


W sierpniu 2006 roku w dniach 14-27 odbył się Summer Univeristy - 
jeden z najciekawszych eventów białostockiego oddziału AEGEE. 
Głównym koordynatorem imprezy była studentka PB - Monika Siwicka, 
która podjęła się kierownictwa tego niesamowitego przedsięwzięcia. 
Antena AEGEE Białystok dołożyła wszelkich starań, by przeprowadzić 
Summer w odpowiedni sposób. Stąd też wielkie podziękowania 
Rektorowi Politechniki Białostockiej prof. zw. dr hab. inż. Joanicjuszowi 
Nazarko, który objął ten projekt patronatem honorowym.
Letni uniwersytet o chwytnej nazwie „Freaks of nature. What the polish 
woods hide?”, czyli „Przyrodniczo zakręceni. Co kryją polskie lasy?” 
przyciągnął AEGEE-ków z całej Europy. Gościliśmy przedstawicieli Malty, 
Węgier, Niemiec, Włoch, Hiszpanii oraz Holandii. Łącznie 
z organizatorami, summerowa ekipa liczyła 20 osób. Freak'si mieli 
możliwość zobaczenia największych atrakcji Podlasia. Nie mogło więc 
zabraknąć wizyty w Białowieży, gdzie każdy miał możliwość stanąć „oko 
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 Sponsorzy: 

Dyskoteka gra...                                                                             Fot. J. Topór

Wyprawa kajakowa                                                                 Fot. J. Topór

Biebrzańskie spa, czyli bliskie spotkania z polskimi bagnami      Fot. J. Topór

Ekipa Summerowa zwarta i gotowa :)                                                Fot. J. Topór

Wspomnienie minionych wakacji: 

SUMMER UNIVERSITY 2006

„Przyrodniczo zakręceni. Co kryją polskie lasy?”

w oko” z królem puszczy - żubrem. Lecz oczywiście pierwsze dni spędziliśmy 
na zaprezentowaniu Białegostoku w całej jego okazałości od Kościoła 
Św. Rocha aż po pub „Loft”. Wspólnie korzystaliśmy z uroków lata, stąd 
też wizyta w Supraślu, gdzie wolny czas spędzaliśmy na „plażowaniu”. 
Zorganizowany został także spływ kajakowy po Biebrzy, lecz zdecydowanie 
największą atrakcją okazały się Czerwone Bagna, które ze zwykłych 
mokradeł przerodziły się w pole przedniej zabawy. W Osowcu zaś 
odwiedziliśmy Twierdzę “Osowiec”. Naszych Summerowych gości 
zaprosiliśmy też na spacer po kładkach, podczas którego nasi zagraniczni 

przyjaciele, niekiedy po raz pierwszy mogli delektować się niesamowitą ciszą 
i niepowtarzalnym urokiem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Kilka 
ostatnich dni spędziliśmy nad mazurskimi jeziorami w Augustowie, gdzie 
jedną z głównych atrakcji były gondole. Tu także mieliśmy szczególny wieczór 
- „European Night Food”, na którym to każdy miał możliwość skosztowania 
przysmaków ze wszystkich państw uczestniczących w Summerze. Nie tylko 
nie-zwykłe potrawy, ale także zaangażowanie, jakie włożyli w ich przy-
gotowanie nasi goście, utkwiło nam w pamięci. Summer Univeristy to nie 
tylko „zaliczanie” punktów z przewodnika ale również - a może i przede 

wszystkim - „łamanie” granic, wspólne rozmowy na każdy temat, 
poznawanie siebie nawzajem, a wszystko to w miłej, koleżeńskiej 
atmosferze. Zdecydowanie Freak'si przekonali się jak wyglądają studenckie 
obozy w Polsce, jak smakują narodowe rarytasy, jak piękna jest polska 
natura, a nawet nabyli umiejętność rozpoznawania Żubra od Żubrówki :). 
Wprawdzie Summer skończył się kilka miesięcy temu, ale nowe 
znajomości trwają nadal, co jest najlepszym dowodem na zrealizowanie 
podstawowych idei AEGEE. 

Szymon Cyprian Czupryński,
Monika Siwicka
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JAK POLITECHNIKA REAGUJE
NA „BOOM NA IN¯YNIERA”?

Rozpoczêliœmy na Politechnice 57. inauguracjê roku aka-
demickiego. Otworzyliœmy nowy kierunek, politologiê,
ciesz¹c¹ siê du¿ym zainteresowaniem. Kszta³cimy dok-
torantów, nowe kadry naukowców na potrzeby uczel-
ni i regionu. Po Wydziale Elektrycznym Wydzia³ Mecha-
niczny rozpocz¹³ w tym roku studia doktoranckie, a co
wa¿niejsze, stypendia dla m³odych naukowców WM
bêd¹ finansowane ze œrodków Unii Europejskiej. Na obu
tych wydzia³ach organizowane by³y we wrzeœniu b.r. miê-
dzynarodowe konferencje Parelec i Biomdlore, dotycz¹ce
nowoczesnych technologii informatycznych i wspó³pra-
cy biomechaniki, ortopedii i diagnostyki medycznej. Na-
ukowcy dziel¹ siê swoim doœwiadczeniem, inspiruj¹ na-
wzajem do dalszych badañ. ¯yczymy im dalszej wspó³-
pracy zarówno ze œwiatem nauki, jak te¿ ze œwiatem prze-
mys³u.

Studenci Wydzia³u Architektury w paŸdzierniku b.r. za-
inspirowali œrodowisko Bia³egostoku do dyskusji na te-
mat rewitalizacji obiektów pofabrycznych i to¿samoœci
miasta. Wystawa prac m³odych dyplomantów jest od-
wa¿nym krokiem do zmian w przestrzeni architekto-
nicznej. Architekci maj¹ du¿y potencja³, dobrze by³oby
go wykorzystaæ w wizjach rozwoju miasta. W £odzi siê
uda³o, mo¿e w Bia³ymstoku te¿ siê powiedzie?
Politechnika jest uczelni¹ wymagaj¹c¹. Wiedz¹ o tym
wszyscy, którzy musieli zdawaæ matematykê i fizykê na
„nowej” maturze. W tym roku uruchomiliœmy kursy
wyrównawcze dla studentów I roku, by uzupe³nili wie-
dzê ze szko³y œredniej. Uwa¿amy, ¿e w trakcie omawia-
nego przez analityków rynku pracy „boomu na in¿y-
niera” uczelnia techniczna powinna motywowaæ do stu-
diowania trudnych kierunków. I pomóc w zmierzeniu
siê z przedmiotami œcis³ymi wymagaj¹cymi wiedzy ma-
tematyczno-fizycznej.

Mamy nadziejê, ¿e zmiany na uczelni bêd¹ s³u¿y³y we-
wnêtrznej integracji œrodowiska, a tak¿e wychodzeniu
naprzeciw potrzebom studentów, którzy oczekuj¹ pro-
fesjonalnych us³ug edukacyjnych. ¯yczymy wszystkim
dobrego roku.

Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Rzecznik Prasowy PB
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Z ¯YCIA UCZELNI

To by³a 57. Inauguracja Roku Akademickiego na Poli-
technice Bia³ostockiej. Wziêli w niej udzia³ goœcie
z zagranicy, rektorzy szkó³ wy¿szych z Bia³egostoku,
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych i miejskich,
dyrektorzy szkó³ œrednich, przedstawiciele polityki,
biznesu, stowarzyszeñ i mediów, rektorzy Politechni-
ki Bia³ostockiej poprzednich kadencji, a tak¿e pracow-
nicy i studenci Politechniki Bia³ostockiej.

NASI GOŒCIE

Rozpoczêcie roku akademickiego œwiêtowali z nami:
przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿sze-
go, Dyrektor Departamentu Bazy Badawczej, Jan Ko³o-
dziejski, pos³owie: Andrzej Fedorowicz, Damian Racz-
kowski, senator Jan Szafraniec, Wojewoda Podlaski Jan
Dobrzyñski, Zastêpca Prezydenta Miasta Bia³egostoku
Krzysztof Sawicki, przedstawiciel Kurii Metropolitalnej
Bia³ostockiej, ks. dr Rados³aw Klimsza, przedstawiciel
Jego Ekscelencji Jakuba, Prawos³awnego Biskupa Bia³o-
stockiego i Gdañskiego, ks. Miko³aj Borowik, duszpaste-
rze akademiccy: ks. Jerzy Ostrowski i ks. Jaros³aw Grze-
gorczyk, Wiceprzewodnicz¹cy Rady G³ównej Szkolnic-
twa Wy¿szego, prof. Jan Madey,  Wiceprzewodnicz¹cy
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu³ów, prof. Tadeusz
Kaczorek.

Nasz¹ uroczystoœæ uœwietnili przedstawiciele wy¿szych
uczelni oraz innych instytucji akademickich, m.in.:
Prorektor Politechniki Warszawskiej, prof. Roman
Gawroñski, Rektor Uniwersytetu w Bia³ymstoku,
prof. Jerzy Nikitorowicz, Prorektor Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku, prof.  Andrzej D¹browski, Vice-Rektor

Archidiecezjalnego Wy¿szego Seminarium Duchownego
ks. dr Andrzej Proniewski, Rektor Wy¿szej Szko³y Eko-
nomicznej w Bia³ymstoku, prof. Zbigniew Ejsmont, Rek-
tor Wy¿szej Szko³y Matematyki i Informatyki U¿ytko-
wej w Bia³ymstoku, dr Zofia Leszczyñska, Prorektor
Wy¿szej Szko³y Administracji Publicznej w Bia³ymstoku,
prof. Jerzy Kopania, Prorektor Wy¿szej Szko³y Finansów
i Zarz¹dzania w Bia³ymstoku, dr Kazimierz Grygutis, Pro-
rektor Wy¿szej Szko³y Kosmetologii i Ochrony Zdro-
wia w Bia³ymstoku, dr Witalis Puczyñski, Prodziekan
Wydzia³u Instrumentalno-Pedagogicznego Akademii
Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie Filii w Bia³ym-
stoku, ad. W³odzimierz Promiñski.
Z zagranicy przyjechali do nas nasi wieloletni wspó³pra-
cownicy: prof.  Konstantin Lassithiotakis, Rektor Uniwer-
sytetu Vitus Bering w Danii, prof. Jan Uwe Wolff, Prorek-
tor Uniwersytetu Vitus Bering w Danii, Prorektor
prof. Wiktor Tur oraz Dziekan Wydzia³u In¿ynierii,
doc. Aleksiej Tarasewicz z Brzeskiego Pañstwowego
Uniwersytetu Technicznego na Bia³orusi, prof. W³adimir
Barsukow, Dziekan Wydzia³u Fizyczno-Technicznego
Grodzieñskiego Pañstwowego Uniwersytetu Technicz-
nego na Bia³orusi, prof. Roman Kusznik, Dyrektor Insty-
tutu Problemów Stosowanych Mechaniki i Matematyki
w Ukraiñskiej Akademii Nauk, prof. Anatolij Swiridio-
nok, Dyrektor Centrum Zachowania Zasobów Bia³oru-
skiej Akademii Nauk na Bia³orusi, dr Armen Sardarow,
Dziekan Wydzia³u Architektury Bia³oruskiego Narodo-
wego Uniwersytetu Technicznego w Miñsku na Bia³oru-
si. Na uroczystoœci obecni byli równie¿ przedstawiciele
firm, które sponsorowa³y uroczystoœæ: „Astwa” Sp. z o.o.,
Przedsiêbiorstwo Budowlano-Us³ugowe „Birkbud”, Miej-
skie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., „Ne-
stle Polska” S.A., Spó³dzielnia Mleczarska „Mlekovita”.

O NOWYM ROKU AKADEMICKIM

Z uwagi na pobyt w szpitalu Rektora PB, prof. Joanicju-
sza Nazarko, Inauguracjê prowadzi³ Prorektor ds. Na-
uki, prof. Waldemar Rakowski. Po powitaniu goœci, od-
czyta³ on przygotowane na tê okazjê Przemówienie In-
auguracyjne Rektora.
Prof. Waldemar Rakowski odczyta³ równie¿ list gratula-
cyjny od prof. Krzysztofa Kurzyd³owskiego, Podsekreta-
rza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿sze-

TO JU¯ 57. „POCZ¥TEK”
NA POLITECHNICE BIA£OSTOCKIEJ
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2006/2007
5 PAZDZIERNIKA 2006 r.
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go, który osobiœcie na uroczystoœæ nie móg³ przybyæ.
Prof. Rakowski podziêkowa³ równie¿ za wszystkie inne
listy otrzymane ze œrodowiska szkó³ wy¿szych, od rek-
torów innych uczelni z ¿yczeniami pomyœlnego i owoc-
nego roku akademickiego w nowej rzeczywistoœci praw-
nej, okreœlonej przez obowi¹zuj¹cy od 1 wrzeœnia 2006
roku nowy Statut Politechniki Bia³ostockiej.

Spoœród zaproszonych na Inauguracjê goœci g³os zabrali:
Wojewoda Podlaski Jan Dobrzyñski, Wiceprezydent
Miasta Bia³egostoku Krzysztof Sawicki, Rektor Uniwer-
sytetu Vitus Bering w Danii, prof. Konstantin Lassithio-
takis oraz Prorektor Brzeskiego Pañstwowego Uniwer-
sytetu Technicznego prof. Wiktor Tur. ¯yczyli oni Poli-
technice sukcesów w dziedzinie nauki i dydaktyki,
poszerzania oferty edukacyjnej oraz dobrej wspó³pracy
z w³adzami regionu i innymi uczelniami w Polsce
i za granic¹.

NASI STUDENCI

Do immatrykulacji zosta³o wytypowanych 17 studen-
tów z poszczególnych wydzia³ów. Prof. Bazyli Krupicz,
Prorektor PB ds. Studenckich i Dydaktyki przeprowa-
dzi³ immatrykulacjê studentów I roku, którzy przez po-
wtarzanie roty œlubowania, otrzymanie indeksów i do-
tkniêcie ber³em rektorskim, zostali w³¹czeni do spo³ecz-
noœci akademickiej naszej Uczelni.

NASI DOKTORANCI

Prof. Bazyli Krupicz przeprowadzi³ te¿ œlubowanie 10
wytypowanych doktorantów spoœród 47, którzy roz-
poczêli w tym roku studia doktoranckie na Wydziale
Elektrycznym (19 doktorantów) i Wydziale Mechanicz-
nym (28 doktorantów).

NAJLEPSI STUDENCI POLITECHNIKI

Po wys³uchaniu „Ody do radoœci” nagrodzono 32 lau-
reatów konkursu na najlepszego studenta Politechniki
Bia³ostockiej za rok akademicki 2005/2006. By³a to ju¿
ósma edycja konkursu. Oprócz œredniej ocen, nie ni¿-
szej ni¿ 4,5 uzyskanej w ci¹gu roku, Komisja Konkurso-
wa bra³a pod uwagê pracê w ko³ach naukowych, refera-
ty i publikacje prezentowane na terenie Uczelni i poza
ni¹, zg³oszone wnioski racjonalizatorskie oraz osi¹gniê-
cia w organizacjach studenckich. Nagrodzeni otrzymali
listy gratulacyjne i bony ksi¹¿kowe.
W imieniu studentów g³os zabra³ Rafa³ Gólcz, Przewod-
nicz¹cy Samorz¹du Studenckiego PB. Wyrazi³ on opiniê,
i¿ uczelnia jest wa¿nym miejscem kszta³towania osobo-
woœci, charakteru i zainteresowañ, a atmosferê na Uczelni
tworz¹ relacje nie tylko miêdzy studentami, ale te¿ miê-
dzy studentami a nauczycielami akademickimi. Z³o¿y³
wszystkim studentom ¿yczenia po¿ytecznego korzysta-
nia z zasobów Politechniki: kadry, laboratoriów i oferty
edukacyjnej. ¯yczy³ te¿ dobrej wspó³pracy podlaskich
pracodawców z Uczelni¹, by ta wspó³praca by³a na tyle
skuteczna i owocowa³a w organizacjê praktyk, sta¿y
i miejsc pracy, aby m³odzi in¿ynierowie nie wyje¿d¿ali za
granicê za tzw. chlebem.

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
POLITECHNIKI BIA£OSTOCKIEJ

Prof. Waldemar Rakowski uczestników inauguracji po-
informowa³ o tym, ¿e w lipcu 2006 roku zosta³o zareje-
strowane Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Bia-
³ostockiej. Do tej pory na Politechnice istnia³o kilka sto-
warzyszeñ absolwentów poszczególnych Wydzia³ów PB
oraz dzia³aj¹ce od 15 lat Polsko-Amerykañskie Stowa-
rzyszenie Absolwentów PB. Nowo za³o¿one Stowarzy-
szenie chce integrowaæ absolwentów Politechniki, wspie-
raæ dzia³alnoœæ naukow¹, dydaktyczn¹ i promocyjn¹
Uczelni, a tak¿e uczestniczyæ w wymianie doœwiadczeñ
miêdzy nauk¹ a biznesem. W sk³adzie Stowarzyszenia
znaleŸli siê wybitni przedstawiciele administracji rz¹do-
wej, w³adz Miasta Bia³egostoku, prezesi du¿ych przed-
siêbiorstw w Bia³ymstoku i regionie, politycy, dziekani,
prodziekani i pracownicy Uczelni.
Z krótkim przemówieniem wyst¹pi³ nastêpnie Lech Pi-
lecki, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki
Bia³ostockiej. Podzieli³ siê ze zgromadzonym osobist¹
refleksj¹ na temat bycia absolwentem Uczelni o 57-let-
niej tradycji, Uczelni, która wykszta³ci³a wielu magistrów
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in¿ynierów, potrafi¹cych sobie poradziæ na rynku pracy.
Podkreœli³, ¿e wiêzi z Uczelni¹ s¹ niezwykle wa¿ne i po-
trzebne, a Stowarzyszenie, którego jest Prezesem, posta-
ra siê zrobiæ wszystko, by te wiêzi odnawiaæ, utrzymywaæ
i pog³êbiaæ przez wspólne inicjatywy œrodowiska nauko-
wego i œrodowiska gospodarczego Podlasia.

NASI DOKTORZY

Prof. Piotr Radziszewski, Prorektor ds. Promocji poin-
formowa³ o nadaniu stopnia doktora nauk technicznych
21. pracownikom Politechniki Bia³ostockiej. M³odzi
doktorzy podczas Inauguracji z³o¿yli œlubowanie, a dy-
plomy doktorskie wrêczyli im dziekani poszczególnych
wydzia³ów.

Prof. Piotr Radziszewski poinformowa³ tak¿e, ¿e w roku
akademickim 2005/2006 10. pracowników Politechniki
Bia³ostockiej obroni³o rozprawy doktorskie przed Rada-
mi Wydzia³ów innych uczelni. Wszystkim wyró¿nionym
pogratulowa³ i ¿yczy³ dalszych sukcesów naukowych.

HABILITACJE, PROFESURY,
MEDALE, ODZNACZENIA

Prorektor ds. Nauki prof. Waldemar Rakowski poinfor-
mowa³ zgromadzonych o uzyskaniu przez 3. pracowni-
ków naukowych PB tytu³u doktora habilitowanego, nada-
niu przez Prezydenta RP tytu³u profesora 5. pracowni-
kom naukowym PB oraz mianowaniu przez Ministra

Edukacji Narodowej na profesora zwyczajnego 1 pra-
cownika PB. Natomiast Prorektor ds. Promocji i Wspó³-
pracy prof. Piotr Radziszewski poinformowa³ o przyzna-
niu przez Ministra Edukacji Narodowej „Medali Komisji
Edukacji Narodowej” pracownikom Politechniki Bia³o-
stockiej. Medale te nagrodzonym wrêczy³ Dyrektor De-
partamentu Bazy Badawczej Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego, Jan Ko³odziejski.
Rektor PB 4. osobom przyzna³ te¿ odznaki „Zas³u¿ony
Politechnice Bia³ostockiej”, wyró¿nionym wrêczy³ je prof.
Waldemar Rakowski.
Zgodnie z tradycj¹, sta³ym punktem Inauguracji Roku
Akademickiego jest tak¿e wyk³ad inauguracyjny, który
w tym roku wyg³osi³ Wiceprzewodnicz¹cy Rady G³ów-
nej Szkolnictwa Wy¿szego, prof. dr hab. Jan Madey. W
wyst¹pieniu zatytu³owanym „Quo vadis, informatyko?”,
nakreœli³ wizjê przysz³oœci stoj¹cej przed nowymi tech-
nologiami.

