muszê odnotowaæ fakt, ¿e nagromadze-
nie tak wielu nieprawid³owoœci maj¹cych swoje Ÿród³o
w bezprawnych i b³êdnych decyzjach poprzednich w³adz
rektorskich powoduje, ¿e obecne dzia³ania Rektora
musz¹ przybieraæ formê zarz¹dzania kryzysowego.
Wiêkszoœæ mojego czasu pracy poœwiêcana jest wiêc
na zapobieganie negatywnym skutkom przesz³ych nie-
prawnych dzia³añ. Tym bardziej gorszy fakt, ¿e osoby
za to odpowiedzialne, staj¹ teraz na czele przeciwni-
ków wszelkich reform i dzia³añ naprawczych. Jednocze-
œnie, poprzez pos³ugiwanie siê plotk¹, usi³uje siê obci¹-
¿yæ obecne w³adze rektorskie skutkami swoich sprzecz-
nych z prawem b¹dŸ b³êdnych decyzji.

Kooperacja, nie rywalizacja
Mam prawo oczekiwaæ, ¿e osoby sprawuj¹ce kierowni-
cze stanowiska w Uczelni bêd¹ realizowa³y program, który
og³osi³em jako kandydat na Rektora i który niejednokrot-
nie potwierdza³em po wyborze na to stanowisko. Pod-
stawow¹ zasad¹ funkcjonowania Politechniki, jak¹ usi³ujê
wprowadziæ, jest kooperacja, a nie rywalizacja poszcze-
gólnych wydzia³ów. Zdecydowanie sprzeciwiam siê dez-
integracji Uczelni – rozpraszania œrodków finansowych
oraz rozdrabniania dzia³alnoœci naukowej i dydaktycznej.
Dziekani, tak przeciwni wszelkim zmianom, jednocze-
œnie oczekuj¹, ¿e wszelkie trudne sprawy za³atwi za nich
Rektor. W przedk³adanych mi wnioskach nie troszcz¹
siê jednak oni ani o skutek finansowy swoich propozycji,
ani o ich d³ugookresowy efekt dla Uczelni jako ca³oœci.
W przekonaniu niektórych, nie jest wa¿ne, czy w ogóle
powstan¹ nowoczesne laboratoria, tylko kto bêdzie nimi
zarz¹dza³; nie jest wa¿ne, czy w ogóle bêdziemy mieli
studentów, tylko do jakiego wydzia³u bêd¹ przypisani.
Znamienne jest to, ¿e nigdy do tej pory dziekani nie mieli
tak szerokich uprawnieñ jak obecnie, a niejednokrotnie
podkreœla³em wolê jeszcze powa¿niejszego wzmocnie-
nia ich pozycji w systemie zarz¹dzania Uczelni¹.

Nasza marka
Nasz¹ wspóln¹ markê stanowi Politechnika Bia³ostocka.
Nie jest mo¿liwe wykreowanie dobrej marki poszczegól-
nych wydzia³ów, przy jednoczesnym zachowaniu lichej marki
Uczelni. Jedna z regu³ zarz¹dzania strategicznego mówi,
¿e pierwsi wygrywaj¹. Miejmy odwagê byæ przynajmniej
drugimi! Prze³ammy nasze obawy przed zmian¹ i inno-
wacj¹ – wszak jesteœmy wy¿sz¹ uczelni¹ politechniczn¹!
Kszta³tuj¹c wizerunek Politechniki jako uczelni nowocze-
snej i dynamicznej, spróbujmy wybiec do przodu! Pragnê
publicznie oœwiadczyæ, ¿e Rektor Politechniki Bia³ostoc-
kiej dzia³a i podejmuje decyzje zgodne z prawem, bior¹c
pod uwagê dobro Uczelni, jej Pracowników i Studentów.
Moje dzia³ania ukierunkowane s¹ na d³ugofalowe umoc-
nienie pozycji Politechniki Bia³ostockiej wœród innych
polskich uczelni technicznych oraz przekszta³cenie Poli-
techniki w uniwersytet techniczny.
Apelujê do ca³ej spo³ecznoœci akademickiej Politechniki
Bia³ostockiej o wsparcie w tych dzia³aniach! Na z³oœæ
wszystkim, nie zbojkotujmy sami siebie!

Rektor Politechniki Bia³ostockiej,
Prof. zw. dr hab. in¿. Joanicjusz Nazarko
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DZIA£ NAUKI – GRANTY NAUKOWE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
W wyniku postêpowania konkursowego, po rozpatrze-
niu wniosków zg³oszonych w ramach XXX konkursu
projektów badawczych, Minister Edukacji i Nauki przy-
zna³ Politechnice Bia³ostockiej œrodki finansowe na re-
alizacjê poni¿ej wymienionych projektów:
1. „W poszukiwaniu to¿samoœci miasta.  Architektura

i urbanistyka Bia³egostoku w latach 1795-1939”; kie-
rownik projektu: dr Ma³gorzata Dolistowska, WA.

2. „Technika DPIV w zastosowaniu do rejestracji p³y-
niêcia materia³ów ziarnistych. Badania pomiaru ciœnieñ
na œcianki modelu”; kierownik projektu: dr in¿. Irena
Sielamowicz, WBiIŒ.

3. „Wp³yw kohezji lepiszczy modyfikowanych na wy-
brane w³aœciwoœci mieszanek mineralno-asfaltowych

w temperaturach eksploatacyjnych (promotorski)”;
kierownik projektu: prof. nzw. dr hab. in¿. Piotr
Radziszewski, WBiIŒ.

4. „Zastosowanie adaptacyjnego estymatora podsyste-
mu elektromechanicznego w uk³adzie regulacji prêd-
koœci k¹towej z silnikiem synchronicznym (promotor-
ski)”; kierownik projektu: prof. nzw. dr hab. in¿. Marian
Dubowski, WE.

5. „Temporalna reprezentacja wiedzy i jej implementa-
cja w informatycznych systemach wspomagania po-
stêpowania medycznego”; kierownik projektu:
prof. nzw. dr hab. Leon Bobrowski, WI.

DZIA£ SPRAW STUDENCKICH I DYDAKTYKI
Zakres dzia³alnoœci Dzia³u Spraw Studenckich i Dydak-
tyki, obejmuje takie przedsiêwziêcia, jak:

ORGANIZACJA DYDAKTYKI
I TOKU STUDIÓW
1. Przygotowywanie uregulowañ prawnych dotycz¹-

cych dydaktyki i toku studiów (zarz¹dzenia we-
wnêtrzne, pisma okólne, instrukcje itp.).

2. Ewidencja typów i rodzajów studiów.
3. Gromadzenie planów studiów (sprawdzenie ich

zgodnoœci z wymogami MEiN).
4. Gromadzenie rozk³adów zajêæ na wszystkich typach

i poziomach studiów (wspó³praca z wydzia³owymi
komisjami ds. rozk³adu zajêæ, koordynacja dzia³añ
zwi¹zanych z gospodark¹ salami ogólnego przezna-
czenia: bie¿¹ce rezerwacje, przydzielanie sal poszcze-
gólnym wydzia³om, prowadzenie rejestru ich wyko-
rzystania, gromadzenie obci¹¿eñ sal dydaktycznych).

5. Przygotowywanie (na podstawie danych z wydzia-
³ów) materia³ów zbiorczych niezbêdnych do rozli-
czenia obci¹¿eñ zajêciami dydaktycznymi etatowych
nauczycieli akademickich oraz  zatrudnionych w ra-
mach umowy-zlecenia; sporz¹dzanie planów finan-
sowych uczelni.

6. Ewidencja uruchamianych na PB studiów podyplo-
mowych i kursów specjalistycznych.

7. Prowadzenie rejestru umów-zleceñ i umów o dzie-
³o dotycz¹cych dzia³alnoœci dydaktycznej.

8. Opracowywanie regulaminu studiów.
9. Prowadzenie spraw zwi¹zanych z dokumentacj¹

przebiegu i ukoñczenia studiów  (legitymacje, indeksy,
œwiadectwa, dyplomy i odpisy dyplomów ukoñcze-
nia studiów): udzia³ w zamawianiu druków oraz gro-
madzenie interpretacji MEiN dotycz¹cych prawid³o-
wego  ich wype³niania.

10. Obs³uga administracyjna odwo³añ studentów
od decyzji prodziekanów ds. studenckich i dydaktyki.

11. Prowadzenie korespondencji w sprawach studen-
tów PB z instytucjami pañstwowymi (ambasady,
WKU, Policja).

12. Koordynacja programu wymiany miêdzyuczelnianej
studentów „Mostech”.

13. Sprawozdawczoœæ na potrzeby Biura Uznawalnoœci
Wykszta³cenia i Wymiany Miêdzynarodowej.

14. Sporz¹dzanie wniosków o refundacjê stypendiów
przys³uguj¹cych cudzoziemcom – stypendystom rz¹-
du polskiego.

15. Koordynacja spraw zwi¹zanych z przysposobieniem
obronnym studentów na dany rok akademicki.

16. Koordynacja spraw zwi¹zanych z praktykami pro-
gramowymi studentów.

17. Prowadzenie spraw zwi¹zanych z odp³atnoœci¹ stu-
dentów za zajêcia dydaktyczne; zbieranie danych
dotycz¹cych op³at za studia stacjonarne i niestacjo-
narne na kolejny rok akademicki.

Pracownicy Dzia³u Spraw Studenckich i Dydaktyki PB
Fot. A. Gierejkiewicz-Wróbel
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PION PROREKTORA DS. PROMOCJI I WSPÓ£PRACY
Prorektor ds. Promocji i Wspó³pracy prowadzi:
I. Dzia³ania dotycz¹ce promocji:

a) kreowanie wizerunku PB,
b) redagowanie materia³ów informacyjnych o PB.

II. Dzia³ania dotycz¹ce wspó³pracy zagranicznej:
a) nadzór nad realizacj¹ umów wspó³pracy jedno-

stek PB z partnerami zagranicznymi,
b) nadzór nad wyjazdami zagranicznymi pracowni-

ków PB oraz nad przyjazdami do PB przedstawi-
cieli uczelni partnerskich.

III. Dzia³ania dotycz¹ce programów miêdzynarodowych
– nadzór nad prowadzeniem spraw zwi¹zanych
z ubieganiem siê przez PB o finansowanie progra-
mów z funduszy UE i innych œrodków zagranicznych.

Prorektor ds. Promocji i Wspó³pracy wyznacza
zadania i nadzoruje dzia³ania takich jednostek jak:
• Akademicka Rozg³oœnia Radiowa PB – Radio „Akadera”,
• Biuro ds. Wspó³pracy, Promocji i Rozwoju,
• Dzia³ Wydawnictw i Poligrafii,
• Zak³ad Produkcji Doœwiadczalnej i Us³ug Technicznych

PB,
• Zespó³ Samodzielnych Stanowisk „Biuro Karier”.

Czym dok³adnie zajmuje siê Zespó³ ds. Wspó³-
pracy Zagranicznej?
• zajmujemy siê obs³ug¹ merytoryczn¹ oraz admini-

stracyjn¹ umów miêdzyuczelnianych i miêdzynaro-
dowych, a tak¿e zagranicznymi wyjazdami pracowni-

EWIDENCJA STUDENTÓW
Prowadzenie albumu studentów wszystkich typów stu-
diów, centralnego rejestru dyplomów, rejestrów: uczest-
ników studiów doktoranckich, s³uchaczy studiów pody-
plomowych, osób wydalonych dyscyplinarnie ze wszyst-
kich uczelni w kraju.

REKRUTACJA
1. Zbieranie propozycji i opracowywanie zasad rekru-

tacji na studia.
2. Przygotowywanie i dystrybucja informatora i materia-

³ów (zestawów zadañ itp.) dla kandydatów na studia.
3. Zbieranie danych dotycz¹cych limitów przyjêæ.
4. Opracowywanie materia³ów informacyjnych dla ró¿-

nych wydawnictw, dotycz¹cych rekrutacji na PB.
5. Obs³uga administracyjna Uczelnianej Komisji Rekru-

tacyjnej w sprawie odwo³añ kandydatów na studia.
6. Opracowywanie i przygotowywanie materia³ów

na posiedzenie Senatu PB, dotycz¹cych rekrutacji.
7. Kontakt z kandydatami – bezpoœrednio (koresponden-

cja e-mail, telefonicznie, podczas „Dni Otwartych
Drzwi” uczelni, udzia³ w targach edukacyjnych) oraz
poœrednio poprzez szko³y, poradnie, kuratoria, og³o-
szenia prasowe.

8. Prowadzenie rozliczeñ finansowych zwi¹zanych
z rekrutacj¹ na PB.

SPRAWOZDAWCZOŒÆ
Sprawozdania sporz¹dzane do GUS-u i MEiN, dotycz¹ce
kierunków studiów, rekrutacji, liczby kandydatów, liczby
studentów oraz pomocy materialnej dla studentów PB.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW,
SAMORZ¥D STUDENCKI, KO£A NAUKOWE
1. Nadzór nad pomoc¹ materialn¹ dla studentów

(m.in. ewidencja œrodków przeznaczonych na sty-
pendia dla studentów, weryfikacja wydzia³owych za-
sad przyznawania pomocy materialnej).

2. Wspó³praca z Samorz¹dem Studenckim, agendami
i organizacjami studenckimi; nadzór nad dzia³alno-
œci¹ spo³eczn¹, kulturaln¹, sportowo-rekreacyjn¹
i socjalno-bytow¹ studentów.

3. Nadzór nad realizacj¹ bud¿etu w zakresie finanso-
wania dzia³alnoœci studenckiej.

4. Koordynacja spraw  zwi¹zanych z konkursami orga-
nizowanymi na PB (na „Najlepszego Studenta”, Pri-
mus Inter Pares, na „Najlepsz¹ Pracê Dyplomow¹”,
konkursy z poszczególnych dziedzin nauki i inne).

5. Koordynacja spraw zwi¹zanych ze stypendiami MEiN.
6. Weryfikacja dokumentacji kó³ naukowych, sporz¹-

dzanie wniosków o ich wpisanie do uczelnianego
rejestru.

Irena Basa³aj

ków PB, jak równie¿ przyjazdami goœci zagranicznych
wspó³pracuj¹cych z nasz¹ Uczelni¹,

• punktowo oceniamy kierowników i wykonawców
tematów roboczych do umów miêdzynarodowych,
przy wspó³pracy z Dzia³em Nauki PB,

• prowadzimy analizy i sprawozdania ze wspó³pracy PB,
sporz¹dzane dla Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz
Rektora PB.

• zajmujemy siê obs³ug¹ merytoryczn¹ i administracyjn¹
s³u¿bowych wyjazdów zagranicznych pracowników PB.

Prorektor ds. Promocji i Wspó³pracy prof. nzw. dr hab. in¿. P. Radziszewski ze swoim zespo³em
  Fot. T. Trochimczuk
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ZESPÓ£ DS. PROMOCJI
Naszym g³ównym zadaniem jest opracowywanie strategii
kreowania wizerunku Uczelni, który skutecznie bêdzie
podnosi³ jej atrakcyjnoœæ i konkurencyjnoœæ wœród innych
uczelni wy¿szych w regionie. Realizujemy ten cel poprzez
takie dzia³ania jak: opracowywanie materia³ów informa-
cyjno-promocyjnych w postaci broszur, folderów, gad¿e-
tów, katalogów adresowanych do ró¿nych grup odbior-
ców (np. kandydatów na studia, studentów zagranicznych,
goœci odwiedzaj¹cych Uczelniê itp.). Wspieramy jednost-
ki podczas redagowania materia³ów informacyjno-
promocyjnych oraz pomagamy w organizowaniu wszel-
kiego rodzaju imprez na terenie Uczelni. Promujemy osi¹-
gniêcia naukowe studentów i pracowników PB.
Zdaj¹c sobie sprawê z faktu, ¿e naszymi potencjalnymi klien-
tami s¹ uczniowie szkó³ œrednich, na terenie PB organizuje-
my spotkania dla licealistów. Ostatnio by³y to spotkania:

• z uczniami II LO w Bia³ymstoku,
• z uczniami Technikum Budowlano-Geodezyjnego

i Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 4 w Bia³ymstoku.

Politechnikê Bia³ostock¹ promowaliœmy tak¿e bior¹c
udzia³ w imprezie pn.: „VI Gie³da pomys³ów na ¿ycie”
w III LO w £om¿y, a tak¿e uczestnicz¹c w „Targach Edu-
kacyjnych” w XI LO w Bia³ymstoku oraz bior¹c udzia³
w spotkaniu edukacyjnym w Zespole Szkó³ w £osicach.

Wa¿nym i bardzo istotnym aspektem dzia³ania Zespo³u
ds. Promocji, jest administrowanie strony internetowej
Uczelni. Dobrze wykonana strona internetowa, w obec-
nych czasach, to koniecznoœæ. Buduje ona presti¿ i wize-
runek uczelni, stanowi jej wizytówkê. Dlatego te¿
w chwili obecnej zespó³ pracuje nad now¹, doskonalsz¹
stron¹ internetow¹ PB.

AKTUALNE UMOWY O WSPÓ£PRACY NAUKOWEJ POLITECHNIKI BIA£OSTOCKIEJ
Z ZAGRANICZNYMI OŒRODKAMI NAUKOWYMI

Bia³oruœ:
1. Bia³oruski Pañstwowy Uniwersytet Techniczny (Miñsk)
2. Bia³oruski Pañstwowy Uniwersytet Informatyki i Radioelek-

troniki (Miñsk)
3. Brzeski Pañstwowy Uniwersytet Techniczny (Brzeœæ)
4. Bia³oruski Pañstwowy Uniwersytet Technologiczny (Miñsk)
5. Bia³oruski Uniwersytet Pañstwowy (Miñsk)
6. Miñski Pañstwowy Uniwersytet Lingwistyczny (Miñsk)
7. Centrum Problemów Zachowania Zasobów Bia³oruskiej Aka-

demii Nauk (Grodno)
Rosja:
8. Petersburski Pañstwowy Uniwersytet Elektrotechniczny

(St. Petersburg)
9. Petersburski Pañstwowy Uniwersytet (St. Petersburg)
10. Petersburski Pañstwowy Uniwersytet Techniczny (St. Peters-

burg)
11. Petersburski Pañstwowy Uniwersytet Ekonomiki i Finansów

(St. Petersburg)
12. Rosyjska Akademia Nauki, Instytut Systemów Energetycznych

(Irkuck)
13. Moskiewski Instytut Architektury (Moskwa)
14. Saratowski Pañstwowy Uniwersytet Techniczny (Saratow)
15. Tambowski Pañstwowy Uniwersytet Techniczny (Tambow)
16. Kazañska Pañstwowa Akademia Architektoniczno-Budowla-

na (Kazañ)
17. Pañstwowy Uniwersytet Komunikacji Wodnych (St. Peters-

burg)
Ukraina:
18. ¯ytomirski Instytut In¿ynierii i Technologii (¯ytomierz)
19. Pañstwowy Uniwersytet „Lwowska Politechnika” (Lwów)
20. £ucki Pañstwowy Uniwersytet Techniczny (£uck)
21. Tarnopolski Pañstwowy Uniwersytet Techniczny im. I. Puluja

(Tarnopol)

22. Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Instytut Stosowanych Pro-
blemów Mechaniki i Matematyki im. J.S. Pidstryhacza (Lwów)

Litwa:
23. Wileñski Uniwersytet Techniczny im. Gedymina

(Wilno)
Estonia:
24. Politechnika w Tallinie, Instytut Cybernetyki (Tallin)
Portugalia:
25. Universidade da Beira Interior (Covilha)
Francja:
26. Uniwersytet Rennes (Rennes)
27. Ecole Centrale de Lyon (Lyon)
Kanada:
28. The Nothern Alberta Institute of Technology/Nait/(Edmonton)
29. Universite du Quebec a Trois-Riviers (Quebec)
Niemcy:
30. Uniwersytet w Stuttgarcie (Stuttgart)
USA:
31. Holy Family University (Filadelfia)
32. Virginia Polytechnic Institute and State University (Blacks-

burg)
Szwajcaria:
33. Novaltec Sarl
Dania:
34. Wy¿sza Szko³a Techniczna przy Uniwersytecie w Odense
Japonia:
35. Uniwersytet Shinshu
S³owacja:
36. Uniwersytet Techniczny w Koszycach
Bu³garia:
37. Uniwersytet Techniczny w Gabrowie

NOWE PROJEKTY WSPÓ£PRACY PB Z INNYMI UCZELNIAMI ZAGRANICZNYMI

1. Universite du Quebec a Trois-Rivieres, Kanada – nowy plan
roboczy na lata 2006-2011pod nazw¹: Zaawansowane metody
komputerowego wspomagania prac in¿ynierskich; kierownicy te-
matu: prof. Andrzej Jordan, dr in¿. Bogus³aw Butry³o.

2. Ecole Centrale de Lyon, Centre de Genie Electrique de Lyon,
Francja – nowa umowa na lata 2006-2011, nowy plan roboczy

na lata 2006-2011pod nazw¹: Szerokopasmowa analiza pól elek-
tromagnetycznych; kierownik tematu: dr in¿. Bogus³aw Butry³o.

3. Grodzieñski Pañstwowy Uniwersytet im. Janki Kupa³y, Bia³o-
ruœ – odnowienie umowy; prof. Bazyli Krupicz.

4. Bia³oruski Pañstwowy Technologiczny Uniwersytet w Miñsku,
Bia³oruœ – odnowienie umowy;  prof. Jerzy Bry³ka.
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ZESPÓ£ DS. PROGRAMÓW MIÊDZYNARODOWYCH

Co nale¿y do zadañ Zespo³u ds. Programów
Miêdzynarodowych?
• przygotowujemy wstêpne opinie dotycz¹ce inicjatyw

PB maj¹cych na celu wykorzystanie œrodków pomo-
cowych z UE;

• zapewniamy niezbêdn¹ obs³ugê techniczno-administra-
cyjn¹ w zakresie opracowania wniosków aplikacyjnych;

• przeprowadzamy formaln¹ i finansow¹ analizê oraz
oceniamy projekty przygotowywane przez PB
pod k¹tem pozyskania dofinansowania ze œrodków
strukturalnych z UE;

• monitorujemy i nadzorujemy realizowane w PB pro-
jekty wspó³finansowane ze œrodków zagranicznych
i strukturalnych UE oraz inne mechanizmy finansowe;

• kontrolujemy sporz¹dzane przez koordynatorów pro-
jektów sprawozdania z merytorycznej i finansowej re-
alizacji zawartych umów realizowanych projektów;

• wspó³pracujemy z dziekanami wydzia³ów w sprawach
dotycz¹cych przygotowywania, wdra¿ania oraz mo-
nitorowania realizowanych projektów;

• przygotowujemy i opracowujemy sprawozdania we-
wnêtrzne dotycz¹ce stopnia zaawansowania prac nad
realizowanymi projektami.

Obecnie realizowane w PB projekty to:
1. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badaw-

czej Wydzia³u Informatycznego PB”,  ZPORR.
G³ównym celem projektu jest modernizacja po-
mieszczeñ, zakup sprzêtu i specjalistycznego opro-
gramowania. Wartoœæ projektu: 1 800 284,00 PLN.

2. „Utworzenie i rozwój podlaskiej sieci inno-
wacyjnej w zakresie technologii informatycz-
nych spo³eczeñstwa informacyjnego w admi-
nistracji i biznesie”, ZPORR; projekt Centrum
Technologii Spo³eczeñstwa Informacyjnego
„e-Podlasie”.
Projekt dotyczy utworzenia i rozwoju sieci transferu
innowacji w zakresie technologii teleinformatycznych
pomiêdzy jednostkami naukowo-badawczymi, przed-
siêbiorstwami oraz podmiotami administracji publicz-
nej województwa podlaskiego, a tak¿e zorganizowania
uczestnikom tej sieci szeregu przedsiêwziêæ informa-
cyjnych i edukacyjnych zwi¹zanych z tematyk¹ wdra-
¿ania innowacji. Wartoœæ projektu: 460 000,00 PLN.

3. „Edukacja administracji publicznej dla rozwo-
ju spo³eczeñstwa informacyjnego”, ZPORR;
projekt Centrum Technologii Spo³eczeñstwa
Informacyjnego „e-Podlasie”.
G³ównym celem projektu jest organizacja szkoleñ
w zakresie stosowania Technologii Informacyjnych
i Komunikacyjnych oraz doradztwa zawodowego.
Wartoœæ projektu: 1 017 331, 10 PLN.

4. „Kszta³cenie ustawiczne szans¹ rozwoju spo-
³eczno-gospodarczego regionu podlaskiego”,
ZPORR; projekt Studium Informatyki w Za-
rz¹dzaniu i Biznesie.
Wartoœæ projektu: 590 645, 00 PLN.

5. „Nowe technologie szans¹ zwiêkszenia mo-
bilnoœci zawodowej mieszkañców regionu
podlaskiego”, ZPORR.
Wartoœæ projektu: 820 191, 00 PLN.
Oba projekty (4, 5) dotycz¹ organizacji szkoleñ
z zakresu informatyki oraz jêzyka angielskiego.

6. „Program dostosowania kwalifikacji pracow-
ników restrukturyzowanych przedsiêbiorstw
do standardów firm stosuj¹cych nowoczesne
systemy produkcji w woj. podlaskim”, ZPORR;
projekt realizowany przez Fundacjê na Rzecz
Rozwoju PB.
Wartoœæ projektu: 1 167 200,00 PLN.

Priorytety uwzglêdniane przy sk³adaniu projek-
tów przez Politechnikê Bia³ostock¹:
• INWESTYCJE zmierzaj¹ce do podniesienia infra-

strukturalnej jakoœci procesu dydaktycznego oraz
innych dziedzin ¿ycia studenckiego (np. sportu, kul-
tury): modernizacja laboratoriów, obiektów dydak-
tycznych, bibliotek, infrastruktury Uczelni;

• PROGRAMY BADAWCZE ukierunkowane
na komercjalizacjê i transfer technologii do praktyki
gospodarczej, np. wspó³praca z sektorem gospodar-
czym, transfer technologii, doradztwo, konsulting;

• PROGRAMY BADAWCZE rozwijaj¹ce potencja³
naukowy Uczelni, np. doktoraty, habilitacje;

• AKTYWIZACJA STUDENTÓW poprzez orga-
nizacjê studentom programu praktyk w przedsiêbior-
stwach, wspieranie „przedsiêbiorczoœci akademickiej”
– szkolenia, konsulting, doradztwo.

DZIA£ WYDAWNICTW I POLIGRAFII

Opracowuje, pod wzglêdem edytorskim, publikacje dy-
daktyczne (podrêczniki, skrypty), publikacje informacyj-
ne (informatory, foldery) oraz publikacje naukowe, któ-
re ukazuj¹ siê nieregularnie jako wydawnictwa ci¹g³e:
Rozprawy Naukowe (monografie, rozprawy habilitacyj-
ne), Zeszyty Naukowe (artyku³y, referaty). Zeszyty Na-
ukowe s¹ wydawane w takich seriach jak: architektura,
budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektryka,

informatyka, in¿ynieria œrodowiska, mechanika, matema-
tyka, fizyka, chemia, ekonomia i zarz¹dzanie.