Po odœpiewaniu przez Chór PB „Gaudeamus”, goœcie
zostali zaproszeni na przyjêcie koktajlowe, na którym
gra³a polsko-bu³garsko-czeska grupa etno-jazzowa „Sa-
rakina” (www.sarakina.art.pl). Zespó³ tworz¹ profesjo-
nalni muzycy, absolwenci wy¿szych szkó³ muzycznych.

Grupa istnieje od 1999 roku, a jej liderem jest pracow-
nik naukowy Politechniki Bia³ostockiej – Jacek Grekow,
wyk³adowca na Wydziale Informatyki, który studiowa³
informatykê w Sofii, a w 1996 roku ukoñczy³ Konserwa-
torium Wiedeñskie (Wydzia³ Pedagogiki Instrumentalnej).

 dr Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Rzecznik Prasowy PB
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Z ¿ycia Uczelni

IMMATRYKULOWANI STUDENCI

Wydzia³ Informatyki
Aniela Hanasiuk

Wydzia³ Zarz¹dzania
zarz¹dzanie i marketing: Ewa Godlewska
turystyka i rekreacja: £ukasz Andzielewicz
zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji: El¿bieta Weronika Bujko
politologia: Patryk Krzysztof Iwan

Zamiejscowy Wydzia³ Zarz¹dzania Œrodowiskiem
w Hajnówce
ochrona œrodowiska: Justyna Skiepko

Zamiejscowy Wydzia³ Mechaniczny w Suwa³kach
mechanika i budowa maszyn: Rafa³ ¯aguñ

INAUGURACJA 2006/2007

Wydzia³ Architektury
architektura i urbanistyka: Marta Fudalej
architektura wnêtrz: Katarzyna Nieciecka

Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
budownictwo: Pawe³ Kalinko
in¿ynieria œrodowiska: Justyna Kupryjanowicz
ochrona œrodowiska: Anita Gruszka

Wydzia³ Elektryczny
Wojciech Kosowicz
Kamil Jab³oñski

Wydzia³ Mechaniczny
mechanika i budowa maszyn: Pawe³ Brzozowski
automatyka i robotyka: Micha³ Bartnicki
edukacja techniczno-informatyczna: Renata Packiewicz

DOKTORANCI PB

Wydzia³ Elektryczny
Agnieszka Choroszucho
Adrian Paw³owski
£ukasz Sajewski
Magdalena Urszula Szwec
Jacek ¯amojda

Wydzia³ Mechaniczny
Wiktor Jakubowski
Tomasz Nieœcier
Dariusz Mariusz Perkowski
Gabriel Rogowski
Izabela Wilczewska

LISTA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PB

Wydzia³ Architektury
architektura i urbanistyka:

Anna Maria Grzesiuk – œrednia ocen 4,74
Anna Wolska – œrednia ocen 4,55

architektura wnêtrz:
Joanna D¹browska – œrednia ocen 4,87
Katarzyna Godzina – œrednia ocen 4,64

Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
budownictwo:

Monika Omilian  – œrednia ocen 4,85
Stanis³aw Reæko – œrednia ocen 4,85
Krzysztof Szamreta – œrednia ocen 4,85

in¿ynieria œrodowiska:
Magdalena Koz³owska – œrednia ocen 4,93
Izabela Rakowska – œrednia ocen 4,75

ochrona œrodowiska:
Magdalena Kupiec – œrednia ocen 4,83
Przemys³aw Winiarek – œrednia ocen 4,80

Wydzia³ Elektryczny
elektrotechnika:

Tomasz So³but – œrednia ocen 4,85
Grzegorz Sasinowski – œrednia ocen 4,67

elektronika i telekomunikacja:
Mariusz Hryszko – œrednia ocen 4,88
Adam Kostro – œrednia ocen 4,87

Wydzia³ Informatyki
informatyka:

Kamil Wysocki – œrednia ocen 4,90
Pawe³ Warpechowski – œrednia ocen 4,80

Wydzia³ Mechaniczny
automatyka i robotyka:

Miros³aw Kondratiuk  – œrednia ocen 4,80
edukacja techniczno-informatyczna:

Alicja Borowska – œrednia ocen 4,78
Rafa³ Rapucha – œrednia ocen 4,63

mechanika i budowa maszyn:
Monika Zimnoch –  œrednia ocen 4,81
Emilia Choiñska – œrednia ocen 4,62
Jan Leszczyñski – œrednia ocen 4,61

Wydzia³ Zarz¹dzania
turystyka i rekreacja:

Anna Rz¹dkiewicz – œrednia ocen 4,82
Paulina Bedeniczuk – œrednia ocen 4,65

zarz¹dzanie i marketing:
Aneta Maksimowicz – œrednia ocen 4,91
Katarzyna Sokolik  – œrednia ocen 4,84

zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji:
Kamil Siemieniuk – œrednia ocen 4,89
Katarzyna Pietreniuk – œrednia ocen 4,80

Zamiejscowy Wydzia³ Zarz¹dzania Œrodowiskiem
w Hajnówce
ochrona œrodowiska:

Anna Timoszuk – œrednia ocen 4,83
Alina Czarnecka – œrednia ocen 4,81
Anna Budzyñska – œrednia ocen 4,72
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Stopnie doktora nauk technicznych nadane przez Radê
Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska PB

dr in¿. Beata Backiel-Brzozowska obroni³a rozprawê dok-
torsk¹ pod kierunkiem prof. dr. hab. in¿. Micha³a Bo³tryka,
pt. „Wp³yw sk³adu masy i parametrów procesu wypalania
na w³aœciwoœci fizykomechaniczne ceramiki budowlanej”.

dr in¿. Beata Biernacka obroni³a rozprawê doktorsk¹ pod kie-
runkiem prof. dr. hab. in¿. Czes³awa Oleœkiewicza-Popiela,
pt. „Badania doœwiadczalne naturalnego pola temperatury gruntu”.

dr in¿. Agnieszka Brzeziñska obroni³a rozprawê doktorsk¹
pod kierunkiem prof. nzw. dr. hab. in¿. Marka Zawilskiego,
pt. „Analiza mo¿liwoœci przyjmowania œcieków opadowych
w biologicznych oczyszczalniach miejskich na przyk³adzie Gru-
powej Oczyszczalni Œcieków £ódzkiej Aglomeracji Miejskiej”.

dr in¿. Krzysztof Czech obroni³ rozprawê doktorsk¹ pod
kierunkiem prof. dr. hab. in¿. Valerego Ezerskiego, pt. „T³umienie
wewnêtrzne w drobnoziarnistych betonach cementowych mo-
dyfikowanych polimerami”.

dr in¿. Marcin Dêbowski obroni³ rozprawê doktorsk¹ pod
kierunkiem prof. nzw. dr. hab. in¿. Miros³awa Krzemieniewskiego,
pt. „Wp³yw reakcji Fentona przebiegaj¹cej w sta³ym polu ma-
gnetycznym na procesy kondycjonowania i stabilizacji osadów
œciekowych”.

dr in¿. Wojciech Gosk obroni³ rozprawê doktorsk¹ pod kie-
runkiem prof. dr. hab. in¿. Grzegorza B¹ka, pt. „Identyfikacja struk-
turalna pod³o¿a gruntowego obci¹¿onego udarowo”.

dr in¿. Agnieszka Jab³oñska-Krysiewicz obroni³a rozprawê
doktorsk¹ pod kierunkiem prof. nzw. dr. hab. in¿. Rafa³a Garncar-
ka, pt. „Noœnoœæ i sztywnoœæ stalowych niesymetrycznych po³¹-
czeñ rygli ze s³upami w p³aszczyŸnie mniejszej sztywnoœci s³upa”.

dr in¿. Andrzej Kamocki obroni³ rozprawê doktorsk¹ pod kie-
runkiem prof. dr. hab. in¿. Andrzeja Królikowskiego, pt. „Modelo-
wanie œrodowiska wodnego w Systemie Informacji Przestrzen-
nej na przyk³adzie Narwiañskiego Parku Narodowego”.

dr in¿. Janina Piekutin obroni³a rozprawê doktorsk¹ pod kie-
runkiem prof. dr. hab. in¿. Tadeusza Wierzbickiego, pt. „Usuwanie
wybranych form azotu z wody infiltracyjnej przy zastosowaniu
odwróconej osmozy”.

dr in¿. Robert Zió³kowski obroni³ rozprawê doktorsk¹ pod
kierunkiem prof. nzw. dr. hab. in¿. Piotra Radziszewskiego,
pt. „Wp³yw modyfikowanych asfaltów na odpornoœæ lepiszczy
na starzenie”.

dr in¿. Agnieszka Trêbicka obroni³a rozprawê doktorsk¹ pod
kierunkiem prof. nzw. dr. hab. in¿. S³awczo Denczewa, pt. „Okre-
œlenie wp³ywu zmian podstawowych parametrów hydraulicz-
nych na dzia³anie podsystemu dystrybucji wody na przyk³adzie
miasta Bia³egostoku”.

dr in¿. Piotr Tuz obroni³ rozprawê doktorsk¹ pod kierun-
kiem prof. dr. hab. in¿. Andrzeja Królikowskiego, pt. „Wp³yw
charakterystyki zlewni i sp³ywu na sprawnoœæ technologiczn¹
uk³adów osadnik – separator”.

Stopnie doktora nauk technicznych nadane przez Radê
Wydzia³u Elektrycznego PB

dr in¿. Bogus³aw Bajko obroni³ rozprawê doktorsk¹ pod kie-
runkiem prof. nzw. dr. hab. in¿. Brunona Lejdy, pt. „Pomiar mikro-
stê¿eñ jonów chlorkowych metod¹ miareczkowania kulometrycz-
nego w zastosowaniu do badañ w procesach przemys³owych”.

dr in¿. Jaros³aw Forenc obroni³ rozprawê doktorsk¹ pod kie-
runkiem prof. dr. hab. in¿. Andrzeja Jordana, pt. „Analiza spekula-
cyjna stanów nieustalonych w uk³adach elektrycznych”.

dr in¿. Grzegorz Ho³dyñski obroni³ rozprawê doktorsk¹ pod
kierunkiem prof. dr. hab. in¿. Jerzego Niebrzydowskiego,
pt. „Estymacja strat mocy powodowanych przep³ywem pr¹dów
odkszta³conych w wiejskich sieciach elektroenergetycznych”.

dr in¿. Krzysztof Konopko obroni³ rozprawê doktorsk¹ pod
kierunkiem prof. dr. hab. in¿. Jurija Griszina, pt. „Metody wykry-
wania zmian struktury i parametrów systemów dynamicznych
i sygna³ów z zastosowaniem estymacji rozk³adów prawdopo-
dobieñstwa”.

dr in¿. Adam KuŸma obroni³ rozprawê doktorsk¹ pod kierun-
kiem prof. nzw. dr. hab. in¿. Andrzeja Sikorskiego, pt. „Kompensa-
cja negatywnego oddzia³ywania akumulatorowego zasobnika
energii elektrycznej na sieæ zasilaj¹c¹”.

dr in¿. Renata Markowska obroni³a rozprawê doktorsk¹ pod
kierunkiem prof. nzw. dr. hab. in¿. Andrzeja Sowy, pt. „Analiza
zagro¿enia piorunowego urz¹dzeñ w obiektach radiokomuni-
kacyjnych”.

dr in¿. Maciej Zajkowski obroni³ rozprawê doktorsk¹ pod kie-
runkiem prof. nzw. dr. hab. in¿. Jana Dorosza, pt. „Metoda kszta³-
towania strumienia œwietlnego emitowanego z powierzchni
bocznej œwiat³owodu oœwietleniowego”.

Stopnie doktora nauk technicznych nadane przez Radê
Wydzia³u Mechanicznego PB

dr in¿. S³awomir Obidziñski obroni³ rozprawê doktorsk¹
pod kierunkiem  prof. dr. hab. in¿. Romana Hejfta, pt. „Granulo-
wanie materia³ów roœlinnych w pierœcieniowym uk³adzie robo-
czym granulatora”.

dr in¿. Dariusz Szpica obroni³ rozprawê doktorsk¹ pod kie-
runkiem prof. nzw. dr. hab. in¿. Feliksa Rawskiego, pt. „Badanie
procesu nape³niania powietrzem cylindrów silnika spalinowego”.

Wydzia³ Architektury Politechniki Krakowskiej
dr in¿. arch. Dorota Gawryluk obroni³a rozprawê doktorsk¹
na Wydziale  Architektury Politechniki Krakowskiej, pod kie-
runkiem prof. dr. hab. Andrzeja Basisty, pt. „Studium rozwoju
architektury Zambrowa na tle architektury ma³ych miast Ma-
zowsza i Podlasia”.

Wydzia³ Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Miko³aja
Kopernika w Toruniu
dr in¿. Robert Czubaszek obroni³ rozprawê doktorsk¹
na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Miko³aja Ko-
pernika w Toruniu, pod kierunkiem prof. dr. hab. Renaty Bedna-
rek, pt. „Specyfika gleb na wydmach œródtorfowych w Kotlinie
Biebrzañskiej i dolinie Narwi”.

Wydzia³ Geodezji i Kartografii Politechniki Warszaw-
skiejdr in¿. Waldemar £upiñski obroni³ rozprawê doktorsk¹
na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej,
pod kierunkiem prof. dr. hab. in¿. Wojciecha Wilkowskiego,
pt. „Propozycja metody gospodarowania nieruchomoœciami na
obszarach wiejskich wynikaj¹ca z uwarunkowañ programu za-
lesieñ gruntów rolnych”.

Wydzia³ Kszta³towania Œrodowiska i Rolnictwa Uniwersy-
tetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie
dr in¿. S³awomir Roj-Rojewski obroni³ rozprawê doktorsk¹
na Wydziale Kszta³towania Œrodowiska i Rolnictwa Uniwersyte-
tu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, pod kierunkiem
prof. dr. hab. Henryka Banaszuka, pt. „Budowa profilowa i w³a-

DOKTORATY OBRONIONE POZA POLITECHNIK¥

DOKTORATY OBRONIONE NA POLITECHNICE BIA£OSTOCKIEJ
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œciwoœci gleb mu³owych w Kotlinie Biebrzy Dolnej w aspekcie
ochrony mu³owisk”.

Wydzia³ In¿ynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie
dr in¿. Kanstantin Miatliuk obroni³ rozprawê doktorsk¹ na
Wydziale In¿ynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie, pod kierunkiem prof. dr. hab. in¿.
Franciszka Siemieniako, pt.  „Projektowanie geometryczne obiek-
tów hierarchicznych metod¹ z koordynatorem”.

Wydzia³  Prawa Uniwersytetu w Bia³ymstoku
dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka obroni³a rozprawê dok-
torsk¹ na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bia³ymstoku,
pod kierunkiem prof. dr. hab. Emila P³ywaczewskiego, pt. „Ska-
zani i tymczasowo aresztowani a HIV/AIDS. Studium krymino-
logiczne i penitencjarne”.

Kolegium Ekonomiczno-Spo³eczne Szko³y G³ównej Han-
dlowej w Warszawie
dr in¿. Ewa Rauba obroni³a rozprawê doktorsk¹ w Kolegium
Ekonomiczno-Spo³ecznym Szko³y G³ównej Handlowej w War-
szawie, pod kierunkiem prof. Rafa³a Mi³aszewskiego, pt. „Meto-
da okreœlania op³at za us³ugi wodne”.

Wydzia³ In¿ynierii Mechanicznej i Informatyki Politech-
niki Czêstochowskiej
dr in¿. Krzysztof £ukaszewicz obroni³ rozprawê doktorsk¹
na Wydziale In¿ynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki
Czêstochowskiej, pod kierunkiem prof. nzw. dr. hab. in¿. Wa-
lentego Osipiuka, pt. „Prognozowanie trwa³oœci zmêczenio-
wej elementów konstrukcji na podstawie hipotezy kumulacji
uszkodzeñ”.

Wydzia³ Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersy-
tetu Warszawskiego
dr Magdalena Kacprzak obroni³a rozprawê doktorsk¹ na
Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu
Warszawskiego, pod kierunkiem dr. hab. Gra¿yny Mirkowskiej-
Sawickiej, pt. „Logika systemów wieloagentowych”.

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
dr Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz obroni³a rozprawê dok-
torsk¹ w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie, pod kierunkiem prof. dr. hab. Maryli Hopfinger,
pt. „Rodzina w polskiej reklamie telewizyjnej po prze³omie
1989 roku”.

HABILITACJE
dr art. plastyk Krzysztof Jakubowski zosta³ doktorem habilitowanym sztuk plastycznych w zakresie rzeŸby,
dr in¿. Karol Aniserowicz zosta³ doktorem habilitowanym nauk technicznych w zakresie elektroniki,
dr in¿. Wies³aw Matwiejczuk zosta³ doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarz¹dzaniu.

TYTU£Y PROFESORSKIE NADANE PRZEZ PREZYDENTA RP
dr hab. in¿. Krzysztof Sibilski – prof. nauk technicznych,
dr hab. in¿. Franciszek Siemieniako – prof. nauk technicznych,
dr hab. in¿. W³odzimierz Lewandowski – prof. nauk chemicznych,
dr hab. in¿. Rafa³ Mi³aszewski – prof. nauk ekonomicznych,
dr hab. in¿. Maciej Rafa³owski – prof. nauk technicznych.

MIANOWANIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
NA PROFESORA ZWYCZAJNEGO

prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw Gosiewski

MIANOWANIE REKTORA PB NA PROFESORA ZWYCZAJNEGO
prof. dr hab. in¿. Andrzej Seweryn

MIANOWANIA NA PROFESORA NADZWYCZAJNEGO
dr hab. W³adys³aw Chi¿niak z Wydzia³u Zarz¹dzania PB,
dr hab. in¿. Jakub Dawidziuk z Wydzia³u Elektrycznego PB,
dr hab. in¿. Zygmunt Or³owski z Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska PB.

MEDALE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

prof. dr hab. Leon Bobrowski,
mgr Anna Bojarska,
prof. dr hab. Andrzej Dworakowski,
dr Ewa Gliñska,
dr in¿. Ma³gorzata Gr¹dzka-Dahlke,
mgr in¿. Iwona Kosk
prof. dr hab. W³odzimierz Lewandowski,
prof. dr hab. in¿. Rafa³ Mi³aszewski,

prof. dr hab. in¿. Jerzy Jachimowicz,
dr Luba Nikolska,
prof. dr hab. in¿. Andrzej Seweryn,
dr in¿. Maria Sulewska,
mgr Wojciech Wójcik,
dr Jaros³aw Zalejski,
dr in¿. arch. Jadwiga ¯arnowiecka.

ODZNAKI „ZAS£U¯ONY POLITECHNICE BIA£OSTOCKIEJ”
dr in¿. Waldemar Góral,
dr Irena Lasocka,
dr in¿. Jerzy Nowakowski,
mgr in¿. Tadeusz Topczewski.

Z ¿ycia Uczelni
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HOSSA NA RYNKU NAUKOWYM…
WYST¥PIENIE INAUGURACYJNE
JM REKTORA PB
PROF. ZW. DR. HAB. IN¯. JOANICJUSZA NAZARKO

Dostojni Goœcie,
Wysoki Senacie,
Drodzy Pracownicy i Studenci!
Politechnika wchodzi w nowy rok akademicki. Jako rozpo-
czynaj¹cy now¹ kadencjê Rektor, prawie równo rok temu
œwiadomie sygnalizowa³em, ¿e czeka tê Uczelniê wiele wyz-
wañ, wiele szans, ale te¿ i zagro¿eñ. By³ to rok naprawdê ciê¿-
kiej pracy. Wiele uda³o siê osi¹gn¹æ, wiele nowych inicjatyw
rozwija siê nadal, ale wiele jeszcze przed nami.