Strategia rozwoju Dzia³u Wydawnictw i Poligrafii
dotyczy:
• wspó³pracy z wydawnictwami WNT oraz PWN,
• rozszerzenia zakresu wykonywanych us³ug,
• odejœcia od druku offsetowego i wprowadzenia dru-

ku cyfrowego.
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ZAK£AD PRODUKCJI DOŒWIADCZALNEJ I US£UG TECHNICZNYCH PB

Powsta³ w 1985 roku i prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹
w zakresie opracowywania i produkcji maszyn oraz
prototypowych urz¹dzeñ. Wykonuje krótkie serie
produkcyjne i œwiadczy us³ugi techniczne kontrahentom
krajowym i zagranicznym, wykorzystuj¹c osi¹gniêcia
badawcze PB.
Do najciekawszych prac o charakterze technologiczno-
wdro¿eniowym w okresie styczeñ-marzec 2006 nale¿y
zaliczyæ:
• dla firmy „Elwals” w Brañsku zaprojektowano

i wykonano trzpieñ formuj¹cy do formowania tub
s³u¿¹cych jako opakowanie gatunkowych alkoholi;

• dla przedsiêbiorstwa „British American Tobacco”
w Augustowie opracowano odpowiedni¹ technolo-

giê i wykonano wieloz¹bkowy wa³ek poci¹gowy do na-
k³adania kleju na bibule papierosów. Na uwagê zas³ugu-
je fakt, i¿ takie urz¹dzenie by³o do tej pory sprowadza-
ne z Anglii. Zaprojektowano i wykonano równie¿ przy-
rz¹d do szlifowania no¿y s³u¿¹cych do ciêcia bibu³ek;

• dla przedsiêbiorstwa „Hamet Plus” w Hajnówce
wykonano t³oczniki TWP-110.01/1 oraz TWP-
110.02/1 do t³oczenia dennic do zbiorników stalowych;

• w trakcie realizacji jest zlecenie z „Nibe Biawar
Bia³ystok” polegaj¹ce na wykonaniu modernizacji
kompletnych suportów krzy¿owych w automacie
do spawania obwodowego zbiorników.

„BIURO KARIER”
Biuro Karier nawi¹zuje pierwsze kontakty z przysz³ymi
studentami podczas „Drzwi Otwartych w PB”, propa-
guje wœród studentów informacje dotycz¹ce wyboru
przez nich pierwszego zawodu. Utrzymuje kontakty
z pracodawcami w celu otrzymywania aktualnych ofert
pracy. Organizuje tak¿e „Targi Pracy” na terenie PB.
W przysz³oœci chcemy wprowadziæ dzia³ania szkoleniowo-
seminaryjne przygotowuj¹ce m³odzie¿ koñcz¹c¹ studia

do podjêcia pierwszych kroków zwi¹zanych z prac¹.
Chodzi tu o warsztaty dotycz¹ce pisania dokumentów
aplikacyjnych, przygotowywania siê do rozmowy kwali-
fikacyjnej, poruszania siê na rynku pracy oraz prowa-
dzenia w³asnej dzia³alnoœci. Wa¿ne jest, aby takie szkole-
nia pod okiem specjalistów mogli przejœæ studenci Poli-
techniki Bia³ostockiej.

RADIO „AKADERA”, 87,7 MHz

Radio „Akadera” istnieje od 41 lat, a od 13 lat emituje
swoje audycje w eterze. Dzia³alnoœæ programowa radia
jest przede wszystkim zwi¹zana ze œrodowiskiem akade-
mickim PB. Dziennikarze przywi¹zuj¹ du¿¹ wagê do spraw
miejskich, zw³aszcza dotycz¹cych m³odych ludzi. Stacja
prowadzi te¿ dzia³alnoœæ komercyjn¹, oferuj¹c mo¿liwoœæ
reklamy tym, którzy chc¹ dotrzeæ do studentów. Od 2003
roku Radio „Akadera” jest cz³onkiem ogólnopolskiego
porozumienia „Polskie Rozg³oœnie Akademickie”, sku-
piaj¹cego wszystkie stacje akademickie posiadaj¹ce kon-
cesjê. Radio „Akadera” wspó³pracuje z wieloma organi-
zacjami studenckimi takimi jak: Samorz¹dy Studentów
i ko³a naukowe bia³ostockich uczelni, Niezale¿ne Zrze-
szenie Studentów, Zrzeszenie Studentów Polskich, AIE-
SEC Bia³ystok, The European Law Student’s Association
„Elsa” Bialystok.

Radio „Akadera” jest partnerem medialnym wielu przed-
siêwziêæ, m.in. takich jak:
• Juwenalia,
• „Dni Wydzia³ów” Politechniki Bia³ostockiej,
• Primus Inter Pares,
• „Liga Kabaretów Bia³ostockiej Pustyni Kabaretowej”,
• „Dzieñ UchodŸcy”,
• WAMPIRIADA – program wspierania honorowego

krwiodawstwa wœród studentów,
• przegl¹dy filmowe, np. „UNDERGROUND.PL”,
• akcje charytatywne, np. akcja pozyskiwania dawców

szpiku zorganizowana przez Fundacjê „Krwinka”,

• seminaria, konkursy studenckich kó³ naukowych,
• imprezy sportowe, np. Studenckie Regaty o „Puchar

Rektorów”.
Obecnie Radio „Akadera” prowadzi prezentacje PB skie-
rowane do m³odzie¿y szkó³ œrednich, staraj¹c siê prze-
kazaæ przysz³ym studentom jak najwiêcej informacji.
Nale¿y tak¿e wspomnieæ, i¿ Radio „Akadera” jest jedy-
nym w województwie podlaskim akademickim radiem,
a dziewi¹tym tego typu w Polsce, którego w³aœcicielem jest
wy¿sza uczelnia pañstwowa. Nie ma te¿ w naszym regio-
nie radia, którego w³aœcicielem by³aby uczelnia prywatna.

G³ówne zadania Radia „Akadera” dotycz¹:
• budowania wizerunku PB poprzez informacje, mate-

ria³y reporterskie i audycje dotycz¹ce wydarzeñ
na Uczelni;

• promowania dzia³alnoœci jednostek PB;
• reklamowania kierunków studiów, kursów, konferen-

cji oraz imprez organizowanych przez PB;
• poprzez dzia³alnoœæ programow¹ – budowania pre-

sti¿u Uczelni;
• aktywizowania œrodowiska akademickiego oraz two-

rzenia studentom mo¿liwoœci zdobycia ró¿nych do-
œwiadczeñ naukowo-zawodowych.

Radio „Akadera” planuje utworzenie Klubu M³o-
dego Naukowca Politechniki Bia³ostockiej
Z inicjatywy Prorektora ds. Promocji i Wspó³pracy,
prof. Piotra Radziszewskiego, przy Politechnice Bia³ostoc-
kiej tworzony jest klub maj¹cy skupiaæ najzdolniejsz¹
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m³odzie¿ szkól œrednich z Bia³egostoku i okolicznych
miejscowoœci.
Pod opiek¹ nauczycieli akademickich m³odzi ludzie bêd¹
mogli rozwijaæ swoje zainteresowania i korzystaæ z bar-
dzo dobrze wyposa¿onych laboratoriów. Dostêp
do wiedzy na wysokim poziomie w m³odym wieku daje
niepowtarzaln¹ szansê pe³niejszego rozwoju szczególnie

utalentowanych licealistów. Bêdzie to jednoczeœnie przy-
sz³a kuŸnia naszych kadr; w ci¹gu 10. lat bêdzie mo¿na
ukoñczyæ studia doktoranckie i uzyskaæ habilitacjê.
Jednym z g³ównych powodów utworzenia Klubu M³o-
dego Naukowca Politechniki Bia³ostockiej jest przygo-
towywanie szczególnie uzdolnionej m³odzie¿y do przy-
sz³ej pracy naukowej na wy¿szej uczelni.

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POLITECHNIKI BIA£OSTOCKIEJ

Dzia³alnoœæ Fundacji na Rzecz Rozwoju PB:
• wspiera finansowe inwestycje prowadzone przez PB

w zakresie modernizacji i budowy obiektów w PB;
• wspiera rozwój badañ naukowych pracowników PB;
• wspiera rozwój naukowy m³odych pracowników

naukowych PB;
• wspiera wspó³pracê pracowników PB z innymi in-

stytutami naukowymi w kraju i za granic¹;

• pozyskuje œrodki, poprzez organizacjê zajêæ dydak-
tycznych, w ramach kszta³cenia ustawicznego;

• pozyskuje œrodki poprzez realizacjê tematów na rzecz
gospodarki narodowej;

• upowszechnia wyniki badañ naukowych i doœwiad-
czeñ dydaktycznych pracowników PB.

SZANSE I ZAGRO¯ENIA POLITECHNIKI BIA£OSTOCKIEJ.
CZY PB POTRZEBNE S¥ ZMIANY?
W dniach 25-27 stycznia 2006 r. w Auli Wydzia³u Elek-
trycznego PB odby³o siê spotkanie strategiczne
dla kadry zarz¹dzaj¹cej uczelni¹ pn. „Szanse i zagro-
¿enia stoj¹ce przed Politechnik¹ Bia³ostock¹”.

Cel spotkania dotyczy³:
• analizy obecnej sytuacji Uczelni i wyznaczenia klu-

czowych strategicznych dzia³añ w wielu jej obsza-
rach (dydaktyce, kadry naukowej, rekrutacji, inwe-
stycjach, organizacji: strukturze uczelni, statucie, dzia-
³alnoœci promocyjnej);

• nakreœlania obszarów problemowych i wskazania
mo¿liwoœci ich rozwi¹zania;

• stworzenia szerszego forum do dyskusji na temat
PB i jej przysz³oœci w kontekœcie ni¿u demograficz-
nego, konkurencyjnoœci na rynku edukacyjnym;

• próby spojrzenia na PB jako na instytucjê zarz¹dza-
j¹c¹ zasobami ludzkimi (studentami, kadr¹ naukow¹).

1. Ogólna ocena Uczelni
Rektor PB, prof. Joanicjusz Nazarko przedstawi³ dane
o Uczelni, uwzglêdniaj¹c ró¿ne kryteria: liczbê studen-
tów i pracowników naukowych na konkretnych kierun-
kach, organizacjê studiów, dzia³alnoœæ naukow¹, dotacje
dydaktyczne MEiN, œrodki finansowe Unii Europejskiej,
ocenê parametryczn¹ Uczelni (iloœæ patentów), akredy-
tacje kierunków (jakoœæ kszta³cenia).
2. Ocena zagro¿eñ zwi¹zanych z ni¿em demo-
graficznym
Podczas spotkania dyskutowano tak¿e o podjêciu odpo-
wiednich dzia³añ bêd¹cych reakcj¹ szkó³ wy¿szych na nad-
chodz¹cy ni¿ demograficzny. Zwracano przy tym uwagê
na fakt, i¿ oprócz ni¿u, tak¿e konkurencyjnoœæ innych uczel-
ni (w regionie, Polsce, za granic¹) sprawia, ¿e do Politech-
niki zg³asza siê mniej kandydatów na studia. Przeanali-
zowano w tym celu kierunki PB najbardziej oblegane
oraz te, które ciesz¹ siê najmniejszym zainteresowaniem.

Jednym z pomys³ów poprawiaj¹cych tê sytuacjê i stano-
wi¹cych zachêtê dla przysz³ych studentów, jest stwo-
rzenie kierunków miêdzywydzia³owych, pozwalaj¹cych
studentom na bardziej elastyczne podejœcie do studiów.
Pomys³ ten wymaga jednak dokonania powa¿nych prze-
mian w strukturze organizacyjnej Uczelni.
3. Komputeryzacja Uczelni
Od stycznia 2006 r. zosta³ powo³any Pe³nomocnik Rek-
tora ds. Informatyzacji – dr. in¿. Wojciech Zalewski, który
zajmowaæ siê bêdzie koordynowaniem procesu informa-
tyzacji PB. Pomys³em pana dr. in¿. Wojciecha Zalewskiego
jest stworzenie interaktywnej p³aszczyzny komu-
nikacji ze studentami. Aby to osi¹gn¹æ, potrzebne jest
wprowadzenie systemu USOS pozwalaj¹cego na elektro-
niczny obieg dokumentów i interaktywnoœæ miêdzy stu-
dentami a pracownikami PB (system ten jest wdra¿any
na innych uczelniach w Polsce).
Od najbli¿szego roku akademickiego 2006/2007 mo¿li-
wa bêdzie rekrutacja przez Internet i dokonywanie
wp³at przez studenta za pomoc¹ Internetu (tzw. p³atno-
œci masowe). Polegaæ ona bêdzie na tym, ¿e kandydat
drog¹ elektroniczn¹ bêdzie móg³ siê zarejestrowaæ, z³o-
¿yæ aplikacjê (kwestionariusz) oraz dowiedzieæ siê o wol-
nych miejscach na wybranych kierunkach w PB. Po od-
powiedzi ze strony osób obs³uguj¹cych stronê (Wydzia-
³owych Komisji Rekrutacyjnych), dowie siê on, czy mo¿e
z³o¿yæ niezbêdne dokumenty. W przypadku pozytywnej
odpowiedzi bêdzie zobowi¹zany donieœæ je na dany wy-
dzia³. Ka¿dy student podczas rejestracji internetowej
(zalogowaniu), otrzymywa³by swój numer identyfikacyjny
oraz numer konta Politechniki, co pozwoli³oby mu na wir-
tualne dokonanie wp³at.
Ponadto w nowym roku akademickim 2006/2007 stu-
denci I roku otrzymaj¹ legitymacje elektroniczne
(z tzw. chipem), które, poza swoj¹ podstawow¹ funkcj¹,



12

¯y
cie

 Po
lite

ch
nik

i 
 st

yc
ze

ñ/
lut

y/
ma

rze
c 2

00
6

DUÑCZYCY NA POLITECHNICE
SZANSA NA UZYSKANIE W DANII TYTU£U MAGISTRA
PO UKOÑCZENIU LICENCJATU NA POLITECHNICE BIA£OSTOCKIEJ

3 marca 2006 r., w Auli Be³dowskiego na Wydziale
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska PB, odby³o siê
spotkanie studentów Politechniki Bia³ostockiej z de-
legacj¹ z University of Southern Denmark z Odense
w Danii. Studenci Politechniki Bia³ostockiej, po ukoñ-
czeniu 3-letnich studiów licencjackich, mog¹ staraæ
siê o miejsce na duñskiej uczelni na podstawie znane-
go w szkolnictwie wy¿szym Unii Europejskiej modelu
3+2. Profesor Konstantin Lassithiotakis, Prorektor
Uniwersytetu Po³udniowej Danii, przedstawi³ mo¿li-
woœæ kontynuowania rozpoczêtych na PB studiów
I stopnia na kierunkach technicznych, daj¹cych tytu³
licencjata („bachelor”) i uzyskania tytu³u magistra
(„master”) na studiach II stopnia w Danii.

Politechnika Bia³ostocka od kilku ju¿ lat wspó³pracuje
z Uniwersytetem Po³udniowej Danii w zakresie wymiany
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bêd¹ pe³ni³y te¿ inne funkcje: zast¹pi¹ kartê biblioteczn¹,
bêd¹ kart¹ dostêpow¹ do hali sportowej; w przysz³oœci
byæ mo¿e traktowane bêd¹ jako œrodek p³atniczy
i bilet komunikacji miejskiej. Zalet¹ takiej legitymacji jest
fakt, i¿ jest ona odporna na zniszczenia i fa³szerstwa; jest
ponadto nowoczesna i funkcjonalna.
Politechnika Bia³ostocka pomys³ takich legitymacji bêdzie
realizowaæ w konsorcjum z innymi polskimi uczel-
niami (obecnie trwa przetarg na blankiety legitymacji
– zajmuje siê tym Politechnika Poznañska oraz przetarg
na hologramy – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Po-
znaniu). Politechnika Bia³ostocka we wspó³pracy z Uni-
wersytetem w Bia³ymstoku, chce tak¿e stworzyæ Miê-
dzyuczelniane Centrum Personalizacji. Bêdzie to jednost-
ka wystawiaj¹ca legitymacje studenckie; siedzib¹ centrum
bêdzie PB.
Kroki przedsiêwziête w kierunku ogólnouczelnianej kom-
puteryzacji PB w przysz³oœci pozwol¹ na wprowadzenie
„wirtualnych dziekanatów” (kompleksowej obs³ugi
studenta, elektronicznego obiegu dokumentów miêdzy
studentem a dziekanatem) oraz – w dalszej perspekty-
wie – wirtualnych studiów zwanych jako „e-learning”.
Podczas spotkania dyskutowano tak¿e nad stworzeniem
nowoczesnego portalu akademickiego, który z za-
³o¿enia mia³by na celu usprawnienie kontaktu studentów
z Uczelni¹, zawiera³by wiêcej informacji praktycznych
dla studentów i kandydatów na studia, co zwiêksza³oby
interaktywnoœæ kandydatów Uczelni z otoczeniem.
4. System Identyfikacji Uczelni
Podczas spotkania przedstawiono tak¿e prezentacjê
prof. Tomasza Kukawskiego z Wydzia³u Architektury
dotycz¹c¹ god³a PB i jego dotychczasowego wykorzy-
stywania. Kadra PB wyrazi³a opiniê o tym, ¿e istnieje
potrzeba opracowania nowego systemu zwi¹zanego
z u¿ywaniem god³a PB jako logo Uczelni w ró¿nych for-
mach (na papierze firmowym, wizytówkach, publikacjach,

szyldach itp.). W tym celu zainicjowano powstanie ze-
spo³u projektowego, który opracowa³by nowy System
Identyfikacji Wizualnej. System taki zosta³ ju¿ stworzo-
ny przez Politechnikê Wroc³awsk¹ oraz inne szko³y wy-
¿sze w kraju (jednak¿e decyzj¹ Senatu PB z dnia
30 marca 2006 r. nie wyra¿ono zgody na rozpoczêcie
prac nad nowym god³em PB i Systemem Identyfikacji Wi-
zualnej – przyp. red.).
5. Inwestycje
Efektem rozmów Rektora z panem Wies³awem Kamieñ-
skim (absolwentem PB Wydzia³u Mechanicznego), pe³-
nomocnikiem Premiera ds. Programu dla Polski Wschod-
niej, o strategicznych potrzebach Uczelni i niezbêdnych
inwestycjach, jest ustalenie priorytetów inwestycyjnych
Politechniki. Bêd¹ to m.in.: budowa Hali Sportowo-
Widowiskowej, czêœci A, budowa nowoczesnej bibliote-
ki wraz z centrum kszta³cenia zdalnego do nauki jêzy-
ków obcych. Priorytety te bêd¹ brane pod uwagê pod-
czas realizowanych konkursów na projekty finansowa-
ne ze œrodków unijnych, zwi¹zane z rozwojem regionu.
6. Sprawy organizacyjne Uczelni
Podczas spotkania przedstawiono tak¿e sytuacjê Radia
„Akadera” (potrzeba opracowania kompleksowej strate-
gii dzia³añ informacyjno-promocyjnych oraz stworzenie
Rady Programowej Radia), dzia³u wydawnictw PB (potrze-
ba zmodernizowania i przeformu³owania dzia³añ wydaw-
niczych) oraz wydzia³ów zamiejscowych PB (sfinalizowa-
nie spraw zwi¹zanych z akredytacj¹ PKA, opracowanie
planów na przysz³oœæ). Rektor PB prof. Joanicjusz Nazarko
zaproponowa³ tak¿e wprowadzenie elastycznego i inter-
dyscyplinarnego charakteru studiów, który u³atwia³by stu-
dentom dobieranie zajêæ wed³ug ich zainteresowañ. Zwiêk-
szy³oby to atrakcyjnoœæ Politechniki w regionie. Propozy-
cja takiej struktury organizacyjnej PB spotka³a siê jednak
z krytyk¹ wiêkszoœci dziekanów.

Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz,
Rzecznik Prasowy PB

Spotkanie duñskiej delegacji z University of Southern Denmark z Prorektorem ds. Pro-
mocji i Wspó³pracy, prof. P. Radziszewskim oraz z prof. A. £apko

Fot. J. Dawidziuk
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studentów w ramach programu Sokrates-Erasmus oraz
wspó³pracy dydaktyczno-naukowej. Wizyta duñskiej dele-
gacji na Politechnice Bia³ostockiej zamyka³a cykl spotkañ,
jakie odbywa³y siê w presti¿owych uczelniach technicz-
nych w Polsce (Wojskowej Akademii Technicznej we Wro-
c³awiu, Politechnice Wroc³awskiej, Politechnice £ódzkiej,
Politechnice Œl¹skiej, Politechnice Poznañskiej, Politechni-
ce Szczeciñskiej oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim).
Uniwersytet w Odense, studentom PB, którzy zdobyli
tytu³ licencjata, proponuje bezp³atne studia II stopnia
na kilku kierunkach technicznych:
• IT Product Design
• Mechatronics
• Physics and Technology
• Robotics
• Software Systems
• oraz innych

Warto przy tym nadmieniæ, i¿ wyk³ady s¹ prowadzone
w jêzyku angielskim.
Obecna na spotkaniu Anna Pod³aszczuk, bia³ostoczanka,
która zdecydowa³a siê wybraæ kierunek Global Manag-
ment and Manufacturing na Uniwersytecie w Odense,
namawia³a studentów PB na kontynuowanie studiów
za granic¹ i mówi³a o atutach takiego studiowania.
Wed³ug niej, relacje miêdzy studentami i nauczycielami
w Danii s¹ mniej formalne ni¿ w Polsce, a wyk³adowcy
umiejêtnie ³¹cz¹ teoriê z praktyk¹ podczas wspólnej
pracy ze studentem nad konkretnym zadaniem bêd¹-
cym czêœci¹ procesu dydaktycznego. Studenci pracuj¹

Spotkanie duñskiej delegacji z University of Southern Denmark ze studentami Politechni-
ki Bia³ostockiej

Fot. A. Gierejkiewicz-Wróbel

w ma³ych zespo³ach, maj¹ dostêp do laboratoriów,
a w ramach sta¿y zawodowych, realizuj¹ projekty na-
ukowo-badawcze w konkretnych przedsiêbiorstwach.
Warunkiem dostania siê na studia II stopnia na Uniwer-
sytet w Danii jest uzyskanie tytu³u licencjata na Politech-
nice i wys³anie swojej kandydatury (wraz z wymaganymi
informacjami o przebytych studiach) przez Internet.
Po rozpatrzeniu dokumentów, studenci s¹ zapraszani
na rozmowê kwalifikacyjn¹ do Warszawy. Wiêcej infor-
macji o rekrutacji mo¿na znaleŸæ na stronach interne-
towych Uniwersytetu w Danii: www.sdu.dk.

Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Rzecznik Prasowy PB

REKTOR POLITECHNIKI BIA£OSTOCKIEJ
W KOMITECIE STERUJ¥CYM PROGRAMU „FORESIGHT”
PRZY MINISTRZE EDUKACJI I NAUKI
23 stycznia 2006 r. Minister Edukacji i Nauki z dniem
1 lutego 2006 r. powo³a³ Zespó³ Interdyscyplinarny
do spraw Narodowego Programu „Foresight”,
zwany Komitetem Steruj¹cym. Prof. zw. dr hab. in¿.
Joanicjusz Nazarko, Rektor Politechniki Bia³ostockiej,
otrzyma³ zaszczytn¹ propozycjê przyst¹pienia do prac tego
komitetu, który po raz pierwszy zebra³ siê 1 lutego 2006 r.
w Warszawie w Ministerstwie Edukacji i Nauki. W sk³a-
dzie Komitetu Steruj¹cego znaleŸli siê cz³onkowie ko-
misji Rady Nauki oraz eksperci: przedstawiciele nauki,
biznesu, administracji, organizacji pozarz¹dowych i me-
diów (informacje w tabeli).

Celem Narodowego Programu „Foresight”
dla Polski jest ukazywanie i wytyczanie kierunków roz-
woju gospodarczego kraju w oparciu o badania naukowe.
Kierunki przysz³ych zmian kreœli siê bior¹c pod uwagê
punkt widzenia naukowców, jednak¿e uwzglêdnia siê

równie¿ opinie specjalistów, tzw. ekspertów, a tak¿e
ogó³u spo³eczeñstwa – plan rozwoju kraju musi bowiem
zdobyæ poparcie spo³eczne dla sformu³owanych wytycz-
nych i przysz³ych zmian. Rezultaty pracy Komitetu Steru-
j¹cego zostan¹ wykorzystane do przygotowania Naro-
dowego Planu Rozwoju dla Polski na lata 2007-2013.
Szczegó³owe cele Programu „Foresight” ogniskuj¹ siê
wokó³:
• okreœlenia przysz³ych kierunków badañ naukowych

i prac rozwojowych, które – w perspektywie d³ugo-
okresowej – wp³yn¹ na przyœpieszenie tempa roz-
woju spo³eczno-gospodarczego Polski i pos³u¿¹
do sformu³owania wizji potrzebnej politykom,
w jakim kierunku powinno iœæ wykorzystanie nauki
do rozwoju kraju;

• racjonalnego wykorzystania wyników badañ naukowych
w praktyce – w gospodarce, ¿yciu spo³ecznym itp.
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Cz³onkowie Komitetu Steruj¹cego

• stworzenia p³aszczyzn preferencji podczas przydzia-
³u œrodków bud¿etowych finansuj¹cych konkretne
przedsiêwziêcia badawcze – ustalenie priorytetów,
jakie projekty badawcze, ze wzglêdu na swoje zna-
czenie praktyczne, powinny uzyskaæ wsparcie i byæ
finansowane z bud¿etu pañstwa.

Realizacja Programu „Foresight”:
• zapewnia niezbêdne instrumenty wykorzystywane

w przewidywaniu i prognozowaniu kierunków roz-
woju technologicznego i socjoekonomicznego Polski,

• stanowi podstawowe narzêdzie w procesie plano-
wania strategicznego, zarówno dla sektora publicz-
nego, jak i prywatnego (w Unii Europejskiej program
ten jest wykorzystywany podczas tworzenia doku-
mentów programowych Funduszy Strukturalnych
i Funduszu Spójnoœci);

• umo¿liwia wprowadzenie nowych podmiotów pod-
czas realizacji procesu „Foresight” (nie tylko eksper-
tów, ale tak¿e pracodawców);

• wskazuje na priorytety inwestycyjne w sferze badañ
i rozwoju technologicznego;

• ukazuje wartoœci i znaczenie  badañ naukowych
dla rozwoju gospodarki kraju;

• demonstruje dostêpne osi¹gniêcia technologiczne
i wspomaga oszacowanie mo¿liwoœci absorpcji tych-
¿e osi¹gniêæ przez gospodarkê,

• zmienia orientacjê polityki naukowej i innowacyjnej
pañstwa z gospodarki tradycyjnej na Gospodarkê
Opart¹ na Wiedzy.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Steruj¹cego
do spraw Narodowego Programu „Foresight” odby³o
siê w dniu 1 lutego 2006 r. , w siedzibie Minister-
stwa Edukacji i Nauki. Rektor Politechniki Bia³ostoc-
kiej prof. zw. dr hab. in¿. Joanicjusz Nazarko równie¿ uczest-
niczy³ w tym spotkaniu, podczas którego opracowano
harmonogram prac Narodowego Programu „Foresight”,
dyskutowano nad metodologi¹ programu i trybem wy-
boru jednostki zewnêtrznej realizuj¹cej go oraz zatwier-
dzono regulamin dzia³ania Komitetu Steruj¹cego.
Powo³anie Komitetu Steruj¹cego jest niezbêdne do re-
alizacji Programu „Foresight”, którego uruchomienie
przewidywane jest w I kwartale 2006 roku. Komitet Ste-
ruj¹cy bêdzie zespo³em wspó³pracuj¹cym z Wydzia³em
do spraw „Foresight” w Departamencie Strategii i Roz-
woju Nauki MEiN.
W tym roku uwaga Narodowego Programu „Foresight”
bêdzie skoncentrowana wokó³ takich obszarów jak:
• Zrównowa¿ony Rozwój,
• Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne,
• Bezpieczeñstwo.
W ubieg³ych latach projekt pilota¿owy poœwiêcony by³
ochronie zdrowia.

oprac.  Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz,
Rzecznik Prasowy PB

1. Prof.  dr hab. in¿.
Andrzej Matczewski
Przewodnicz¹cy

ekonomia i zarz¹dzanie Instytut Ekonomii i Zarz¹dzania, Uniwersytet
Jagielloñski, Kraków

2. Prof. dr hab.
El¿bieta Adamowicz

makroekonomia, teoria ekonomii Kierownik Instytutu Rozwoju Gospodarczego, Katedra
Ekonomii, Szko³a G³ówna Handlowa, Warszawa

3. Dr Dariusz Drewniak historia Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Nauki,
Ministerstwo Edukacji i Nauki, Warszawa

4. Dr hab.
Julita Jab³ecka

ekonomika i organizacja szkolnictwa wy¿szego,
organizacja nauki, polityka naukowa

Centrum Badañ Polityki Naukowej i Szkolnictwa
Wy¿szego, Uniwersytet Warszawski

5. Prof. dr hab.
Zofia Kêdzior

ekonomia, badania rynku, badania zachowañ
podmiotów rynkowych, ekonomika konsumpcji
i marketing

Rada Nauki – Komisja Badañ na Rzecz Rozwoju Nauki,
Kierownik Katedry Rynku i Konsumpcji,
Dyrektor Centrum Badañ i Ekspertyz, Akademia
Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice

6. Prof. dr hab.
Danuta Koradecka

fizjologia pracy, in¿ynieria i ochrona
œrodowiska, medycyna ogólna

Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy –
Pañstwowy Instytut Badawczy, Warszawa

7. Prof. dr hab. in¿.
Bogdan Mazurek

elektrotechnika, krioelektrotechnika,
elektrotechnologia

Rada Nauki  – Komisja Badañ na Rzecz Rozwoju
Gospodarki, Wydzia³ Elektryczny, Instytut Podstaw
Elektrotechniki i Elektrotechnologii, Politechnika
Wroc³awska

8. Red.
Krzysztof Michalski

dziennikarstwo Redaktor Naczelny Redakcji Popularyzacji Wiedzy
i Edukacji, Polskie Radio S.A.,
cz³onek Rady Upowszechniania Nauki PAN

9. Prof. dr hab. in¿.
Joanicjusz Nazarko

elektroenergetyka, informatyka gospodarcza,
metody komputerowe i systemy informatyczne,
systemy decyzyjne,
systemy informatyczne w zarz¹dzaniu

Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki PB,
Rektor Politechniki Bia³ostockiej

10. Prof. dr hab.
Bogdan Piasecki

ekonomika i zarz¹dzanie ma³ymi
przedsiêbiorstwami, przedsiêbiorczoœæ

Katedra Przedsiêbiorczoœci i Polityki Przemys³owej
Uniwersytet £ódzki, Instytut Badañ
nad Przedsiêbiorczoœci¹ i Rozwojem Ekonomicznym
przy Spo³ecznej Wy¿szej Szkole Przedsiêbiorczoœci
i Zarz¹dzania w £odzi

11. Mgr in¿.
Andrzej Rybka

lotnictwo, budownictwo i in¿ynieria
œrodowiskowa, dziennikarstwo,
zarz¹dzanie i marketing

Dyrektor Stowarzyszenia Grupy Przedsiêbiorców
Przemys³u Lotniczego „Dolina Lotnicza”, Rzeszów
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Z ¿ycia Uczelni
PIERWSZE SPOTKANIE ZA£O¯YCIELI STOWARZYSZENIA
ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI BIA£OSTOCKIEJ

Cz³onkowie Zarz¹du Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Bia³ostockiej
Fot. T. Trochimczuk

2 marca 2006 r. w Biurze Rektora PB odby³o siê pierw-
sze spotkanie absolwentów PB, którego celem by³a
dyskusja nad rejestracj¹ Stowarzyszenia Absolwentów
Politechniki Bia³ostockiej. Wziê³o w nim udzia³ 25 osób,
w tym przedstawiciele administracji rz¹dowej, w³adz
Miasta Bia³egostoku, prezesi du¿ych przedsiêbiorstw
w Bia³ymstoku i regionie, politycy, dziekani, prodzie-
kani i pracownicy uczelni, m.in.: Jerzy Pó³janowicz (by³y
Wicewojewoda Podlaski), Krzysztof Sawicki (Zastêp-
ca Prezydenta Miasta Bia³egostoku), Lech Pilecki (Pre-
zes Podlaskiego Klubu Biznesu), Piotr Radziszewski
(Prorektor ds. Promocji i Wspó³pracy PB), Krzysztof
Po³ubiñski (Kierownik Radia „Akadera”) i inni.
Inicjatywa zarejestrowania Stowarzyszenia Absolwen-
tów PB jest o tyle wa¿na, ¿e do tej pory na Politechni-
ce istnia³o kilka stowarzyszeñ absolwentów poszcze-
gólnych Wydzia³ów PB oraz dzia³aj¹ce od 15 lat Pol-
sko-Amerykañskie Stowarzyszenie Absolwentów PB.

G³ównymi celami Stowarzyszenia Absolwentów PB, s¹:
• integracja absolwentów Politechniki Bia³ostockiej,
• wspieranie dzia³alnoœci naukowej i dydaktycznej

Uczelni poprzez aktywnoœæ absolwentów PB,
• promocja osi¹gniêæ PB w mieœcie, regionie, kraju

i za granic¹,
• organizacja ró¿nych wspólnych przedsiêwziêæ przez

Stowarzyszenie,
• wymiana doœwiadczeñ miêdzy nauk¹ a biznesem,
• kszta³towanie wizerunku PB przez absolwentów

na zewn¹trz.

Podczas spotkania powo³ano Komitet Za³o¿ycielski oraz
Zarz¹d Stowarzyszenia, a tak¿e podjêto uchwa³ê o przy-
jêciu Statutu i przedyskutowano kwestie zwi¹zane
z rejestracj¹ Stowarzyszenia. Obecnie kompletowane s¹
dokumenty zwi¹zane z rejestracj¹ Stowarzyszenia w Kra-
jowym Rejestrze S¹dowym.
Pomys³odawc¹ za³o¿enia Stowarzyszenia jest Rektor PB,
prof. Joanicjusz Nazarko. G³ówny organizator spotkania –
prof. Piotr Radziszewski, Prorektor ds. Promocji i Wspó³-
pracy PB, powiedzia³: „Jest to pierwsza tak du¿a inicjaty-
wa o charakterze integracyjnym. Chcemy utworzyæ
to stowarzyszenie, by mieæ kontakt z naszymi absolwen-
tami. To oni kszta³tuj¹ wizerunek Uczelni, s¹ jej ambasa-
dorami w regionie i w Polsce. Mo¿emy byæ z nich dum-

ni, poniewa¿ wielu z nich zro-
bi³o spektakularne kariery.
Mamy nadziejê, ¿e spotkania
te bêd¹ s³u¿y³y wymianie do-
œwiadczeñ miêdzy Uczelni¹
a otoczeniem zewnêtrznym,
a poza tym bêd¹ budowa³y
wiêŸ absolwentów z Poli-
technik¹”.

Zarz¹d Stowarzyszenia:
Prezes: Lech Pilecki,
Wiceprezes: Jerzy Doroszkiewicz,
Cz³onkowie Zarz¹du: Piotr Radziszewski,

Jerzy Pó³janowicz,
Krzysztof Sawicki,
Jerzy Szmur³o,
Czes³aw Miedzia³owski,
Marta Kosior-Kazberuk,

Sekretarz: Julia Dawidziuk,
Skarbnik: Joanna Urban.

Absolwenci Politechniki Bia³ostockiej obecni na spotkaniu:
1. in¿. Jerzy Pó³janowicz, by³y Wicewojewoda Podlaski
2. in¿. Krzysztof Sawicki, Zastêpca Prezydenta Miasta Bia³egostoku
3. in¿.  Andrzej Ciechanowicz, Naczelnik Zarz¹du Dróg Miejskich

w Bia³ymstoku
4. in¿. Lech Pilecki, Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu
5. mgr Stanis³aw £uniewski, Prezes ,,ASTWA”
6. dr in¿. Jerzy Szmur³o, Prezes „SZMUR£O CONSULTING” Sp. z o.o.
7. mgr in¿. Piotr JuŸwiuk, „Multi Agencja Ubezpieczeniowa”
8. mgr in¿. Piotr Dzier¿anowski, Zastêpca Dyrektora ds. Tech-

nicznych Podlaskiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich
9. mgr in¿. Jerzy Doroszkiewicz, Zastêpca Dyrektora ds. Tech-

nicznych GDDKiA
10. prof.  Piotr Radziszewski, Prorektor ds. Promocji i  Wspó³pracy PB
11. prof. Andrzej Sikorski, Wydzia³ Elektryczny PB
12. prof. Czes³aw Miedzia³owski, Dziekan Wydzia³u Budownictwa

i In¿ynierii Œrodowiska PB
13. prof. Zygmunt Or³owski, Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii

Œrodowiska PB
14. dr in¿.W³adys³aw Gardziejczyk, Dyrektor Instytutu In¿ynierii

Budowlanej WBiIŒ PB
15. dr in¿. Marta Kosior-Kazberuk, Prodziekan Wydzia³u Budow-

nictwa i In¿ynierii Œrodowiska PB
16. dr in¿. Andrzej Kazberuk, Wydzia³ Mechaniczny PB
17. dr in¿. Jerzy Uœcinowicz, Wydzia³ Architektury PB
18. dr in¿. Piotr Dunaj, Wydzia³ Architektury PB
19. dr in¿. Leon Demianiuk, Prodziekan Wydzia³u Mechanicznego PB
20. dr in¿. Krzysztof Dziekoñski, Prodziekan Wydzia³u Zarz¹dza-

nia PB
21. mgr in¿. Marta Wyszyñska, Kierownik Biura Rektora
22. mgr in¿. Krzysztof Po³ubiñski, Redaktor Naczelny Radia

,,Akadera”
23. mgr Julia Dawidziuk, Asystentka Prorektora ds. Promocji

i Wspó³pracy PB
24. mgr Joanna Urban, Asystentka Naukowa Rektora PB
25. mgr Katarzyna KuŸmicz, Asystentka Rektora PB

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów
Politechniki Bia³ostockiej – Lech Pilecki

Fot. J. Dawidziuk
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WICEMINISTER EDUKACJI I NAUKI
ODWIEDZI£ POLITECHNIKÊ
Konferencja prasowa dla pracowników PB i mediów

23 marca 2006 r. w sali Wydzia³u Elektrycznego PB od-
by³o siê wyst¹pienie prof. dr. hab. in¿. Krzysztofa Jana
Kurzyd³owskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Edukacji i Nauki.  W swoim wyst¹pieniu prof. Kurzy-
d³owski g³ównie omawia³ zagadnienia zwi¹zane z finan-
sowaniem nauki i funkcjonowaniem szkó³ wy¿szych oraz
przedstawi³ plany reformy systemu badañ naukowych
w Polsce.

Prof. Krzysztof Jan Kurzyd³owski prezentuje idee MEiN dotyczace finansowania dzia³añ
naukowych w Polsce Fot. T. Trochimczuk

Rektor prof. Joanicjusz Nazarko podczas sk³adania oœwiadczenia o sytuacji PB
Fot. J. Dawidziuk

Spotkanie z Wiceministrem Edukacji i Nauki budzi³o du¿e zainteresowanie, sala by³a pe³na
Fot. J. Dawidziuk

Po prelekcji Wiceministra odby³a siê konferencja praso-
wa, podczas której Rektor PB przedstawi³ bie¿¹c¹ sytu-
acjê Uczelni, a tak¿e z³o¿y³ oœwiadczenie dotycz¹ce wyni-
ków audytu i stwierdzonych nieprawid³owoœci podczas
realizacji inwestycji Hali Widowiskowo-Sportowej oraz
funkcjonowania „Biura Karier”. Odniós³ siê te¿ do innych
spraw zwi¹zanych z ¿yciem Uczelni, maj¹cych liczne echa
w lokalnej prasie, jak np. zwolnienia pracowników, spra-
wy s¹dowe wytoczone Uczelni, zwiêkszenie wynagrodze-
nia Rektora. Wraz z Wiceministrem prof. K. J. Kurzyd³ow-
skim, odpowiada³ równie¿ na pytania dziennikarzy i goœci.

Konferencja by³a otwarta dla wszystkich zainteresowanych.
Na spotkanie zaproszeni zostali rektorzy i przedstawiciele
bia³ostockich uczelni, w³adz wojewódzkich, instytucji
miejskich i samorz¹dowych, cz³onkowie Stowarzysze-
nia Absolwentów Politechniki Bia³ostockiej, pracownicy
i studenci PB oraz przedstawiciele mediów.

Prof. Kurzyd³owski wraz z prof. Nazarko zostali zapro-
szeni do studia Telewizji Bia³ystok do programu „Goœæ
Dnia”, gdzie rozmawiali o sytuacji Politechniki.

Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz,
Rzecznik Prasowy PB

14 marca 2006 r. odby³o siê pierwsze posiedzenie Za-
rz¹du Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Bia³o-
stockiej. Prezes stowarzyszenia – Lech Pilecki przedsta-
wi³ plan dzia³alnoœci na najbli¿sze tygodnie.
W wyniku wspólnej dyskusji, postanowiono:
• na witrynie Politechniki Bia³ostockiej stworzyæ stro-

nê internetow¹ stowarzyszenia, na której, w pocz¹t-
kowej fazie, bêd¹ umieszczane aktualnoœci oraz for-
mularz rejestracyjny dla przysz³ych cz³onków Sto-
warzyszenia;

• powo³aæ opiekunów kó³ wydzia³owych stowarzyszenia,
którymi zostali:
Wydzia³ Architektury – dr in¿. Marta Kosior-Kazberuk,

Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska –
prof. dr hab. in¿. Czes³aw Miedzia³owski,
Wydzia³ Elektryczny – prof. dr hab. in¿. Andrzej
Sikorski,
Wydzia³ Informatyki – mgr in¿. Joanna Urban,
Wydzia³ Mechaniczny – dr in¿. Jerzy Szmur³o,
Wydzia³ Zarz¹dzania – mgr in¿. Joanna Urban;

• na Rzecznika Stowarzyszenia Absolwentów Politech-
niki Bia³ostockiej powo³ano mgr in¿. Krzysztofa Po-
³ubiñskiego, Redaktora Naczelnego Radia „Akadera”.

Kontakt do Stowarzyszenia: tel. (085) 746 90 40,
746 90 47; e-mail: stowarzyszenie@pb.edu.pl

Julia Dawidziuk,
Krzysztof Po³ubiñski
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Z ¿ycia Uczelni
AKCJE PROMOCYJNE POLITECHNIKI BIA£OSTOCKIEJ
„DZIEÑ PRZEDSIÊBIORCZOŒCI”
W ramach ogólnopolskiego „Dnia Przedsiêbiorczoœci”
15 marca 2006 r. 30. uczniów z II LO w Bia³ymstoku od-
wiedzi³o Politechnikê Bia³ostock¹ i mia³o okazjê zadaæ py-
tania jej pracownikom o specyfikê takich zawodów jak:
in¿ynier, przedsiêbiorca, menad¿er, dziennikarz radiowy,
lektor jêzyka obcego, naukowiec, architekt, mechanik itp.
Wydarzenie to by³o elementem ogólnopolskiego „Dnia
Przedsiêbiorczoœci” organizowanego ju¿ po raz trzeci
przez Fundacjê M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoœci
przy wspó³pracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Cen-
tralnego Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli. Projekt ten
jest objêty Honorowym Patronatem Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej.
W tym dniu licealiœci towarzyszyli pracownikom Poli-
techniki, którzy wykonuj¹ ich wymarzony zawód. Opie-
kunowie poszczególnych wydzia³ów i jednostek zapo-
znali m³odzie¿ ze stanowiskiem ich pracy i zakresem
codziennych obowi¹zków oraz zlecili im wykonanie pro-
stych zadañ. Dziêki takim krótkim praktykom, ucznio-
wie mieli mo¿liwoœæ zweryfikowania swoich wyobra¿eñ
o przysz³ym zawodzie i pog³êbienia wiedzy o po¿¹da-
nych kwalifikacjach i predyspozycjach do jego wykony-
wania.

Uczniowie II LO w Bia³ymstoku podczas wizyty w Centrum Komputerowych Sieci
Rozleg³ych Fot. J. Dawidziuk

Organizatorem przedsiêwziêcia, ze strony PB by³
prof. Piotr Radziszewski, Prorektor ds. Promocji i Wspó³-
pracy.  W akcjê zaanga¿owali siê ponadto: Radio „Aka-
dera”, Zak³ad Produkcji Doœwiadczalnej i Us³ug Technicz-
nych PB, Centrum Komputerowych Sieci Rozleg³ych, Stu-
dium Jêzyków Obcych, Wydzia³ Architektury, Biblioteka
G³ówna PB oraz Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œro-
dowiska. Opiekunem m³odzie¿y z II LO w Bia³ymstoku
by³a pedagog szkolny, pani Danuta Matreñczyk.
Celem rokrocznie organizowanego „Dnia Przedsiêbiorczo-
œci” jest przede wszystkim zachêcenie m³odzie¿y
do kierowania w³asn¹ œcie¿k¹ zawodow¹ i uœwiadomienie
im, jak wa¿na jest umiejêtnoœæ elastycznego dostosowy-
wania siê do zmieniaj¹cych siê warunków na rynku pracy.

SPOTKANIE EDUKACYJNE
W TECHNIKUM
BUDOWLANO-GEODEZYJNYM
I ZESPOLE SZKÓ£ ZAWODOWYCH NR 4
W BIA£YMSTOKU
Spotkanie promuj¹ce PB wœród uczniów szkó³ œrednich
organizowane ju¿ po raz kolejny przez Pion Prorektora
ds. Promocji i Wspó³pracy, odby³o siê w Du¿ej Auli
na Wydziale Elektrycznym PB. Uczniowie poznali histo-
riê Politechniki Bia³ostockiej oraz kierunki kszta³cenia
na poszczególnych jej wydzia³ach. Wys³uchali te¿ wyk³a-
du prof. Andrzeja £apko z Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska pt. „Osi¹gniêcia myœli in¿ynier-
skiej w zakresie budownictwa na progu XXI wieku”.
Ponadto obejrzeli laboratoria, now¹ halê sportow¹ oraz
siedzibê Radia „Akadera”.

Prezentacja Politechniki uczniom Technikum Budowlano-Geodezyjnego oraz Zespo³u Szkó³
Zawodowych nr 4 w Bia³ymstoku Fot. J. Dawidziuk

W prezentacji PB udzia³ wziêli: dziekani i prodziekani
poszczególnych wydzia³ów, prof. A. £apko z WBiIŒ, kie-
rownik Radia „Akadera” – Krzysztof Po³ubiñski, Kierow-
nik Biura ds. Wspó³pracy, Promocji i Rozwoju – Micha³
Karpowicz, asystentka Prorektora ds. Promocji i Wspó³-
pracy – Julia Dawidziuk, pracownik Biura Karier – Ma-
riusz Lenartowicz.

Prof. A. £apko prowadzi wyk³ad dla uczniów Technikum Budowlano-Geodezyjnego
i Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 4 w Bia³ymstoku Fot. U. Dobroñska
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„GIE£DA POMYS£ÓW NA ¯YCIE”
W III LO W £OM¯Y
8 marca 2006 r. Politechnika Bia³ostocka wziê³a udzia³
w „Gie³dzie pomys³ów na ¿ycie” organizowanej ju¿ po raz
szósty przez III Liceum Ogólnokszta³c¹ce w £om¿y. By³a
to inicjatywa skierowana do tegorocznych maturzystów,
którzy zastanawiaj¹ siê, na jakie studia chc¹ siê wybraæ.
Na spotkaniu przede wszystkim akcentowano fakt,
¿e Politechnika Bia³ostocka kszta³ci in¿ynierów, którzy
s¹ poszukiwani na rynkach pracy w Polsce i za granic¹.
Z maturzystami w £om¿y spotkali siê: Prodziekan Wy-
dzia³u Zarz¹dzania PB, dr in¿. Krzysztof Dziekoñski, Ju-
styna Grodzka z Dzia³u Dydaktyki i Spraw Studenckich
PB, Krzysztof  Po³ubiñski, Redaktor Naczelny Radia „Aka-
dera”, Julitta Grzywa, dziennikarka Radia „Akadera”.

„DNI OTWARTE UCZELNI WY¯SZYCH”
W XI LO W BIA£YMSTOKU
17 marca 2006 r. Politechnika Bia³ostocka wziê³a udzia³
w „Dniach Otwartych Uczelni Wy¿szych” w XI LO
w Bia³ymstoku.  Akcja koordynowana by³a przez Pro-
rektora ds. Promocji i Wspó³pracy. Licealiœci obejrzeli
prezentacjê multimedialn¹ o Uczelni, przedstawion¹
przez K. Po³ubiñskiego z Radia „Akadera”, a Justyna
Grodzka z Dzia³u Spraw Studenckich i Dydaktyki zapo-
zna³a uczniów z zasadami rekrutacji na PB. Celem
przedsiêwziê-
cia by³o umo¿-
liwienie m³o-
dzie¿y bezpo-
œredniego kon-
taktu z ofert¹
edukacyjn¹ PB.

Prodziekan WZ dr K. Dzie-
koñski w rozmowie z ³om-
¿yñskimi licealistami

Fot. K. Po³ubiñski

£osiccy licealiœci przy sto-
isku PB

Fot. K. Po³ubiñski

Stoisko PB w XI LO w Bia³ymstoku
Fot. K. Po³ubiñski

Podczas multimedialnej prezentacji o PB dr in¿. K. Dzie-
koñski i redaktor K. Po³ubiñski podkreœlali atuty naszej
Uczelni. Wskazywali na analizy i prognozy rynku pracy,
które od pewnego czasu mówi¹ o bardzo du¿ym zapo-
trzebowaniu na in¿ynierów. Politechnika jest jedyn¹
uczelni¹ w woj. podlaskim, w której mo¿na zdobyæ wy-
kszta³cenie techniczne, a jednoczeœnie uzyskaæ kwalifi-
kacje zwi¹zane z zarz¹dzaniem. Po jej ukoñczeniu, ab-
solwenci maj¹ du¿e szanse na zatrudnienie, zarówno
w Polsce, jak i za granic¹.
Justyna Grodzka odpowiada³a na pytania licealistów do-
tycz¹ce warunków studiowania na poszczególnych wy-
dzia³ach PB i wyjaœnia³a zasady rekrutacji w roku akade-
mickim 2006/2007. Julitta Grzywa natomiast przepro-
wadzi³a wywiady z licealistami i przygotowa³a audycjê
na ten temat, któr¹ wyemitowano w Radiu „Akadera”.
Stoisko Politechniki Bia³ostockiej cieszy³o siê du¿ym
zainteresowaniem: rozdawano foldery informacyjne, ulot-
ki i kalendarze. W „Gie³dzie pomys³ów na ¿ycie” ogó-
³em wziê³o udzia³ ponad 25 uczelni z ca³ego regionu
i kraju, by³y to m.in.: Politechnika Warszawska, Katolicki
Uniwersytet Lubelski, Wojskowa Akademia Techniczna,
Akademia Medyczna w Bia³ymstoku.

SPOTKANIE EDUKACYJNE
W I LO W £OSICACH
23 marca 2006 r. przedstawiciele PB zapoznali maturzy-
stów ³osickich szkó³ œrednich z ofert¹ Uczelni – zapre-
zentowali wydzia³y i kierunki studiów oraz omówili naj-
wa¿niejsze zasady rekrutacji. M³odzie¿ mia³a równie¿
mo¿liwoœæ odbycia indywidualnych konsultacji z pracow-
nikami Politechniki, uzyskania szczegó³owych informacji
na temat interesuj¹cych ich zagadnieñ oraz otrzymania
materia³ów informacyjnych o Uczelni. Podczas tego spo-
tkania Politechnikê reprezentowali: Krzysztof Po³ubiñ-
ski, Redaktor Naczelny Radia „Akadera”,  dr in¿. arch.
Bartosz Czarnecki, Prodziekan ds. Nauki Wydzia³u Ar-
chitektury, Justyna Grodzka z Dzia³u Spraw Studenckich
i Dydaktyki. W spotkaniu w £osicach wziê³o udzia³ 10
szkó³ wy¿szych z ca³ego kraju.

Julia Dawidziuk

Stoiska PB cieszy³y siê
du¿ym zainteresowa-
niem licealistów z £om¿y

Fot. K. Po³ubiñski

Prezentacja PB przez
J. Grodzk¹ oraz w I LO
w £osicach

Fot. K. Po³ubiñski



19

 ¯ycie Politechniki 
 styczeñ/luty/marzec 2006

Z ¿ycia Senatu
Z ¯YCIA SENATU

Uchwa³y Senatu Politechniki Bia³ostockiej z dnia 19 stycznia 2006 r.
UCHWA£A 5/4/2006 w sprawie wyra¿enia zgody
na udzia³ Politechniki Bia³ostockiej w realizacji projektu
„Trwa³a reintegracja by³ych radzieckich baz wojskowych
jako wyzwanie i szansa rozwoju regionalnego”.

UCHWA£A 6/4/2006 w sprawie uchylenia uchwa³y Se-
natu PB z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie okreœlenia
zasad przyznawania i rozliczania œrodków na badania
w³asne w Politechnice Bia³ostockiej.

UCHWA£A 7/4/2006 w sprawie wyra¿enia zgody
na rozwi¹zanie stosunku pracy.

UCHWA£A 8/4/2006 w sprawie zaopiniowania wnio-
sku o mianowanie.

UCHWA£A 9/4/2006 w sprawie zaopiniowania wnio-
sku o mianowanie.

UCHWA£A 1/4/2006 w sprawie uchylenia uchwa³y Se-
natu PB z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zasad nauczania
jêzyków obcych na studiach dziennych w Politechnice
Bia³ostockiej.

UCHWA£A 2/4/2006 w sprawie wprowadzenia obo-
wi¹zkowego egzaminu z jêzyka obcego na studiach sta-
cjonarnych w Politechnice Bia³ostockiej.

UCHWA£A 3/4/2006 w sprawie zasad uzyskiwania cer-
tyfikatu jêzykowego Studium Praktycznej Nauki Jêzyków
Obcych Politechniki Bia³ostockiej.