STATUT, CZYLI DROGOWSKAZ UCZELNI
Jednym z najwa¿niejszych osi¹gniêæ ubieg³ego roku akademic-
kiego by³o uchwalenie nowego Statutu PB. Do prac nad Sta-
tutem powo³ano Komisjê Statutow¹, która wraz z przedsta-
wicielami zwi¹zków zawodowych, radcami prawnymi i innymi
pracownikami Uczelni, prowadzi³a liczne dyskusje, gdzie œcie-
ra³y siê ró¿ne pogl¹dy i koncepcje. Senat przyj¹³ Statut prawie
jednog³oœnie, co oznacza, ¿e uda³o siê nam przygotowaæ ze-
staw regu³, który wydaje siê byæ podstaw¹ funkcjonowania
szko³y wy¿szej. Porz¹dkuje on wiele spraw m.in. w sferze ³adu
organizacyjnego Uczelni, daje szansê na jej integracjê, stwarza
te¿ ramy do prowadzenia kszta³cenia, badañ naukowych, dzia-
³alnoœci gospodarczej. Statut w du¿ym stopniu porz¹dkuje te¿
politykê kadrow¹, okreœla zasady mianowania, zatrudniania
i oceniania pracowników. Tworzy podstawy systemu zarz¹-
dzania Uczelni¹. Okreœla te¿ mo¿liwoœci zwi¹zane z relacjami
z otoczeniem, jak np. tworzenie jednostek miêdzyuczelnia-
nych, tworzenie centrów transferu technologii i inkubatorów
przedsiêbiorczoœci. Niektóre rozwi¹zania s¹ trudne, ale wy-
chodz¹ naprzeciw wyzwaniom, jakie stawiaj¹ Uczelni czasy,
w jakich przysz³o jej funkcjonowaæ na rynku edukacyjnym.
Staramy siê te¿ budowaæ poczucie lojalnoœci wœród kadry na-
ukowej Uczelni, o czym œwiadcz¹ uchwalone przez Senat
uchwa³y dotycz¹ce wyboru Politechniki jako podstawowego
miejsca pracy i wyra¿ania zgody na wykorzystanie uprawnieñ
pracownika do firmowania naszych kierunków, a nie kierun-
ków konkurencyjnych szkó³ wy¿szych.

IN¯YNIER POSZUKIWANY, IN¯YNIER NIEPEWNY
Polskie, a zw³aszcza europejskie rynki pracy potrzebuj¹ in¿y-
nierów. Jest to ju¿ kilkuletnia tendencja na rynku pracy, która
daje du¿o do myœlenia uczelniom technicznym. Co ciekawe,
wybory m³odych ludzi pod¹¿aj¹ zupe³nie w inn¹ stronê.
Z jednej strony studia na uczelniach technicznych s¹ mniej
popularne, gdy¿ mniej maturzystów wybiera kierunki œcis³e,
poniewa¿ wydaj¹ im siê one trudne. Z drugiej strony, ich ukoñ-
czenie daje absolwentom bardzo wysoki awans zawodowy
i spo³eczny, zw³aszcza w miastach, gdzie rozwijaj¹ siê nowe
technologie, powstaj¹ nowe przedsiêbiorstwa. Jedno jest fak-
tem: presti¿ studiów technicznych siê zmienia – jest to wy-
zwanie tak¿e dla Politechniki Bia³ostockiej. Bêdziemy chcieli
wiêc pokazaæ, ¿e studia dla wysokiej klasy in¿ynierów s¹ cie-
kawe i daj¹ dobry zawód.

Nie mo¿na uciec od pytania, czy uczelnie techniczne kszta³c¹
kadry dla zagranicy, gdzie s¹ poszukiwani i dobrze op³acani
specjaliœci od budownictwa, produkcji, konstrukcji czy infor-
matyki. W niektórych regionach Polski (np. we Wroc³awiu
czy Poznaniu) pracodawcy wraz z w³adzami miasta i woje-
wództwa przyci¹gaj¹ in¿ynierów, technologów, informatyków,
by wrócili do Polski z Anglii i Irlandii, by pracowali na rozwój
polskiej gospodarki. Celem kadry Politechniki Bia³ostockiej
powinno byæ takie doskonalenie jakoœci kszta³cenia i tworze-
nie atrakcyjnych kierunków, by student by³ dobrym fachow-
cem i móg³ siê odnaleŸæ na rynku pracy. Celem pracodaw-
ców, a nawet polityków tego regionu powinno byæ zaœ stwo-
rzenie takich warunków, by absolwent Politechniki chcia³ zo-
staæ nie tyle w Polsce, co tu, w regionie – w Bia³ymstoku.

JÊZYKI OBCE – POLITECHNICE JU¯ NIE OBCE
Jeszcze rok temu, w tej same auli, podczas Inauguracji dekla-
rowa³em, ¿e celem strategicznym Uczelni bêdzie podniesie-
nie jakoœci kszta³cenia jêzyków obcych, zarówno studentów,
jak i pracowników. Senat niemal jednog³oœnie podj¹³ uchwa³ê,
wed³ug której wszyscy m³odzi pracownicy naukowi, asystenci
i adiunkci, zobowi¹zani s¹ do posiadania certyfikatu z jêzyka
obcego. Uchwa³¹ Senatu zosta³a przeg³osowana te¿ koncep-
cja, by wydzia³y mia³y szansê zwiêkszania godzin jêzyka obce-
go na lektoratach w nowym roku akademickim 2007/2008.
Kadra naukowa sprawnie pos³uguj¹ca siê jêzykami obcymi jest
bowiem zwiastunem kierunków prowadzonych w obcych jê-
zykach, co daje szansê na przyci¹gniêcie studentów z zagrani-
cy. Absolwenci znaj¹cy jêzyki obce œwietnie poradz¹ sobie
z nowymi technologiami i coraz to bardziej wymagaj¹cym ryn-
kiem pracy. Naszym celem jest równie¿, by od przysz³ego roku
kszta³ciæ przynajmniej na jednym kierunku w jêzyku obcym.

NASI STUDENCI – NASZ KAPITA£
W mijaj¹cym roku akademickim na PB studiowa³o ponad 13 ty-
siêcy studentów. Wyniki rekrutacji 2006 pokaza³y, ¿e na I rok
studiów przyjêliœmy ok. 2400 studentów. 1109 studentów
wybra³o studia niestacjonarne. Jak pokazuj¹ wybory m³odych
ludzi, najwiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê takie kierun-
ki, jak: budownictwo, informatyka, turystyka i rekreacja, archi-
tektura oraz politologia. Mam nadziejê, ¿e kadra Politechniki
zrobi wszystko, by m³odzie¿ jeszcze nie studiuj¹c¹ przekonaæ
do jej wyboru, a obecnych studentów upewniæ w decyzji,
i¿ ich wybór okaza³ siê bardzo dobrym przedsiêwziêciem
na przysz³oœæ.
Du¿o siê mówi o tym, ¿e m³odzie¿ w szko³ach ponadgimna-
zjalnych stroni od matematyki, co skutkuje ró¿nym pozio-
mem wiedzy z tego przedmiotu na I roku studiów. Z inicjaty-
wy w³adz Uczelni, studenci I roku zostan¹ objêci bezp³atnymi
kursami fakultatywnymi w celu wyrównania poziomu z mate-
matyki i fizyki, poniewa¿ wiedza z tych przedmiotów jest nie-
zbêdna na innych zajêciach oraz podczas dalszych latach stu-
diowania. M³ody student musi mieæ poczucie, ¿e uczelnia tech-
niczna chce daæ mu szansê uzupe³nienia wiedzy. Jest to inwe-
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stycja, która na pewno przyniesie dobry zysk w postaci zdol-
nych absolwentów.

INFOMATYZACJA UCZELNI – UCZELNIA
ELEKTRONICZNA, ZNACZY NOWOCZESNA
W tym roku Politechnika po raz pierwszy uruchomi³a rekru-
tacjê przez Internet, która sprawdzi³a siê bardzo dobrze
i pozostanie narzêdziem naboru kandydatów. M³odzi matu-
rzyœci mogli zobaczyæ, ¿e nasza Uczelnia nie odbiega ju¿ od
Politechnik z innych miast Polski takich, jak Warszawa czy Wro-
c³aw i potrafi sprostaæ wymaganiom nowoczesnoœci. Rekru-
tacja on-line jest dowodem na nowoczesnoœæ szko³y wy-
¿szej. Okazuje siê, ¿e danie mo¿liwoœci logowania siê, reje-
strowania i dokonywania p³atnoœci przez Internet pozytyw-
nie rzutuje na postrzeganie Uczelni przez m³odych ludzi. Dziê-
kujê wszystkim tym, którzy zaanga¿owali siê w jej pionierskie
przeprowadzenie. Po raz pierwszy te¿ wprowadzamy tym roku
legitymacje elektroniczne, które bêd¹ pe³niæ jednocze-
œnie funkcjê karty bibliotecznej. Rozszerzenie funkcji legity-
macji w przysz³oœci jako biletu komunikacji miejskiej i klucza
do otwierania laboratoriów, to tylko kwestia czasu.
Elektroniczna komunikacja dziekanatów ze studentami to ko-
lejna cecha dobrej i nowoczesnej uczelni i dowód na pod¹¿a-
nie jej za wymaganiami wspó³czesnoœci. W trakcie wdra¿ania
na PB jest system informatyczny USOS, Uniwersytecki Sys-
tem Obs³ugi Studentów, który wspomaga pracê tzw. wirtu-
alnych dziekanatów; trwaj¹ te¿ intensywne szkolenia osób
obs³uguj¹cych nowe dziekanaty PB. Wykorzystanie mo¿liwo-
œci komunikacji z systemem przez Internet bêdzie pomaga³o
studentowi w kontakcie z dziekanatem swojego wydzia³u oraz
z kadr¹ akademick¹. W praktyce student przez Internet bê-
dzie móg³ poznaæ swój program zajêæ, œledziæ zmiany w zajê-
ciach, poznaæ terminy konsultacji, a nawet obserwowaæ stan
rozliczeñ finansowych z uczelni¹ (m.in. odp³atnoœci za studia).
Nasza Uczelnia planuje te¿ wprowadzenie nowego portalu
internetowego. Jak siê okazuje taki portal, to ju¿ nie gad¿et
reklamowy i luksus typowy dla firm komercyjnych, ale ko-
niecznoœæ w komunikacji szko³y wy¿szej z m³odym cz³owie-
kiem. Od kilku miesiêcy pracuje nad tym zespó³ pod kierow-
nictwem Pe³nomocnika Rektora ds. Informatyzacji Uczelni. Ju¿
nied³ugo pod adresem www.pb.edu.pl bêdzie wiêc mo¿na obej-
rzeæ przejrzysty, funkcjonalny i dynamiczny portal, który bêd¹
mogli wspó³tworzyæ pracownicy wydzia³ów i innych jedno-
stek Politechniki. Jednoczeœnie, o czym warto wspomnieæ,
dziêki informatyzacji, zosta³ usprawniony system finansowo-
ksiêgowy PB.

WZROST NOTOWAÑ POLITECHNIKI –
HOSSA NA RYNKU NAUKOWYM
Zgodnie z deklaracjami sprzed roku o podnoszeniu poziomu
Uczelni, chcia³bym poinformowaæ, ¿e znacznie wzros³y notowa-
nia wydzia³ów Politechniki – to powód do dumy, ale te¿ i inspira-
cja dla innych jednostek naukowych. Kategorie s¹ przyznawa-
ne przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w skali
od 1 do 5 na okres 4 lat, z podzia³em na dyscypliny naukowe.
Wysokoœæ kategorii ma wp³yw na przyznawanie œrodków fi-
nansowych przez Ministerstwo na naukê. Warto wiêc pod-
kreœliæ, ¿e a¿ 5 wydzia³ów Politechniki Bia³ostockiej mo¿e
pochwaliæ siê drug¹ kategori¹. S¹ to: Wydzia³ Budownictwa,
Wydzia³ Elektryczny, Wydzia³ Informatyki, Wydzia³ Mechaniczny
i Wydzia³ Zarz¹dzania. Dwie inne nasze jednostki otrzyma³y
trzeci¹ kategoriê i s¹ to: Wydzia³ Architektury oraz Instytut
Matematyki i Fizyki. ̄ adna z jednostek nie ma kategorii czwar-

tej. Nasz¹ ambicj¹ jest jednak, by mieæ wydzia³y z pierwsz¹
kategori¹. Kryteria, jakie bierze siê pod uwagê przy ocenie
i przyznawaniu kategorii, to: aktywnoœæ jednostki naukowej,
wyniki dzia³alnoœci naukowej, zastosowania praktyczne wyni-
ków badañ naukowych, gdzie oceniane s¹: nowe technologie,
opatentowane wynalazki itp.

WZMOCNIENIE FINANSOWANIA NAUKI
Nauka bez odpowiedniego finansowania nie mo¿e siê rozwi-
jaæ, to oczywistoœæ. Jedn¹ z nowych inicjatyw jest powo³anie
na Politechnice nowego cia³a wzmacniaj¹cego naukê – Rady
Nauki przy Rektorze. Zadaniem tej komórki bêdzie opraco-
wywanie zasad finansowania badañ naukowych w Uczelni. Rada,
pod kierownictwem znakomitego autorytetu prof. Tadeusza
Kaczorka, bêdzie identyfikowa³a tzw. szko³y naukowe, czyli
wzmacnia³a zespo³y uczonych, które maj¹ ponadprzeciêtne
osi¹gniêcia naukowe w danej dziedzinie na poziomie przynaj-
mniej ogólnokrajowym.

KSZTA£CENIE TO PRIORYTET
Warunek akademickoœci, o której mówi Uchwa³a „Prawo
o szkolnictwie wy¿szym”, Politechnika spe³nia wzorowo.
Prowadzimy studia trzeciego stopnia, studia doktoranckie –
od ubieg³ego roku na Wydziale Elektrycznym w dyscyplinie
elektrotechnika i od tego roku na Wydziale Mechanicznym
w dyscyplinach: mechanika oraz budowa i eksploatacja ma-
szyn, z nadziej¹ na rozwój kadry naukowej na potrzeby uczel-
ni i regionu. Promuj¹c kierunki in¿ynierskie jednosczeœnie
wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom m³odzie¿y, która nie
³¹czy swoich planów z kierunkami technicznymi. Dlatego otwo-
rzyliœmy politologiê, tak bardzo oblegan¹ przez zwolenników
studiów o charakterze interdyscyplinarnym.
Wiêkszoœæ kierunków Politechniki Bia³ostockiej ma pozytywn¹
ocenê Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej; ¿aden z nich nie
ma oceny negatywnej. Podjêto te¿ du¿e wysi³ki w zakresie
doskonalenia oferty nauczania, o czym œwiadczy powo³anie
w czerwcu 2006 roku. Uczelnianej Komisji ds. Zapewniania
Jakoœci Kszta³cenia w Politechnice Bia³ostockiej. Jej przewod-
nicz¹cym zosta³ prof. dr hab. in¿. Andrzej Sikorski. Zadaniem
Komisji bêdzie m.in. weryfikacja metodyki oceniania wiedzy,
monitorowanie programu studiów, ocenê jakoœci pracy na-
uczycieli akademickich. Podejmiemy równie¿ dzia³ania, by ko-
lejne otwierane przez Politechnikê kierunki by³y atrakcyjne
i dla studentów, i dla rynku pracy.

ROZWÓJ KADRY PB – PROFESOROWIE,
DOKTORZY, DOKTORANCI
Na naszej Uczelni pracuje 771. nauczycieli akademickich. Ubie-
g³y rok akademicki 2005/2006 przyniós³ Politechnice przyrost
kadry naukowej. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nada³ tytu³
naukowy profesora 5. naszym profesorom. Minister Edukacji
Narodowej i Sportu na profesora zwyczajnego mianowa³ 1 pro-
fesora. Stopieñ doktora habilitowanego uzyska³y 4 osoby, na
stanowisko profesora nadzwyczajnego równie¿ zosta³y miano-
wane 4 osoby, a stopieñ doktora uzyska³o a¿ 26 osób.

CO O HALI „NA MIEŒCIE” MÓWI¥? –
JAKA JEST PRAWDA O HALI?
W minionym roku akademickim w³adze Politechniki poœwiê-
ci³y du¿o czasu i energii na uporz¹dkowanie sytuacji finanso-
wej Uczelni, zwi¹zanej z inwestycj¹ dotycz¹c¹ Hali Widowisko-
wo-Sportowej. Dziêki du¿ym wysi³kom i trudnym negocjacjom
z Ministerstwem Edukacji, Ministerstwem Sportu oraz Bankiem
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Gospodarstwa Krajowego uda³o siê za¿egnaæ powa¿ny kry-
zys finansowy Politechniki. Inwestycja we wczeœniejszych pro-
jektach powa¿nie zagra¿a³a podstawom ekonomicznego
funkcjonowania Uczelni. Na szczêœcie, uda³o siê te sprawy
uregulowaæ i uda³o siê przekonaæ w³adze miejskie i samorz¹-
dowe oraz opiniê publiczn¹, ¿e hala jest potrzebna szczegól-
nie miastu i regionowi. Odpowiedzialn¹ decyzj¹ by³o odst¹-
pienie od ubiegania siê o œrodki unijne, gdy okaza³o siê, ¿e
d³ugoœæ unijnych procedur nie pozwoli Uczelni na to, by pie-
ni¹dze przyj¹æ, lecz nie rozliczyæ siê z nich w terminie. Istnieje
natomiast mo¿liwoœæ skorzystania z tych œrodków na lata
2008-2013 i bêdziemy siê o nie staraæ, jeœli nadal i w³adze
miejskie, i wojewódzkie podtrzymaj¹ wolê wspó³pracy przy
ponoszeniu kosztów budowy i utrzymania hali w przysz³oœci.
Na dzieñ dzisiejszy, mo¿emy poinformowaæ, ¿e je¿eli bêdzie
wola œrodowiska miejskiego i wojewódzkiego, istnieje du¿a
szansa na realizacjê tej inwestycji na zdrowych zasadach, któ-
re bêd¹ zabezpiecza³y interes Uczelni.

INNE INWESTYCJE –
PROGRAM ŒCIANY WSCHODNIEJ
Odroczona inwestycja w halê nie oznacza jednak, ¿e zamyka-
my siê na inne przedsiêwziêcia, które wzmocni¹ potencja³ Po-
litechniki. Ju¿ niebawem oka¿e siê bowiem, które projekty
Politechniki poprze Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
zwi¹zane s¹ one z funduszami unijnymi i programem Œciany
Wschodniej. Politechnika z³o¿y³a ³¹cznie 5 wniosków, ale naj-
wa¿niejsz¹ szansê uparujemy w 4. projektach: 1) budowie
Biblioteki z salami multimedialnymi i Centrum Kszta³cenia
Zdalnego, 2) budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego wraz
z wyposa¿eniem laboratoryjnym na Wydziale Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska, 3) adaptacji budynków Wydzia³u
Zarz¹dzania na potrzeby Inkubatora Przedsiêbiorczoœci, 4) bu-
dowie krytej p³ywalni. Liczymy na to, ¿e decydenci tych fun-
duszy doceni¹ nasze wysi³ki, jakie wk³adamy w rozwój nie
tylko Uczelni, lecz tak¿e kultury akademickiej i przysz³ej ka-
dry kszta³conej na potrzeby Podlasia.

MIÊDZY BAZAREM A UCZELNI¥ –
UCZELNIA JAKO CENTRUM ROZWOJU REGIONU
Uwa¿amy, ¿e szko³a wy¿sza z tradycjami jest jednym z najwa¿-
niejszych elementów rozwoju regionu. Nie jest tym elemen-
tem ani bazar, ani kierunek rozwoju regionu jako „pseudo-
cepelii”. Uczelnie wy¿sze, a zw³aszcza ich du¿a iloœæ, jest  urze-
czywistnieniem ambicji, by Bia³ystok pe³ni³ funkcje metropoli-
talne. Najprê¿niejsze miasta Polski buduj¹ bowiem swój wi-
zerunek na koncepcji miasta akademickiego. Wiedza jest g³ów-
nym zasobem ekonomicznym nowoczesnej gospodarki, a przo-
duj¹ce gospodarki œwiatowe, okreœlane s¹ mianem gospoda-
rek opartych na wiedzy. Czêsto jednak zapomina siê o tym,
¿e wyszkolone kadry, studenci, absolwenci szkó³ wy¿szych
s¹ potencja³em, który ³atwo mo¿na zagospodarowaæ, wyko-
rzystaæ, wyzwalaj¹c w nich inicjatywê dzia³ania i zanga¿owa-
nia poza Uczelni¹.  Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e akademic-
koœæ nie jest zauwa¿ana, jest wrêcz pomijana, spychana w k¹t.
Studenci te¿ prawdopodobnie nie maj¹ poczucia, ¿e studiuj¹
w mieœcie akademickim o du¿ych tradycjach. Nie powinno
tak byæ, chcemy to zmieniæ.
Du¿e nadzieje wi¹¿emy wiêc z podpisaniem listu intencyjne-
go dotycz¹cego wspó³pracy przy budowie Parku Naukowo-
Technologicznego na Krywlanach. Politechnika s³u¿y bardzo
dobr¹ kadr¹ naukow¹, laboratoriami, ofert¹ dydaktyczn¹,

co z pewnoœci¹ mo¿e pomóc w tzw. transferze wiedzy do
rozwoju gospodarki regionu oraz rozwoju przedsiêbiorczo-
œci. Po to, by jeszcze bardziej otworzyæ Politechnikê na oto-
czenie zewnêtrzne, zosta³o powo³ane Stowarzyszenie Absol-
wentów PB. Zrzesza ono ludzi z ró¿nych œrodowisk: admini-
stracji rz¹dowej, w³adz miejskich, biznesu i polityki, potencjal-
nych pracodawców z Bia³egostoku i regionu.

WSPÓ£PRACA ZE STUDENTAMI
Dobrze rozwija siê wspó³praca z Samorz¹dem Studenckim.
Wyszliœmy naprzeciw postulatom Samorz¹du, by ten sta³ siê
gospodarzem funduszy na dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z promocj¹
kultury akademickiej. Rolê Samorz¹du chcemy te¿ doceniæ
w innej kwestii, a mianowicie prowadzimy intensywne prace
nad tym, by opinia studentów by³a znacz¹ca w ocenie nauczy-
cieli akademickich. Jestem przekonany, ¿e Samorz¹d sponta-
nicznie wyczuwa potrzebê oceniania swoich wyk³adowców,
o czym œwiadczy chocia¿by Konkurs na „Belfra Roku”, prze-
prowadzony przez studentów podczas Dni Wydzia³ów. Spo-
œród tysiêcy g³osów z³o¿onych dziêki ankietom, studenci wy-
brali najlepszych, ich zdaniem, nauczycieli akademickich. Do-
ceniamy takie inicjatywy i robimy wszystko, by naszym stu-
dentom studiowa³o siê na Politechnice jak najlepiej. To z myœl¹
o nich modernizujemy bazê socjaln¹, akademiki, to do ich dys-
pozycji oddajemy nowoczesne obiekty sportowe. To równie¿
dla nich podpisujemy nowe umowy miêdzynarodowe, które
daj¹ szansê wymian zagranicznych. Kolejn¹ inicjatyw¹ bêdzie
d¹¿enie do tego, by studiuj¹c na Politechnice Bia³ostockiej,
bêdzie mo¿na zdobyæ dyplom z innego zagranicznego uni-
wersytetu.

PROMOCYJNIE O UCZELNI
Inauguracja jest wa¿nym dniem dla Politechniki, wiêc chcemy
podkreœliæ to, co mamy dobrego. Chcieliœmy i nadal konse-
kwentnie chcemy budowaæ pozytywny wizerunek Uczelni.
Inicjatywami temu s³u¿¹cymi by³y chocia¿by: profesjonalnie
przygotowany przez Politechnikê IV Podlaski Festiwal Nauki
i Sztuki w maju 2006 roku, pierwsza kampania reklamowa
Uczelni pod has³em „Zostañ magistrem in¿ynierem”, akcje
promocyjne wœród licealistów i szkó³ ponadgimnazjalnych,
obecnoœæ Politechniki na targach edukacyjnych, systematycz-
nie wychodz¹ce pismo „¯ycie Politechniki”, informuj¹ce o tym,
co na uczelni najwa¿niejsze oraz dynamicznie rozwijaj¹ce siê
Radio „Akadera”. O dynamicznym ¿yciu akademickim, pro-
muj¹cym nasz¹ Uczelniê œwiadcz¹ te¿ cykliczne imprezy, takie
jak: Dni In¿yniera, Forum Motoryzacji, Dni Otwarte, zawody
sportowe uczelnianych klubów AZS i prê¿nie dzia³aj¹ce Stu-
denckie Ko³a Naukowe.

¯YCZENIA
Na zakoñczenie, chcia³bym podziêkowaæ wszystkim emery-
towanym pracownikom, koñcz¹cym pracê na naszej Uczelni,
za ich zaanga¿owanie i wk³ad w rozwój Politechniki. Wszyst-
kim nowym studentom chcia³bym ¿yczyæ dobrze i owocnie
spêdzonych lat w tych murach, doktorantom – sukcesów przy
pracach doktorskich, doktorom – jak najwiêcej inspiracji
w rozwijaniu pasji naukowych. Nauczycielom akademickim –
¿yczê wiele osi¹gniêæ w œwiecie nauki oraz inspiruj¹cej pracy
z m³odzie¿¹, pracownikom administracyjnym – poczucia,
¿e ich codzienna, mrówcza praca ma dla Politechniki Bia³o-
stockiej du¿y sens.

prof. zw. dr hab. in¿. Joanicjusz Nazarko
Rektor Politechniki Bia³ostockiej
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Spis uchwa³ podjêtych na trzynastym posiedzeniu Senatu XII kadencji
w dniu 21 wrzeœnia 2006 r.

Uchwa³a 1/13/2006
Senatu Politechniki Bia³ostockiej z dnia 21 wrzeœnia 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii w sprawie mianowania
Uchwa³a 2/13/2006
Senatu Politechniki Bia³ostockiej z dnia 21 wrzeœnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian organizacyjnych
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Bia³ostockiej
Uchwa³a 3/13/2006
Senatu Politechniki Bia³ostockiej z dnia 21 wrzeœnia 2006 r. w sprawie wyra¿enia zgody na zmiany organizacyjne
na Wydziale Zarz¹dzania Politechniki Bia³ostockiej
Uchwa³a 4/13/2006
Senatu Politechniki Bia³ostockiej z dnia 21 wrzeœnia 2006 r. w sprawie wytycznych dotycz¹cych zwiêkszenia liczby
godzin nauki jêzyka obcego
Uchwa³a 5/13/2006
Senatu Politechniki Bia³ostockiej z dnia 21 wrzeœnia 2006 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych
Uchwa³a 6/13/2006
Senatu Politechniki Bia³ostockiej z dnia 21 wrzeœnia 2006 r. w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie porozumienia
Uchwa³a 7/13/2006
Senatu Politechniki Bia³ostockiej z dnia 21 wrzeœnia 2006 r. w sprawie oœwiadczeñ pracowniczych
Uchwa³a 8/13/2006
Senatu Politechniki Bia³ostockiej z dnia 21 wrzeœnia 2006 r. w sprawie okreœlenia pojêcia „dzia³alnoœæ konkurencyj-
na”
Uchwa³a 9/13/2006
Senatu Politechniki Bia³ostockiej z dnia 21 wrzeœnia 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii w sprawie powo³ania

Spis uchwa³ podjêtych na czternastym posiedzeniu Senatu XII Kadencji
w dniu 26 paŸdziernika 2006 r.

Uchwa³a 1/14/2006
Senatu Politechniki Bia³ostockiej z dnia 26 paŸdziernika 2006 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego
Politechniki Bia³ostockiej
Uchwa³a 2/14/2006
Senatu Politechniki Bia³ostockiej z dnia 26 paŸdziernika 2006 r. w sprawie wyboru bieg³ego rewidenta do przepro-
wadzenia badania sprawozdania finansowego Uczelni za 2006 rok
Uchwa³a 3/14/2006
Senatu Politechniki Bia³ostockiej z dnia 26 paŸdziernika 2006 r. w sprawie zasad pobierania oraz trybu i warunków
zwalniania z op³at za us³ugi edukacyjne
Uchwa³a 4/14/2006
Senatu Politechniki Bia³ostockiej z dnia 26 paŸdziernika 2006 r. w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie sk³adników
mienia
Uchwa³a 5/13/2006
Senatu Politechniki Bia³ostockiej z dnia 26 paŸdziernika 2006 r. w sprawie zmiany w sk³adzie Komisji ds. Bud¿etu
i Finansów
Uchwa³a 6/14/2006
Senatu Politechniki Bia³ostockiej z dnia 26 paŸdziernika 2006 r. w sprawie zmiany w sk³adzie Komisji Dyscyplinar-
nej ds. Studentów
Uchwa³a 7/14/2006
Senatu Politechniki Bia³ostockiej z dnia 26 paŸdziernika 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora
z dzia³alnoœci Uczelni w 2005 r.
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KRONIKA REKTORA I PROREKTORÓW

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

27-29 wrzeœnia, Szczecin, Politechnika Szczeciñska
Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i uroczy-
sta inauguracja roku akademickiego 2006/2007 po³¹czona z ob-
chodami jubileuszu 60-lecia Politechniki Szczeciñskiej

20 paŸdziernika, Bia³ystok, Filharmonia Podlaska
Uroczyste obchody 40-lecia Centrum Informatyki ZETO S.A.
w Bia³ymstoku

27 paŸdziernika, Poznañ, Dom Technika
Uroczystoœæ podpisania porozumienia o wzajemnej wspó³pra-
cy FSNT NOT, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Tech-
nicznych i Parlamentu Studentów RP w zakresie przygotowa-
nia m³odych kadr technicznych do wykonywania zawodu in¿y-
niera i technika

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

29-31 sierpnia, Wuppertal,
VI Kolokwium Polsko-Niemieckie
W dniach 29-31 sierpnia 2006 r. odby³o siê VI Kolokwium Pol-
sko-Niemieckie pod has³em „Socjalna, gospodarcza i kulturalna
infrastruktura Szkolnictwa Wy¿szego w Polsce i Niemczech. Nowe

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

19 wrzeœnia
spotkanie z Dziekanem, Prodziekanami oraz Kierownikami
Katedr Wydzia³u Mechanicznego w sprawie zmian organiza-
cyjnych na Wydziale

21 wrzeœnia
spotkanie z Dziekanami Wydzia³ów PB, posiedzenie Senatu

26 paŸdziernika
spotkanie z Prezydentem Miasta Bia³egostoku, Ryszardem
Turem

26 paŸdziernika
spotkanie z Dziekanami Wydzia³ów PB, posiedzenie Senatu

30 paŸdziernika
spotkanie z cz³onkiem Zarz¹du Województwa Podlaskiego
Karolem Tylend¹;
spotkanie z Arcybiskupem Archidiecezji Bia³ostockiej
ks. prof. Edwardem Ozorowskim

trendy i wspó³praca partnerska”. Kolokwium jest organizowane
przemiennie przez stronê polsk¹ i niemieck¹. VI spotkanie, pod
patronatem Deutsches Studentenwerk, zorganizowa³ Studenten-
werk Hochschul-Sozialwerk Wuppertal.  Tegoroczne kolokwium
zgromadzi³o ponad 70 uczestników z wielu oœrodków akade-
mickich polskich i niemieckich. Politechnikê Bia³ostock¹ repre-
zentowali Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. Bazyli Kru-
picz oraz Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki WBiIŒ dr Mar-
ta Kosior-Kazberuk.
Tematyka tegorocznego kolokwium obejmowa³a, m.in., takie za-
gadnienia jak: podobieñstwa i ró¿nice w szkolnictwie wy¿szym
w Niemczech i Polsce, finansowanie studiów, socjalna i finanso-
wa sytuacja studentów w obu krajach, warunki studiowania poza
granicami kraju, poradnictwo i pomoc dla studentów, stan i per-
spektywy polsko-niemieckiej wspó³pracy pomiêdzy organizacjami
Studentenwerk i oœrodkami akademickimi w Polsce. Obrady
zakoñczy³a dyskusja nad szansami i korzyœciami polsko-niemiec-
kiej wspó³pracy partnerskiej. Obok doskonale przygotowanych
prezentacji i dyskusji, program spotkania obejmowa³ zwiedzanie
szkó³ wy¿szych oraz obiektów instytucji Studentenwerk (m. in.
kampusu, domów studenckich, Biura Poradnictwa Uczelniane-
go, Biura Wspó³pracy Miêdzynarodowej, Centrum Kongresowe-
go) w Wuppertal i Bochum.

9-10 wrzeœnia,  Augustów,
Wizytacja obozu adaptacyjnego studentów I roku
Obóz adaptacyjny zosta³ zorganizowany przez Radê Okregow¹
Zrzeszenia Studentów Polskich w Bia³ymstoku oraz Samorz¹d
Studentów Politechniki Bia³ostockiej.Uczestnikami obozu byli
g³ównie studenci PB i Uniwersytetu w Bia³ymstoku. Obóz wizy-
towa³ Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki PB. Podczas tego
spotkania organizatorzy przedstawili praktyczn¹ realizacjê pro-
gramu. Odby³a siê te¿ plenerowa dyskusja z nowo przyjêtymi
studentami. Dotyczy³a ona szeroko pojêtego ¿ycia studenckie-
go, tj. spraw socjalnych, dydaktyki, studenckiego ruch kulturalne-
go, ¿ycia obyczajowego.

25-30 wrzeœnia, Wilno, Obchody 50-lecia
powstania Uniwersytetu im. Giedymina w Wilnie
Udzia³ w obchodach 50-lecia powstania Uniwersytetu im. Giedy-
mina w Wilnie wzi¹³ udzia³ Prorektor ds. Studenckich i Dydakty-
ki PB prof. nzw. dr hab. in¿. Bazyli Krupicz oraz dr in¿. Jolanta
Pauk. W uroczystoœci uczestniczyli przedstawiciele wy¿szych
uczelni z Polski, Rosji, Ukrainy, Bia³orusi i £otwy.

12-14 paŸdziernika,  AGH Kraków-Krynica,
Konferencja Prorektorów ds. kszta³cenia
Polskich Uczelni Technicznych
Podczas konferencji by³y omawiane nastêpuj¹ce zagadnienia:

podsumowanie tegorocznej rekrutacji na studia,
stan przetargu na blankiety legitymacji elektronicznej, prze-
prowadzanego przez Politechnikê Poznañsk¹ w imieniu
69 uczelni,
minima kadrowe prowadzenia kierunków studiów,
studia dwustopniowe – podstawowe problemy programowe
i organizacyjne,
nauczyciel akademicki – nauczycielem dobrych obyczajów,
reminiscencje VI Kolokwium Polsko-Niemieckiego zorgani-
zowanego przez Studentenwerk Wuppertal w dniach 29-31
sierpnia 2006 roku.

20 paŸdziernika, Kraków, Posiedzenie Komisji Akredy-
tacyjnej Uczelni Technicznych
Podczas spotkania omawiano zagadnienia zwi¹zane z ewentu-
aln¹ akredytacj¹ studiów doktoranckich i podyplomowych.prof. Bazyli Krupicz i dr Marta Kosior-Kazberuk wraz z organizatorami kolokwium

w przerwie obrad
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WYDZIA£ ARCHITEKTURY

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

1 sierpnia, Debata o drogach
Udzia³ w debacie poœwiêconej stanowi dróg podlaskich, ich roz-
budowie, przebudowie i remontom planowanym w najbli¿szych
latach. W spotkaniu uczestniczy³ Minister Infrastruktury, by³y
Wiceprezes Rady Ministrów, Marek Pol. Debata, zorganizowana
przez Podlaski Klub Biznesu, odby³a siê w siedzibie Klubu –
w Pa³acu Hasbacha w Bia³ymstoku.

8 wrzeœnia, Konsultacje spo³eczne
Narodowej Strategii Spójnoœci na lata 2007-2013
Udzia³ w konsultacjach spo³ecznych Narodowej Strategii Spój-
noœci na lata 2007-2013 w zakresie rozwoju infrastruktury go-
spodarczej w ramach Programów Operacyjnych: „Infrastruktu-
ra i Œrodowisko” i „Rozwój Polski Wschodniej” oraz regional-
nych programów operacyjnych, w obszarze infrastruktury trans-
portowej. Konferencja odby³a siê w Warszawie w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego.

11-12 wrzeœnia, Konferencja o rozwoju wschodniej Polski
W Auli Pa³acu Branickich odby³a siê konferencja pt. „Wschód
Wschodniej Polski – Bia³ystok, Lublin i Rzeszów bramami Unii
Europejskiej”. W konferencji udzia³ wziêli przedstawiciele Parla-
mentu i Rz¹du RP oraz w³adz miast: Bia³egostoku, Lublina
i Rzeszowa oraz tamtejszych œrodowisk akademickich. Celem kon-
ferencji by³o otwarcie debaty nad strategi¹ rozwoju i umocnienie
pozycji Bia³egostoku, Lublina i Rzeszowa w sieci metropolii RP.
Pierwsza sesja pt. „3 metropolie rozwin¹ Polskê Wschodni¹” zo-
sta³a zainaugurowana i poprowadzona przez Prezydenta Miasta
Bia³egostoku, Ryszarda Tura. Na temat troski Komisji Europejskiej
o rozwój Wschodniej Polski wypowiada³a siê Szefowa Reprezen-
tacji Komisji Europejskiej w Polsce – Ambasador Ró¿a Thun.

NOWI DOKTORZY WŒRÓD ARCHITEKTÓW
Dwóch pracowników Wydzia³u Architektury PB uzyska³o
stopnie naukowe doktora nauk technicznych: w dniu
21 wrzeœnia 2006 roku mgr in¿. arch. Robert Misiuk na
Wydziale Architektury Politechniki Gdañskiej obroni³
rozprawê doktorsk¹ pt.: „Osadnictwo leœne Puszczy
Knyszyñskiej”. Promotorem pracy by³ prof. zw. dr hab.
arch. Witold Czarnecki. Natomiast w dniu 10 paŸdzier-
nika 2006 roku na WA Politechniki Warszawskiej roz-
prawê doktorsk¹ pt.: „Rola technik komputerowych
w waloryzacji i rewitalizacji architektury regionalnej”
obroni³ mgr in¿. arch. Jaros³aw Szewczyk. Promotorem
pracy by³ prof. dr hab. in¿. arch. Stefan Wrona.

WIZYTY ZAGRANICZNYCH GOŒCI
4 paŸdziernika 2006 roku, przebywaj¹cy na Politechnice
Bia³ostockiej, z okazji uroczystoœci inauguracji nowego
roku akademickiego Dziekan Wydzia³u Architektury Bia-
³oruskiego Pañstwowego Uniwersytetu Technicznego
w Miñsku, prof. Armen Sardarow, goœci³ tak¿e na Wydzia-

Uwieñczeniem konferencji by³o podpisanie porozumienia
o wspó³pracy pomiêdzy Bia³ymstokiem, Lublinem i Rzeszowem.
W konferencji, w imieniu JM Rektora PB, udzia³ wziêli: Prorek-
tor ds. Promocji i Wspó³pracy – prof. Piotr Radziszewski i Kie-
rownik Biura ds. Wspó³pracy, Promocji i Rozwoju – mgr Micha³
Karpowicz.

14-16 wrzeœnia, Konferencja nt. budownictwa
Udzia³ w 52. Konferencji Naukowej Komitetu In¿ynierii L¹do-
wej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB w Krynicy. G³ówn¹
tematyk¹ konferencji by³y problemy naukowo-badawcze budow-
nictwa.

4 paŸdziernika, Kongres drogowy
Uczestnictwo w pierwszym powojennym kongresie drogowym
pod has³em „Lepsze drogi – lepsze ¿ycie”. Spotkanie nawi¹zy-
wa³o do przedwojennych kongresów drogowych i by³o konsoli-
dacj¹ œrodowiska drogowego: inwestorów, naukowców, zarz¹d-
ców drogowych i wykonawców. Podczas kongresu dokonano
oceny stanu sieci drogowej w Polsce, jej integracji w uk³adzie
europejskim, a tak¿e wskazano na najistotniejsze problemy oraz
bariery zwi¹zane z jej rozwojem i funkcjonowaniem. Spotkanie
odby³o siê w Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie pod meryto-
rycznym patronatem Ministra Transportu Jerzego Polaczka.

12 paŸdziernika, Polskie Forum Strategii Lizboñskiej
Udzia³ w konferencji Polskiego Forum Strategii Lizboñskiej
pt. „Przysz³oœæ uniwersytetów w Polsce i Unii Europejskiej”. Kon-
ferencja zosta³a zorganizowana we wspó³pracy z Przedstawiciel-
stwem Komisji Europejskiej w Polsce. Goœciem inauguruj¹cym
obrady by³ Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, prof. Micha³
Seweryñski.

le Architektury PB. Podczas spotkania z w³adzami Wy-
dzia³u zosta³y omówione nowe zamierzenia w zakresie
trwaj¹cej od lat œcis³ej wspó³pracy obydwu wydzia³ów.

9 paŸdziernika 2006 roku w Hali WA PB pan Marcin
Mateusz Ko³akowski, architekt z Londynu, wyg³osi³ wy-
k³ad na temat: „Low-Tech kontra High-Tech – wojna
technik w ujêciu psychoanalizy freudowskiej i politycz-
nej teorii krytycznej”. Wspó³organizatorem wyk³adu by³a
Fundacja Twórców Architektury.

12 paŸdziernika 2006 roku w Hali WA PB odby³ siê wy-
k³ad pt.: „Inventing Realities”, który w jêzyku angielskim
wyg³osili Emanuel Christ i Christoph Gantenbein ze
szwajcarskiej pracowni CHRIST&GANTENBEIN Archi-
tects. Wyk³ad zosta³ zorganizowany przez Fundacjê Twór-
ców Architektury.