UCHWA£A 4/4/2006 w sprawie wyra¿enia zgody
na zakup œrodków trwa³ych do wyposa¿enia Laborato-
rium Technologii Nowych Materia³ów na Wydziale Me-
chanicznym Politechniki Bia³ostockiej.

Uchwa³y Senatu Politechniki Bia³ostockiej z dnia 23 lutego 2006 r.
UCHWA£A 1/5/2006 w sprawie planu remontów Poli-
techniki Bia³ostockiej na 2006 rok, finansowanych w ra-
mach dotacji na pomoc materialn¹ dla studentów.

UCHWA£A 2/5/2006 w sprawie planu remontów Poli-
techniki Bia³ostockiej na 2006 rok, finansowanych w ra-
mach dzia³alnoœci dydaktycznej.

UCHWA£A 3/5/2006 w sprawie planu przebudowy
i inwestycji Politechniki Bia³ostockiej na 2006 rok.

UCHWA£A 4/5/2006 w sprawie zmiany planu rzeczo-
wo-finansowego Politechniki Bia³ostockiej.

UCHWA£A 5/5/2006 w sprawie uchwalenia prowizorium
planu rzeczowo-finansowego Politechniki Bia³ostockiej.

UCHWA£A 6/5/2006 w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Zak³adu Produkcji Doœwiadczalnej
i Us³ug Technicznych Politechniki Bia³ostockiej.

UCHWA£A 7/5/2006 w sprawie Regulaminu Akademic-
kiej Rozg³oœni Radiowej Politechniki Bia³ostockiej Ra-
dio „Akadera”.

UCHWA£A 8/5/2006 w sprawie wyra¿enia opinii
na temat kandydatury na funkcjê Dyrektora Centrum
Innowacji i Transferu Technologii.

UCHWA£A 16/5/2006 w sprawie wniosku o zwiêksze-
nie wynagrodzenia Rektora Politechniki Bia³ostockiej.

Uchwa³y Senatu Politechniki Bia³ostockiej z dnia 16 marca 2006 r.
UCHWA£A 1/6/2006 w sprawie ujawnienia wyników
audytu RO-195/AB-4/4/05.

Uchwa³y Senatu Politechniki Bia³ostockiej z dnia 30 marca 2006 r.
UCHWA£A 1/7/2006 w sprawie ujawnienia wyników
audytu nr RO-195/AB-3/05.

UCHWA£A 2/7/2006 w sprawie zmiany planu rzeczo-
wo-finansowego Politechniki Bia³ostockiej na rok 2005.

UCHWA£A 3/7/2006 w sprawie wyborów uzupe³niaj¹-
cych.

UCHWA£A 4/7/2006 w sprawie zaopiniowania wnio-
sku o mianowanie.

UCHWA£A 5/7/2006 w sprawie wyra¿enia zgody
na zawarcie umowy o wspó³pracy naukowej pomiêdzy
Politechnik¹ Bia³ostock¹ a Bia³oruskim Pañstwowym
Technologicznym Uniwersytetem w Miñsku, Bia³oruœ.

UCHWA£A 6/7/2006 w sprawie przyst¹pienia Politech-
niki Bia³ostockiej do realizacji projektu „Stypendia
dla m³odych naukowców szans¹ rozwoju województwa
podlaskiego”.

UCHWA£A 7/7/2006 w sprawie wniosku o przyznanie
nagrody zespo³owej Ministra Edukacji i Nauki.

UCHWA£A 8a/7/2006 w sprawie wniosku o przyzna-
nie nagrody indywidualnej Ministra Edukacji i Nauki.

UCHWA£A 8b/7/2006 w sprawie wniosku o przyzna-
nie nagrody indywidualnej Ministra Edukacji i Nauki.

UCHWA£A 8c/7/2006 w sprawie wniosku o przyzna-
nie nagrody indywidualnej Ministra Edukacji i Nauki.

UCHWA£A 2/6/2006 w sprawie odwo³ania Kanclerza
Politechniki Bia³ostockiej.
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KRONIKA REKTORA I PROREKTORÓW

PROREKTOR DS. NAUKI
DR HAB. IN¯. WALDEMAR RAKOWSKI, PROF. NZW.

Prorektor ds. Nauki w dniach 17-18 marca 2006 r.
na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie uczestni-
czy³ w konferencji pt. „Model awansu naukowego w Pol-
sce”, zorganizowanej przez prof. Franciszka Ziejkê
pod patronatem KRASP. Podczas spotkania prominent-
ni polscy profesorowie dyskutowali nad celowoœci¹ po-
zostawienia habilitacji lub jej zniesienia. Za pozostawie-
niem habilitacji w obecnej formie (ocena dorobku i roz-
prawy habilitacyjnej, kolokwium habilitacyjne i wyk³ad)
wypowiedzieli siê nieliczni. Wielu dyskutantów postulo-
wa³o natomiat likwidacjê stopnia doktora habilitowane-

REKTOR POLITECHNIKI BIA£OSTOCKIEJ
PROF. ZW. DR HAB. IN¯. JOANICJUSZ NAZARKO

Styczeñ 2006 r.:

6 stycznia
Spotkanie z Premierem RP
10 stycznia
Spotkanie z Zarz¹dem NSZZ „Solidarnoœæ” w PB
11 stycznia
Spotkanie z prof. Korbiczem
12 stycznia
Spotkanie z Prezesem firmy „Markbud”
12-13 stycznia
Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych
14 stycznia
„Z³ote Klucze” Kuriera Porannego
15-17 stycznia
Konferencja pt. „Komputerowo Zintegrowane Zarz¹-
dzanie” w Zakopanem
18 stycznia
Spotkanie z Przewodnicz¹cymi Zwi¹zków Zawodowych;
Spotkanie z Doradc¹ Premiera ds. Programu „Rozwój
Polski Wschodniej” – Wies³awem Kamieñskim
19 stycznia
Spotkanie z Marsza³kiem Województwa Podlaskiego
20 stycznia
Spotkanie z Przewodnicz¹cym Pañstwowej Komisji Akre-
dytacyjnej; Spotkanie z Dyrektor Urzêdu Patentowego;
Spotkanie z Redaktor Wydawnictw Naukowo-Technicz-
nych; Spotkanie z Redaktor Wydawnictw Naukowych
PWN;
23 stycznia
Spotkanie z Zarz¹dem Zwi¹zku Pracowników Technicz-
nych;

Luty 2006 r.:

2 lutego
Posiedzenie Zespo³u Interdyscyplinarnego ds. „Foresight”
6 lutego
Spotkanie z Pos³em RP Jerzym Wójcikiem
8 lutego
Wizyta w MEiN
9 lutego
Spotkanie Rektora z pracownikami PB
27-28 lutego
Konferencja na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza i wizy-
ta na Politechnice Poznañskiej

Marzec 2006 r.:

2 marca
Spotkanie z dyrektorem Urzêdu Kontroli Skarbowej;

Spotkanie za³o¿ycielskie Stowarzyszenia Absolwentów
Politechniki Bia³ostockiej
3 marca
Proces z Pañstwow¹ Komisj¹ Akredytacyjn¹ w Najwy¿-
szym S¹dzie Administracyjnym w Warszawie
7 marca
Posiedzenie Zespo³u Interdyscyplinarnego ds. „Foresi-
ght” w MEiN; Spotkanie z Wiceministrem Edukacji
i Nauki – Jaros³awem Zieliñskim
9 marca
Spotkanie z Dziekanami PB; Posiedzenie Rady Nauki
13 marca
Spotkanie z Dyrektorem Banku PKO; Spotkanie
z Dyrygentem Chóru „Polifonia”; Spotkanie z Pos³em
J. Klimem
14 marca
Spotkanie z Wiceministrem MEiN, prof. K. J. Kurzyd³ow-
skim; Spotkanie z Dyrektor Departamentu Szkó³ Wy-
¿szych MEiN
17 marca
Wizyta w MEiN
20 marca
Spotkanie z przedstawicielami Klubu ¯eglarskiego PB;
Spotkanie z Prezesem TBS J. Parzyszkiem;
Spotkanie J. Koczewskim z PIP;
Spotkanie z Pos³em RP J. Wójcikiem
21 marca
Spotkanie z p.  A. Leonkiewicz z Urzêdu Wojewódzkiego;
Spotkanie z Prezesem firmy „UNIBUD”;
Spotkanie z Przewodnicz¹cym Samorz¹du Studenckiego
23 marca
Konferencja Prasowa z Ministrem K. Kurzyd³owskim,
„Goœæmi Dnia” w TVP 3
28 marca
Spotkanie z p. German z Urzêdu Miejskiego
31 marca
Spotkanie z Wojewod¹ Podlaskim – Janem Dobrzyñskim
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go, ale pozostawienie habilitacji jako formy oceny, wy-
³¹cznie na podstawie dorobku (g³ównie publikacji),
bez kolokwium, przygotowania do prowadzenia samo-
dzielnie badañ naukowych i kwalifikacji do zajmowania
stanowiska profesora nadzwyczajnego. Zdecydowana
wiêkszoœæ profesorów wypowiedzia³a siê za pozosta-
wieniem tytu³u profesora. Liczni dyskutanci podkreœlali
potrzebê podniesienia poziomu merytorycznego prac
doktorskich.

PROREKTOR DS. STUDENCKICH I DYDAKTYKI
DR HAB. IN¯. BAZYLI KRUPICZ, PROF. NZW.

W dniach 6-8 marca 2006 r. Prorektor ds. Studenckich
i Dydaktyki wzi¹³ udzia³ w szkoleniu na temat „Wdra¿a-
nie elastycznego systemu studiów w ustawie Prawo o szkol-
nictwie wy¿szym”, zorganizowanym w Zakopanem przez
oœrodek szkoleniowy „ALMA-LEX”. Szkolenie obejmo-
wa³o nastêpuj¹ce zakresy tematyczne:
1. Za³o¿enia elastycznego systemu studiów i mo¿liwoœæ

jego realizacji w ustawie Prawo o szkolnictwie wy¿szym.
2. Zarz¹dzanie elastycznym systemem studiów – pro-

blemy organizacyjne i informatyczne.
3. Wprowadzanie elastycznego systemu studiów w re-

gulaminie studiów.
4. Rekrutacja w systemie studiów dwustopniowych.

PROREKTOR DS. PROMOCJI I ROZWOJU
DR HAB. IN¯. PIOTR RADZISZEWSKI, PROF. NZW.

15 marca 2006 r. goœciem Prorektora ds. Promocji
i  Wspó³pracy PB by³ Roger Taylor z Vitus Bering
Denmark University College w Horsens (Dania).
Zaprezentowa³ on ofertê licznych programów eduka-
cyjnych prowadzonych w jêzyku angielskim, z których
mog¹ skorzystaæ studenci PB. Zaproponowano tak¿e
nawi¹zanie wspó³pracy naukowej pomiêdzy uczelniami.
Przedstawiciel duñskiej uczelni spotka³ siê równie¿ z pra-
cownikami Biura Socrates-Erasmus, z którymi omówi³
szczegó³y udzia³u studentów PB w proponowanych
przez niego programach.

24 marca 2006 r. prof. Piotr Radziszewski, wraz z pra-
cownikami Zak³adu Budownictwa Komunikacyjnego,
Instytutu In¿ynierii Budowlanej Politechniki Bia³ostoc-
kiej zorganizowa³ Drogowe Seminarium Szkoleniowe
nt. ,,Lepiszcza i kruszywa w nowoczesnym budownic-
twie drogowym”. Jego uczestnikami byli m.in.: prof. Je-
rzy Pi³at z Politechniki Warszawskiej, £ukasz Rutkowski
ze Spó³ki „LOTOS Asfalt”, Janusz Trojanowski z firmy
„Œl¹skie Kruszywa Naturalne” Sp. z o.o. oraz wielu przed-
stawicieli w³adz miasta. Seminarium mia³o na celu zapo-
znanie siê z nowoczesnymi trendami technologicznymi
w dziedzinie budownictwa drogowego oraz nawi¹zanie
kontaktu pomiêdzy nauk¹ a przemys³em.

Z ¿ycia W
ydzia³ów

Z ¯YCIA WYDZIA£ÓW

WYDZIA£ ARCHITEKTURY
5 stycznia 2006 r. na Wydziale Architektury PB odby³ siê
wyk³ad prof. Idziego £ukaszewicza (by³ego Dzie-
kana Wydzia³u Architektury PB) nt. „Architekt wobec
skutków huraganu” – opowieœæ o roli architekta w usu-
waniu szkód wywo³anych huraganem Katrina.

W dniach 16-21 stycznia 2006 r. na Wydziale Architek-
tury PB przebywali z wizyt¹ goœcie ze Szko³y Sztuk Poli-
techniki w Castelo Branco w Portugalii: wicedyrektor
Alexandra Cruchinho Gomes i prof. Norberto
Grancho. Przyjazd zorganizowany zosta³ w ramach pro-
gramu Socrates-Erasmus i mia³ na celu dokonanie uzgod-
nieñ dotycz¹cych miêdzyuczelnianej wymiany studen-
tów kierunku Architektura Wnêtrz. W trakcie wizyty,
na PB odby³a siê prezentacja szko³y w Castelo Branco,
prof. Norberto Grancho wyg³osi³ równie¿ wyk³ad,
po czym goœcie zwiedzili wydzia³ oraz odwiedzili Tyko-
cin i Supraœl.

W dniach 25-26 stycznia 2006 r. w Politechnice Bia³o-
stockiej goœci³ prof. Joao Santa-Rita z Uniwersytetu
Nova de Lisboa, znany portugalski architekt, partner pra-
cowni „Santa-Rita Arquitectos”. Profesor, podczas wy-
k³adu pt. „Architektura – konstrukcja – ochrona œro-
dowiska. Synergie dzia³ania”, wyg³oszonego dla studen-
tów wydzia³ów Architektury oraz Budownictwa i In¿y-
nierii Œrodowiska PB, przedstawi³ problematykê integracji
technologii i œrodowiska naturalnego na przyk³adzie swo-
ich w³asnych realizacji architektonicznych.

Prof. Santa-Rita zwiedzi³ Wydzia³ Architektury PB i za-
pozna³ siê z problemami rozwoju Bia³egostoku podczas
wizyty u prezydenta miasta. Wizyta zosta³a sfinansowa-
na przez pion Prorektora ds. Promocji i Wspó³pracy,
a organizowana by³a wspólnie przez wydzia³y:
Architektury oraz Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
PB. Nale¿y tak¿e nadmieniæ, i¿ wizyta ta mo¿liwa by³a
dziêki kontaktom prof. Z. Piniñskiego z WA PB.

Prof. J. Santa-Rita z prof. Z. Piniñskim i studentkami PB
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III ZJAZD
SAMORZADÓW STUDENTÓW
WYDZIA£ÓW I KIERUNKÓW

ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
POLSKICH UCZELNI PAÑSTWOWYCH

W dniach 17-19 marca 2006 r. w Bia³ymstoku odby³ siê
III Zjazd Samorz¹dów Studentów Wydzia³ów i Kierun-
ków Architektury i Urbanistyki Polskich Uczelni Pañ-
stwowych. Dzia³ania, jakie prowadzimy w ramach wspó³-
pracy „architektur” w Polsce nazywamy „KOALICJ¥
MIAST”. W zjeŸdzie uczestniczyli przedstawiciele Poli-
technik: Poznañskiej, Gdañskiej, Lubelskiej, Warszawskiej,
no i oczywiœcie Bia³ostockiej.

3 marca 2006 r. na Wydziale Architektury PB odby³o siê
spotkanie zorganizowane przez studentów wydzia³u
wspó³pracuj¹cych z „Koalicj¹ Miast”, zaanga¿owanych
w przedsiêwziêcie tej organizacji – „AD PUBLICAN-
DUM”. Tematami prezentacji by³y osiedle Bojary i Ry-
nek Sienny w Bia³ymstoku. Prezentacje sta³y siê przy-
czynkiem do debaty o mieœcie, prowadzonej przez liczn¹
grupê goœci z ró¿nych œrodowisk zainteresowanych po-
ruszanymi kwestiami. Wœród dyskutantów byli min.:
prof. Andrzej Sadowski i dr El¿bieta Gawryluk z Uniwer-
sytetu w Bia³ymstoku, uczestnicz¹cy w spotkaniu wraz
ze studentkami socjologii. Na spotkanie przybyli równie¿
cz³onkowie Stowarzyszenia „Nasze Bojary” i mieszkañcy
osiedla. Dyskusjê wzbogaca³a obecnoœæ naczelnika
Wydzia³u Planowania UM w Bia³ymstoku mgr. in¿. arch.
Andrzeja Chwaliboga, mgr. Barbary Tomeckiej i Podla-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków –
mgr. Dariusza Stankiewicza. Przybyli równie¿ wyk³adowcy
z Wydzia³u Architektury PB, a tak¿e liczna grupa studen-
tów. Spotkanie mia³o charakter inicjuj¹cy opracowanie
projektów rewitalizacji Bojar i Rynku Siennego,
które to projekty opracowywaæ bêd¹ studenci bior¹cy
udzia³ w przedsiêwziêciu (obszerniejsza informacja na
ten temat – obok).
14 marca 2006 r. na Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej mgr in¿. arch. Dorota Gawryluk z Kate-
dry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydzia³u
Architektury PB obroni³a rozprawê doktorsk¹ na temat:
„Studium rozwoju architektury Zambrowa na tle archi-
tektury ma³ych miast pogranicza Mazowsza i Podlasia”. Pro-
motorem pracy by³ prof. dr hab. in¿. arch. Andrzej Basista.
W wyniku uchwa³y Rady Wydzia³u Architektury Poli-
techniki Krakowskiej, arch. Dorota Gawryluk uzyska³a
stopieñ naukowy doktora nauk technicznych.

W dniach 17-19 marca 2006 r. odby³ siê III Zjazd
Samorz¹dów Studentów Wydzia³ów i kierunków
Architektury i Urbanistyki Polskich Uczelni Pañ-
stwowych „Koalicja Miast”. Na Wydziale Archi-
tektury PB mieliœmy okazjê goœciæ przedstawi-
cieli samorz¹dów z Gdañska, Warszawy, Lublina
i Poznania.
Celem spotkania by³a wymiana doœwiadczeñ, dyskusja
dotycz¹ca programu nauczania oraz napotykanych pro-
blemów. Efektem wielogodzinnych debat by³o zdefinio-
wanie „Koalicji Miast” jako Forum Studentów Architek-
tury, wyznaczenie wspólnych celów (m.in. pracy nad pro-
gramem nauczania, uruchomienie miêdzywydzia³owej
wymiany studentów w ramach programu „Mostech”,
stworzenia folderu wszystkich uczelni architektonicz-
nych w Polsce) oraz opracowanie strategii dzia³ania.
Ostatniego dnia zjazdu, po cerkwi Œwiêtego Ducha
w Bia³ymstoku uczestników oprowadzi³ jej projektant –
mgr in¿. arch. Jan Kabac; atrakcj¹ by³a tak¿e wycieczka
do Tykocina.
Spotkanie uwa¿amy za udane, mamy nadziejê, ¿e nasze
postanowienia wejd¹ w ¿ycie. Tymczasem zabieramy siê
do pracy – kolejne spotkanie ju¿ nied³ugo. O ZjeŸdzie
szerzej piszemy tu¿ obok.

Samorz¹d Studencki Wydzia³u Architektury PB

Uczestnicy III Zjazdu Samorz¹dów Studentów Wydzia³ów i Kierunków Architektury i Urba-
nistyki Polskich Uczelni Pañstwowych

Najwa¿niejszym postanowieniem Zjazdu by³o powo³a-
nie niezale¿nego forum studenckiego, które z racji pe³-
nienia przez jego cz³onków funkcji w samorz¹dach wy-
dzia³owych, bêdzie reprezentowaæ g³os studentów po-
szczególnych kierunków architektonicznych, a jednocze-
œnie wspólny g³os wszystkich studentów architektury
i kierunków z ni¹ zwi¹zanych. W ten sposób powsta³a
„KOALICJA MIAST” jako Forum Studentów Architek-
tury (i kierunków pokrewnych).
Kolejnym istotnym postanowieniem Zjazdu by³o zapro-
szenie do wspó³pracy uczelni prywatnych i niepublicz-
nych oraz wszystkich kierunków bliskich architekturze
i urbanistyce, takich jak: architektura wnêtrz, architek-
tura krajobrazu, planowanie przestrzenne itp.
Dyskutowaliœmy tak¿e na temat programu wymiany stu-
dentów politechnik – „MOSTECH”, który polega na tym,
i¿ student z jednej politechniki mo¿e przez pewien czas
studiowaæ na takim samym wydziale na innej politechni-
ce w Polsce. Wszystkie obecne na ZjeŸdzie przedstawi-
cielstwa samorz¹dów, wyrazi³y chêæ uczestniczenia
ich wydzia³ów w tym programie i  podjêcia odpowied-
nich kroków w celu jego aktywacji.
Wa¿nym efektem obrad by³o te¿ wyra¿enie sprzeciwu
przeciwko zapisowi Ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym
(Art. 94), dotycz¹cemu dofinansowania z bud¿etu pañ-
stwa kszta³cenia studentów studiów stacjonarnych,
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SZLAKIEM ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ –
WYCIECZKA STUDENTÓW ARCHITEKTURY PB
DO WARSZAWY

Wychodz¹c z za³o¿enia, i¿ najlepszym sposobem stu-
diowania architektury jest zapoznawanie siê z jej dzie³a-
mi na ¿ywo, postanowiliœmy zorganizowaæ wycieczkê
szlakiem interesuj¹cych realizacji architektonicznych
Warszawy.

III Zjazd Samorz¹dów Studentów Wydzia³ów i Kierunków Architektury i Urbanistyki Pol-
skich Uczelni Pañstwowych, Wydzia³ Architektury PB

Z ¿ycia W
ydzia³ów

WYDZIA£ BUDOWNICTWA I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA
W ramach dzia³alnoœci WBiIŒ PB, finalizowana jest umo-
wa o powo³aniu sieci naukowej „Mokrad³a i Cz³o-
wiek”, któr¹ obok Instytutu In¿ynierii i Ochrony Œro-
dowiska Politechniki Bia³ostockiej, tworz¹: Wydzia³ Bio-
logii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Melioracji
i U¿ytków Zielonych w Falentach, Uniwersytet Warmiñ-
sko-Mazurski w Olsztynie, Akademia Rolnicza w Szcze-
cinie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warsza-

Wycieczka by³a przeznaczona dla studentów bêd¹cych
w trakcie pracy nad semestralnym projektem architek-
toniczno-urbanistycznym, którego tematem jest osie-
dle mieszkaniowe. Mia³a ona na celu umo¿liwienie stu-
dentom zapoznania siê na ¿ywo z realizacjami architek-
tury mieszkaniowej. W zwi¹zku z tym program zwie-
dzania zosta³ ograniczony do osiedli mieszkaniowych.
Wycieczka zosta³a zorganizowana w sposób klasyczny
(zwiedzanie z przewodnikiem, w którego rolê wcielali
siê prowadz¹cy). Zwiedzane obiekty pochodzi³y z okre-
su od lat dwudziestych XX w. do dzisiaj.
W trakcie zwiedzania szczególna uwaga zosta³a zwró-
cona na:
• relacje pomiêdzy przestrzeni¹ ogólnodostêpn¹ i prze-

strzeni¹ zamkniêt¹ dla osób z zewn¹trz w ramach po-
szczególnych osiedli; zwrócono tak¿e uwagê na spo-
sób zagospodarowania obu rodzajów przestrzeni;

• wp³yw uwarunkowañ funkcjonalnych i ekonomicz-
nych oraz obowi¹zuj¹cych przepisów na kszta³t osie-
dli i budynków;

• wp³yw pogl¹dów architektów na kszta³t projekto-
wanych przez nich zespo³ów mieszkaniowych.

Po osiedlu EKO-PARK zostaliœmy oprowadzeni przez
jego wspó³autorkê Mariê Saloni-Sadowsk¹ z pracowni
APA Kur³owicz & Associates, która zapozna³a uczestni-
ków wycieczki nie tylko z samym osiedlem, ale tak¿e
ze sposobem pracy nad projektem.
Jedynie w pojedynczych przypadkach mo¿liwe by³o wej-
œcie do œrodka budynków, wiêc w celu zapoznania uczest-
ników z uk³adem funkcjonalnym budynków, zosta³ on omó-
wiony przy pomocy kserokopii rzutów skopiowanych
z publikacji. Mam nadziejê, i¿ wycieczka zachêci studentów
do samodzielnego studiowania architektury w terenie.
Warto przy tym nadmieniæ, i¿ uczestnikami wycieczki
byli: studenci IV semestru Wydzia³u Architektury Poli-
techniki Bia³ostockiej, a prowadz¹cymi: Gra¿yna D¹brow-
ska-Milewska, Maciej K³opotowski, Wojciech Niebrzy-
dowski oraz Hubert Trammer, którzy byli autorami pro-
gramu wycieczki. W tym miejscu szczególne podziêko-
wania sk³adamy: Marii Saloni-Sadowskiej z APA Kur³o-
wicz & Associates za zapoznanie uczestników wycieczki
z osiedlem EKO-PARK oraz Agnieszce Tempskiej za umo¿-
liwienie poznania mieszkania na osiedlu WSM.

Hubert Trammer,
student Wydzia³u Architektury PB

co jednoczeœnie wyklucza mo¿liwoœæ finansowania stu-
diów niestacjonarnych, powoduj¹c znaczne podwy¿sze-
nie czesnego za studia.

W programie Zjazdu ujêliœmy tak¿e zwiedzanie miasta,
w tym dwóch obiektów sakralnych charakterystycznych
dla Bia³egostoku: koœcio³a œw. Rocha oraz cerkwi œwiê-
tego Ducha na Antoniuku Fabrycznym, o której opo-
wiada³ nam jej projektant, wyk³adowca na Wydziale Ar-
chitektury PB – mgr in¿. arch. Jan Kabac. Odwiedziliœmy
tak¿e pobliski Tykocin, gdzie mogliœmy podziwiaæ Syna-
gogê oraz barokowy Koœció³. Szczególn¹ atrakcj¹ Wy-
dzia³u Architektury w Bia³ymstoku, sta³a siê remonto-
wana w³aœnie aula w budynku Wydzia³u przy ulicy Grun-
waldzkiej.
Zjazd zakoñczy³ siê konkretnymi postanowieniami, któ-
rych podsumowanie realizacji nast¹pi na kolejnym ZjeŸ-
dzie w Gdañsku.

Ma³gorzata Kijak-Olechnicka,
studentka  Wydzia³u Architektury PB

wie oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemys³owionych
w Katowicach.