W dniach 13-14 paŸdziernika 2006 roku studenci III roku
Architektury i Urbanistyki oraz pracownicy WA PB, pod
przewodnictwem dr. arch. Jerzego Uœcinowicza, zorga-
nizowali wyjazd szlakiem: Grodno-Mir-Ma³omo¿ejki-Nie-
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œwie¿-Nowogródek. Podczas wyjazdu studenci przepro-
wadzili inwentaryzacjê nowogródzkiego rynku w ramach
zbierania materia³ów do projektu semestralnego z przed-
miotu Projektowanie Architektoniczno-urbanistyczne –
zespó³ œródmiejski.

POMYS£ BIA£OSTOCKICH ARCHITEKTÓW
NA REWITALIZACJÊ MIAST
18 paŸdziernika 2006 roku, prodziekan WA ds. Nauki
dr arch. Bartosz Czarnecki, w Instytucie Architektury
i Urbanistyki Politechniki £ódzkiej, uczestniczy³ w robo-
czym spotkaniu zespo³u zwo³anego w celu opracowa-
nia wniosku o realizacjê projektu badawczego zamó-
wionego przez MNiSW. Projekt dotyczy „Rewitalizacji
miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa mate-
rialnego i duchowego oraz czynnik zrównowa¿onego roz-
woju” i w zamierzeniu Wydzia³ Architektury PB chce wy-
st¹piæ jako jeden z wykonawców tego przedsiêwziêcia.

SPOTKANIA
25 paŸdziernika 2006 roku w Hali WA PB odby³o siê
spotkanie ze znanym architektem Jerzym Szczepanikiem-
Dzikowskim, wspó³w³aœcicielem presti¿owej warszaw-
skiej pracowni JEMS Architekci. Goœæ wyg³osi³ wyk³ad
pt.: „Architekt – zawód zawsze trudny”, którego treœci¹
by³y bogate zawodowe doœwiadczenia autora, zwi¹zane
m.in. z okresem I etapu projektowania dzielnicy Ursy-
nów w Warszawie.

Dwukrotnie: pod koniec wrzeœnia – wówczas w towa-
rzystwie Dziekan WA PB dr arch. Gra¿yny D¹browskiej-
Milewskiej, oraz w paŸdzierniku – ju¿ indywidualnie –
Prodziekan WA PB dr Ma³gorzata Dolistowska uczest-
niczy³a w spotkaniach przedstawicieli w³adz wydzia³ów
architektury w Polsce. Spotkania te odbywa³y siê na WA
Politechniki Warszawskiej, a poœwiêcone by³y konsulta-
cjom projektu nowego standardu nauczania dla kierun-
ku Architektura i Urbanistyka. W spotkaniach uczestni-
czyli tak¿e przedstawiciele Krajowej Rady Izby Archi-
tektów oraz reprezentanci Ministerstwa Budownictwa.

WYSTAWA „BIA£YSTOK FABRYCZNY. WIZJE REWITALIZACJI ZESPO£ÓW POFABRYCZNYCH”
26 paŸdziernika 2006 r. GALERIA „ARSENA£”
26 paŸdziernika 2006 r. w Galerii „Arsena³” w Bia³ym-
stoku odby³ siê wernisa¿ wystawy „Bia³ystok fa-
bryczny”. Materia³ wystawy stanowi³y wybrane pro-
jekty dyplomowe absolwentów Wydzia³u Architektury
PB, które dotyczy³y adaptacji bia³ostockich obiektów po-
fabrycznych na potrzeby nowych funkcji.

Wystawa cieszy³a siê bardzo du¿ym zainteresowaniem

Projekty eksponowane by³y w formie takiej, w jakiej pre-
zentowane s¹ podczas obron na WA, czyli na du¿ych,
atrakcyjnych graficznie planszach. Po wernisa¿u odby³a
siê ponad dwugodzinna dyskusja z udzia³em kilkudzie-
siêciu osób, dotycz¹ca mo¿liwoœci ratowania i rewitali-
zacji starych bia³ostockich obiektów fabrycznych. S³o-
wo wstêpne do dyskusji wyg³osi³ Prodziekan WA PB
dr arch. Bartosz Czarnecki, natomiast zwieñczeniem spo-
tkania by³a prezentacja dzia³añ artystycznych i rewitali-
zacyjnych w obrêbie tzw. M³odego Miasta Gdañska, czy-

li terenów Stoczni Gdañskiej, przedstawiona przez Grze-
gorza Klamana. Organizatorami wystawy ze strony WA
PB byli: dr arch.  Adam Jakimowicz, dr arch. wnêtrz Zyg-
munt K³odecki i mgr Jerzy Hermanowicz.

dr arch. Bartosz Czarnecki

Jedna z wizji przekszta³cenia budynków pofabrycznych

Grzegorz Klaman opowiada o swoim projekcie na terenie Stoczni Gdañskiej
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WYDZIA£ BUDOWNICTWA I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

55-LECIE WYDZIA£U BUDOWNICTWA I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA PB

najwiêkszych firm bran¿owych. Nale¿y przy tym wspo-
mnieæ, i¿ wielu z zaproszonych goœci to absolwenci
Wydzia³u Budownictwa PB – z dum¹ wiêc przyjmowali-
œmy tak znamienite osobistoœci.
Czêœæ oficjaln¹ uroczystoœci otworzy³ Dziekan Wydzia-
³u prof. dr hab. in¿. Czes³aw Miedzia³owski wspólnie
z prezes PZiTB pani¹ mgr in¿. Nin¹ Szklennik. Po krót-
kich wyst¹pieniach zaproszonych goœci, w tym Prorek-
tora prof. dr. hab. in¿. Piotra Radziszewskiego oraz przed-
stawiciela Stowarzyszenia Absolwentów PB in¿. Jerzego
Pó³janowicza, nast¹pi³a mniej oficjalna czêœæ bankieto-
wa. Po zmroku niew¹tpliw¹ atrakcj¹ wieczoru by³ pokaz
sztucznych ogni.

„Wieczór in¿ynierski” w Folwarku Nadawki Fot. A. Butarewicz

dr in¿. Andrzej Butarewicz

Z okazji obchodów 55-lecia Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Bia³ostockiej,
w czerwcu 2006 roku na terenie Folwarku „Nadawki”
odby³ siê „Wieczór in¿ynierski”. G³ównym organizato-
rem uroczystoœci by³o Polskie Zrzeszenie In¿ynierów
i Techników Budownictwa, Polskie Zrzeszenie In¿ynie-
rów i Techników Sanitarnych przy wspó³udziale Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Bia³o-
stockiej.

Czêœæ zaproszonych goœci podczas uroczystoœci Fot. D. Dworzañczyk

W spotkaniu wziê³o udzia³ oko³o 120. pracowników
wydzia³u oraz liczne grono zaproszonych goœci, m.in.:
ówczesny Prezydent Miasta Bia³egostoku Ryszard Tur,
vice-prezydent Krzysztof Sawicki oraz liczni przedsta-
wiciele bran¿y budowlanej i instalacyjnej, w tym prezesi

19. MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA
SPEKTROSKOPII MOLEKULARNEJ WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŒCI W PRADZE
THE 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH RESOLUTION MOLECULAR SPECTROSCOPY

W dniach 29 VIII-2 IX 2006 roku pracownice Katedry
Chemii PB: dr Mariola Samsonowicz oraz mgr Monika
Kalinowska wziê³y udzia³ w Miêdzynarodowej Konferen-
cji, która odby³a siê w Pradze (Czechy).
Podczas konferencji zosta³y zaprezentowane wyniki ba-
dañ naukowych prowadzonych w Katedrze Chemii PB.
Przedstawi one zosta³y nastêpuj¹ce komunikaty w for-
mie posterów:

M. Samsonowicz, R. Œwis³ocka, E. Regulska, U. G³o-
wacka, W. Lewandowski – „Teoretyczne i ekspery-
mentalne (IR, RAMAN, NMR) badania struktury elek-
tronowej 2-nitrobenzoesanów”, „Theoretical and
Experimental Ir, Raman, Nmr Spectra Used for Stu-
dying The Electronic Structure of 2- Nitrobenzoates”;

M. Samsonowicz, R. Œwis³ocka, E. Regulska, U. G³o-
wacka, W. Lewandowski – „Eksperymentalne i teore-
tyczne widma IR, Raman i NMR kwasów 2-, 3- i 4-
nitrobenzoesowych”, „Experimental and Theoretical
Ir, Raman, Nmr Spectra of 2-, 3- And 4- Nitrobenzoic
Acids”;
M. Kalinowska, G. Œwiderski, G. Wójcik, G. Wroñski,
W. Lewandowski – „Wp³yw pozycji podstawnika oraz
rodzaju metalu na strukture elektronow¹ kwasów
o-, m- i p-metoksybenzoesowych”, „Effect of Substi-
tuent’s Position and Metal Ions on The Electronic
Structure of O-, M- and P-Methoxybenzoic Acids”.

Wszystkie wymienione prace w formie publikacji uka¿¹
siê w „Journal of Molecular Structure”.
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XXVIII EUROPEJSKI KONGRES SPEKTROSKOPII MOLEKULARNEJ „EUCMOS" W ISTAMBULE
XXVIII EUROPEAN CONGRESS ON MOLECULAR SPECTROSCOPY

BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE – KONFERENCJA W KRYNICY
11-16.09.2006 r.

Program naukowy konferencji obejmowa³ dwa wyk³ady
plenarne, 43 wyk³ady sekcyjne i komunikaty oraz 192
postery. Wyk³ady plenarne, odbywaj¹ce siê w sali Rady
Miejskiej w Pradze wyg³osili: prof. Philip R. Bunker z In-
stytutu Badañ Molekularnych w Ottawie (Kanada) oraz
laureat Nagrody Nobla z roku 2005 – prof. Theodor W.
Hänsch z Uniwersytetu Ludwig-Maximilian w Mona-
chium (Niemcy).
Obrady konferencyjne ogniskowa³y siê g³ównie wokó³
takich zagadnieñ, jak:

wykorzystanie spektroskopii w ró¿nych dziedzinach
nauki,

zastosowanie ró¿nych nowych technik z wykorzysta-
niem spektroskopii.

Podczas sesji plenarnych i posterowych prowadzone by³y
o¿ywione dyskusje oraz wymiana doœwiadczeñ nauko-
wych, co umo¿liwia stworzenie szans nawi¹zania nowych
kontaktów oraz wspó³pracy w œrodowisku chemicznym
naukowców z ró¿nych pañstw œwiata. Udzia³ w konfe-
rencji da³ te¿ mo¿liwoœæ zapoznania siê z najnowszymi
osi¹gniêciami w dziedzinie chemii spektroskopowej oraz
aktualnymi trendami badañ w tej dziedzinie na œwiecie.

dr Mariola Samsonowicz

W dniach 3-8 wrzeœnia 2006 r. w Istambule (Turcja)
odby³a siê Miêdzynarodowa Konferencja „EUCMOS”,
w której wziêli udzia³ pracownicy Katedry Chemii PB:
prof. W³odzimierz Lewandowski oraz dr Renata
Œwis³ocka. Podczas konferencji przedstawili oni nastê-
puj¹ce komunikaty w formie posterów:

man, 1H I 13C NMR) I mikrobiologiczne pikolinianów
Fe(III), Ni(II), Cu(II), Zn(II) i Ag(I)”, „Spectroscopic
(Ir, Raman, 1h and 13c Nmr) and Microbiological Stu-
dies of Fe(III), Ni(II), Cu(II), Zn(II) And Ag(I) Pico-
linates”;
M. H. Borawska, P. Koczoñ, J. Piekut, W. Lewandowski –
„Benzoesany: magnezu, wapnia, miedzi i cynku – struk-
tura spektroskopowa I aktywnoœæ mikrobiologiczna”,
„Magnesium, Calcium, Copper and Zinc Benzoates –
The Vibrational Structure and Antimicrobial Activity”;

R. Œwis³ocka, E. Olesiñski, E. Regulska, M. Kalinowska,
W. Lewandowski – „Charakterystyka struktur elek-
tronowych 3-nitrobenzoesanów metali alkalicznych”,
„Structural Characterization of Alkali Metal 3-Nitro-
benzoates”;
M. Samsonowicz, R. Œwis³ocka, E. Regulska, W. Lewan-
dowski – „Struktura molekularna 4-nitrobenzoesa-
nów litowców”, „Molecular Structure of Alkali Metal
4-Nitrobenzoates”;
M. Kalinowska, M. Borawska, R. Œwis³ocka, J. Piekut,
W. Lewandowski – „Badania spektroskopowe (IR, Ra-

wej i Wodnej PAN, Komitet Nauki Polskiego Zwi¹zku
In¿ynierów i Techników Budownictwa, Wydzia³ In¿ynie-
rii L¹dowej i Œrodowiska Politechniki Gdañskiej.
Tematyka spotkania, zgodne z tradycj¹, realizowana by³a

W dniach 11-16 wrzeœnia 2006 roku w Krynicy odby³a
siê ju¿ 52. Konferencja Naukowa Komitetu In¿ynierii L¹-
dowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB „Krynica
2006”, zorganizowana przez: Komitet In¿ynierii L¹do-

M. Kalinowska, R. Œwis³ocka, W. Lewandowski – „Spek-
troskopowe (FT-IR, FT-RAMAN, UV i 1H, 13C NMR)
i teoretyczne badania cynamonianów metali alkalicznych”,
„Spectroscopic (Ft-Ir, Ft-Raman, Uv And 1h, 13c Nmr)
and Theoretical Studies Of Alkali Metal Cinnamates”.

dr Mariola Samsonowicz
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w dwóch czêœciach: problemowej (zmiennej), która
w tym roku dotyczy³a „Budownictwa hydrotechniczne-
go” oraz czêœci ogólnej (sta³ej), obejmuj¹cej „Problemy
naukowo-badawcze budownictwa”.
W tym roku konferencja zgromadzi³a a¿ 364. s³uchaczy
i wziêli w niej udzia³ specjaliœci reprezentuj¹cy takie uczel-
nie techniczne, jak: Politechnika £ódzka, Krakowska,
Warszawska, Wroc³awska, Œwiêtokrzyska, Poznañska,
Rzeszowska.
Nale¿y w tym momencie wskazaæ, ¿e mamy z czego byæ
dumni, gdy¿ spoœród 91. referatów zaprezentowanych
podczas konferencji, pracownicy Instytutu In¿ynierii
Budowlanej Politechniki Bia³ostockiej wyg³osili 12 refe-
ratów, zajmuj¹c pod wzglêdem liczby wyst¹pieñ drugie
miejsce, tu¿ po Politechnice Gdañskiej, która by³a orga-
nizatorem konferencji.
Tytu³y referatów pracowników Instytutu In¿ynierii Bu-
dowlanej PB to:

T. Chy¿y, „Komputerowy model efektu „spadaj¹cych
stropów” o konstrukcji belkowej, w strefie wewnêtrz-
nego wybuchu gazu”;
J. Malesza i A. £apko, „Wp³yw sztywnoœci przekrojów
przywêz³owych na stan naprê¿eñ w wêz³ach ram
monolitycznych”;
M. Glinicka, „Parametry geomechaniczne mieszaniny
piasku i odpadów z tworzyw sztucznych”;

S. P. Glinicki, „Sposób okreœlenia modu³ów odkszta³-
cenia niespoistego nasypowego pod³o¿a”;
M. J. Sulewska, „Zastosowanie lekkiej sondy dynamicz-
nej w powierzchniowych warstwach gruntu”,
M. J. Sulewska, K. Zabielska-Adamska, „Oszacowanie
wartoœci CBR za pomoc¹ sztucznych sieci neurono-
wych”;
K. Zabielska-Adamska, „Wp³yw wilgotnoœci przy za-
gêszczaniu na odkszta³calnoœæ popio³u lotnego”;
E. KoŸniewski, „Zastosowanie geometrii dachów do
wyznaczania linii rozdzia³u urobku w robotach ziemnych”
W. Gardziejczyk, „Wp³yw struktury rodzajowej ru-
chu i rodzaju nawierzchni na ha³as drogowy”;
A. Kobry, „Wp³yw pionowych ³uków niwelety drogi
na zu¿ycie paliwa przez pojazdy”;
J. Pi³at, I. Gawe³, P. Radziszewski, £. Niczke, J. Król,
M. Tarnowski, „Badania asfaltów modyfikowanych es-
trami metylowymi olejów roœlinnych”;
P. Radziszewski, J. Pi³at, „Ocena starzenia lepiszczy
asfaltowych na podstawie zmian w³aœciwoœci lepko-
sprê¿ystych”.

Dok³adne informacje na temat konferencji mo¿na zna-
leŸæ na stronie: http://www.krynica2006.pg.gda.pl

Edwin KoŸniewski i Anna Cieœluk

MOKRAD£A I EKOSYSTEMY S£ODKOWODNE – FUNKCJONOWANIE, ZAGRO¯ENIA I OCHRONA
KONFERENCJA W BIA£OWIE¯Y 13-15.09.2006 r.

W dniach 13-15 wrzeœnia 2006 r. w Bia³owie¿y oby³a siê
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Mokrad³a
i Ekosystemy S³odkowodne – funkcjonowanie, za-
gro¿enia i ochrona” zorganizowana przez Instytut
In¿ynierii i Ochrony Œrodowiska Politechniki Bia³ostoc-
kiej, Instytut Biologii Uniwersytetu w Bia³ymstoku oraz
Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Polskie Towarzy-
stwo Gleboznawcze i Polskie Towarzystwo In¿ynierii Eko-
logicznej. Konferencja ta wpisa³a siê w obchody 55-lecia
Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska PB

Uczestnicy konferencji przed hotelem ¯ubrówka w Bia³owie¿y Fot. P. Zieliñski
Podziêkowanie Marsza³ka Województwa Podlaskiego za przygotowanie konferencji
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Patronat nad konferencj¹ pe³nili: Minister Ochrony Œrodo-
wiska, prof. dr hab. Jan Szyszko, Wojewoda Podlaski, Jan
Dobrzyñski, JM Rektor Politechniki Bia³ostockiej, prof. zw.
dr hab. in¿. Joanicjusz Nazarko, oraz JM Rektor Uniwersy-
tetu w Bia³ymstoku, prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz.
W konferencji wziê³o udzia³ 150 uczestników z wielu li-
cz¹cych siê w kraju oœrodków naukowych. Reprezento-
wane by³y 22 oœrodki akademickie, w tym Akademie Rol-
nicze, Uniwersytety oraz  Politechniki, a tak¿e znacz¹ce
krajowe instytuty zwi¹zane z problematyk¹ konferencji.
Konferencja by³a sponsorowana przez Narodowy Fun-
dusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Podczas konferencji, w trakcie obrad plenarnych pro-
wadzonych w sekcjach oraz w czasie sesji posterowych,
dokonano oceny aktualnego stanu hydrogeochemicz-
nego i biologicznego ekosystemów mokrad³owych, gleb,
wód powierzchniowych i podziemnych oraz osadów
dennych w ró¿nych typach krajobrazu naturalnego i an-
tropogenicznego Polski.

Mokrad³a to ekosystemy, które zachowa³y elementy pier-
wotnej przyrody. Na œwiecie ju¿ ponad po³owa z nich
zosta³a zdegradowana, nale¿y zatem podj¹æ szerokie dzia-
³ania w zakresie ochrony obszarów wodno-b³otnych po-
³o¿onych w Polsce. S¹ one naturalnymi filtrami reduku-
j¹cymi zanieczyszczenia wód powierzchniowych i pod-
ziemnych, przyczyniaj¹ siê do ograniczania efektu cie-
plarnianego oraz s¹ ostoj¹ dzikich ptaków i siedliskiem
rzadkich roœlin.
Zagadnienia zaprezentowane podczas konferencji dok³ad-
nie wpisuj¹ siê w zakres Polityki Ekologicznej Polski, któ-
rej zadaniem jest rozwój dzia³alnoœci edukacyjnej oraz
implementacja osi¹gniêæ naukowych w praktyce, doty-
cz¹cych ochrony wód, gospodarki wodnej oraz ochrony
przyrody. Szereg referatów przedstawionych podczas kon-
ferencji wskazuje na realne mo¿liwoœci zastosowania ory-
ginalnych dzia³añ, których zasady i wdro¿enia zosta³y opra-
cowane w polskich placówkach naukowych.

dr in¿. Andrzej Butarewicz

ORGANIZACJE ZWI¥ZKOWE O POTRZEBIE OCHRONY ZDROWIA
I NAUCZANIA BHP W SZKO£ACH WY¯SZYCH
PROJEKT UNII EUROPEJSKIEJ: „BALTIC SEA TRADE UNION NETWORK ON HEALTH AND SAFETY”

Jesieni¹ 2006 roku zakoñczy³a siê druga czêœæ projektu
pt. „Baltic Sea Trade Union Network on Health and Sa-
fety”, w której czynnie uczestniczy³ Wydzia³ Budownic-
twa PB. W tej czêœci projektu przeprowadzono badania
sonda¿owe wœród 289. respondentów (badania pilota-
¿owe – wœród 124 osób oraz badania podstawowe –
wœród 165 osób) – studentów Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Bia³ostockiej w Bia-
³ymstoku na specjalnoœciach: budownictwo, ochrona œro-
dowiska, in¿ynieria œrodowiska.