W styczniu 2006 r. prof. dr hab. in¿. Jerzy Bry³ka,
pracownik Katedry Chemii WBiIŒ, zosta³ cz³onkiem
rzeczywistym Miêdzynarodowej Akademii Eko-
logicznej.
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WYDZIA£ ELEKTRYCZNY
24 lutego 2006 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki
Bia³ostockiej, odby³o siê spotkanie pracowników Wy-
dzia³u z przedstawicielami zak³adów przemys³owych Bia-
³ostocczyzny. Wspó³organizatorem spotkania by³ Oddzia³
Bia³ostocki Stowarzyszenia Elektryków Polskich – SEP.
Celem spotkania by³a próba nawi¹zania bli¿szych kon-
taktów œrodowiska akademickiego Wydzia³u z przedsta-
wicielami zak³adów przemys³owych Podlasia. Intencj¹
organizatorów spotkania jest, by – w dalszej perspekty-

wie – stworzyæ platformê wymiany pogl¹dów na temat
treœci programowych realizowanych na WE, poszukiwaæ
inspiracji do prowadzonych prac dyplomowych i projek-
towych, organizowania praktyk studenckich i ewentual-
nej wspó³pracy w rozwi¹zywaniu problemów naukowo-
technicznych.
Na spotkanie przyby³o ponad 20. przedstawicieli zak³a-
dów przemys³owych. Reprezentowane by³y miêdzy in-
nymi takie firmy jak: „Biatel”, „APS”, „RST”, „Elektro-

W dniach 6-8 marca 2006 r. w Tallinie mia³a miejsce miê-
dzynarodowa konferencja zrealizowana w ramach pro-
jektu UE „Ba³tycka Sieæ Zwi¹zkowa dla BHP w budow-
nictwie, przemyœle drzewnym i leœnictwie na Litwie,
£otwie, w Estonii oraz Polsce („Baltic Sea Trade Union Ne-
twork on Health and Safety”).W konferencji udzia³ wziêli
przedstawiciele polskich partnerów Projektu: Zwi¹zku
Zawodowego „Budowlani”, Sekretariatu Budownictwa
i Przemys³u Drzewnego NSZZ „Solidarnoœæ” oraz Zwi¹z-
ku Leœników Polskich w RP.

Uczestnicy konferencji w Tallinie

G³ównymi tematami konferencji by³y:
• doœwiadczenia w zakresie bhp i dialogu spo³ecznego

w przedsiêbiorstwach ponadnarodowych (na przyk³a-
dzie doœwiadczeñ Nordyckiej Federacji Pracowników
Budownictwa i Przemys³u Drzewnego NFBWW,
jak równie¿ polskich oddzia³ów koncernów ponadna-
rodowych: „Swedwood” oraz „Hochtief”);

• programy szkoleniowe (na przyk³adzie doœwiadczeñ
zwi¹zkowych z Danii oraz £otwy);

• przyk³ady tzw. „dobrych praktyk” z sektora drzew-
nego (na przyk³adzie fiñskiego przedsiêbiorstwa PUU
oraz doœwiadczeñ fiñskich zwi¹zków zawodowych).

Celem projektu jest wzmocnienie prewencji w zakresie
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia w budownictwie, le-
œnictwie i przemyœle drzewnym Litwy, £otwy, Estonii
i Polski oraz zacieœnienie kooperacji miêdzy zwi¹zkami
zawodowymi tych krajów. Dzia³ania projektu obejmuj¹
dwie formy aktywnoœci: 1) dzia³alnoœæ zwi¹zków zawo-
dowych, 2) dzia³alnoœæ badawcz¹. Dzia³alnoœæ badawcza
prowadzona jest przez naukowców krajowych z Litwy,
£otwy, Estonii i Polski. Za badania problematyki BHP
w Polsce odpowiada dr in¿. Jerzy Obolewicz z Politech-
niki Bia³ostockiej. Badania w poszczególnych krajach
obejmuj¹: identyfikacjê istotnych ró¿nic w zakresie œro-
dowiska pracy w okreœlonych krajach i sektorach, prze-
prowadzenie wstêpnego przegl¹du istniej¹cych badañ
z zakresu bhp w budownictwie, leœnictwie, przemyœle
drzewnym. W projekcie bierz udzia³ 10 organizacji
z Danii, Estonii, £otwy, Litwy, Polski.

dr inz. Jerzy Obolewicz

27 marca 2006 r. Katedra Chemii na  Wydziale Budow-
nictwa i In¿ynierii Œrodowiska PB zorganizowa³a ogól-
nouczelniane seminarium pt.: „W³aœciwoœci ad-
sorpcyjne glin i zeolitów”. Referat wyg³osi³ prof.
dr hab. Marek Majdan z Uniwersytetu Marii Curie Sk³o-
dowskiej w Lublinie.

W XXX konkursie projektów badawczych (granty
MEiN) pracownicy Instytutu In¿ynierii Budowlanej WBiIŒ
PB otrzymali œrodki finansowe na realizacjê nastêpuj¹-
cych tematów:
• „Wp³yw kohezji lepiszczy modyfikowanych na wy-

brane w³aœciwoœci mieszanek mineralno-asfaltowych
w temperaturach eksploatacyjnych”; kierownik pro-
jektu: prof. Piotr Radziszewski;

• „Technika DP IV w zastosowaniu do rejestracji p³y-
niêcia materia³ów ziarnistych. Badanie poziomu ci-
œnieñ na œcianki modelu”; kierownik projektu: dr in¿.
Irena Sielamowicz.
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Z ¿ycia W
ydzia³ów

Spotkanie pracowników PB i przedstawicieli podlaskich firm na Wydziale Elektrycznym PB

WYDZIA£ INFORMATYKI
bra³ udzia³  w ocenie projektów zg³oszonych
w ramach programu „eContent Plus”.

W ramach programu Sokrates-Erasmus w dniach 22-25
marca 2006 r. na Wydziale Informatyki PB przebywa³
dr Julio Esclarin Montreal z Departamentu Informa-
tyki Systemów Uniwersytetu DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA (Hiszpania).

Wa¿ne projekty, granty naukowe,
realizowane projekty unijne
Minister Edukacji i Nauki Wydzia³owi Informatyki PB
przyzna³ œrodki finansowe na realizacjê dwóch projek-
tów:
• finansowanie w roku 2006 projektu specjalnego

pt. „Eksploracja wiedzy w bazach danych z wykorzy-
staniem koncepcji bionicznych”, realizowanego w ra-
mach akcji „COST 282”;

• finansowanie w roku 2006 projektu pt. „Temporalna
reprezentacja i jej implementacja w informatycznych
systemach wspomagania postêpowania medycznego”.

Wydzia³ Informatyki PB obecnie realizuje projekt pt. „Edu-
kacja administracji publicznej dla rozwoju spo³eczeñstwa
informacyjnego”, wspó³finansowany ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego, w ramach ZPORR. Pro-
jekt ten dotyczy szkoleñ w zakresie stosowania Techno-
logii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) oraz do-
radztwa zawodowego dla pracuj¹cych osób doros³ych,
zg³aszaj¹cych z w³asnej inicjatywy chêæ podwy¿szania
lub dostosowywania swoich kwalifikacji zawodowych
do potrzeb rynku pracy. W I kwartale 2006 roku odby³o
siê 16 kursów podstawowych oraz zaawansowanych
dla pracowników administracji publicznej. £¹cznie prze-
szkolono 160 osób.

Rozpoczynaj¹cy siê semestr letni przywita³ studentów
Wydzia³u Informatyki PB mi³¹ niespodziank¹. Na rozk³a-
dzie, przy wiêkszoœci pracowni specjalistycznych, pojawi-
³y siê niespotykane wczeœniej numery sal. Sale te, to no-
woczeœnie wyposa¿one pracownie komputerowe, które
zajê³y dawne pomieszczenia Studium Jêzyków Obcych,
mieszcz¹cego siê obecnie w Domu Studenta „Alfa”.
Nowy sprzêt to powód do wielkiej radoœci dla wszyst-
kich studentów naszego Wydzia³u. Dawniej, wiêksza
czêœæ czasu spêdzanego na zajêciach, tracona by³a
na przetwarzanie danych przez komputery. Podczas kom-
pilacji bardziej rozbudowanego systemu, student móg³
spokojnie udaæ siê piêtro ni¿ej na herbatê. Stare wypo-
sa¿enie nie by³o przystosowane do obs³ugi systemów
i programów, które obecnie s¹ niezbêdnymi standarda-
mi w pracy ka¿dego informatyka. Nowy sprzêt jest zaœ
szybki i wydajny, dziêki czemu studenci mog¹ korzystaæ
ze stosowanego powszechnie oprogramowania w spo-
sób efektywny, co pozwala na podniesienie poziomu
zajêæ. Niew¹tpliwym udogodnieniem s¹ tak¿e umiesz-
czone w ka¿dej stacji roboczej napêdy RW, pozwalaj¹ce
zamieniæ zawodne dyskietki, na których przenoszone
by³y dane, na bardziej odporne na uszkodzenia noœniki
CD. Komfort pracy poprawiaj¹ te¿ nowoczesne monito-
ry LCD.
Miejmy nadziejê, ¿e mi³y pocz¹tek semestru dobrze
wró¿y na przysz³oœæ i dzia³ania maj¹ce na celu unowo-
czeœnianie naszego Wydzia³u, bêd¹ kontynuowane.

Anna Zawadzka,
studentka Wydzia³u Informatyki PB

Wizyty goœci na Politechnice
W styczniu 2006 r. w Luksemburgu, na zaproszenie Ko-
misji Europejskiej, dr Zenon Sosnowski,  jako ekspert,

monta¿ Wschód”, „Plum”, „Eltor”, „Agnella”, „T-Matic”,
Zak³ad Energetyczny.
Po powitaniu przyby³ych goœci przez Dziekana Wydzia-
³u i Prezesa Oddzia³u SEP, nast¹pi³a prezentacja mo¿li-
woœci naukowo-badawczych i dydaktycznych poszcze-
gólnych Katedr. Zaplecze aparaturowe i wyposa¿enie
Wydzia³u przedstawiono podczas „wycieczki” po wy-
branych laboratoriach.
Spotkanie zakoñczy³a dyskusja. Okaza³o siê, ¿e nawi¹za-
nie œciœlejszych kontaktów nauki z przemys³em, na zasa-
dach obopólnej korzyœci, nie jest zadaniem ³atwym. Wy-
daje siê, ¿e dobrym rozwi¹zaniem sprzyjaj¹cym tym zwi¹z-
kom mo¿e byæ, na pocz¹tek, dobra organizacja praktyk
studenckich oraz podejmowanie tematów prac dyplomo-
wych proponowanych przez zak³ady przemys³owe. Cie-
kaw¹ inicjatywê w tym zakresie, w postaci elektronicznej
„Bazy Innowacyjnych Prac Dyplomowych” (BIND), przed-
stawi³ dr in¿. W.  Winogrodzki z firmy „T-Matic”.
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WYDZIA£ MECHANICZNY
W dniach 16-18 lutego 2006 r. na Wydziale Mechanicz-
nym Politechniki Bia³ostockiej odby³o siê seminarium
naukowe pt. „Wspó³czesne problemy budowy
i eksploatacji maszyn”.
Na seminarium zostali zaproszeni wybitni profesoro-
wie z uczelni technicznych z ca³ego kraju oraz przedsta-
wiciele podlaskich firm wspó³pracuj¹cych z Wydzia³em.
W trakcie seminarium przedstawiono nowe osi¹gniêcia
naukowe pracowników Wydzia³u, a tak¿e zaprezento-
wano jego bazê laboratoryjn¹. Omówione zosta³y rów-
nie¿ wspó³czesne problemy budowy i eksploatacji ma-
szyn. Podczas seminarium referaty wyg³osili:
• prof. zw. dr hab. in¿. Zdzis³aw Gosiewski nt. £o¿yska

magnetyczne dla kinetycznego magazynu energii;
• prof. nzw. dr hab. in¿. Teodor Skiepko nt.  Analiza ciepl-

no-przep³ywowa skraplacza samochodowych uk³adów
klimatyzacji z mieszanymi re¿imami pracy po stronie
dwufazowej;

• prof. dr hab. in¿. Jan R. D¹browski nt. Systemy biotribo-
logiczne – zagadnienia in¿ynierskie i medyczne;

Wyk³ad prof. J.R. D¹browskiego podczas seminarium na Wydziale Mechanicznym PB

• prof. dr hab. in¿. Roman Hejft nt. Analiza roboczych
uk³adów do ciœnieniowego granulowania i brykietowania
materia³ów roœlinnych.

Podczas seminarium odby³a siê równie¿ sesja plakato-
wa. Swoje plakaty zaprezentowali:
• dr in¿. S. Bakier, Charakterystyka efektu reomaleksyjnego

wystêpuj¹cego przy œcinaniu zawiesin krystalicznych
w uk³adzie roboczym z zatopionym poziomym œlimakiem;

• prof. nzw. dr hab. in¿. J. B³achnio, dr in¿. C. Kownacki,
Analiza falkowa sygna³u efektu Barkhausena w diagno-
styce elementów maszyn;

• dr in¿. L. Demianiuk, Nowe konstrukcje maszyn do bry-
kietowania materia³ów roœlinnych;

• dr in¿. K. Dzier¿ek, Predykcja jako jeden ze sposobów
zwiêkszania rozdzielczoœci systemów pomiarowych
w urz¹dzeniach mechanicznych;

• prof. nzw. dr hab. in¿. M. Gawrysiak, mgr in¿. R. Tro-
chimczuk, Mechatroniczny model stanowiska do lasero-
wego wytwarzania obiektów trójwymiarowych w dielek-
trykach przezroczystych;

• prof. zw. dr hab. in¿. Z. Gosiewski, mgr in¿. A. Myst-
kowski, Sterowane drganiami wirnika ³o¿yskowego ma-
gnetycznie;

• dr in¿. J. Goœcik, Magazynowanie energii z wykorzysta-
niem przemian fazowych typu faza ciek³a – faza sta³a;

• dr in¿. M. Gr¹dzka-Dahlke, Wykorzystanie koncepcji
³o¿yska samosmarnego w endoprotezach stawów;

• prof. nzw. dr hab. in¿. R. Kaczyñski, Efektywnoœæ ³o¿y-
skowañ œlizgowych z wykorzystaniem polimeru Sigma
wzmacnianego w³óknami wêglowymi;

• dr in¿. Z. Kamiñski, dr in¿. J. Czaban, Badania homolo-
gacyjne uk³adów hamulcowych ci¹gników rolniczych;

• dr hab. in¿. Z. Kondrat, Wykorzystanie zjawiska kawita-
cji w urz¹dzeniach do intensyfikacji wybranych procesów
technologicznych;

• prof. nzw. dr hab. in¿. H. Konopko, Modelowanie procesu
ekspandowania nasion w strumieniu gor¹cego powietrza;

• prof. nzw. dr hab. in¿. B. Krupicz, Problemy erozyjne
w maszynach przep³ywowych;

• prof. nzw. dr hab. in¿. P. Lindstedt, mgr in¿. P. Ostapko-
wicz, mgr in¿. A. Kotowski, Nowe metody diagnostyki
obs³ugowo niepodatnych obiektów technicznych;

• mgr in¿. M. £ukaszuk, prof. nzw. dr hab. in¿. T. Skiepko,
Badania struktur przep³ywów dwufazowych w minika-
na³ach wymienników ciep³a;

• prof. nzw. dr hab. in¿. K. Molski, mgr in¿. T. Baranow-
ski, Pola naprê¿eñ w przekrojach wybranych po³¹czeñ
spawanych z uwzglêdnieniem efektów drugiego rzêdu;

• prof. nzw. dr hab. in¿. J. Nachimowicz, Tribologiczne
aspekty pracy ³o¿yskowañ igie³kowych;

• prof. nzw. dr hab. in¿. W. Osipiuk, dr A. £ukaszewicz,
Prognozowanie trwa³oœci zmêczeniowej elementów kon-
strukcyjnych na podstawie teorii poœlizgów;

• dr in¿. A. Patejuk, Technologia wytwarzania kompozy-
tów typu Al-WW;

• dr in¿. Sz. Piszczatowski, Modelowanie mechanicznych
oddzia³ywañ pomiêdzy implantem a koœci¹;

• prof. dr hab. in¿. J. Piwnik, dr in¿. G. Skorulski, Modelo-
wanie procesów niesymetrycznego wyciskania metali;

• dr in¿. M. Poniatowska, Wykorzystanie analizy widmowej
profili nierównoœci w badaniach obróbek wykañczaj¹cych;

• dr in¿. S. Poskrobko, prof. zw. hab. in¿. J. £ach, Uk³ady
dwupaliwowe wspó³spalania odpadów drzewnych i wê-
gla kamiennego;

• prof. nzw. dr hab. in¿. F. Rawski, dr in¿. D. Szpica, Bada-
nie procesu nape³niania powietrzem cylindrów silnika spa-
linowego;

Wyst¹pienie Dziekana Wydzia³u Mechanicznego PB
prof. dr hab. in¿. Andrzeja Seweryna podczas seminarium
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• mgr in¿. M. Romanowicz, prof. dr hab. in¿.  A. Sewe-
ryn, Prognozowanie pêkania elementów konstrukcyjnych
wykonanych z drewna;

• dr in¿. E. Sajewicz, Energetyczne kryterium odpornoœci
na zu¿ycie materia³ów stomatologicznych i twardych tka-
nek zêbów;

• dr in¿. J. Sidun, Biomechanika wielop³aszczyznowych
zespoleñ trzonu koœci udowej stabilizatorami typu Polfix;

• prof. dr hab. in¿. F. Siemieniako, mgr in¿. T. KuŸmie-
rowski, Pozycjonowanie manipulatora równoleg³ego prze-
strzennego;

• mgr in¿. J. Szusta, prof. dr hab. in¿.  A. Seweryn, Progno-
zowanie trwa³oœci zmêczeniowej elementów konstrukcyj-
nych w warunkach obci¹¿eñ niskocyklowych;

• dr in¿. A. Werner, In¿ynieria odwrotna obiektów o z³o-
¿onych przestrzennych kszta³tach.

Uczestnicy seminarium „Wspó³czesne problemy budowy i eksploatacji maszyn” na WM PB

Na Wydziale Zarz¹dzania Politechniki Bia³ostockiej re-
alizowane s¹ jednosemestralne studia podyplomowe
„Zarz¹dzanie Bezpieczeñstwem i Higien¹ Pracy”.
Uzyskane przez s³uchaczy studiów kwalifikacje pozwalaj¹
na spe³nienie wymagañ Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 2 listopada 2004 r., zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie
w sprawie s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U.
nr 246, poz. 2468), wprowadzaj¹cego obowi¹zek ukoñ-
czenia studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy przez pracowników s³u¿b bhp.
Studia przeznaczone s¹ dla:
• inspektorów do spraw bezpieczeñstwa i higieny pracy,

starszych inspektorów do spraw bhp, specjalistów,
starszych specjalistów, g³ównych specjalistów do spraw
bezpieczeñstwa i higieny pracy;

• pracowników kieruj¹cych wieloosobowymi komór-
kami bhp;

• w³aœcicieli, kadr kierowniczych oraz pracowników
firm zainteresowanych wdra¿aniem systemu zarz¹-
dzania bhp wed³ug PN-N 18001:2004.

W roku akademickim 2005/2006 uruchomione zosta³y
dwie edycje studiów:
• I edycja (paŸdziernik 2005-czerwiec 2006) – 41 s³u-

chaczy,
• II edycja (marzec 2006-grudzieñ 2006) – 40 s³uchaczy.
Zajêcia dydaktyczne na studiach podyplomowych reali-
zowane s¹ przez pracowników Politechniki Bia³ostoc-

WYDZIA£ ZARZ¥DZANIA

Podsumowanie seminarium oraz dyskusja na temat kie-
runku rozwoju budowy maszyn wœród grona profeso-
rów nast¹pi³y dnia nastêpnego w Bia³owie¿y.

Zarz¹dzeniem Rektora Politechniki Bia³ostockiej
na Wydziale Mechanicznym utworzono studia dokto-
ranckie w dziedzinie nauk technicznych, w dyscypli-
nach naukowych: mechanika oraz budowa i eksploatacja
maszyn. Utworzenie studiów trzeciego stopnia ma
na celu stworzenie jednolitego, trzystopniowego syste-
mu studiów in¿ynierskich, magisterskich oraz doktoranc-
kich w zakresie dyscyplin mechanika oraz budowa i eks-
ploatacja maszyn. Dziêki temu, oferta edukacyjna Wy-
dzia³u Mechanicznego przybli¿a siê do europejskich stan-
dardów nauczania, gdy¿ trójstopniowy system studiów
jest zgodny z ustaleniami Konwencji Boloñskiej, zalece-
niami formu³owanymi przez Radê G³ówn¹ Szkolnictwa
Wy¿szego oraz zasadami obowi¹zuj¹cymi w krajach Unii
Europejskiej. Wyró¿niaj¹cy siê studenci studiów magi-
sterskich bêd¹ mieli mo¿liwoœæ szybszego awansu na-
ukowego poprzez kontynuacjê nauki na poziomie stu-
diów doktoranckich.
Studia doktoranckie zostan¹ rozpoczête w roku aka-
demickim 2006/2007, a nabór na nie prawdopodobnie
rozpocznie siê w czerwcu 2006 roku.

kiej Wydzia³u Zarz¹dzania, Wydzia³u Mechanicznego,
Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska, inspek-
torów Pañstwowej Inspekcji Pracy w Bia³ymstoku, pra-
cowników Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz Pogoto-
wia Ratunkowego.
Zajêcia s¹ realizowane w formie 11 dwudniowych zjaz-
dów odbywaj¹cych siê w soboty i niedziele.
Informacje o studiach podyplomowych „Zarz¹dzanie BHP”
znajduj¹ siê na stronie internetowej Wydzia³u Zarz¹dzania:
http:/ /www.wz.pb.bialystok.pl/aktualno-
sci2.htm#podyplomowe.
Z uwagi na du¿e zainteresowanie studiami, w paŸdzier-
niku 2006 planowane jest uruchomienie III edycji stu-
diów podyplomowych.
Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr Joanna
Ejdys.

Katedra In¿ynierii Produkcji

W styczniu 2006 roku zakoñczono trzy-
letni projekt finansowany ze œrodków
Komisji Europejskiej pod nazw¹ „Cen-
trum Zrównowa¿onego Rozwoju i Za-
rz¹dzania Œrodowiskiem” (Centre of Su-
stainable Development and Environmental Management –
CSDEM). Projekt funkcjonowa³ jako Centrum Dosko-
na³oœci w ramach konkursów og³oszonych w 5. Progra-
mie Ramowym UE. Koordynatorem projektu by³ dr hab.
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Na nartach w okolicach Nowosió³ek. Od lewej: Zbigniew Bartosiewicz, Ewa Piotrowska,
Anna Poskrobko, Rajmund Stasiewicz, Ewa Girejko.

Autorem zdjêcia jest anonimowy narciarz

Andrzej Wasiak, prof. PB, aktualnie kierownik Katedry
In¿ynierii Produkcji Wydzia³u Zarz¹dzania Politechniki
Bia³ostockiej.
Celem projektu by³o rozpowszechnianie wiedzy praktycz-
nej, badania naukowe i edukacja w zakresie zrównowa¿o-
nego rozwoju, realizowane na poziomie europejskim.
W ramach projektu zorganizowano trzy konferencje miê-
dzynarodowe, w których uczestniczy³o kilkaset osób z kraju
i zagranicy, w tym uznani na arenie miêdzynarodowej spe-
cjaliœci z dziedziny zrównowa¿onego rozwoju, zarz¹dzania
œrodowiskiem i ekologii przemys³owej. Podczas konferen-
cji podejmowano fundamentalne zagadnienia z zakresu teo-
rii i implementacji zrównowa¿onego rozwoju na poziomie
regionów, pañstw i kontynentów. Zrealizowano po trzy
edycje studiów podyplomowych Zarz¹dzania Œrodowi-
skiem (ZŒ) i Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem Biologicznym
(ZBB). Studia ZBB stanowi³y unikaln¹ ofertê w skali kraju,
skierowan¹ g³ównie do przemys³u oraz jednostek kontroli
publicznej. Studia ukoñczy³o ponad kilkuset s³uchaczy.
W latach 2003-2006 przeprowadzono 12 seminariów
w kilku cyklach szkoleniowych na temat: „Systemów
Zarz¹dzania Œrodowiskowego wg wymogów ISO 14001
i Rozporz¹dzenia MAS”, „Rozwoju Zrównowa¿onego
w Gminie i Powiecie”, „Zarz¹dzania Wiedz¹ w Aspekcie
Zrównowa¿onego Rozwoju”, „Praktycznych Aspektów Za-
rz¹dzania Bezpieczeñstwem Biologicznym i Œrodowiskiem”.
Seminaria by³y przeznaczone dla kadry mened¿erskiej œred-
niego i wysokiego szczebla, przedstawicieli przedsiêbiorstw,
jednostek samorz¹du terytorialnego i organizacji publicz-
nych. W seminariach uczestniczy³o ponad 400 osób.

W ramach dzia³alnoœci CSDEM opublikowano tak¿e sze-
reg podrêczników i monografii naukowych, wykonano
kilka opracowañ specjalistycznych na potrzeby regional-
nego przemys³u i jednostek samorz¹du terytorialnego.
Dziêki swojej dzia³alnoœci, CSDEM sta³o siê jednym z wio-
d¹cych centrów w dziedzinie zrównowa¿onego rozwoju
w kraju. Centrum osi¹gnê³o tak¿e wysoki status nauko-
wy i jest rozpoznawalne za granic¹, pretenduj¹c do roli
wiod¹cego oœrodka w Europie Œrodkowej i Wschodniej.
W czasie trwania projektu, nawi¹zano lub kontynuowa-
no wspó³pracê z nastêpuj¹cymi oœrodkami naukowymi
za granic¹: University of Portsmouth (Anglia), Universi-
ty of Lueneburg (Niemcy), Uniwersytet w Miñsku (Bia-
³oruœ), University of Vilnius (Litwa), University of Hel-
sinki (Finlandia), UNIDO, Environmental Protection
Agency (USA), Politechnika w Mediolanie (W³ochy), Lund
University (Szwecja), University of Joensu (Finlandia).
Grupa pracowników skupionych w Centrum, na czele
z dr hab. prof. PB Andrzejem Wasiakiem, tj.: dr J. Ejdys,
dr E. Broniewicz, dr G. Dobrzañski, dr J. Godlewska,
mgr N. Brzostowski i inni, zamierzaj¹ kontynuowaæ dzia-
³alnoœæ naukowo-szkoleniow¹ pod szyldem CSDEM.
Aktualnie Centrum funkcjonuje jako niezinstytucjonali-
zowana grupa pracowników Katedry In¿ynierii Produk-
cji na Wydziale Zarz¹dzania PB.
W 2006 roku zespó³ zosta³ w³¹czony do programu eu-
ropejskiego „TEMPUS ECODIV”, dotycz¹cego wymia-
ny studentów i wyk³adowców pomiêdzy uniwersyteta-
mi w Helsinkach, St. Petersburgu, Nancy, Amsterdamie
a Politechnik¹ Bia³ostock¹.