Taki wybór respondentów podyktowany by³ doœwiad-
czeniami praktycznymi, z których wynika, ¿e studenci
wspomnianych kierunków, ze wzglêdu na profil studiów,
powinni byæ zainteresowani problematyk¹ bhp, ponie-
wa¿ w przysz³oœci prawdopodobnie bêd¹ pracowaæ
w analizowanych sektorach gospodarki, a wiedza z tej
dziedziny powoli im na bezpieczn¹ pracê. Ponadto Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego ju¿ zaapelowa³o
do rektorów wy¿szych uczelni o wprowadzenie przed-
miotów obejmuj¹cych naukê o pracy (ergonomia, bhp).

Wyniki badañ pilota¿owych potwierdzi³y tezê o tym,
¿e istnieje pilna potrzeba nauczania studentów szkó³ wy-
¿szych przedmiotów obejmuj¹cych problematykê bhp,
poniewa¿ z za³o¿enia s¹ oni traktowani jako przysz³a
kadra kierownicza przedsiêbiorstw. Na podstawie uzy-
skanych odpowiedzi, opracowano wskazówki przydat-
ne szczególnie dla zwi¹zków zawodowych, uwzglêdnia-
j¹ce rozwój organizacji bhp w celu wykorzystania ich
w dzia³alnoœci szkoleniowej. Do najwa¿niejszych kon-
kluzji i zadañ na przysz³oœæ nale¿¹:
1. Troska o warunki pracy i szersze spojrzenie
na zdrowie powinny byæ statutowym obowi¹z-
kiem wszystkich organizacji zwi¹zkowych. Zdro-
wie definiowane jest przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdro-
wia jako „stan pe³nego dobrostanu fizycznego, psychicz-
nego i spo³ecznego”. Niew¹tpliwie zdrowie jest naj-
wy¿sz¹ wartoœci¹ cz³owieka. Dopóki zdrowie rozpatry-
wano g³ównie w kategoriach humanitarnych, stanowi³o
ono wartoœæ przede wszystkim indywidualn¹, jednak¿e
obecnie coraz czêœciej rozpatruje siê zdrowie w kate-
goriach ekonomicznych, a wiêc w kontekœcie wartoœci
ogólnospo³ecznych. Konieczne jest wiêc szersze spoj-
rzenie na tê wartoœæ z perspektywy nie tylko pracowni-
ków, pracodawców i pañstwa, ale równie¿ organizacji
zwi¹zkowych. Choroba lub inwalidztwo pracownika,
zmêczenie, stres, tzw. „wypalenie siê” powoduj¹ straty
spo³eczne i ekonomiczne z punktu widzenia poszcze-
gólnych osób i grup, których bezpoœrednio dotycz¹ oraz
dla ca³ej gospodarki.
2. Informowanie (nauczanie) „o pracy” m³ode po-
kolenia – na studiach wy¿szych i w szko³ach œred-
nich oraz instytucjach szkolenia i doskonalenia
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zawodowego. Badania udowodni³y, i¿ w polskim syste-
mie oœwiatowym istnieje potrzeba wprowadzenia przed-
miotów dotycz¹cych pracy w instytucjach zajmuj¹cych
siê nauczaniem, szkoleniami i doskonaleniami zawodo-
wymi. W dobie rewolucji technicznej cz³owiek w pracy
powinien byæ traktowany w uk³adzie: cz³owiek – maszy-
na – otoczenie (œrodowisko). Takie podejœcie wymaga
kszta³cenia ju¿ na najni¿szych poziomach nauczania,
a zw³aszcza podczas edukacji kadr kierowniczych przed-
siêbiorstw.
3. Zwiêkszenie wspó³pracy w zakresie podnosze-
nia poziomu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia
na stanowisku pracy z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pra-
cy (PIP). Pañstwowa Inspekcja Pracy wype³nia jedno
z priorytetowych zadañ pañstwa – sprawuje nadzór nad
warunkami pracy: nadzoruje nale¿yte stosowanie prze-
pisów prawa o ochronie pracy we wszystkich dziedzi-
nach pracy najemnej, zapewniaj¹c pracownikom korzy-
œci przyznane im przez obowi¹zuj¹ce socjalno-politycz-
ne prawodawstwo. Niemniej wszystkie instytucje gospo-
darcze Polsce stale jeszcze dzia³aj¹ w warunkach prze-
mian zwi¹zanych z procesami transformacji ustrojowej
i gospodarczej. Równolegle trwa postêpuj¹ca globaliza-
cja gospodarki œwiatowej. Ponadto cz³onkostwo w Unii
Europejskiej stawia przed Polsk¹ nie tylko zadanie wy-
równania ró¿nic w poziomie rozwoju gospodarczego,
lecz tak¿e w zakresie stosowania prawa pracy, zgodnie
z prawem wspólnotowym. Znacz¹c¹ rolê w tym proce-
sie spe³niaj¹ wszystkie instytucje odpowiedzialne za bez-
pieczeñstwo i ochronê zdrowia w zakresie nowej orga-
nizacji pracy, nowej infrastruktury technicznej oraz no-
wych form zatrudnienia. Po³¹czenie si³ i œrodków w pod-
noszeniu poziomu bhp na stanowiskach pracy wydaje
siê wiêc przedsiêwziêciem koniecznym.
4. Wprowadzenie systemowego zarz¹dzania do
doskonalenia mo¿liwoœci zwi¹zków zawodowych
w zakresie bhp. W³aœciwy system zarz¹dzania, potrakto-
wany jako narzêdzie doskonalenia mo¿liwoœci zwi¹zków
zawodowych w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy,
mo¿e wp³yn¹æ na podniesienie poziomu bezpieczeñstwa
i ochrony zdrowia w poszczególnych zak³adach pracy.
5. Uwzglêdnianie w dzia³alnoœci zwi¹zkowej osi¹-
gniêæ UE w zakresie bhp. W Unii Europejskiej ist-
niej¹ instytucje, które zajmuj¹ siê problematyk¹ bhp
w skali œwiatowej i europejskiej. W tym zakresie prowa-
dzone s¹ liczne badania, a ich wyniki s¹ ogólnodostêpne
(np. badania chorób uk³adu ruchu, czy urazów wynikaj¹-
cych z chronicznego przeci¹¿enia organizmu). Nale¿y
wiêc zwróciæ uwagê na to, by instytucje krajowe, przepro-
wadzaj¹ce szkolenia bhp, nadzoruj¹ce proces pracy, korzy-
sta³y z wyników przeprowadzonych ju¿ badañ przez UE.
6. Poprawa procesów komunikacji w zakresie pro-
blematyki bhp w sieciach zwi¹zkowych. Ulepsze-
nie komunikowania siê pomiêdzy podmiotami sieci
zwi¹zkowej mo¿e byæ osi¹gniête np. poprzez zastoso-
wanie techniki komputerowej, organizowanie spotkañ
zwi¹zkowych, seminariów, debat.

7. Podnoszenie œwiadomoœci pracowników nie na-
le¿¹cych do zwi¹zków zawodowych w zakresie
znaczenia bezpiecznych warunków pracy.

Promocja idei projektu
Wydzia³ Budownictwa PB jako wykonawca projektu
badawczego, w ramach swojej aktywnoœci zawodowej,
aktywnie promowa³ ideê projektu, uczestnicz¹c w ni¿ej
wymienionych spotkaniach, seminariach zwi¹zanych
z tematyk¹ bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia:
- 7 kwietnia 2006 r. – uczestnictwo w XXVII Krakow-
skich Targach Budownictwa WIOSNA 2006 w Krako-
wie, podczas których wyg³oszono referat pt. „Zagad-
nienia bezpieczeñstwa pracy w budownictwie w kra-
jach Ba³tyckich – doœwiadczenia Projektu „Baltic Sea Tra-
de Union Network on Health and Safety”;

7 kwietnia 2006 r. – uczestnictwo w posiedzeniu Ma-
³opolskiej Rady ds. Bezpieczeñstwa Pracy w Budow-
nictwie. Na spotkaniu zaprezentowano osi¹gniêcia
projektu w zakresie wykorzystywania struktur zwi¹z-
kowych w celu podniesienia poziomu bezpieczeñstwa
i ochrony zdrowia zawodowego w bran¿y budowla-
nej, przemyœle drzewnym i leœnictwie w Polsce; po-
równano tak¿e przedstawiane wyniki badañ z osi¹-
gniêciami takich krajów jak: Litwa, £otwa i Estonia;
w pierwszym kwartale 2006 r., na posiedzeniu Pod-
laskiej Rady do Spraw Bezpieczeñstwa w Budownic-
twie przy Okrêgowym Inspektoracie Pracy Pañstwo-
wej Inspekcji Pracy w Bia³ymstoku, zreferowano za-
gadnienia dotycz¹ce sytuacji w Polsce, na Litwie,
£otwie i w Estonii w bran¿y budowlanej, przemyœle
drzewnym i leœnictwie w zakresie bezpieczeñstwa
i ochrony zdrowia; podjêto równie¿ dyskusjê na te-
mat roli i znaczenia dialogu spo³ecznego pomiêdzy
pracodawc¹, pracownikiem i zwi¹zkami zawodowy-
mi w zakresie poprawy warunków bezpieczeñstwa
i ochrony zdrowia zawodowego w miejscu pracy;
w dniach 14-17 maja 2006 r. – uczestnictwo i pomoc
w zorganizowaniu w Sanoku krajowego seminarium
zwi¹zkowego pt. „Doskonalenie mo¿liwoœci zwi¹zko-
wych w zakresie bhp w sektorach budowlanym, drzew-
nym oraz leœnym w Estonii, £otwie, Litwie i Polsce”;
19 maja 2006 r. – uczestnictwo w „V Forum Bezpie-
czeñstwa w Budownictwie” organizowanym przez
Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska PB przy
wspó³udziale Pañstwowej Inspekcji Pracy i innych or-
ganów odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo i ochro-
nê zdrowia w budownictwie; przedstawienie refera-
tu na temat roli i znaczenia bezpieczeñstwa i ochro-
ny zdrowia w budownictwie na podstawie doœwiad-
czeñ Projektu Ba³tyckiego w zakresie bhp;
omawianie zagadnieñ bezpieczeñstwa i ochrony zdro-
wia w budownictwie podczas zajêæ dydaktycznych
prowadzonych na specjalnoœciach: budownictwo,
ochrona œrodowiska, in¿ynieria œrodowiska w ramach
realizowanych zagadnieñ programowych i pe³nienia
obowi¹zków naukowo-dydaktycznych nauczyciela
akademickiego Politechniki Bia³ostockiej.

dr in¿. Jerzy Obolewicz
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WYDZIA£ ELEKTRYCZNY
INTEGRACJA ŒRODOWISKA ELEKTROENERGETYCZNEGO NA PB
SEMINARIUM O STACJACH TRANSFORMATOROWYCH, 27.09.2006 r.

27 wrzeœnia 2006 roku na Wydziale Elektrycznym Poli-
techniki Bia³ostockiej odby³o siê kolejne z cyklu Semina-
rium Naukowo-Techniczne pt.: „Nowoczesne prefabry-
kowane stacje transformatorowe SN/nn”. Zosta³o ono
zorganizowane przez Katedrê Elektroenergetyki Wydzia³u
Elektrycznego Politechniki Bia³ostockiej oraz Zak³ad Pro-
dukcji Urz¹dzeñ Elektrycznych S.A. W³oszczowa.
Katedra Elektroenergetyki, wspólnie z przedsiêbiorstwa-
mi bran¿y elektroenergetycznej, seminaria naukowo-
techniczne organizuje od 1998 roku. Jak dot¹d, spotkañ
takich odby³o siê ju¿ 15 i zawsze uzyskuj¹ one wysok¹
ocenê wœród pracowników bran¿ przemys³owych, biur
projektowych oraz energetyki zawodowej. Warto te¿
dodaæ, ¿e w seminarium uczestnicz¹ równie¿ studenci
Wydzia³u Elektrycznego oraz uczniowie klas matural-
nych Zespo³u Szkó³ Elektrycznych im prof. Janusza
Groszkowskiego w Bia³ymstoku.

Celem tych spotkañ jest prezentacja nowoczesnych
wyrobów z dziedziny elektroenergetyki, wymiana do-
œwiadczeñ oraz – co jest szczególnie cenne – integracja

Seminarium naukowo-techniczne na WE przyci¹gnêlo wielu zainteresowanych
Fot. T. Tomczuk

4 paŸdziernika 2006 roku w sali konferencyjnej NOT
w Bia³ymstoku odby³o siê seminarium pt. „Problematy-
ka pracy z azbestem”, zorganizowane przez Okrêgowy
Inspektorat Pracy oraz Radê Federacji Stowarzyszeñ Na-
ukowo-Technicznych NOT w Bia³ymstoku. Seminarium
poprowadzi³ Przewodnicz¹cy Rady ds. Bezpieczeñstwa
w Budownictwie Okrêgowego Inspektora Pracy w Bia-
³ymstoku dr in¿. Jerzy Obolewicz – pracownik katedry
Technologii, Organizacji i Ekonomiki Budownictwa Wy-
dzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki
Bia³ostockiej.

W seminarium uczestniczyli pracodawcy zainteresowa-
ni problematyk¹ usuwania wyrobów zawieraj¹cych

azbest, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych – powia-
tów i gmin, instytucji kontroli i nadzoru, organizacji zwi¹z-
kowych, stowarzyszeñ pracodawców oraz stowarzyszeñ
naukowo-technicznych.
Podczas seminarium przedstawiono nastêpuj¹ce referaty:
– „Bezpieczne usuwanie wyrobów zawieraj¹cych

azbest”, Ma³gorzata Komar, starszy inspektor pracy
OIP w Bia³ymstoku;

– „Plan ochrony przed szkodliwoœci¹ azbestu i program
usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu
miasta Bia³egostoku na lata 2006-2032”, Beata G³ad-
kowska-Chocian, przedstawiciel EKOTON s. c.;

– „Wywi¹zywanie siê z obowi¹zków w zakresie gospo-
darowania odpadami zawieraj¹cymi azbest na obsza-
rze województwa podlaskiego, w œwietle kontroli
WIOŒ w Bia³ymstoku”, Lech Januszko, Zastêpca Wo-
jewódzkiego Inspektora Ochrony Œrodowiska;

– „Aspekty zdrowotne zwi¹zane z obecnoœci¹ azbestu
w œrodowisku cz³owieka”, Ewa Komorowska, Dyrektor
Podlaskiego Wojewódzkiego Oœrodka Medycyny Pracy;

– „Nowoczesne technologie stosowane podczas wy-
konywania prac zwi¹zanych z usuwaniem wyrobów
zawieraj¹cych azbest. Oznaczenia stê¿eñ w³ókien
azbestu w œrodowisku pracy”, Narcyz Hofman z „AL-
GADER HOFMAN” Sp. z o. o w Warszawie.

dr in¿. Jerzy Obolewicz

JAK PRACOWAÆ Z AZBESTEM?
SEMINARIUM NAUKOWCÓW, PRACODAWCÓW I SAMORZ¥DOWCÓW
Bia³ystok 4.10.2006r.
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MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA PARELEC 2006.
SYSTEMY WIELOKOMPUTEROWE I ICH ZASTOSOWANIE, 13-17.09.2006 r.

Wyst¹pienie Chóru PB w trakcie uroczystego otwarcia konferencji Parelec 2006
Fot. W. Walendziuk

IEEE Computer Society, w tym specjalistyczne komi-
tety techniczne zajmuj¹ce siê technologiami kompu-
terowymi: Technical Committee on Parallel Proces-
sing oraz Technical Committee on Supercomputing
Applications.

Od strony naukowej, konferencja PARELEC 2006 by³a
wspierana przez wspó³dzia³aj¹ce z PB w tym obszarze
oœrodki naukowe zajmuj¹ce siê podobnymi zagadnienia-
mi, w tym:

Polsko-Japoñska Wy¿sza Szko³a Technik Komputero-
wych (Polska);
Technische Universität Dresden (Niemcy);
Technische Universität München (Niemcy);
University of Quebec at Trois-Rivieres (Kanada);
University of Luton (Wielka Brytania).

Konferencja PARELEC 2006 dotyczy³a nowoczesnych
technologii informatycznych, zwi¹zanych z budow¹
i eksploatacj¹ systemów rozproszonych (sieciowych, wie-
lokomputerowych i wieloprocesorowych), procesorów
sygna³owych i uk³adów programowalnych. Istotnym ele-
mentem konferencji by³y prezentacje dotycz¹ce prak-
tycznego wykorzystania zaawansowanych technologii
informatycznych, szczególnie w zagadnieniach z zakresu
elektrotechniki i elektroniki. W zaakceptowanych pu-
blikacjach znalaz³y równie¿ odzwierciedlenie wyniki prac
dotycz¹cych kompleksowego (opartego na powi¹zaniu
elementów sprzêtowych, nowych technologii i progra-
mowych) rozwi¹zania z³o¿onych zagadnieñ z wykorzy-
staniem metod przetwarzania rozproszonego i wielo-
procesorowego (wielordzeniowego). W ramach 24 se-
sji zosta³o przedstawionych 78 artyku³ów.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ cztery specjalne artyku-
³y prezentowane w trakcie konferencji. Zosta³y one
wyg³oszone przez osoby o uznanym dorobku w zakre-
sie rozproszonych systemów komputerowych oraz
przez przedstawicieli firmy „Inlet”, którzy przedstawili
najnowsze tendencje rozwojowe w konstrukcji proce-
sorów tej firmy.

W dniach 13-17 wrzeœnia 2006 roku  Wydzia³ Elektrycz-
ny PB goœci³ uczestników miêdzynarodowej konferencji
PARELEC 2006 (International Symposium on Parallel Com-
puting in Electrical Engineering). PARELEC 2006 by³ ju¿
pi¹tym spotkaniem z cyklu konferencji organizowanych
co dwa lata pod t¹ nazw¹. Pierwsza konferencja odby³a
siê w Bia³ymstoku w roku 1998. Nastêpne konferencje
PARELEC mia³y miejsce w Trois-Rivieres (Kanada),
w Warszawie oraz w DreŸnie (Niemcy).
Tegoroczna konferencja odbywa³a siê pod honorowym
patronatem Ryszarda Tura, Prezydenta Miasta Bia³ego-
stoku, prof. Joanicjusza Nazarko, Rektora Politechniki
Bia³ostockiej oraz prof. Miros³awa Œwiercza, Dziekana
Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Bia³ostockiej.

Konferencja mia³a charakter miêdzynarodowy ze wzglê-
du na sk³ad Komitetu Steruj¹cego, Komitetu Programo-
wego oraz uczestników (http://we.pb.edu.pl/~pare-
lec2006). G³ównymi organizatorami konferencji PARE-
LEC 2006 by³y:

Politechnika Bia³ostocka, Wydzia³ Elektryczny;
IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engi-
neers) – Sekcja Polska;

œrodowiska technicznego. Dotychczasowa liczba takich
spotkañ oraz iloœæ uczestników (od 70 do 120 osób,
wahaj¹ siê w zale¿noœci od tematyki spotkania), œwiad-
czy o zasadnoœci dalszego ich kontynuowania.
Wrzeœniowe seminarium otworzy³ Dziekan Wydzia³u
Elektrycznego PB dr hab. in¿. Miros³aw Œwiercz, prof. PB
oraz Pe³nomocnik Zarz¹du, Dyrektor Regionalny Za-
k³adu Produkcji Urz¹dzeñ Elektrycznych S.A. W³oszczo-
wa mgr in¿. Andrzej Grzybek.
Podczas seminarium zaprezentowano nastêpuj¹ce za-
gadnienia:

prefabrykowane stacje transformatorowe – ich kon-
struowanie, budowa i badania;

prefabrykowane stacje transformatorowe – omówie-
nie norm;
kryteria doboru urz¹dzeñ elektroenergetycznych
na prace d³ugotrwa³¹ i warunki zwarciowe;
automatyzacja pracy sieci SN w oparciu o nowoczesne
rozwi¹zania bêd¹ce w ofercie ZPUE S.A. W³oszczowa.

Zaprezentowany podczas seminarium materia³ cieszy³
siê ogromnym zainteresowaniem kadry techniczno-in-
¿ynierskiej z kilkudziesiêciu firm regionu podlaskiego.
Równie¿ bardzo cenne by³y dyskusje, szczególnie w cza-
sie prezentacji urz¹dzeñ elektroenergetycznych – ZPUE
S.A. W³oszczowa zaprezentowa³ nowoczesne wnêtrzo-
we rozdzielnice œredniego i niskiego napiêcia.

dr hab. in¿. Brunon Lejdy, prof. PB
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Prof. Carsten Trinitis z Technische Universitat Munchen
(Niemcy) zaprezentowa³ referat pt.: „Automatic high
voltage apparatus optimization: making it more engine-
er-friendly”. W swoim wyst¹pieniu, prof. Trinitis przed-
stawi³ wyniki wspólnych prac zespo³ów z firmy ABB
i Politechniki w Monachium. Celem omawianego pro-
jektu jest opracowanie nowego, przyjaznego dla u¿yt-
kownika, zaawansowanego komputerowego systemu
wspomagania prac in¿ynierskich, bazuj¹cego na wyko-
rzystaniu techniki przetwarzania rozproszonego i sys-
temów wielokomputerowych, budowanych w oparciu
o sprzêt ju¿ dostêpny w firmach.

Prezentacja referatu przez prof. Dana Grigorasa na temat przysz³oœci oprogramowania
w systemach komunikacji bezprzewodowej Fot. W. Walendziuk

Uczestnicy konferencji w trakcie wycieczki do Biebrzañskiego Parku Nardowego
Fot. W. Walendziuk

Rozwój technologii komunikacji bezprzewodowej i sys-
temów mobilnych oraz perspektywy rozwoju specjali-
stycznego oprogramowania na potrzeby tego typu sys-
temów zosta³ przedstawiony przez prof. Dana Grigora-
sa z Cork University (Irlandia). Prezentacja istniej¹cych
uwarunkowañ w rozwoju tego typu systemów oraz
omówienie tendencji rozwojowych, umo¿liwi³y wskaza-
nie nowych kierunków, w których znajduj¹ zastosowa-
nie technologie przetwarzania rozproszonego i wielo-
procesowego.
Prezentacje uczestników konferencji PARELEC 2006
umo¿liwi³y:

prezentacjê nowych rozwi¹zañ dotycz¹cych konstruk-
cji i wykorzystania systemów o du¿ej i/lub skalowal-
nej mocy obliczeniowej;
ocenê bie¿¹cych osi¹gniêæ w rozwoju technologii
i okreœlenie kierunków dalszego rozwoju systemów
od strony sprzêtowej i okreœlenie perspektyw ich
zastosowañ;
promocjê nowych rozwi¹zañ sprzêtowych i progra-
mowych odnosz¹cych siê do systemów komputero-
wych i ich wykorzystania.

Konferencja PARELEC 2006 by³a forum, w ramach któ-
rego mo¿liwa by³a wymiana pogl¹dów i doœwiadczeñ,
obejmuj¹cych wiele aspektów zwi¹zanych z systemami
wielokomputerowymi i przetwarzaniem rozproszonym,
pomiêdzy uczestnikami z 15. krajów. Dziêki udzia³owi
szerokiej grupy profesjonalistów z ró¿nych dziedzin
opracowuj¹cych tego typu technologie (informatyków
oraz profesjonalnych u¿ytkowników systemów), efek-
tem spotkañ, w ramach konferencji PARELEC, jest rów-
nie¿ wzajemna stymulacja dzia³añ prowadzonych w za-
kresie badañ podstawowych dotycz¹cych systemów roz-
proszonych, sieciowych, wielokomputerowych i wielo-
procesorowych, dotycz¹cych technologii tych uk³adów
oraz ich zastosowania.

Prof. Alexey Lastovetsky z University College Dublin
(Irlandia) przedstawi³ zagadnienia zwi¹zane z realizacj¹
zaawansowanych, wysokowydajnych obliczeñ numerycz-
nych w systemach wielokomputerowych. Szczególn¹
uwagê poœwiêci³ on analizie typowych sytuacji, w któ-
rych pojawiaj¹ siê zró¿nicowane obci¹¿enia poszczegól-
nych procesorów/komputerów innymi zadaniami lub wy-
stêpuj¹ znaczne ró¿nice w parametrach tych systemów.
Tematyka tego artyku³u jest szczególnie istotna w dobie
tworzenia systemów rozleg³ych przez ³¹czenie kompute-
rów o znacz¹co ró¿nych parametrach technicznych.
Przedstawiciele firmy „Intel Polska” – Pawe³ Gepner oraz
Micha³ F. Kowalik, w swoim wyst¹pieniu zatytu³owanym
„Multi-core processors: new way to achieve high sys-
tem performance”, omówili plany dotycz¹ce rozwoju
procesorów tej firmy. Istotnym elementem ich wyst¹-
pienia by³a równie¿ demonstracja mo¿liwoœci zastoso-
wania nowych procesorów opartych na architekturze
wielordzeniowej.

Konferencja PARELEC jest wpisana na sta³e do rejestru
miêdzynarodowych konferencji naukowych, prowadzo-
nego przez IEEE (www.ieee.org), a materia³y konferen-
cyjne s¹ zamieszczane w wersji elektronicznej w bazie
IEEE: www.ieeexplore.org.
Organizacj¹ tegorocznej konferencji zajmowa³ siê ze-
spó³ pracowników z Katedry Elektrotechniki Teoretycz-
nej i Metrologii Wydzia³u Elektrycznego PB.

dr in¿. Bogus³aw Butry³o

Prof. Carsten Trinitis w trakcie prezentacji referatu Fot. W. Walendziuk
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DOKTORANCI WYDZIA£U ELEKTRYCZNEGO PB WYRÓ¯NIENI
NA MIÊDZYNARODOWYCH WARSZTATACH DOKTORANCKICH W WIŒLE

W dniach 21-24 paŸdziernika 2006 roku w Wiœle odby-
³y siê VIII Miêdzynarodowe Warsztaty Doktoranckie. Or-
ganizowane od 1999 roku pod wczeœniejsz¹ nazw¹ –
„Ogólnopolskich Warsztatów Doktoranckich” – tak
w poprzedniej, jak i obecnej formie, daj¹ mo¿liwoœæ zin-
tegrowania siê najm³odszej i jeszcze najmniej doœwiad-
czonej grupie badaczy. Dziêki tej konferencji, w œrodo-
wisku m³odych naukowców, mo¿na mówiæ o zawi¹za-
niu miêdzynarodowej sieci wymiany informacji wœród
doktorantów Wydzia³ów Elektrycznych, Elektroniki, In-
formatyki, Telekomunikacji, Automatyki i Mechatroniki.
Od 21 maja 2003 roku warsztaty zosta³y objête patrona-
tem IEE (Electromagnetics Professional Network) i sta³y siê
warsztatami miêdzynarodowymi. IEE jest równie¿ funda-
torem nagrody Best Paper Award w wysokoœci 200 funtów.
Tematyka warsztatów dotyczy problematyki wszelkich
prac doktorskich przedstawianych podczas spotkania,
a realizowanych na Wydzia³ach Elektrycznych z kierun-
ku elektrotechnika, ale równie¿ elektronika i telekomu-
nikacja, automatyka i robotyka oraz informatyka. Semi-
narium ma charakter cykliczny, daj¹c mo¿liwoœæ naukow-
com prezentacji otrzymywanych przez nich wyników
na ró¿nych etapach realizacji pracy doktorskiej.

Uczestnicy warsztatów doktoranckich

Charakter i forma warsztatów dopasowane s¹ do wie-
ku oraz doœwiadczeñ naukowych uczestników. Organi-
zatorzy staraj¹ siê wiêc dbaæ o swobodê oraz przyjazn¹
atmosferê, przy równoczesnym utrzymaniu wysokiego
poziomu naukowego spotkania, dziêki udzia³owi zapro-
szonych animatorów dyskusji, którymi s¹ zazwyczaj pro-
fesorowie z ró¿nych specjalnoœci. Komitet Naukowy
warsztatów to eksperci ze wszystkich uczelni technicz-
nych w Polsce. Recenzuj¹ oni referaty, dyskutuj¹ na sali
obrad oraz przygotowuj¹ specjalne wyk³ady poruszaj¹-
ce interesuj¹ce m³odych badaczy tematy.
W tegorocznej edycji warsztatów, spoœród 75 prezen-
towanych referatów, Komitet Naukowy wyró¿ni³ 10 prac,
w tym trzy wyró¿nienia otrzymali asystenci pracuj¹cy

na Wydziale Elektrycznym Politechniki Bia³ostockiej:
– A. Ruszewski z Katedry Automatyki i Elektroniki za

artyku³ pt.: „Stability regions of discrete-time systems
with PI controller”;

– R. Kociszewski z Katedry Automatyki i Elektroniki
za artyku³ pt.: „Controllability of positive discrete-
time linear systems with multiple delays in state and
control”;

– A. Andrzejewski z Katedry Energoelektroniki
i Napêdów Elektrycznych za artyku³ pt.: „Features of
the estimator of the electromechanical subsystem”.

Szczegó³owe informacje na temat Konferencji znajduj¹
siê na stronie: http://www.mechatronika.polsl.pl/owd/

prof. Marian R. Dubowski
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WYDZIA£ INFORMATYKI

WYDZIA£ MECHANICZNY

W dniach 21-22 wrzeœnia 2006 roku na Wydziale Me-
chanicznym Politechniki Bia³ostockiej odby³a siê Miêdzy-
narodowa Konferencja „7th BIOMDLORE”. Jej uczestni-
kami by³o ponad 40 specjalistów i naukowców z Polski,
Litwy, Bia³orusi i Kanady.
Organizatorami konferencji byli: Wydzia³ Mechaniczny
Politechniki Bia³ostockiej, Uniwersytet im. Giedymina

w Wilnie, Litewskie Towarzystwo Biomechaniki, IFToMM
(Litwa).
Szczegó³owa tematyka konferencji obejmowa³a proble-
matykê takich dziedzin, jak:
1. Biomechanika
2. Lokomocja
3. Ortopediê i Traumatologia
4. Techniki kompensacyjne
5. Rehabilitacja
6. Diagnostyka medyczna
7. Analiza biosygna³ów
8. Modelowanie matematyczne
Obrady konferencyjne odbywa³y siê w nastêpuj¹cych
sesjach:
Sesja 1: Biomechanika i Lokomocja
Sesja 2: Ortopedia i Traumatologia I
Sesja 3: Zastosowania biomedyczne I
Sesja 4: Ortopedia i Traumatologia II
Sesja 5: Zastosowania biomedyczne II
Sesja 6: Sesja plakatowa

dr in¿. Jolanta Pauk

MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA
„NOWE TRENDY W AUDIO I WIDEO”

W dniach 20-22 wrzeœnia 2006 roku na Wydziale Infor-
matyki Politechniki Bia³ostockiej odby³o siê miêdzyna-
rodowe spotkanie – XII Symposium AES „New Trends
in Audio and Video”. Tematyka sympozjum oscylowa³a
wokó³ szeroko rozumianych nowoœci pojawiaj¹cych siê
w technice audio i wideo. Referaty proszone, plenarne
oraz sesja plakatowa uwzglêdnia³y miêdzy innymi nastê-
puj¹ce zagadnienia: elektroakustyka, akustyka i psycho-
akustyka, przetwarzanie antropomorficzne sygna³ów
audio i mowy, przetwarzanie obrazów i wideo, multi-
media, cyfrowe przetwarzanie sygna³ów, analiza i synte-
za sygna³ów, aplikacje i wiele poœrednich. W konferencji
wziê³o udzia³ 45 goœci z Polski oraz 12 goœci z zagranicy.

NAGRODA ZA NAJLEPSZY REFERAT
Z INFORMATYKI NA MIÊDZYNARODOWEJ
KONFERENCJI W CHINACH
Podczas miêdzynarodowej konferencji „Sixth Interna-
tional Conference on Intelligent Systems and Applica-
tions (ISDA’06)”, zorganizowanej w dniach 16-19 paŸ-

dziernika 2006 roku w Janin (Chiny), autorzy: Marek Ta-
bedzki i Khalid Saeed otrzymali jedn¹ z trzech nagród
za najlepszy referat. Tytu³ nagrodzonego referatu to:
„A View-Based Toeplitz-Matrix-Supported System for
Word Recognition without Segmentation”.

KONFERENCJA „TECHNIKI EKSPLORACJI
I REPREZENTACJI WIEDZY”

W dniach 12-13 paŸdziernika 2006 roku w Ho³nach
Mejera oby³a siê konferencja pt.: „Techniki Eksploracji
i Reprezentacji Wiedzy”, zorganizowana przez Wydzia³
Informatyki Politechniki Bia³ostockiej wspólnie z Katedr¹
Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Bia-
³ymstoku. Tematyka konferencji poœwiêcona by³a szero-
ko rozumianej problematyce informatycznych techno-
logii eksploracji i reprezentacji wiedzy z zakresu nauk
medycznych i spo³ecznych. Przedstawione podczas kon-
ferencji referaty uwzglêdnia³y zagadnienia sieci neuro-
podobnych, metod wizualizacji danych, zbiorów rozmy-
tych, zbiorów przybli¿onych, sieci bayesowskich, logicz-
nej reprezentacja wiedzy.

dr Zenon Sosnowski

7TH BIOMDLORE. MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA
O REHABILITACJI, ORTOPEDII I BIOMECHANICE, 21-22.09.2006 r.

Konferencjê otwiera prof. Zdzis³aw Gosiewski Fot. K. Jaworek
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STUDIA DOKTORANCKIE NA WYDZIALE MECHANICZNYM PB

ukowców – szans¹ rozwoju województwa podlaskie-
go” uzyska³ pozytywn¹ ocenê Komisji Oceny Projek-
tów i decyzj¹ Marsza³ka Województwa Podlaskiego
zosta³ zakwalifikowany do dofinansowania z Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego. Czas trwania projektu prze-
widziano na okres od 1 grudnia 2006 r.oku do 31 maja
2008 roku.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce zasad, tematyki
i programu studiów doktoranckich prowadzonych na
Wydziale Mechanicznym PB znajduj¹ siê na stronie in-
ternetowej: www.wm.pb.edu.pl/doktoranckie/

prof. nzw. dr hab. in¿. Krzysztof Molski,
Kierownik studiów doktoranckich WM

Tytu³ projektu:
„Stypendia dla m³odych naukowców szans¹ rozwoju województwa podlaskiego”
Dzia³anie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy  ZPORR

Celem projektu jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie kapita³u ludzkiego dla
potrzeb rozwoju województwa podlaskiego w sferze innowacji. Podstawowym na-
rzêdziem realizacji projektu jest fundusz stypendialny, w ramach którego bêd¹
przyznawane stypendia doktoranckie oraz dodatki stypendialne absolwentom szkó³
wy¿szych, kontynuuj¹cym naukê na studiach doktoranckich na Wydziale Mecha-
nicznym Politechniki Bia³ostockiej. Zgodnie z regulaminem, stypendium doktoranckie
bêdzie wynosiæ 1100 z³ i mo¿e zostaæ przyznane maksymalnie na okres 18. mie-
siêcy. Dodatkowo, uczestnik studiów doktoranckich mo¿e otrzymaæ jednorazowy
dodatek stypendialny w wysokoœci 2500 z³. Stypendyœci zostan¹ wy³onieni w dro-
dze okreœlonego regulaminowego konkursu.
 Poprzez realizacjê tego projektu Wydzia³ Mechaniczny Politechniki Bia³ostockiej
chce zachêciæ doktorantów do aktywnego w³¹czenia siê we wdra¿anie innowacyjno-
œci w regionie, wspó³pracy z podmiotami gospodarczymi, tworzenie i absorpcjê no-
wych technologii, wdra¿anie wyników badañ w gospodarce regionu oraz stymulo-
wanie lokalizacji przedsiêwziêæ naukowo-badawczych w przemyœle.

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na
Wydziale Mechanicznym PB, oprócz studentów studiów
licencjackich, indeksy otrzymali równie¿ doktoranci czte-
roletnich stacjonarnych studiów doktoranckich. Zain-
augurowano w ten sposób dzia³alnoœæ studiów na Wy-
dziale Mechanicznym PB, po uzyskaniu uprawnieñ do
nadawania stopni naukowych w dwóch dyscyplinach na-
ukowych: budowie i eksploatacji maszyn oraz mechanice.
Dynamiczny rozwój nauki, techniki i technologii, po³¹-
czony z szybkim wdra¿aniem najnowszych osi¹gniêæ
do praktyki przemys³owej, dotyczy równie¿ terenu Pod-
lasia, gdzie Politechnika Bia³ostocka, jako najwiêksza
uczelnia techniczna w regionie, ma do spe³nienia szcze-
góln¹ rolê. Studia doktoranckie wychodz¹ naprzeciw za-
potrzebowaniom œrodowiska na wysoko wykwalifiko-
wan¹ kadrê techniczn¹ oraz stanowi¹ realizacjê posta-
nowieñ Unii Europejskiej dotycz¹cych tworzenia trój-
stopniowego systemu edukacyjnego.
Na pierwszy rok studiów doktoranckich na Wydziale
Mechanicznym zosta³o przyjêtych 28. s³uchaczy, zarów-
no tegorocznych absolwentów Politechniki, jak i osób
z wieloletnim doœwiadczeniem konstrukcyjnym i tech-
nologicznym – pracowników wielu firm z regionu pod-
laskiego. S¹ to osoby o odpowiednim potencjale inte-
lektualnym, zainteresowane podwy¿szeniem swoich kwa-
lifikacji i uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych.
Studia maj¹ na celu umo¿liwienie im zdobycia wiedzy
i umiejêtnoœci niezbêdnych do przygotowania i obrony
pracy doktorskiej oraz dalszego samodzielnego prowa-
dzenia pracy naukowej, dydaktycznej, doœwiadczalnej,
czy te¿ projektowej w dziedzinie nauk technicznych.
Zajêcia odbywaj¹ siê w pi¹tki po po³udniu i w soboty,
co umo¿liwia kontynuacjê nauki doktorantom pracuj¹-
cym zawodowo poza uczelni¹. Taka zasada organizacji
zajêæ bêdzie stosowana równie¿ w latach nastêpnych.
Starania w³adz wydzia³u o dofinansowanie studiów dok-
toranckich znalaz³y poparcie Urzêdu Marsza³kowskie-
go. Wydzia³owy projekt pt.: „Stypendia dla m³odych na-

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (75%)
oraz œrodków bud¿etu pañstwa (25%) w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

WYDZIA£ ZARZ¥DZANIA
UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE ZARZ¥DZANIA
10 paŸdziernika 2006 roku na Wydziale Zarz¹dzania PB
odby³a siê uroczysta inauguracja roku akademickiego.
Podczas uroczystoœci Prodziekan ds. Nauki dr in¿. Ma-
ciej Dobrzyñski przypomnia³ zebranym osi¹gniêcia
Wydzia³u (od bazy socjalnej pocz¹wszy, na dokonaniach
naukowych koñcz¹c).
W roku ubieg³ym Wydzia³ Zarz¹dzania kszta³ci³ 4160
osób na kierunkach dziennych i zaocznych. W tym roku
przyjêto 800. nowych studentów studiów dziennych
i 330. studiów zaocznych.  Wœród nich jest  126. stu-
dentów rozpoczynaj¹cych I rok nauki na nowym kie-
runku - politologii. W³adze Wydzia³u Zarz¹dzania PB
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Goœciem inauguracji by³a Konsul Austrii w Polsce An-
drea-Anastasija Sandhacker. W krótkim wyst¹pieniu
stwierdzi³a ona, ¿e politologia to wspania³y start do ka-
riery dyplomatycznej.  Opowiedzia³a o œcie¿kach karie-
ry dyplomatycznej w Austrii, wspomnia³a te¿ o ró¿ni-
cach w systemach edukacji Polski i Austrii. Zachêca³a
m³odych ludzi do studiowania w Austrii i nawi¹zania bli¿-
szej wspó³pracy z jej krajem.
Wyk³adem inauguracyjnym uroczystoœci by³o wyst¹pie-
nie prof. Gra¿yny J. Ulickiej pt. „Wp³yw marketingu po-
litycznego na ¿ycie publiczne”. Prof. G. Ulicka jest pra-
cownikiem Wydzia³u Dziennikarstwa i Nauk Politycz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego.

mgr Magdalena NiedŸwiedzka

POLITOLOGIA – NOWY, SZESNASTY KIERUNEK NA POLITECHNICE

Studenci I roku Politologii Fot. T. Trochimczuk

Wyst¹pienie prof. Gra¿yny Ulickiej

Kierunek ruszy³ w roku akademickim 2006/2007
na Wydziale Zarz¹dzania PB. Bêdzie trwa³ 6 semestrów,
po 3 latach mo¿na po nim uzyskaæ stopieñ licencjata.
S¹ to studia stacjonarne. Przyjêtych zosta³o 126 osób
(zwiêkszono limit miejsc z uwagi na bardzo du¿e zainte-
resowanie kierunkiem, pocz¹tkowo planowano 90
miejsc). Politechnika prowadzi ³¹cznie kszta³cenie na 16
kierunkach, 14 w Bia³ymstoku, 1 w Suwa³kach i 1 w Haj-
nówce. W roku akademickim 2006/2007 studiuje ³¹cznie
na Politechnice Bia³ostockiej ponad 13 tysiêcy studen-
tów, w tym na I rok przyjêto 3.500 osób.