KATEDRA MATEMATYKI, INSTYTUT MATEMATYKI I FIZYKI
Matematycy w przedszkolach
W styczniu 2006 r. mgr Ewa Girejko i dr Dorota Mo-
zyrska kontynuowa³y, rozpoczêt¹ w 2005 roku, akcjê
odwiedzania szkó³ i przedszkoli w celu propagowania
wœród dzieci matematyki. Zazwyczaj takie odwiedziny
zajmuj¹ jedn¹ godzinê lekcyjn¹, w czasie której dzieci
dowiaduj¹ siê np. co to jest wstêga Mobiusa, same wyci-
naj¹ tak¹ wstêgê, a uk³adaj¹c fraktalne puzzle, dowiaduj¹
siê, czym jest fraktal. Potem nadaj¹ nazwy swoim frakta-
lom, a panie wywieszaj¹ te „dzie³a” w salach lub na ko-
rytarzach. Dzieci przekonuj¹ siê te¿, ¿e bañki mydlane
mog¹ s³u¿yæ nie tylko do zabawy, ale równie¿ do uzy-
skania najmniejszych powierzchni.
Do tej pory, w ramach lekcji pogl¹dowych, odwiedzono
nastêpuj¹ce placówki: Przedszkole Samorz¹dowe nr 77
w Bia³ymstoku, Szko³ê Podstawow¹ nr 6 w Bia³ymstoku
im. Jaros³awa Iwaszkiewicza, Przedszkole Samorz¹dowe
nr 48 w Bia³ymstoku oraz Szko³ê Podstawow¹ nr 49
w Bia³ymstoku.
Nale¿y wspomnieæ, i¿ pomoc dydaktyczn¹ w tych inte-
raktywnych zajêciach stanowi¹ eksponaty z wystawy
matematycznej pt. „Matematyka dla artystów, matema-
tyka dla ka¿dego”, która powsta³a cztery lata temu
na potrzeby I Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
pod kierownictwem dr. Ryszarda Janiszewskiego.

Ca³kowanie na œniegu
Od paŸdziernika 2005 r. pracownicy Katedry Matema-
tyki PB, w wybrane niedziele, aktywnie spêdzaj¹ czas
na tzw. mini-rajdach. Jest to jedna z imprez „ca³kuj¹cych”
(zwanych równie¿ bardziej obco – „integracyjnymi”), któ-
rych celem jest pog³êbianie relacji towarzyskich miêdzy
pracownikami Katedry. W ubieg³ym roku akademickim
ca³kowanie odbywa³o siê na lodowisku miejskim,
ale po dwóch z³amaniach r¹k przez uczestników spo-
tkania, imprezy zosta³y zawieszone. 19 marca 2006 r.
odby³ siê mini-rajd na nartach biegowych w okolicach
Nowosió³ek. W rajdzie wziê³o udzia³ 5 osób. Wiêkszoœæ
z nich po raz pierwszy mia³a na nogach narty, niemniej
wszyscy ca³o wrócili do domu.
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BIBLIOTEKA G£ÓWNA
12 stycznia 2006 r. pracownicy Biblioteki G³ównej oraz
bibliotek wydzia³owych PB wziêli udzia³ w szkoleniu in-
ternetowym z wykorzystaniem programu „Interwise”.
Tematem szkolenia prowadzonego przez firmê „ALEPH
Polska” by³ modu³ Czasopism systemu bibliotecznego
ALEPH (w. 14.2). Wykorzystanie platformy e-learningo-
wej, jako nowoczesnego narzêdzia edukacyjnego, jest ju¿
sta³ym elementem ustawicznego kszta³cenia biblioteka-
rzy (u¿ytkowników systemu ALEPH).

24 lutego 2006 r. w Politechnice Œl¹skiej w Gliwicach
odby³o siê spotkanie pracowników Oddzia³ów Informacji
Naukowej (OIN) bibliotek uczelni technicznych. Z ra-
mienia PB w spotkaniu udzia³ wziê³a mgr in¿. Justyna
¯elazowska – Kierownik OIN Biblioteki G³ównej PB.
Spotkanie mia³o na celu integracjê œrodowiska bibliote-
karzy oraz wymianê doœwiadczeñ pomiêdzy pracowni-
kami oddzia³ów informacji naukowej bibliotek uczelni
technicznych. Podczas zebrania zaprezentowana zosta-
³a tak¿e baza publikacji pracowników naukowych Poli-
techniki Œl¹skiej „Dorobek”.

Gloria Artis dla mgr. Barbary Kubiak
27 lutego 2006 r., podczas XXXVI sesji Sejmiku Woje-
wództwa Podlaskiego, br¹zowy medal Gloria Artis otrzy-
ma³a mgr Barbara Kubiak – Dyrektor Biblioteki G³ów-
nej PB. Odznaczenie to przyznawane jest przez Mini-
stra Kultury i Sztuki za szczególny wk³ad w dzia³alnoœæ
na polu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.
W imieniu Ministra, odznaczenie wrêczy³ Wojewoda Pod-
laski, Jan Dobrzyñski.

16 marca 2006 r. w Bibliotece G³ównej Politechniki
Warszawskiej odby³o siê spotkanie dotycz¹ce projektu
„BazTech” (bazy danych o zawartoœci polskich czaso-
pism technicznych). Projekt ten realizuj¹ biblioteki 21.
polskich instytucji na podstawie „Porozumienia o wspó³-
pracy”. Z ramienia Biblioteki G³ównej PB w spotkaniu
uczestniczy³a mgr Ewa Brzozowska – Kierownik Biblio-
teki Wydzia³u Elektrycznego. Podczas zebrania przede
wszystkim omawiano bazê „BazTech” oraz formy jej wy-
korzystania, a tak¿e wspó³pracê z wydawnictwami.

23 marca 2006 r. w Politechnice Warszawskiej odby³o
siê szkolenie pt. Prawo autorskie w praktyce bibliotek,
w którym, z ramienia PB, uczestniczy³a mgr Ewa Kowal-
czuk – bibliotekarz OIN Biblioteki G³ównej PB. Podczas
szkolenia poruszano problemy interpretacyjne Ustawy
o prawie autorskim w kontekœcie bibliotek cyfrowych.
Mówiono tak¿e o mo¿liwoœci udostêpniania zbiorów
w sieciach wewnêtrznych bibliotek oraz o uprawnie-
niach do sporz¹dzania dodatkowych egzemplarzy w celu
uzupe³nienia, zachowania lub ochrony zbiorów biblio-
tecznych. W spotkaniu udzia³ wziêli przedstawiciele bi-
bliotek akademickich, Polskiej Izby Ksi¹¿ki, oœrodków
normalizacyjnych, a tak¿e Polskiego Komitetu Normali-
zacyjnego. Szkolenie prowadzi³ radca prawny specjalizu-
j¹cy siê w problematyce prawa autorskiego.

oprac. Gra¿yna Bo¿ek,
Agnieszka Halicka

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PB
Dzia³alnoœæ Fundacji na Rzecz Rozwoju Politechniki Bia³o-
stockiej w I kwartale 2006 roku obejmowa³a:
1. Seminarium naukowe wspó³organizowane przez Kate-

drê Elektroenergetyki Wydzia³u Elektrycznego Politech-
niki Bia³ostockiej oraz Przedsiêbiorstwo „ELEKTRO-
BUDOWA” SA z Katowic pt.: „Rozdzielnice œredniego
i niskiego napiêcia – projektowanie i budowa”; odby³o
siê ono w dniu 15 lutego 2006 r. w budynku Wydzia³u
Elektrycznego PB.

2. Seminarium naukowe pod patronatem prof. Jerzego
Wróbla wspó³organizowane z Katedr¹ Budowy i Eks-
ploatacji Maszyn Wydzia³u Mechanicznego PB pt.: „Wspó³-
czesne problemy budowy i eksploatacji maszyn”, które
odby³o siê w dniach 16-18 lutego 2006 r. w budynku
Wydzia³u Mechanicznego PB i w Bia³owie¿y.

3. Seminarium Drogowe wspó³organizowane z Zak³adem
Budownictwa Komunikacyjnego Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska PB pt.: „Lepiszcza i kruszywa
w nowoczesnym budownictwie drogowym” sponsoro-
wane przez firmy: „LOTOS” SA z Gdañska oraz „Œl¹-
skie Kruszywa Naturalne” Sp. z o.o. z Krapkowic; semi-
narium odby³o siê 24 marca 2006 r. w budynku Wydzia-
³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska PB.

Nale¿y tak¿e nadmieniæ, i¿ Fundacja otrzyma³a dofinanso-
wanie ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
na realizacjê projektu pt.: „Program dostosowania kwalifi-
kacji pracowników restrukturyzowanych przedsiêbiorstw
do standardów firm stosuj¹cych nowoczesne systemy pro-
dukcji w województwie podlaskim” w ramach Priorytetu 2.
– Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zin-
tegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2004-2006.
Zasadniczym celem projektu jest umo¿liwienie podwy¿-
szenia posiadanych lub uzyskanie nowych kwalifikacji za-
wodowych przez mieszkañców województwa podlaskie-
go, zagro¿onych utrat¹ pracy w wyniku procesów restruk-
turyzacyjnych przedsiêbiorstw. Szans¹ na znalezienia za-
trudnienia s¹ obecnie przede wszystkim nowoczesne przed-
siêbiorstwa stosuj¹ce nowe, zaawansowane technologie
produkcji. Trzeba jednak posiadaæ odpowiednie kwalifika-
cje, by z tej szansy skorzystaæ. To natomiast, umo¿liwia re-
alizowany przez Fundacjê program.
W ramach programu oferowane s¹ nastêpuj¹ce szkolenia
specjalistyczne:
• Uprawnienia spawalnicze,
• Obrabiarki Sterowane Numerycznie (OSN),
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Zak³ad Produkcji Doœwiadczalnej i Us³ug Technicznych PB
Z dniem 1 marca 2006 r. wesz³o w ¿ycie Zarz¹dzenie
nr 15 Rektora Politechniki Bia³ostockiej w sprawie zmia-
ny Regulaminu Organizacyjnego Zak³adu. Zarz¹dzenie do-
tyczy ustalenia narzutu kosztów ogólnouczelnianych
w wysokoœci 30% liczonych od przychodów Zak³adu.
15 marca 2006 r. w ramach „Dni Przedsiêbiorczoœci”
Zak³ad nasz odwiedzili uczniowie II LO w Bia³ymstoku.
Akcja ta zosta³a zorganizowana przez Fundacjê M³odzie-

• Sterowniki PLC,
• Uprawnienia Elektryczne,
• CAD/CAE/CAM,
• Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych,
• Utylizacja i Recycling Samochodów,
• Nowoczesne Metody Malowania Proszkowego,

¿owej Przedsiêbiorczoœci pod patronatem Prezydenta
RP. Uczniowie zostali zapoznani z nowymi technologia-
mi obróbki mechanicznej, obróbki skrawaniem oraz mo¿-
liwoœciami technicznymi ZPDiUT Politechniki Bia³ostoc-
kiej. Wizyta ta mia³a na celu wsparcie licealistów w wybo-
rze przez nich przysz³ego zawodu.

dr in¿ Sergiusz Jakuszewicz,
Dyrektor ZPDiUT PB

• Tworzenie Stron WWW z elementami Grafiki Kompu-
terowej,

• Warsztaty Przedsiêbiorcy.
Wiêcej informacji na temat projektu mo¿na uzyskaæ
pod adresem: www.fundacja.pb.edu.pl/zporr

SPRAWY STUDENCKIE

STUDENCKA AGENCJA FOTOGRAFICZNA

Wystawa „Kolekcja” w Ostro³êce, na fotografii zdjêcia Rados³awa J. Kamiñskiego

8 stycznia 2006 r. cz³onkowie Studenckiej Agencji Foto-
graficznej podarowali swoje fotografie na aukcjê pod-
czas Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
w klubie „Loft” w Bia³ymstoku. Byli to: Mateusz Ho³ow-
nia, Rados³aw J. Kamiñski, Alina Gabrel, Tomasz Omela-
niuk, Piotr Kêdyœ, Filip Wiœniewski.

7 lutego 2006 r. w klubie „Loft” w Bia³ymstoku odby³a
siê wystawa fotograficzna Macieja Giedrojcia-Jurahy
„Holland” przedstawiaj¹ca krajobrazy Holandii.

W dniach od 7 marca do 9 kwietnia 2006 r. w klubie
„Loft” w Bia³ymstoku odby³a siê wystawa fotograficzna
Wojciecha Zalewskiego pt. „Oddech miasta/City
Breath”. Dotyczy³a ona tematyki miasta i powsta³a
g³ównie jako rezultat przechadzki po najbrudniejszych
miejscach Bia³egostoku. Wojciech Zalewski jest studen-
tem IV roku pedagogiki kulturoznawczej na Uniwersy-
tecie w Bia³ymstoku oraz od 2006 roku cz³onkiem SAF.

W dniach od 13 marca do 13 kwietnia 2006 r. odby³a siê
wystawa zbiorowa SAF pt. „Kolekcja” zorganizowana
w kinie „Jantar” w Ostro³êce.

9 marca 2006 r. w galerii „ZEBRA” w Bia³ymstoku od-
by³a siê wystawa fotograficzna Piotra Kêdysia pt. „Struk-
tury” i dotyczy³a fotograficznych impresji z urodzino-
wego koncertu na qultowym squocie.

Wystawa „Kolekcja” w Ostro³êce, na fotografii zdjecia Aliny Gabrel



31

 ¯ycie Politechniki 
 styczeñ/luty/marzec 2006

Spraw
y studenckie

Wystawa Piotra Kêdysia pt. „Struktury”

Wystawa Piotra Kêdysia pt. „Struktury”

W dniach 14 i 21 marca 2006 r. odby³o siê spotkanie
z by³ymi prezesami Studenckiej Agencji Fotograficznej:
Czarkiem Czeraniukiem oraz Dariuszem Wyrzykiem.
W spotkaniu wziê³o udzia³ ok. 30 osób, a ex-prezesi opo-
wiadali o ¿yciu SAF-u, o ich pasji fotografowania oraz
fotografii otworkowej.

23 marca 2006 r. w klubie „ZEBRA” odby³a siê wystawa
ilustracji Moniki Magdziak pt. „Monid³a”.  Autorka jest
asystentk¹ na Wydziale Architektury PB, zajmuje siê fo-
tografi¹, grafik¹ i architektur¹. Prezentowane po raz
pierwszy prace s¹ now¹ pasj¹ autorki.

SAF to Studencka Agencja Fotograficzna dzia³aj¹ca przy Po-
litechnice Bia³ostockiej. Nale¿¹ do niej studenci ró¿nych bia³o-
stockich uczelni oraz ich absolwenci. Cz³onkowie SAF raz do roku
organizuj¹ wystawê prezentuj¹c¹ ich dorobek. W tym numerze
¯ycia Politechniki chcemy przedstawiæ ich sylwetki:
Maciej Folejewski – student Politechniki Bia³ostockiej, od 2004 r.
pasjonat fotografii czarno-bia³ej i obróbki ciemniowej.
Alina Gabrel – studentka V roku In¿ynierii Ortopedycznej i Pro-
tetycznej MiBM na Politechnice Bia³ostockiej; Prezes SAF, Cz³o-
nek Komisji Kultury przy Samorz¹dzie Studenckim PB. Fotografiê
poznaje od 1999 r., fascynuje j¹ tematyka ludzi.
Maciej Giedrojæ-Juraha – absolwent Akademii Wychowania
Fizycznego Wydzia³u Rehabilitacji w Krakowie. Fotografuje (œwia-
domie) od siedmiu lat; pocz¹tkowo zwi¹zany by³ z Klubem Foto-
graficznym warszawskiego AWF-u, gdzie fotografowa³ pod okiem
Marioli Godlewskiej. Tam te¿ odby³a siê jego pierwsza wystawa fo-
tograficzna  (zbiorowa) w Klubie Polskiego Zwi¹zku Fotografików
Przyrodniczych. Od 1999 r. zwi¹zany jest ze Studenck¹ Agencj¹ Fo-
tograficzn¹ przy Politechnice Bia³ostockiej, obecnie jest jej cz³on-
kiem honorowym.
Ma na swoim koncie nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:
2000 r.  – „Okna”, autorska wystawa w Galerii PB;

2001 r. – „Œrodki transportu”, wystawa indywidualna w Ma³ej Ga-
lerii BOK w „Forum”, Bia³ystok;
2002 r. – „Brunet wieczorow¹ por¹”, wystawa zbiorowa w Galerii
w Gdañsku;
2002 r. – „Impreza kultowa” – Pub „Fabryka”, Bia³ystok;
2003 r. – „Od zmierzchu do œwitu”, wystawa zbiorowa w Ma³ej
Galerii BOK, „Forum i Fama”, Bia³ystok;
2003 r. – projekt plakatu Dni Sztuki Wspó³czesnej;
2003 r. – „Œrodki transportu”, wystawa indywidualna w Galerii
w Koninie;
2005 r. – „Œrodki transportu”, wystawa indywidualna w Galerii
w Ostro³êce.
Stefan Ha³adyj – fotograf, bia³ostoczanin, jest honorowym cz³on-
kiem SAF i inicjatorem ruchu artystycznego E44. Uczêszcza³
do Pracowni Henryka Rogoziñskiego. Jest autorem wystaw indy-
widualnych i zbiorowych, m.in.:
2000 r. – wystawa fotograficzna, Galeria „Politechnika”;
2000 r. – „Gest Artystyczny”, zbiorowa wystawa prac studentów
Wydzia³u Architektury PB, Galeria „Politechnika”;
2000 r. – wystawa zbiorowa autorów skupionych w zespole foto-
graficznym H. Rogoziñskiego w technice gumy i bromu, Klub SM
im.  A. Mickiewicza, Bia³ystok;
2001 r. – wystawa zbiorowa SAF, Galeria „Politechnika”;
2002 r. – „Fotogramy”, indywidualna wystawa w Ma³ej Galerii BOK
„Fama”, Bia³ystok;
2003 r. – wystawa zbiorowa towarzysz¹ca Festiwalowi Filmów
Dokumentalnych, BOK, „Forum”, Bia³ystok.
Rados³aw J. Kamiñski – absolwent pedagogiki opiekuñczo-
wychowawczej na Uniwersytecie w Bia³ymstoku. Cz³onek SAF
od 2001 r. Obecnie jej cz³onek honorowy. Niezmiennie zakocha-
ny w fotografii czarno-bia³ej.
Piotr Kêdyœ – absolwent Filologii Polskiej na Uniwersytecie
w Bia³ymstoku; studiowa³ te¿ Public Relations i Reklamê w Stu-
dium Dziennikarstwa i Komunikacji Spo³ecznej; vice-prezes Bia³o-
stockiego Towarzystwa Fotograficznego. Swoj¹ przygodê z foto-
grafi¹ zacz¹³ od radzieckiego aparatu marki „SMIENA” otrzyma-
nego z okazji Pierwszej Komunii. Obecnie pracuje w technice cy-
frowej i tradycyjnej. Ulubieni jego fotograficy, to James Nachtwey
i Michael Kenna.
Tomasz Omeljaniuk – student V roku Informatyki PB, esteta,
dla którego fotografia daje mo¿liwoœæ dotkniêcia sacrum.
Pawe³ Sobolewski – student Politechniki Bia³ostockiej, cz³onek
SAF; interesuje siê fotografi¹ reportersk¹, tak¿e tematyk¹ spor-
tow¹, fascynuj¹ go wszelkie nowinki fotograficzne, dziêki którym
uzyskuje niezwyk³e spojrzenie na codzienne rzeczy.
Anna Stefañska – studentka Akademii Medycznej; fotografi¹ in-
teresuje siê od kilku lat; fotografuje konie, krajobrazy, ludzi.
Rados³aw Szlendak – student Wydzia³u Architektury PB;  zafa-
scynowany jest fotografi¹ odk¹d tata kupi³ mu pierwszy rower.
W SAF dzia³a od roku i doskonali sztukê fotoreporta¿u.
Filip Wiœniewski – z wykszta³cenia architekt. Zajmuje siê g³ów-
nie fotografi¹ inscenizowan¹, grafik¹ artystyczn¹ i u¿ytkow¹, ry-
sunkiem oraz malarstwem. Wspó³twórca grupy artystycznej E44
(Wiœniewski/Ha³adyj). Ma na swoim koncie liczne projekty autor-
skie o charakterze programowym, obszerne publikacje autorskie
w magazynach ogólnopolskich. Jest autorem licznych wystaw in-
dywidualnych. Od 2003 r. zwi¹zany jest z agencj¹ fotograficzn¹
„New York Photographers” w Nowym Jorku. Od lutego 2005 r.
pe³ni funkcjê prezesa Bia³ostockiego Towarzystwa Fotograficzne-
go. Jest honorowym cz³onkiem SAF.
Dorobek twórczy (wybór):
„Stein” – scenariusz autorskiego filmu;
„Sentymentalne Kino Nastroju” – cykl tekstów;
„Zapiekle” – cykl felietonów;
„Klepsydry” – wystawa reliefów;
„Uk³ad Scalony” – diaprojekt I;
„The First Aid” – wystawa rysunków;
„voXHumana” – diaprojekt II;
„Testosterone” – diaprojekt III;
„Rhapsody” – wystawa fotografii po³¹czona z autorskim koncer-
tem Arvo Pärta;
„Akt `06” – wystawa zbiorowa.
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Katedra Prawa i Miêdzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydzia³u Zarz¹dzania PB

Studenckie Ko³o Naukowe Miêdzynarodowych Stosun-
ków Gospodarczych dzia³aj¹ce przy Katedrze Prawa
i Miêdzynarodowych Stosunków Gospodarczych WZ
PB jest inicjatorem i wspó³organizatorem Ogólnopol-
skiej Konferencji Naukowej Studenckich Kó³ Naukowych

nt. „Rola i miejsce Studenckich Kó³ Naukowych w roz-
woju wspó³czesnej nauki”, zorganizowanej w dniach
8-10 maja 2006 r.
Celem konferencji jest integracja œrodowiska studenc-
kiego oraz wymiana doœwiadczeñ, a tak¿e prezentacja

STUDENCKIE KO£A NAUKOWE

Ko³o Naukowe Studentów Wydzia³u Informatyki

8 marca 2006 r. na Wydziale Informatyki PB Ko³o Na-
ukowe WI oraz firmy „Polkomtel” i „Nokia” SA zorga-
nizowa³y seminarium obejmuj¹ce tematykê:
• „Trendy i kierunki rozwoju telefonii komórkowej”,

Janusz Or³owski – „Polkomtel” SA;
• „Mo¿liwoœci wykorzystania technologii mobilnych

w nowoczesnej Uczelni”, Janusz Turynowicz – „Po-
lkomtel” SA;

• „Symbian jako nowoczesne narzêdzie informatycz-
ne do budowy us³ug mobilnych. Rozwi¹zania mobil-
ne firmy Nokia”, Bogdan Wiœniewski – „Nokia”
Poland.

Ko³o Naukowe Automatyzacji Procesów Przemys³owych (KNAPP) Wydzia³u Mechanicznego

9 marca 2006 r. na Wydziale Ekonomii UwB odby³y siê
„Dni Kompanii Inicjatyw” zorganizowane przez
Kompaniê Piwowarsk¹ SA oraz Wydzia³ Ekonomii Uni-
wersytetu w Bia³ymstoku. W seminariach uczestniczy³a
delegacja KNAPP wraz z opiekunem dr. in¿. Zbignie-
wem Kulesz¹.
W czasie „Dni Kompanii Inicjatyw” studenci uczestni-
czyli w seminariach z zakresu rozwijania kompetencji
interpersonalnych, osobistych i mened¿erskich, prowa-
dzonych przez ekspertów-trenerów, a tak¿e w prezen-
tacjach prowadzonych przez przedstawicieli Kompanii
Piwowarskiej – specjalistów z dzia³ów produkcji, sprze-
da¿y i marketingu. Prezentacje dotyczy³y zagadnieñ zwi¹-
zanych m.in. z zarz¹dzaniem projektem, zastosowaniem
nowoczesnych technologii w procesie produkcji oraz
wprowadzaniem marek na rynek. Ponadto studentom
zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego
przez Instytut Badañ Rynku i Opinii Publicznej Millward-
Brown SMG/KRC, na temat tzw. kompetencji miêkkich.

17 marca 2006 r. odby³o siê seminarium pn. „Zastoso-
wanie czujników piezoelektrycznych w badaniach. Za-
awansowane systemy pomiarowe”, które prowadzili pra-
cownicy firmy „ENERGOCONTROL” z Krakowa.

Seminarium zorganizowa³o Ko³o Naukowe Automaty-
zacji Procesów Przemys³owych. W seminarium udzia³
wziêli pracownicy Wydzia³u Mechanicznego oraz stu-
denci, w tym cz³onkowie KNAPP. Uczestnicy semina-
rium mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z ofert¹ firmy
„ENERGOCONTROL” w zakresie nowoczesnych prze-
tworników pomiarowych po³o¿enia, drgañ, si³y, wzbud-
ników drgañ, wzmacniaczy pomiarowych.

21 marca 2006 r. studenci III, IV i V roku Automatyki
i Robotyki wyjechali na Miêdzynarodowe Targi Automa-
tyki i Pomiarów  „AUTOMATICON’2006” do Warsza-
wy.  Wyjazd zorganizowa³o KNAPP.  W wyjeŸdzie uczest-
niczyli studenci, w tym cz³onkowie KNAPP oraz pra-
cownicy Katedry Automatyki i Robotyki: dr in¿. Kazi-
mierz Dzier¿ek, mgr in¿. £ukasz Czapko i dr in¿. Zbi-
gniew Kulesza. Studenci mieli okazjê zapoznaæ siê z ofert¹
firm dzia³aj¹cych w bran¿y automatyzacji procesów prze-
mys³owych, nawi¹zaæ kontakty z przedstawicielami tych
firm, zdobyæ materia³y reklamowe i katalogi danych tech-
nicznych urz¹dzeñ oraz obejrzeæ prezentowane nowo-
czesne urz¹dzenia i uk³ady automatyzacji. Warto przy
tym dodaæ, ¿e wjazdy studentów na „AUTOMATICON”
odbywaj¹ siê co roku.

9 marca 2006 r. na Wydziale Informatyki PB Ko³o Na-
ukowe WI i firma „FILD.NET” zorganizowa³y semina-
rium pt.: „Pokaz rozwi¹zañ Microsoft”, które mia³o na
celu przedstawienie przyk³adów rozwi¹zañ klasy: Busi-
ness Intelligence, Enterpirse Portals, Enterprise Project
Management, Business Process Integration, CRM.
Na spotkaniu na ¿ywo mo¿na by³o zobaczyæ przyk³ady
rozwi¹zañ stworzonych w oparciu o technologie: SQL
Serwer, SharePoint Portal, BizTalk, Exchange, Project Ser-
wer, a tak¿e porozmawiaæ ze specjalistami tworz¹cymi
takie rozwi¹zania dla du¿ych klientów (banki, ubezpie-
czenia, telefonia komórkowa, produkcja i dystrybucja).
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1 marca 2006 r. zosta³o zarejestrowane Studenckie Ko³o
Naukowe Gospodarowania Œrodowiskiem. Ko³o zosta-
³o powo³ane przy Zamiejscowym Wydziale Zarz¹dzania
Œrodowiskiem w Hajnówce. Liczy ono 15 studentów,
a przewodnicz¹c¹ Ko³a zosta³a Ewa Ochrymiuk, zaœ opie-
kunem naukowym – dr Artur Micha³owski. Celem stra-
tegicznym Ko³a jest prowadzenie badañ z zakresu przy-
rodniczych, technicznych i spo³eczno-ekonomicznych
aspektów gospodarowania œrodowiskiem (u¿ytkowania,
ochrony i kszta³towania œrodowiska) w warunkach zrów-
nowa¿onego rozwoju.
G³ówne zamierzenia programowe Ko³a to:
• opracowywanie analiz z zakresu teoretycznych aspek-

tów zrównowa¿onego rozwoju, w szczególnoœci
aspektów gospodarowania œrodowiskiem (ochrony,
kszta³towania i racjonalnego u¿ytkowania œrodowiska);

• opracowywanie analiz uwarunkowañ zrównowa¿o-
nego rozwoju jednostek organizacyjnych;

• opracowywanie analiz uwarunkowañ gospodarowa-
nia œrodowiskiem w warunkach zrównowa¿onego
rozwoju jednostek organizacyjnych;

• opracowywanie koncepcji zrównowa¿onego rozwoju
jednostek organizacyjnych;

• opracowywanie programów zrównowa¿onego roz-
woju jednostek organizacyjnych;

• opracowywanie koncepcji i programów gospodaro-
wania œrodowiskiem w warunkach zrównowa¿one-
go rozwoju jednostek organizacyjnych;

• opracowywanie referatów i artyku³ów w zakresie
teoretycznych i praktycznych aspektów zrównowa-
¿onego rozwoju, ze szczególnym uwzglêdnieniem
aspektów gospodarowania œrodowiskiem;

• opracowywanie ocen oddzia³ywania na œrodowisko;
• opracowywanie strategicznych ocen oddzia³ywania

na œrodowisko;
• udzia³ w seminariach i konferencjach zwi¹zanych

z zarz¹dzaniem zrównowa¿onym rozwojem na po-
ziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;

• organizowanie seminariów naukowych z zakresu
zrównowa¿onego rozwoju.

W chwili obecnej Ko³o przygotowuje cztery projekty:
1. „Ocena oddzia³ywania na œrodowisko drogi Hajnów-

ka-Bia³owie¿a”;

2. „Ocena oddzia³ywania na œrodowisko zak³adu „Furnel”;
3. „Ocena oddzia³ywania na œrodowisko zak³adu „Ha-

mech”;
4. „Ocena oddzia³ywania na œrodowisko zbiornika Sie-

mianówka”.
Do Studenckiego Ko³a Naukowego Gospodarowania
Œrodowiskiem nale¿¹:
1. Ewa Ochrymiuk – przewodnicz¹ca zarz¹du
2. Piotr Szklaruk
3. Anna Timoszuk
4. Katarzyna Morzy
5. Marcin Martyniuk
6. Bo¿ena Ochrymiuk
7. Sylwia Lewsza
8. Anna Nowosad
9. Marzena Grzegorczuk
10. Andrzej Martyniuk
11. Piotr Sawastynowicz
12. Emilia Kazberuk
13. Izabela Borowska
14. Krzysztof Trusewicz

Cz³onkowie Ko³a planuj¹ udzia³ w dwóch konferencjach:
Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kó³ Nauko-
wych, organizowanej przez Wydzia³ Zarz¹dzania Poli-
techniki Bia³ostockiej oraz Miêdzyuczelnianej Konferencji
Studenckich Kó³ Naukowych organizowanej przez Pañ-
stwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Zawodow¹ w Kroœnie. Ze stro-
ny Ko³a na konferencje pojad¹:
1. Marcin Martyniuk i Katarzyna Morzy z artyku³em

na konferencjê zorganizowan¹ przez Wydzia³ Zarz¹-
dzania Politechniki Bia³ostockiej;

2. Sylwia Lewsza, Ewa Ochrymiuk oraz Piotr Szklaruk
z artyku³ami na konferencjê zorganizowan¹ przez
Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Zawodow¹ w Kroœnie.

Mamy nadziejê na dalszy rozwój Ko³a i z optymizmem
patrzymy w jego przysz³oœæ. Dok³adaj¹c starañ my,
studenci oraz opiekun dr Artur Micha³owski zadbamy
o dalszy rozwój Ko³a i zainicjujemy dzia³ania na rzecz
edukacji i zrównowa¿onego rozwoju.

Zarz¹d SKNGŒ
tel.: 085 682 95 00, e-mail: knzr-zwzs@o2.pl,

http://www.zwzs.pb.bialystok.pl/kgossrod.htm

badañ realizowanych w ramach dzia³alnoœci studenckich
kó³ naukowych uczelni wy¿szych w Polsce.
Radê Naukow¹ Konferencji tworz¹:
prof. dr hab. Zofia Tomczonek,
prof. dr hab. in¿. Leon Bobrowski,
prof. dr hab. in¿.  Andrzej Seweryn,
prof. dr hab. Stanis³aw Naruszewicz,

prof. dr hab. Tadeusz W. Pop³awski,
dr Anna Linowska,
dr Katarzyna Czerewacz,
dr Jolanta Koszelew,
dr in¿. Maciej Dobrzyñski,
dr in¿. Zbigniew Kulesza.
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NAGRODY, WYRÓ¯NIENIA

Zdjêcia z rozstrzygniêcia
konkursu SARP, w którym
absolwentka PB –
M. Magdziak otrzyma³a
wyró¿nienie

PRACOWNIK WYDZIA£U ARCHITEKTURY PB
WŒRÓD LAUREATÓW PRESTI¯OWEJ
NAGRODY IM.  ŒW. BRATA ALBERTA

Dr in¿. arch. Jerzy Uœcinowicz otrzyma³ bardzo cenn¹
nagrodê œw. Brata Alberta Adama Chmielowskiego
za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie sztuki sakralnej. Uro-
czyste wrêczenie nagród odby³o siê w warszawskich
£azienkach 14 grudnia 2005 r.  W gronie laureatów zna-
leŸli siê tak¿e: papieski fotograf Arturo Mari, re¿yser
Nikita Micha³kow, publicysta Maciej Dzier¿ykraj-Moraw-
ski i Izabella z Potockich d'Ornano, opiekuj¹ca siê insty-
tucjami polskimi we Francji.
Nagrodzeni zostali tak¿e: Daniel Czapiewski za troskê
o Sybiraków, ks. Piotr Gaœ za dzia³alnoœæ ekumeniczn¹, Zu-
zanna Nowak za wk³ad w organizacjê Miêdzynarodowych
Festiwali Muzyki Sakralnej „GAUDE MATER” w Czêsto-
chowie oraz Wies³aw Gwi¿d¿ za dzia³alnoœæ spo³eczno-
charytatywn¹. Za twórczoœæ architektoniczn¹ i sakraln¹,
oprócz dr. Uœcinowicza, nagrody otrzymali: prof. Tadeusz
Gaw³owski z Politechniki Krakowskiej, Adam Marcin Go-
³embiowski oraz Krzysztof Tomczyk. W uroczystoœci bra³a
udzia³ ¿ona Prezydenta RP, p. Maria Kaczyñska.

Laureaci nagrody im. œw. Brata Alberta

W tym roku nagrody wrêczono po raz 30. Uroczystoœæ
odby³a siê w Pa³acu na Wodzie w warszawskich £azien-
kach. „Nagrodê tê, jak powiedzia³ przewodnicz¹cy kapi-
tu³y ks. prof.  Andrzej Boksiñski, otrzymali ludzie, którzy
swoj¹ prac¹ – cich¹, ¿mudn¹ i sumienn¹ tworz¹ dobro
w ró¿norakiej formie w dziedzinie artystycznej, nauko-
wej, spo³ecznej, ekumenicznej, w dziedzinie pojednania
miêdzy narodami, a którego korzenie znajduj¹ siê
w Ewangelii”.

Nagroda im. œw. Brata Alberta zosta³a ustanowiona
w 1975 r., w zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w 1976 r. szeœæ-
dziesi¹t¹ rocznic¹ œmierci Brata Alberta. Brat Albert
zosta³ wybrany przez fundatorów nagrody na jej patro-
na w uznaniu zas³ug dla ró¿nych dziedzin ¿ycia spo³ecz-
nego, religijnego i artystycznego.

NAGRODZENI
W KONKURSIE URBANISTYCZNYM

6 marca 2006 r. na Wydziale Architektury PB goœci³a de-
legacja samorz¹du gminy Wydminy z wójtem, panem
mgr Tomaszem Pieluchowskim na czele. Celem wizyty
by³o wrêczenie nagród studentom Wydzia³u Architektu-
ry PB nagrodzonym w konkursie urbanistycznym pt. „Za-
gospodarowanie przestrzenne miejscowoœci Wydminy”.
Nagrody otrzyma³y zespo³y: 1) S. Dani³oœ, M. Kijak-Olech-
nicka, A. ¯mijewska, 2) M. Kozak, A. Nieœcieruk, K. Wa-
chowska, 3) M. Winnikow, £. Mieszkowicz, 4) J. Dembow-
ska, M. Ho³ubowicz, M. Skubich, I. Sycz, 5) U. Grzywaczew-
ska. Jedna z nagrodzonych studentek w czasie wakacji
odbêdzie sta¿ w Urzêdzie Gminy w Wydminach.

DYPLOM ROKU I NAGRODA SARP

Absolwentka Wydzia³u Archi-
tektury PB mgr in¿. arch.
Monika Magdziak 16 mar-
ca 2006 r. uzyska³a wyró¿nie-
nie w konkursie o Doroczn¹
Nagrodê Stowarzyszenia Ar-
chitektów Polskich (SARP)
im. Zbyszka Zawistowskiego –
Dyplom Roku za pracê i pro-
jekt dyplomowy nt. „Szko³a
Sztuk Piêknych w Bia³ymsto-
ku”. Promotorem pracy by³
dr in¿. arch. Adam Jakimowicz. Rozstrzygniêcie konkur-
su i wrêczenie nagród odby³o siê w siedzibie Zarz¹du
G³ównego SARP w Warszawie. Nagroda o Dyplom Roku,
maj¹ca kilkudziesiêcioletni¹ tradycjê, jest najbardziej pre-
sti¿ow¹ krajow¹ nagrod¹ jak¹ mog¹ uzyskaæ prace dy-
plomowe opracowane na kierunku Architektura i Urba-
nistyka. Prace nominowane s¹ do nagrody spoœród dy-
plomów obronionych w poprzednim roku na wydzia-
³ach architektury polskich uczelni.
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LAUREACI KONKURSU
MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

Og³oszone zosta³y wyniki konkursu Ministra Transpor-
tu i Budownictwa na prace dyplomowe, doktorskie, ha-
bilitacyjne i publikacje. Spoœród zg³oszonych w 2005 r.
przez Wydzia³ Architektury Politechniki Bia³ostockiej
prac, nagrody (w formie pieniê¿nej i dyplomu) uzyska³y
prace magisterskie: mgr. in¿. arch. Agaty Pieñko i mgr. in¿.
arch. Anny Radziewicz. Wyró¿nienie (w formie dyplo-
mu) otrzyma³a praca magisterska mgr in¿. arch. Moniki
Magdziak. Promotorzy prac: mgr in¿. arch. Jan Kabac,
dr in¿. arch. Jerzy Uœcinowicz oraz dr in¿. arch. Adam
Jakimowicz otrzymali wyró¿nienia w formie dyplomów.
Nagrodê (w formie pieniê¿nej i dyplomu) uzyska³a rów-
nie¿ praca doktorska dr. in¿. arch. Agnieszki K³opotow-
skiej pt. „Osiedle strze¿one – nowy model zamieszki-
wania”. Promotor pracy – prof. dr hab. in¿. arch. Maria
Misi¹giewicz otrzyma³a wyró¿nienie w formie dyplomu.

NAGRODZONA KONCEPCJA TERM

Studenci Wydzia³u Architektury Politechniki Bia³ostockiej
zostali laureatami konkursu „Thermae Novo 2006”,  or-
ganizowanego przez Miêdzynarodowe Targi Poznañskie
i grupê inspira MMK. Konkurs skierowany by³ do studen-
tów politechnik i akademii sztuk piêknych, a jego przed-
miotem by³o opracowanie koncepcji architektonicznej
term, na wzór ³aŸni rzymskich m.in. z basenami, sauna-
mi, szatniami oraz salami przeznaczonymi do odpoczynku
i rekreacji. Celem konkursu by³o stworzenie koncepcji
nowego modelu miejsca spotkañ towarzyskich.

I nagrodê jury przyzna³o studentom Wydzia³u Architek-
tury Politechniki Œl¹skiej. II nagrodê otrzymali studenci
Wydzia³u Architektury Politechniki Bia³ostockiej: Anna
Wolska, Emilia Anna Furtan i Karol Gogoliñski.

Wyró¿nienie za plastyczne i wra¿liwe rozwi¹zanie obiek-
tu termalnego w œrodowisku naturalnym otrzymali rów-
nie¿ inni studenci Wydzia³u Architektury PB: ̄ aneta Ma-
³yszko, Justyna S¹decka i Marek Machecki. O szczegó-
³ach konkursu mo¿na przeczytaæ na stronie: www.fta.pl.

KONFERENCJE, SZKOLENIA, SPOTKANIA

Konferencje, szkolenia, spotkania

W dniach 14-18 lutego 2006 r. dr Dorota Mozyrska
i mgr Ewa Girejko bra³y udzia³ w Zimowej Szkole
pod nazw¹ „Metody analizy wielowartoœciowej”, zor-
ganizowanej na Uniwersytecie im. Miko³aja Koper-
nika w Toruniu. W szkole tej uczestniczyli doktoran-
ci, doktorzy i profesorowie matematyki z ca³ego
kraju.

W dniach 6-12 marca 2006 r. mgr Magdalena Kac-
przak uczestniczy³a w  konferencji pt.: „Zastosowa-
nia algebry w logice i informatyce”, zorganizowanej
w Zakopanem przez Instytut Matematyki i Informa-
tyki Akademii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie.
Podczas konferencji mgr M. Kacprzak wyg³osi³a re-
ferat pt.: „Model Checking Dining Cryptographers
with Verics”.

W dniach 3-4 marca 2006 r. w³adze Wydzia³u Archi-
tektury Politechniki Bia³ostockiej wziê³y udzia³
w konferencji dziekanów wydzia³ów architektury
polskich uczelni. Na spotkaniu obecni byli przedsta-
wiciele oœmiu jednostek prowadz¹cych kierunek Ar-
chitektura i Urbanistyka w uczelniach publicznych
oraz dwaj przedstawiciele uczelni niepublicznych.
Ponadto w spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele
Stowarzyszenia Architektów Polskich, Izby Architek-
tów oraz Ministerstwa Transportu i Budownictwa.
Podczas konferencji omawiano zagadnienia zwi¹za-
ne z modelem kszta³cenia architektonicznego
w kontekœcie zmian legislacyjnych w kraju oraz do-
kumentów Unii Europejskiej, a tak¿e planowano naj-
bli¿sze wspólne dzia³ania zmierzaj¹ce do dostoso-
wania kszta³cenia polskich architektów do zaleceñ
Rady Architektów Europy.

24 marca 2006 r. odby³o siê Drogowe Seminarium
Szkoleniowe nt.: „Lepiszcza i kruszywa w nowocze-
snym budownictwie drogowym”. Seminarium zosta³o
zorganizowane przez Zak³ad Budownictwa Komu-
nikacyjnego, Instytut In¿ynierii Budowlanej i Funda-
cjê na Rzecz Rozwoju Politechniki Bia³ostockiej.
W seminarium uczestniczy³o ok. 150 osób. Celem
seminarium by³o zapoznanie przedstawicieli przed-
siêbiorstw budowlano-drogowych, biur projekto-
wych oraz samorz¹dów z nowoczesnymi trendami
w technologii wykonywania nawierzchni drogowych.

Uczestnicy Drogowego Seminarium Szkoleniowego nt.: „Lepiszcza i kruszywa w nowo-
czesnym budownictwie drogowym" Fot. J. Dawidziuk

W dniach 16-18 lutego 2006 r. na Wydziale Mecha-
nicznym PB odby³o siê seminarium naukowe
pt.: „Wspó³czesne problemy budowy i eksploatacji
maszyn”. Na seminarium zostali zaproszeni wybitni
profesorowie z ca³ego kraju oraz przedstawiciele
podlaskich firm wspó³pracuj¹cych z Wydzia³em.
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„Perspektywy dla m³odzie¿y” i 1.3 „Przeciwdzia³a-
nie i zwalczanie d³ugotrwa³ego bezrobocia”.

PROMOCJA SZKO£Y WY¯SZEJ –
LUKSUS CZY KONIECZNOŒÆ?

W dniach 1-3 lutego 2006 r. Rzecznik Prasowy PB,  Anna
Leszczuk-Fiedziukiewicz wziê³a udzia³ w VI Ogólnopol-
skiej Konferencji Rzeczników i Pracowników Biur Pro-
mocji Szkó³ Wy¿szych w Zielonej Górze. Spotkanie, po-
³¹czone z warsztatami szkoleniowymi, zosta³o zorganizo-
wane przez Uniwersytet Zielonogórski. Jego celem by³a
wymiana doœwiadczeñ miêdzy osobami zajmuj¹cymi siê
promocj¹ i kontaktami z mediami w uczelniach publicz-
nych i niepublicznych. Tematem przewodnim konferencji
by³ Internet i jego rola w promocji i kszta³towaniu wize-
runku Uczelni oraz sytuacje kryzysowe zwi¹zane z nad-
szarpniêciem reputacji szko³y wy¿szej w œrodowisku lo-
kalnym i jej niekorzystnym wizerunkiem w mediach.
Poni¿ej przedstawiono ustalenia i wnioski z konferencji,
które mog¹ byæ inspiruj¹ce dla wszystkich, którym zale-
¿y na promocji Politechniki Bia³ostockiej.

KTO I CO MO¯E PROMOWAÆ UCZELNIÊ:

• Dzia³ Promocji – przez dzia³ania promocyjne;
• Rektor i Prorektorzy – przez kontakty poza uczelni¹;
• Rzecznik Prasowy – przez kontakty z mediami;
• Absolwenci uczelni – przez kariery zawodowe;
• projekty realizowane z partnerami, urzêdem miej-

skim, wojewódzkim, Uni¹ Europejsk¹;
• inne dzia³ania promocyjne (reklamy, wydarzenia);
• znane badania naukowe.

INTERNET – TO NIE GAD¯ET REKLAMOWY,
TO KONIECZNOŒÆ:

• to nie jedna z mo¿liwoœci informowania o uczelni –
to koniecznoœæ i wymóg naszych czasów;

• to wizytówka nowoczesnej szko³y wy¿szej (buduje
presti¿ studentów i pracowników);

• to narzêdzie kreowania wizerunku uczelni;
• to element konkurencji z innymi szko³ami;
• m³odzi ludzie u¿ywaj¹ Internetu czêœciej ni¿ gazet;
• dynamizm strony internetowej (interaktywnoœæ i aktu-

alnoœæ informacji) – to cecha strony internetowej wy-
soko oceniana w ankietach uczniów szkó³ œrednich.

STRONA UCZELNI A STRONY WYDZIA£ÓW:

• trudno zbudowaæ jest jedn¹ stronê wizerunkow¹,
tzw. portal uczelni, ale jeœli siê udaje – jest to znak
profesjonalizmu szko³y wy¿szej (na wielu uczelniach
zdarza siê niespójnoœæ grafiki, uk³adu, treœci stron wy-
dzia³owych ze stron¹ g³ówn¹ uczelni);

• do witryny na wydziale musi byæ przypisana jedna
konkretna osoba aktualizuj¹ca dane;

• problemem jest brak odpowiedniego bud¿etu na dzia-
³ania zwi¹zane z Internetem, poniewa¿ kadra uczelni
nie rozumie roli Internetu w promocji uczelni lub wy-
dzia³u (opracowanie nowej koncepcji, obs³uga itp.)

Podczas seminarium zosta³y przedstawione m.in. nowe
osi¹gniêcia naukowe pracowników Wydzia³u Mecha-
nicznego PB oraz baza laboratoryjna Wydzia³u.
Organizatorami spotkania by³ Wydzia³ Mechaniczny
PB, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej (oddzia³ Bia³ystok) oraz Ko³o Uczel-
niane SIMP.

W dniach 5-15 marca 2006 r. studenci Wydzia³u Ar-
chitektury Politechniki Bia³ostockiej, wraz z dwoma
opiekunami wziêli udzia³ w miêdzynarodowych
warsztatach architektonicznych w Ankarze (Turcja)
pt.: „Tanie budynki mieszkalne dla ludzi ubogich
na terenach objêtych klêskami ¿ywio³owymi” („Low
cost housing for low income groups in disaster prone
areas: Sustainable Neighbourhood and Housing Design
in Ankara”).
Warsztaty stanowi³y czêœæ projektu wielostronnego
typu IP Sokrates-Erasmus, w którym uczestniczy piêæ
uczelni: z Belgii, Turcji, Niemiec, Wielkiej Brytanii
i Polski. Prace w Turcji odbywa³y siê w dziesiêciu piê-
cioosobowych miêdzynarodowych grupach studen-
tów pod kierunkiem nauczycieli akademickich. Efek-
ty warsztatów s¹ dostêpne na stronie internetowej
IP: www.brancabika.org.

18 stycznia 2006 r. Diana Andrzejuk z Zespo³u Pro-
gramów Miêdzynarodowych Biura Promocji PB wziê³a
udzia³ w ogólnopolskim seminarium informacyjnym
pt.: „Europejski Fundusz Spo³eczny szans¹ dla szkó³
wy¿szych”. Seminarium odby³o siê w Warszawie i zo-
sta³o zorganizowane przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki we wspó³pracy z Ministerstwem Pracy i Poli-
tyki Spo³ecznej. Celem seminarium by³o przedstawie-
nie mo¿liwoœci pozyskania œrodków EFS na realizacjê
projektów m.in. w zakresie:
• opracowania programów nauczania w kszta³ce-

niu na odleg³oœæ na wybranych kierunkach stu-
diów wy¿szych;

• organizacji kursów i studiów podyplomowych
dla pracowników publicznych s³u¿b zatrudnienia;

• rozwoju akademickich „Biur Karier”.
Spotkanie to mia³o byæ inspiracj¹ do przygotowania
wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i jest czê-
œci¹ wiêkszego projektu wspó³finansowanego przez
Uniê Europejsk¹ ze œrodków Pomocy Technicznej
Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Za-
sobów Ludzkich”.

23 lutegp 2006 r. Diana Andrzejuk z Zespo³u Pro-
gramów Miêdzynarodowych Biura Promocji PB
wziê³a udzia³ w konferencji pt.: „Rozwój Zasobów
Ludzkich – doœwiadczenia wdra¿ania Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w Polsce”, zorganizowanej
przez Wojewódzki Urz¹d Pracy w Bia³ymstoku.
Na spotkaniu podsumowano dwuletnie doœwiadcze-
nie podczas realizacji projektów wspó³finansowanych
lub finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego. G³ównym tematem by³y Dzia³ania 1.2
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• potrzebne jest ujednolicenie stron WWW wydzia-
³ów i ca³ej uczelni, poniewa¿ odwiedzaj¹cy postrze-
gaj¹ j¹ jako jeden g³os, jedn¹ instytucjê (wizerunek).

MATURZYŒCI A WYBORY NA STUDIA:
„Sk¹d maturzyœci dowiaduj¹ siê o studiach?” – wed³ug
wyników badañ firmy „Communication Partners” (pro-
wadz¹cej portal www.pracuj.pl; www.edulandia.pl)
na 1380 maturzystów 79% z nich odpowiedzia³o, ¿e In-
ternet jest dla nich g³ównym Ÿród³em informacji o szkole
wy¿szej, któr¹ chc¹ wybraæ.

ELEMENTY PROMOCJI UCZELNI W INTERNECIE,
CZYLI CO PROMUJE UCZELNIÊ?

• logo uczelni (przydatne do materia³ów prasowych
i sponsoringowych);

• aktualnoœci;
• serwisy organizacji studenckich;
• dynamiczne „Biuro Karier”;

• serwis absolwentów;
• konkursy internetowe dla maturzystów (o indeks,

czesne itp.);
• programy wspó³pracy z gimnazjalistami;
• inne.

INNE ELEMENTY PROMOCJI,
CZYLI JAK UCZELNIA MO¯E SIÊ REKLAMOWAÆ?

• bior¹c udzia³ w targach edukacyjnych;
• umieszczaj¹c bannery na portalach internetowych;
• poprzez pozytywne artyku³y o uczelni;
• organizuj¹c imprezy kulturalne i sportowe;
• prowadz¹c wyk³ady otwarte dla maturzystów (kon-

takt ze szko³ami œrednimi w regionie);
• organizuj¹c „Dni Otwarte”, „Dni Wydzia³ów” – pre-

zentacja uczelni.

Anna Leszczuk-Fiedziukieiwcz,
Rzecznik Prasowy PB

ZAPOWIEDZI

IV PODLASKI FESTIWAL
NAUKI I SZTUKI

O IV FESTIWALU…

Pragnieniem dotychczasowych organizatorów by³o,
by „Festiwal Nauki i Sztuki” sta³ siê corocznym œwiê-
tem promuj¹cym osi¹gniêcia œrodowiska akademickie-
go Podlasia. Organizacja trzech edycji pokaza³a, ¿e festi-
walowe imprezy ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem
wœród mieszkañców naszego regionu, nie tylko wœród
m³odzie¿y i studentów, ale te¿ wœród innych odbiorców.
Szukaj¹ oni odpowiedzi na pytania o przyczyny dziej¹-
cych siê zjawisk, chc¹ siê intelektualnie rozwijaæ, szukaj¹c
inspiracji i wra¿eñ.

Jak wiadomo, badania naukowe w odniesieniu do ich
recepcji spo³ecznej, zwykle nie s¹ zjawiskiem zbyt spek-
takularnym, a ich rozpowszechnienie wymaga odpowied-
niej popularyzacji i promocji, zw³aszcza przez media. Staj¹
siê one obiektem zainteresowania szerszego audytorium
dopiero wtedy, gdy dotycz¹ wielkich odkryæ na skalê
œwiatow¹ lub kojarz¹ siê z codziennym ¿yciem. Nie mniej
ni¿ wydarzenia kulturalne i artystyczne, które przyci¹-
gaj¹ szerokie audytorium poszukuj¹ce innych ni¿ lanso-
wane przez kulturê popularn¹ propozycje i bodŸce.

Festiwalowy tydzieñ – IV „Podlaski Festiwal Nauki i Sztu-
ki” to spotkanie szczególne, które mo¿e pomóc w przy-
bli¿eniu tego, co wydaje siê niezrozumia³e i odleg³e, po-
niewa¿ kojarzone ze œwiatem badaczy, intelektualistów
i artystów. Jak pokaza³y wczeœniejsze edycje, organizowa-
ne podczas Festiwalu przedsiêwziêcia, pomagaj¹ w roz-
wijaniu zainteresowañ i pog³êbianiu pasji. Festiwal jest
form¹ promocji wydarzeñ i inicjatyw, których autorami
s¹ naukowcy, artyœci i studenci bia³ostockich i podlaskich
uczelni.

W imieniu wspó³organizatorów mam nadziejê, ¿e tego-
roczny IV „Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki” spe³ni swo-
je funkcje, przyci¹gnie wielu pasjonatów szeroko rozu-
mianej kultury i nauki. Myœlê, ¿e Festiwal bêdzie wspa-
nia³¹ okazj¹ do tego, by kszta³towaæ przekonanie,
¿e na Podlasiu, wœród pracowników i studentów naszych
uczelni rozwijaj¹ siê talenty, którymi mo¿na siê pochwaliæ
nie tylko w Polsce, ale i na œwiecie.

W imieniu Œrodowiskowego Kolegium
Rektorów Szkó³ Wy¿szych,

Prof. zw. dr hab. in¿. Joanicjusz Nazarko
Rektor Politechniki Bia³ostockiej
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IV PODLASKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI
7-13 maja 2006 r.

nia techniki w codziennym ¿yciu, dyskusje o organizmie
i zdrowiu cz³owieka, rozwoju regionu, a tak¿e wystawy
fotograficzne, rekonstrukcje starych aptek czy symula-
cje rozpraw s¹dowych.
Dok³adny program Festiwalu znajduje siê na stro-
nie internetowej: www.4festiwal.pb.edu.pl.  (bardzo
nowoczesnej, o wspania³ej nawigacji, której autorem jest
Rafa³ Ru³a, webmaster Politechniki), u³atwiaj¹cej komu-
nikacjê i wybór imprez z uwzglêdnieniem ró¿nych kry-
teriów: 1) konkretnego dnia, 2) konkretnego organiza-
tora, 3) miasta lub miejscowoœci, gdzie odbywa siê festi-
walowa impreza.

4. DLA KOGO?

Festiwal jest adresowany do szerokiego grona odbior-
ców, a zw³aszcza do m³odzie¿y. Ka¿dy znajdzie
dla siebie imprezê odpowiadaj¹c¹ jego zainteresowaniom,
zarówno laik, jak i pasjonat.  Wiek i p³eæ nie graj¹ tu roli.
Organizatorzy zapraszaj¹ wszystkich w wieku 0-99 lat.
Ka¿dy znajdzie tu coœ dla siebie – humanista,
umys³ œcis³y, meloman, koneser sztuki, obserwa-
tor codziennego ¿ycia, poniewa¿ imprezy prowadzo-
ne bêd¹ w przystêpny sposób. Jêzyk naukowy zostanie
zast¹piony jêzykiem popularno-naukowym. Trudne tematy
bêd¹ przybli¿one i wyjaœnione w sposób ciekawy. Impre-
zy maj¹ charakter aktywizuj¹cy: mo¿na zadawaæ pytania,
braæ udzia³ w konkursach, pokazach i wycieczkach.

5. NOWY TERMIN MAJOWY –
NIE WRZEŒNIOWY

Zmiana terminu z dotychczasowego wrzeœniowego
na majowy u³atwia wiêksze zaanga¿owanie Studenckich
Kó³ Naukowych i koordynatorów uczelnianych w przy-
gotowanie imprez oraz liczniejsz¹ obecnoœæ studentów
i uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych na Festiwalu.

6. KTO WSPIERA ?

Festiwal otrzyma³ dotacjê Ministerstwa Eduka-
cji i Nauki.
Patronat  Honorowy Festiwalu objêli: prof. Micha³
Seweryñski, Minister Edukacji i Nauki,  prof. Zbigniew
Religa, Minister Zdrowia, dr Kazimierz Micha³ Ujazdow-
ski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Janusz
Krzy¿ewski, Marsza³ek Województwa Podlaskiego.
W Komitecie Honorowym znalaz³y siê wa¿ne oso-
bistoœci z ¿ycia publicznego Bia³egostoku i wojewódz-
twa podlaskiego.
Festiwal wspieraj¹ bia³ostockie media, które objê³y pa-
tronat medialny i deklaruj¹c nag³oœnienie i promocjê
imprez w mieœcie i regionie oraz sponsorzy.

oprac. Anna leszczuk-Fiedziukiewicz,
Rzecznik Prasowy Festiwalu

1. KTO ORGANIZUJE?

„Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki” bêdzie zorganizowa-
ny ju¿ po raz czwarty. Odbêdzie siê on w dniach 7-13
maja 2006 r. Co roku jego koordynatorem jest pañ-
stwowa uczelnia, w tym roku jest nim Politechnika
Bia³ostocka. W jej imieniu wszystkie dzia³ania organi-
zacyjne prowadzi Prorektor ds. Nauki, prof. Waldemar
Rakowski wraz z Sekretariatem Festiwalu.
Organizatorami imprez festiwalowych s¹ publiczne i nie-
publiczne szko³y wy¿sze z Bia³egostoku i województwa
podlaskiego, których przedstawiciele regularnie od lu-
tego 2006 r. spotykaj¹ siê w Politechnice Bia³ostockiej,
omawiaj¹c przygotowania i przebieg Festiwalu. Przed-
siêwziêcie wspieraj¹ instytucje publiczne, Kuratorium
Oœwiaty, Instytut Pamiêci Narodowej, Bia³ostocki Oœro-
dek Kultury.
W imprezy festiwalowe zaanga¿owane s¹ ca³e spo³ecz-
noœci akademickie – od studenta do profesora, po-
przez asystentów i doktorów, wyk³adowców i cz³on-
ków Studenckich Kó³ Naukowych.

2. PO CO?

Jego ide¹ jest zainspirowanie osi¹gniêciami nauki i sztu-
ki, a tak¿e promocja œrodowiska akademickiego Podla-
sia. „Festiwal Nauki i Sztuki” jest postrzegany jako ty-
godniowe œwiêto nauki oraz symptom jej otwarcia
siê na ludzi zainteresowanych ciekawostkami, odkrycia-
mi i zdobyczami myœli naukowej oraz ich zastosowa-
niem w codziennym ¿yciu.
Festiwal w przystêpny sposób popularyzuje badania na-
ukowe i osi¹gniêcia sztuki oraz przybli¿a œwiat szkó³
wy¿szych mieszkañcom regionu.

3. JAKIE IMPREZY?

Podczas Festiwalu odbêdzie siê 240 imprez: pokazy
doœwiadczeñ, warsztaty, wyk³ady, dyskusje, konkursy,
wystawy, koncerty i inne przedsiêwziêcia organizo-
wane w Bia³ymstoku i innych miastach regionu.
Wiêcej informacji znajduje siê na stronie: www.4festi-
wal.pb.edu.pl.

Wachlarz tematów prezentacji i warsztatów jest bar-
dzo szeroki – od matematyki, fizyki, astronomii,
architektury, informatyki i wykorzystywania no-
woczesnych technologii poprzez historiê teatru,
teatr lalkarski, koncerty muzyczne, na dyskusjach
o krymina³ach, mediach, kulturze popularnej,
konsumpcji, ekonomii i prawie, koñcz¹c.

Polecamy warsztaty z autoprezentacji, przedsiêbiorczo-
œci, festyn archeologiczny z ludŸmi z epoki prehistorycz-
nej, warsztaty ze œpiewu chora³u gregoriañskiego, poka-
zy multimedialne dotycz¹ce komputerów, nowoczesnych
mikroskopów i urz¹dzeñ elektronicznych, zastosowa-
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SPORT NA POLITECHNICE
Sport na Politechnice

Tradycyjnie ju¿ w miesi¹cach zimowych sport uczelniany
nie obfituje w spektakularne wydarzenia. Niemniej jednak
dobieg³a koñca I runda rozgrywek w ramach Podlaskiej
Akademickiej Ligi Miêdzyuczelnianej. Nasze zespo³y star-
towa³y ze zmiennym szczêœciem.

Pi³ka siatkowa kobiet
W rozgrywkach pi³ki siatkowej kobiet dru¿yna PB na pó³-
metku uplasowa³a siê na II miejscu, tu¿ za faworyzowanym
zespo³em Wy¿szej Szko³y Wychowania Fizycznego i Tury-
styki w Supraœlu. Planem na drug¹ rundê jest utrzymanie
siê na II pozycji. Siatkarki przygotowuj¹ siê równie¿
do Mistrzostw Polski Szkó³ Wy¿szych, które odbêd¹ siê
w dniach 7-10 maja 2006 r. w Radomiu.

Pi³ka koszykowa kobiet
Dru¿yna koszykarek PB równie¿ zajmuje II miejsce po ro-
zegraniu meczów I rundy. W planie tegorocznym najlepsze
zawodniczki sekcji bêd¹ walczyæ o udzia³ w Akademickich
Mistrzostwach Polski w street baskecie.

Pi³ka siatkowa mê¿czyzn
Siatkarze PB rozegrali mecze w ramach I rundy rozgrywek
ligi miêdzyuczelnianej i uzyskali nastêpuj¹ce rezultaty:

PB – Uniwersytet w Bia³ymstoku, 1:2
PB – Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supra-
œlu, 0:2
PB – Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna, 0:2

Po I rundzie siatkarze Politechniki zajmuj¹ V lokatê.

Pi³ka koszykowa mê¿czyzn
Koszykarze PB, w silnie obsadzonej lidze miêdzyuczelnia-
nej, zajmuj¹ V miejsce. Czo³owi koszykarze dru¿yny po-
walcz¹ o kwalifikacje do Akademickich Mistrzostw Polski
w street baskecie.

Pi³ka no¿na halowa
Na zakoñczenie I rundy, pi³karze PB rozegrali mecz z ze-
spo³em Akademii Medycznej, który zakoñczy³ siê sukce-
sem w stosunku bramkowym 3:1.
W rezultacie dru¿yna PB na pó³metku rozgrywek uplaso-
wa³a siê na IV pozycji.

Tenis sto³owy kobiet i mê¿czyzn
Nasze zawodniczki wygra³y wszystkie mecze, zajmuj¹c
I miejsce po I rundzie rozgrywek. Gorzej natomiast spisali
siê tenisiœci sto³owi, ostatecznie plasuj¹c siê na V pozycji.

Sekcja p³ywania kobiet i mê¿czyzn
Sekcja p³ywania reprezentowa³a Politechnikê Bia³ostock¹
podczas Akademickich Mistrzostw Bia³egostoku. Zawod-
nicy sekcji zajêli I miejsce dru¿ynowo oraz zdobyli wiele
medali w klasyfikacji indywidualnej. Miejsca zawodników
sekcji p³ywackiej, podczas Akademickich Mistrzostw Bia³e-
gostoku w P³ywaniu, prezentuj¹ siê w sposób nastêpuj¹cy:

Kobiety:
50m stylem dowolnym: 1. Katarzyna Matejczyk, 9. Karolina Iwaniuk.
50m stylem grzbietowym: 1. Emilia Kaniak, 2. Anna Wierzbicka,

5. Magdalena D¹browska.
100m stylem zmiennym: 1. Katarzyna Matejczyk.
100m stylem grzbietowym:1. Emilia Kaniak, 3. Anna Wierzbicka.

Mê¿czyŸni:
50m stylem dowolnym: 1. £ukasz Rybo³owicz, 3. Robert Zubrzycki,

5. Kamil Goss, 6. Marcin Radziszewski,
7. Grzegorz Zalewski.

50m stylem klasycznym: 3. Rados³aw B³achno, 4. Konrad Kurasz-
kiewicz, 5. £ukasz Grabowski, 9. Grzegorz
Zalewski, 10. Marcin Muraszkiewicz.

50m stylem motylkowym: 3. Karol Goroszkiewicz, 6. Kamil Goss.
50m stylem grzbietowym: 1. Tomasz Minko.
100m stylem dowolnym: 1. Karol Goroszkiewicz, 2. £ukasz Rybo-

³owicz.
100m stylem grzbietowym:1. Tomasz Minko.

Szachy
21 stycznia 2006 r. w Bia³ymstoku odby³y siê I Mistrzostwa
Województwa Podlaskiego Szkó³ Wy¿szych w Szachach.
Dru¿yna Politechniki Bia³ostockiej w sk³adzie: Marta Spisak,
Mateusz Kurszewski, Grzegorz Bielski, Euzebiusz Kowalczuk,
Wojciech Czaja, Emil Niebrzydowski, Piotr Mañkowski, Grze-
gorz Baranowski oraz Przemys³aw Olêdzki – zdoby³a tytu³
wicemistrza Bia³egostoku.

Akademickie Mistrzostwa Bia³egostoku
w Ergometrze Wioœlarskim
8 marca 2006 r. w Sali Sportowej Akademickiego Centrum
Sportu Politechniki Bia³ostockiej odby³y siê pierwsze Aka-
demickie Mistrzostwa Bia³egostoku w Ergometrze Wio-
œlarskim. Organizatorami mistrzostwa by³y Klub Uczelnia-
ny AZS PB oraz SWFiS PB.

Ergometr wioœlarski jest to dyscyplina sportu, która pier-
wotnie s³u¿y³a wioœlarzom do treningu „na sucho”, a na-
stêpnie by³a uprawiana przez ludzi niezwi¹zanych z wio-
œlarstwem. Zdoby³a ona sobie jednak tak du¿¹ popularnoœæ,
¿e na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie na sta³e wesz³a
do programu olimpijskiego.
Ze wzglêdu na swoje doskona³e parametry, ergometr wio-
œlarski znalaz³ zastosowanie w oœrodkach szkolenia woj-
ska, Policji, a nawet w centrum szkolenia astronautów NASA.
Stale wykorzystywany jest w œrodowiskach akademickich,
stanowi tak¿e wyposa¿enie oœrodków rehabilitacyjnych
i klubów sportowych i coraz czêœciej trafia do domów pry-
watnych.
W I Akademickich Mistrzostwach Bia³egostoku udzia³ wziê-
³o 78 uczestników, kobiet i mê¿czyzn, reprezentuj¹cych
cztery uczelnie Bia³egostoku: Politechnikê Bia³ostock¹,
Wy¿sz¹ Szko³ê Administracji Publicznej (WSAP) w Bia³ym-
stoku, Wy¿sz¹ Szko³ê Finansów i Zarz¹dzania (WSFiZ)

Uczestnicy mistrzostw w hali sportowej PB
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OBÓZ NARCIARSKI W BUKOWINIE TATRZAÑSKIEJ 2006
Organizacja obozów sportowych zawarta jest w statucie
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PB oraz Klubu
Uczelnianego AZS PB, gdy¿ obozy s¹ nierozerwaln¹ czê-
œci¹ procesu dydaktyczno-wychowawczego Uczelni. Dziê-
ki dofinansowaniu przez JM Rektora, w przesz³ym sezonie
zimowym odby³y siê trzy obozy narciarskie w Bukowinie
Tatrzañskiej w terminach: 2-8 stycznia, 12-18 lutego i 19-25
lutego 2006 r. Uczestniczy³o w nich ³¹cznie 150 studentów
Politechniki Bia³ostockiej.
Obozy narciarskie w naszej Uczelni maj¹ trzydziestoletni¹
tradycjê. Zainteresowanie studentów tak¹ form¹ czynne-
go wypoczynku w czasie wolnym od zajêæ, od lat jest bardzo
du¿e. Obozy narciarskie Politechniki Bia³ostockiej znane s¹
zarówno w œrodowisku lokalnym Bia³egostoku, jak i ogól-
nokrajowym. S¹ ponadto wizytówk¹ zachêcaj¹c¹ i przyci¹-
gaj¹c¹ absolwentów szkó³ œrednich do studiowania w Poli-
technice Bia³ostockiej – studenci czêsto opowiadaj¹ o obo-
zach swojemu rodzeñstwu i znajomym. Ponadto wyk³adow-
cy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: mgr Henryk

Dunaj, mgr Wojciech £uczyñski oraz mgr S³awomir Szczer-
biñski to doœwiadczeni instruktorzy Polskiego Zwi¹zku
Narciarskiego, którzy jazdy na nartach ucz¹ w szerokim
zakresie: od podstaw do poziomu zaawansowanego.
Z narciarskim pozdrowieniem, uczestnicy obozów dziê-
kuj¹ w³adzom Uczelni za pomoc w zimowych wyjazdach
sportowych.

Henryk Dunaj

w Bia³ymstoku, Wy¿sz¹ Szko³ê Wychowania Fizycznego
i Turystyki (WSWFiT) w Supraœlu oraz Wy¿sz¹ Szko³ê Eko-
nomiczn¹ (WSE) w Bia³ymstoku.

Klasyfikacja dru¿ynowa
Kobiety:
1. Politechnika Bia³ostocka
2. Wy¿sza Szko³a Administracji Publicznej w Bia³ymstoku
3. Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraœlu
Mê¿czyŸni:
1. Politechnika Bia³ostocka
2. Wy¿sza Szko³a Administracji Publicznej w Bia³ymstoku
3. Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraœlu

29 marca 2006 r. w siedzibie KU AZS PB odby³o siê robo-
cze spotkanie prezesów klubów uczelnianych oraz kierow-
ników SWFiS uczelni bia³ostockich. Tematem spotkania by³o
finansowanie dzia³alnoœci statutowej Klubów Uczelnianych
Akademickiego Zwi¹zku Sportowego.

Sekcje futsalu oraz siatkówki kobiet i mê¿czyzn rywalizo-
wa³y w rozgrywkach Podlaskiej Akademickiej Ligi Miêdzy-
uczelnianej. Dobre wyniki osi¹gnêli nasi siatkarze. Pod-
opieczni trenera Stanis³awa Pi¹tkowskiego wygrali prawie
wszystkie mecze w wiosennej rundzie rozgrywek. Widaæ
wiêc znaczn¹ poprawê, w porównaniu do rozgrywek je-
siennych, w których zespó³ Politechniki odniós³ tylko jed-
no zwyciêstwo.
Dru¿yna futsalu Politechniki a¿ 7:1 pokona³a Wy¿sz¹ Szko-
³ê Ekonomiczn¹, w pierwszym meczu rundy wiosennej.
Gratulujemy wysokiej wygranej i czekamy na kolejne suk-
cesy!
Wyniki rozgrywek w siatkówce oraz futsalu:

Siatkówka kobiet:
PB – Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna, 2:0
Siatkówka mê¿czyzn:
PB – Uniwersytet w Bia³ymstoku, 2:0
PB – Nauczycielskie Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wy-
chowania Fizycznego, 2:0
PB – Akademia Medyczna, 0:2
Futsal:
PB – Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna, 7:1
PB – Nauczycielskie Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wy-
chowania Fizycznego, 0:1
PB – Uniwersytet w Bia³ymstoku, 1:0

W klasyfikacji dru¿ynowej Mistrzostw zwyciê¿y³a Politech-
nika Bia³ostocka, wyprzedzaj¹c WSAP oraz WSWFiT. Naj-
lepsze czasy mistrzostw w biegu na 1000 m uzyskali, wœród
kobiet: Weronika Œledziñska z Politechniki Bia³ostoc-
kiej – 3 min 34,0 s oraz wœród mê¿czyzn: Adam Ma³oñ
z Politechniki Bia³ostockiej – 2 min 59,1 s.
Oto wyniki poszczególnych konkurencji w klasyfikacji in-
dywidualnej:

Kobiety – waga do 61,5 kg:
1. Joanna Grzegorzewska, PB – 3`52``4```.
2. Iwona Tracewicz, WSAP – 4`11``3```.
3. Gabriela Zubrzycka, WSAP – 4`12``6```.
Kobiety – waga powy¿ej 61,5 kg:
1. Weronika Œrednicka, PB – 3`34``0```.
2. Urszula £upieska, PB – 3`36``0```.
3. Justyna Stêpiñska, PB – 3`39``9```.
Mê¿czyŸni – waga do 75,0 kg:
1. Tomasz Pilczuk,WSAP – 3`19``0```.
2. Rados³aw Zimnoch, WSAP – 3`21``8```.
3. Rados³aw Walasek, PB – 4`12``6```.
Mê¿czyŸni – waga powy¿ej 75,0 kg:
1. Adam Ma³oñ, PB – 2`59``1```.
2. Jakub Olechnowicz, PB – 3`03``08```.
3. Tomasz Ramatowski, PB – 3`05``5```.

Ergometry w ruchu

Uczestnicy obozu narciarskiego na stoku
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edia o Politechnice

MEDIA O POLITECHNICE

Zjawisko „dwuetatowców”, czyli problem wyk³a-
dowców pracuj¹cych na kilku bia³ostockich uczel-
niach zainteresowa³ Joannê Dargiewicz, „Doktor
na jednej pensji?”, Kurier Poranny, 3.01.2006

O problemach z prawem prodziekana Zamiejsco-
wego Wydzia³u Mechanicznego w Suwa³kach, „Wzór
dla studentów”, Kurier Poranny, 5.01.2006, Jaki pan,
taki kram”, Kurier Poranny 23.01.2006

„Trzynastki” w instytucjach bud¿etowych – bêd¹
przyznane czy nie?, „Trzynasty przywilej”, Gazeta
Wspó³czesna 5.01.2006

O opinii œrodowiska akademickiego Bia³egostoku
nt. decyzji Ministra Edukacji i Nauki i szansy dla
maturzystów do zdawania nowych przedmiotów na
nowej maturze, „£atwiej o indeks”, Kurier Poranny,
9.01.2006

O kwotach stypendiów studenckich zmniejszonych
przez MEiN, „Z pustego i rektor nie naleje...”,
Kurier Poranny, 9.01.2006

O projekcie organizacji transportu w gminie  Wa-
silków opracowanym przez naukowców z Wydzia-
³u Zarz¹dzania PB, „Maj¹ plan awaryjny”, Kurier
Poranny, 9.01.2006

Komentarz do sytuacji na Bia³orusi i pokazywania
Polski w bia³oruskich mediach, rozmowa
z prof. Tadeuszem Pop³awskim, socjologiem PB,
„Lepsza znana bieda”, Kurier Poranny 10.01.2006

Zaproszenie na wyk³ad otwarty z architektury
pt. „Architektura – konstrukcja – ochrona œrodo-
wiska – synergie dzia³ania” prowadzonego przez
prof. Joao Santa-Rita z Portugalii, Kurier Poranny
25.01.2006, Gazeta Wyborcza, 25.01.2006

Wywiad z Wies³awem Kamiñskim, absolwentem
Politechniki Bia³ostockiej, Doradc¹ Premiera
ds. Œciany Wschodniej, „Du¿o oczekujê od ¿ycia”,
Kurier Poranny, 13.01.2006

Opis bezp³atnych finansowanych przez UE szkoleñ
organizowanych przez PB, które daj¹ nowe kwalifi-
kacje i uprawnienia do wykonywania zawodu zwi¹-
zanego z nowymi technologiami produkcji, Kurier
Poranny w dodatku „Praca i Nauka”, 21.02.2006

Echo dyskusji internetowej o Rektorze PB, „Bud¿e-
towy biznesmen czy dobry mened¿er?”, Kurier
Poranny, 28.02.2006

O wprowadzeniu trójstopniowego systemu studiów
na Politechnice, „Nauka bez rewolucji”, Kurier Po-
ranny 2.03.2006

Licealiœci w ramach „Dnia Przedsiêbiorczoœci” ogl¹-
dali na Politechnice laboratoria i stanowiska pracy
in¿ynierów, „Licealiœci z wizyt¹ u in¿yniera”, Gazeta
Wspó³czesna, 17.03.2006

Zwiedzanie Radia Akadera i poznawanie tajników
pracy dziennikarza podczas Dnia Przedsiêbiorczo-
œci, Kurier Poranny, 17.03.2006

O studiach wieczorowych na Wydziale Architektu-
ry i porannych godzinach zajêæ nie podobaj¹cych
siê studentom, „Wieczorowe tylko z nazwy”,
Kurier Poranny 18.03.2006

O nieprawid³owoœciach w budowie hali sportowej
PB bêd¹cych efektem wewnêtrznego audytu pisa³
Kurier Poranny, „Szóstka dla totka”, 22.03.2006

Wywiad z by³ym Rektorem PB, prof. Micha³em Bo³-
trykiem, zwi¹zany z wykazanym przez audyt ³ama-
niem przepisów prawnych przy budowie hali spor-
towej PB, „Czekam na zarzuty. Ja jestem w porz¹d-
ku”, Kurier Poranny, 22.03.2006

Rektor PB prof. Joanicjusz Nazarko i Wiceminister
Edukacji i Nauki prof. Krzysztof Kurzyd³owski byli
rozmówcami Mateusza Markowskiego w progra-
mie „Goœæ Dnia” w TVP Bia³ystok oraz Doroty
Sawickiej w audycji Radia Bia³ystok, 23.03.2006

O wsparciu, jakie udzieli Ministerstwo Edukacji
i Nauki Politechnice przy renegocjowaniu warun-
ków umowy dot. kontynuacji budowy hali widowi-
skowej mówi³ prof. Krzysztof Kurzyd³owski w pro-
gramie Doroty Sawickiej, Radio Bia³ystok,
24.03.2006

Prognozy spo³eczne nt. dzietnoœci w Polsce oma-
wia prof. Tadeusz Pop³awski, socjolog z wydzia³u
Zarz¹dzania PB w wywiadzie „Potrzeba ma³ej sta-
bilizacji”, Kurier Poranny, 24.03.2006
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Relacja z konferencji prasowej z udzia³em Wicemi-
nistra Edukacji i Nauki, prof. Krzysztofa J. Kurzy-
d³owskiego i problemach finansowo-prawnych
z hal¹ sportow¹ PB, „Rektor przeciwko rektoro-
wi”, Kurier Poranny, 24.03.2006; „Rektorzy obrzu-
caj¹ siê b³otem”, Gazeta Wspó³czesna, 24.03.2006;
„Budowa stoi, rektorzy siê k³óc¹”, Gazeta Wybor-
cza 24.03.2006

Konfrontacja opinii dwóch rektorów PB, by³ego
i obecnego, w sprawie stwierdzonego ³amania pra-
wa przy budowie hali PB, „To czystka czy porz¹d-
ki…”, Kurier Poranny, 27.03.2006

Politechnika Bia³ostocka przedstawia swoj¹ ofertê
dydaktyczn¹ w „Informatorze Edukacyjnym”,
Gazeta Wspó³czesna, 27.03.2006

O wynikach audytu nt. budowy hali PB i skierowa-
niu sprawy do rzecznika dyscypliny finansów pu-
blicznych, „Budowa hali do prokuratora”, Kurier
Poranny, 31.03.2006

Reakcja Wiceministra Edukacji Jaros³awa Zieliñskie-
go na problemy uczelni z budow¹ hali i polityce re-
sortu, „S³ysza³em, ale nie widzia³em”, Gazeta Wy-
borcza, 28.03.2006

Relacja z rozprawy s¹dowej dotycz¹cej zwolnienia
pracownika PB, „Rektor kontra kwestorka”, Kurier
Poranny, 28.03.2006

Informacje o konkursie dla pasjonatów informatyki
organizowanym przez PB, Podlaskim Turnieju
w Programowaniu Zespo³owym, Kurier Poranny,
28.03.006

„In¿ynier i mened¿er z Politechniki”, wywiad z Rek-
torem PB prof. Joanicjuszem Nazarko w dodatku
edukacyjnym „Rektorzy wy¿szych uczelni technicz-
nych i rolniczych o swoich uczelniach”, Rzeczpo-
spolita, 29.03.2006

O obchodach 25-lecia Niezale¿nego Zrzeszenia
Studentów w Bia³ymstoku, Gazeta Wyborcza,
30.03.2006

O wynikach kontroli i wniesieniu wniosku  do pro-
kuratury i rzecznika dyscypliny finansów publicz-
nych w sprawie naruszenia prawa przez by³ego kanc-
lerza i by³ego rektora PB, „By³y rektor politechniki
bêdzie musia³ siê t³umaczyæ”, Gazeta Wyborcza,
31.03.2006

Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz,
Rzecznik Prasowy PB
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