 
Na politologii bêd¹ wyk³adane m.in. takie przedmioty
jak: Nauka o pañstwie i prawie, Nauka o polityce, Myœl
polityczna, Systemy polityczne, Wstêp do badañ polito-
logicznych z elementami metodologii nauki, Historia myœli
politycznej, Wspó³czesne systemy polityczne, Historia
Polski XX wieku, Historia powszechna XX wieku, Geo-
grafia polityczna i gospodarcza, Ekonomia, Wspó³czesne
problemy globalizacji, Filozofia, Psychologia spo³eczna,
Socjologia, Podstawy marketingu, Antropologia kultury,
Najnowsza historia polityczna, System polityczne RP,
Partie i systemy partyjne, Administracja publiczna, Sa-
morz¹d i polityka lokalna, Media i marketing polityczny,
Polityka spo³eczna i gospodarcza, Stosunki miêdzynaro-

dowe, Integracja europejska, Podstawy organizacji i za-
rz¹dzania, Podstawy statystyki i demografii, Komunika-
cja interpersonalna, Metody i techniki badañ ¿ycia poli-
tycznego, Wspó³czesne teorie polityki, Aplikacje inter-
netowe, Negocjacje miêdzynarodowe, Uczestnictwo
w ¿yciu politycznym, Kulturowe podstawy integracji eu-
ropejskiej, Retoryka i erystyka.
Zajêcia prowadziæ bêdzie doœwiadczona kadra Wydzia-
³u Zarz¹dzania, m.in.:

prof. dr hab. Tadeusz Pop³awski,, prowadz¹cy badania
naukowe z zakresu politologii, socjologii, marketingu;
autor wielu publikacji naukowych w jêzyku angielskim,
francuskim i w³oskim; prowadzi³ wyk³ady z nauk spo-
³ecznych na francuskim odpowiedniku Polskiej Aka-
demii Nauk w Pary¿u jego wiedza teoretyczna pod-
parta du¿ym doœwiadczeniem praktycznym zdobytym
w czasie wykonywania projektów w kraju i zagranic¹;
prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz, koncentruj¹cy siê
w swych badaniach na wspó³czesnych teoriach poli-
tyki, nauce o polityce, socjologii; cz³onek Polskiego
Towarzystwa Nauk Politycznych i kolegium redakcyj-
nego „Studiów Politologicznych” Instytutu Nauk Po-
litycznych Uniwersytetu Warszawskiego,
prof. dr hab. Zofia Tomczonek, dziekan Wydzia³u Za-
rz¹dzania, zajmuje siê w swojej pracy badawczej hi-
stori¹ polityczn¹ i gospodarcz¹, a szczególnym ob-
szarem jej zainteresowañ s¹ problemy kresów pó³-
nocno-wschodnich II Rzeczypospolitej,
dr Miros³aw Acewicz, do obszarów jego szczególne-
go zainteresowania mo¿na zaliczyæ: psychologiê spo-
³eczn¹ oraz erystykê i retorykê.
dr Alina Borowska w ramach swoich zainteresowañ
badawczych koncentruje siê na socjologii gospodarki,
dr Katarzyna Czerewacz, autorka licznych publikacji
w jêzyku polskim i angielskim traktuj¹cych o stosun-
kach polityczno-gospodarczych we wspó³czesnym
œwiecie, zajmuje siê g³ównie stosunkami miêdzynaro-
dowymi, wspó³czesnymi problemami globalizacyjny-
mi, procesami integracji regionalnej we wspó³czesnej
gospodarce œwiatowej.
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Dlaczego politologia?
Wypowiedzi studentów I roku
Monika Dziedzia
„Studiujê na politologii, bo uwa¿am, ¿e jest to jeden z cie-
kawszych kierunków humanistycznych w Bia³ymstoku.
Maj¹c do wyboru studia na pedagogice i politologii wybra-

dr Ewa Gliñska, zajmuje siê zarówno tematyk¹ socjo-
logiczn¹ jak i marketingow¹ g³ówny nacisk k³ad¹c
na tematykê dzia³alnoœci samorz¹dów terytorialnych
oraz promocj¹ ma³ych miast
dr Agnieszka Konopelko, zajmuje siê miêdzynarodo-
wymi stosunkami gospodarczymi i politycznymi
ze szczególnym uwzglêdnieniem rejonu Azji i Pacyfi-
ku, jest cz³onkini¹ IPSA – Miêdzynarodowego Stowa-
rzyszenia Nauk Politycznych;
dr Miros³awa Laszuk, w swoich badaniach zajmuje siê
g³ównie obszarem: wspólnej polityka zagraniczna
i bezpieczeñstwa Unii Europejskiej, polityki celnej oraz
teori¹ nauki o pañstwie i prawie i administracja pu-
bliczna;
dr Jerzy Milewski zajmuje siê histori¹ polityczn¹ Pol-
ski, histori¹ powszechn¹ ze szczególnym uwzglêdnie-
niem historii XX w, autor licznych publikacji o zasiê-
gu krajowym i miêdzynarodowym.

Powody otwarcia politologii wed³ug prof. Zofii Tomczonek,
Dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania PB:
1)  jest to odpowiedŸ na du¿e zainteresowanie wœród m³odzie¿y na-

ukami spo³eczno-ekonomicznymi i politycznymi oraz skierowanie
oferty do osób, która interesuj¹ siê sprawami globalnymi i mechani-
zmami funkcjonowania polityki w naszym kraju i regionie,

2)  rozwój i otwarcie siê uczelni technicznej na kierunki nie wymaga-
j¹ce wiedzy technicznej, np. znajomoœci matematyki i zapropono-
wanie oferty edukacyjnej nie zwi¹zanej z  przedmiotami œcis³ymi
(pokaza³o to ju¿ wieloletnie zainteresowanie turystyk¹ i rekre-
acj¹, zarz¹dzaniem i marketingiem wœród m³odych ludzi),

3) ciekawy program nauczania zgodny ze standardami MEiN oraz
z uwzglêdnieniem nowych standardów zatwierdzonymi przez
Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego,

4) wykszta³cenie kadry potrzebnej administracji samorz¹dowej, biu-
rom poselskim i senatorskim, instytucjom zajmuj¹cym siê polityk¹,
mediom interesuj¹cym siê sprawami politycznymi miasta i regionu. 

dr Katarzyna Czerewacz
dr Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz

Studenci I roku Politologii WZ PB Fot. T. Trochimczuk

³am w³aœnie politologiê, poniewa¿ kierunek ten daje mi du¿e
perspektywy na ciekaw¹ pracê. Samo studiowanie na Poli-
technice Bia³ostockiej to dla mnie powód do dumy, a stu-
diowanie politologii – to droga do realizacji moich marzeñ”.

Magda Filipczuk
„Studiujê na politologii ze wzglêdu na to, ¿e interesujê siê
polityk¹. Moim zdaniem ten kierunek otwiera nowe mo¿-
liwoœci, rozwija wiedzê na temat polityki i zjawisk zwi¹za-
nych z ni¹. Dziêki temu kierunkowi mam mo¿liwoœæ po-
znawania rzeczy, które mnie interesuj¹ i inspiruj¹. Ju¿ od
dawna ten kierunek by³ moim obiektem odniesienia tu¿
po zdaniu matury”.

Anna Kondraciuk
„Studiujê na politologii, bo chcia³abym zostaæ dziennika-
rzem w gazecie o tematyce politycznej, pisaæ artyku³y
na temat polityki i uwa¿am, ¿e politologia jest drog¹, która
mi w tym pomo¿e. Myœlê, ¿e po ukoñczeniu politologii bêdê
mia³a du¿e szanse, by spe³niæ to marzenie. Uwa¿am, ¿e stu-
dia politologiczne daj¹ du¿¹ wiedzê z ró¿nych dziedzin
i dziêki temu mogê siê rozwijaæ. Po politologii bêdê mia³a
wiêksze szanse na znalezienie interesuj¹cej pracy”.

Studentki bior¹ce udzia³ w ankiecie Fot. T. Trochimczuk

Robert Chrostowski
„Studiujê na politologii, bo sytuacja polityczna w Polsce
w ostatnim okresie by³a i jest bardzo napiêta, a owe studia
daj¹ mi mo¿liwoœæ przyswojenia pewnych umiejêtnoœci do-
tycz¹cych rozumienia polityki w stopniu wy¿szym ni¿ ten,
który posiadam. Drugim aspektem, który zmobilizowa³ mnie
do studiowania na tym kierunku by³a ciekawoœæ tego, jak
te studia wygl¹daj¹”.

Emilia Jakubowicz
„Wybra³am politologiê, dlatego ¿e moim marzeniem jest
zostaæ wójtem w swojej gminie i zmieniæ obecn¹ sytuacjê.
A je¿eli to by mi siê nie uda³o, to chcia³abym dostaæ siê do
sejmu, a ukoñczenie politologii na pewno mi w tym pomo¿e”.

Patryk Iwan
„Wybra³em politologiê, bo bardzo interesuje siê spo³eczeñ-
stwem, interakcj¹ i polityk¹. Wybór tego kierunku by³
dla mnie skokiem na g³êbok¹ wodê. Jest to kierunek nowy
i jako jego absolwenci, bêdziemy poniek¹d prekursorami,
ludŸmi, którzy bêd¹ w przysz³oœci mieæ wp³yw na kszta³to-
wanie siê opinii publicznej. Politologia to kolos. I ogromne
wyzwanie. Ma nadziejê, ¿e podo³am”.

Ankiety zebra³a mgr Urszula Klimczuk
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INSTYTUT MATEMATYKI I FIZYKI

W dniach 2-7 paŸdziernika 2006 roku dr Ewa Paw³usze-
wicz przebywa³a w Instytucie Cybernetyki przy Politech-
nice w Tallinie (Estonia), w ramach wymiany naukowej
miêdzy Polsk¹ Akademi¹ Nauk i Estoñsk¹ Akademi¹
Nauk. W trakcie pobytu uczestniczy³a w corocznej kon-
ferencji naukowej Instytutu Cybernetyki i wyg³osi³a re-
ferat na temat skal czasowych.

prof. Zbigniew Bartosiewicz

Podziêkowania DziekanaWydzia³u Matematyki i InformatykiUniwersytetu Wroc³aw-
skiegoza udostepnienie wystawy „Matematyka dla ka¿dego” podczas IX Dolnoœl¹-
skiego Festiwalu Nauki 14-21.09.2006 r.

OCENY W INTERNECIE
W paŸdzierniku 2006 roku w Katedrze Matematyki PB
uruchomiono serwis internetowy pozwalaj¹cy studen-
tom na sprawdzanie ocen przez 24 godziny na dobê. Na
stronie internetowej mo¿na umieszczaæ informacje do-
tycz¹ce postêpów w nauce, terminów konsultacji, linki
do materia³ów itd. Ka¿dy student otrzymuje indywidu-
alne konto z nazw¹ i has³em. Umieszczane na stronie
informacje mog¹ byæ kierowane do wszystkich grup da-
nego nauczyciela, wybranej grupy lub pojedynczego stu-
denta. Przyk³adowy wygl¹d serwisu mo¿na obejrzeæ pod
adresem: http://katmat.pb.bialystok.pl/~raj/test/ podajac
login: kowalski i has³o: kowalski. Serwis przygotowa³
dr Rajmund Stasiewicz.

WYRÓ¯NIENIA
Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e dr Agnieszka Dardziñ-
ska-G³êbocka z Katedry Matematyki PB zosta³a umiesz-
czona w najnowszej, dziewi¹tej, edycji encyklopedii 
„Who’s Who in Science and Engineering 2006-2007”.

WYJAZDY NAUKOWE PRACOWNIKÓW
INSTYTUTU MATEMATYKI I FIZYKI
We wrzeœniu 2006 roku dr Agnieszka Dardziñska-G³ê-
bocka bra³a udzia³ w konferencji poœwiêconej „Data mi-
ning: ISMIS” w Bari we W³oszech, na której referowa³a
najnowsze wyniki swoich badañ.

Od lipca 2006 roku dr Ma³gorzata Wyrwas przebywa
na rocznym sta¿u naukowym (postdoc) w Instytucie Cy-
bernetyki przy Politechnice w Tallinie (Estonia). Dr Wy-
rwas pracuje nad matematyczn¹ teori¹ uk³adów hybry-
dowych.

KURSY „ZEROWE” Z MATEMATYKI I FIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU
Od tego roku akademickiego na Politechnice Bia³ostoc-
kiej po raz pierwszy ruszy³y tzw. kursy zerowe z mate-
matyki i fizyki dla studentów I roku.
Wiemy, ¿e w tym roku ju¿ po raz drugi uczniowie szkó³
ponadgimnazjalnych zdawali tzw. „now¹ maturê”. Jest ona
efektem zmian, jakie zasz³y w polskim szkolnictwie pod-
stawowym, gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym w
ci¹gu ostatnich lat. Standardy wymagañ na egzaminie ma-
turalnym z poszczególnych przedmiotów na poziomie
podstawowym i rozszerzonym reguluje Rozporz¹dze-
nie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 10 kwiet-
nia 2003 roku (opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 90,
poz. 846, z roku 2003). W przypadku matematyki, w po-
wy¿szym rozporz¹dzeniu czytamy m.in., ¿e takie dzia³y
matematyki, jak: indukcja matematyczna, nierównoœci

z wartoœci¹ bezwzglêdn¹, funkcja wyk³adnicza, funkcja
logarytmiczna, wzory redukcyjne, równania trygonome-
tryczne, równanie okrêgu s¹ realizowane tylko na po-
ziomie rozszerzonym. Tymczasem, zarówno w roku 2005
jak i w roku 2006 zdanie matury z matematyki oznacza-
³o rozwi¹zanie zadañ maturalnych z poziomu podsta-
wowego na 30% mo¿liwych do uzyskania punktów. Przy
czym procent punktów uzyskanych za rozwi¹zanie za-
dañ z poziomu rozszerzonego nie wp³ywa na wynik eg-
zaminu maturalnego, a wp³ywa jedynie na wynik rekru-
tacji na wybrane wy¿sze uczelnie.
A zatem studentom rozpoczynaj¹cym I rok studiów
technicznych obce s¹ te dzia³y matematyki, które czê-
sto s¹ niezbêdne do przeprowadzenia materia³u dydak-
tycznego nie tylko z takich przedmiotów jak matematy-
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MIÊDZYNARODOWA WSPÓ£PRACA MATEMATYKÓW I IN¯YNIERÓW Z EUROPY
KONFERENCJA W TALLINIE, 20-22.09.2006r.

Uczestnicy konferencji w Tallinie

W dniach 20-22 wrzeœnia 2006 roku w Tallinie (Estonia)
odby³a siê Miêdzynarodowa Konferencja pt.: „5th Junior
European Meeting on Control and Information Techno-
logy – JEM’06” (http://www.ioc.ee/JEM/). By³a to ju¿ pi¹-
ta z serii konferencja, skierowana g³ównie do m³odych
matematyków i in¿ynierów z Europy, pracuj¹cych przede
wszystkim naukowo, zajmuj¹cych siê matematyczn¹ teo-
ri¹ sterowania (choæ nie tylko).
W poprzednim roku podobna konferencja mia³a miej-
sce w Bia³ymstoku na Politechnice Bia³ostockiej i by³a
organizowana przez Katedrê Matematyki PB
(http://katmat.pb.bialystok.pl/Junior4Meeting/).
W tym roku w tym miêdzynarodowym spotkaniu
z Katedry Matematyki PB uczestniczy³o ogó³em 8 osób
– 7 osób, które przyjecha³y do Tallina: Marzena Filipo-
wicz, Ewa Girejko, Agnieszka Malinowska, Dorota Mo-
zyrska, Ewa Piotrowska,  Anna Poskrobko i Zbigniew

Zaczkiewicz, a tak¿e 1 osoba bêd¹ca aktualnie na sta¿u
naukowym (na tzw. postdoku) na Uniwersytecie w Talli-
nie – Ma³gorzata Wyrwas.

mgr Ewa Girejko

JAKA MATEMATYKA W UCZELNIACH WY¯SZYCH?
XII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUCZANIA MATEMATYKI W UCZELNIACH TECHNICZNYCH
PUCK 12-14.10.2006 r.

ka, fizyka, czy chemia, realizowanych na studiach wy-
¿szych, lecz tak¿e z przedmiotów in¿ynierskich. Co na
to nowe standardy kszta³cenia (zamieszczone na stro-
nie RGSzW)? W zakresie matematyki zawieraj¹ one tre-
œci nie odbiegaj¹ce od poprzednich tzw. minimów pro-
gramowych. Ró¿nica jest tylko w liczbie godzin. Ta, pro-
ponowana przez RGSzW, jest ni¿sza. Niestety, standar-
dy te nie by³y konsultowane ze œrodowiskiem matema-
tyków na wy¿szych uczelniach technicznych, nie uwzglêd-
niaj¹ standardów wymagañ maturalnych z matematyki.
Sytuacja ta powoduje, ¿e dla absolwenta szko³y ponad-
gimnazjalnej studia na kierunkach technicznych staj¹ siê
coraz trudniejsze. St¹d te¿ tzw. kursy zerowe, które maj¹
na celu pomoc studentom I roku w uzupe³nieniu bra-
ków programowych z matematyki i fizyki ze szko³y œred-
niej. W skali kraju Politechnika Bia³ostocka nie jest je-
dyn¹ uczelni¹, która podejmuje takie dzia³ania
(patrz: uchwa³a Senatu Politechniki Warszawskiej
z dn. 17.05.2006 r.).
Na kurs zerowy z matematyki zosta³o skierowanych 623
studentów I roku. S¹ to osoby, które uzyska³y z testu
mniej ni¿ 5 punktów. Test ten przeprowadzono na pierw-
szych zajêciach z matematyki. Maksymalna liczba punk-

tów mo¿liwa do uzyskania wynosi³a 11. Wyniki testu ró¿-
ni³y siê znacznie w zale¿noœci od kierunku studiów. Po-
ni¿sza tabela przedstawia procent studentów z ka¿dego
kierunku skierowanych na kurs zerowy z matematyki.

Architektura i Urbanistyka 35%
Budownictwo 25%
In¿ynieria Œrodowiska 48%
Ochrona Œrodowiska 68%
Elektrotechnika/Elektronika i Telekomunikacja 21%
Informatyka 21%
Zarz¹dzanie i Marketing 40%
Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji 40%
Mechanika i Budowa Maszyn 51%
Edukacja Techniczno-Informatyczna 54%
Automatyka i Robotyka 36%
Mechanika i Budowa Maszyn (Suwa³ki) 82%

Kursy zerowe z matematyki trwaj¹ 2 lub 3 tygodnie,
w zale¿noœci od kierunku, po 6 godzin tygodniowo.
Koñcz¹ siê testem podobnym do tego, który przepro-
wadzono na pierwszych zajêciach. Program kursu oraz
testy opracowa³ Zespó³ kierowany przez dr Ewê Paw-
³uszewicz. W sk³ad Zespo³u wchodz¹ osoby z Katedry
Matematyki, które posiadaj¹ uprawnienia egzaminatora
pañstwowego matury z matematyki.

prof. Zbigniew Bartosiewicz

W dniach 12-14 paŸdziernika 2006 roku w Pucku odby-
³a siê XII Ogólnopolska Konferencja Nauczania Mate-
matyki w Uczelniach Technicznych. Wœród zaproszonych
goœci znaleŸli siê m.in.:  Wiceprzewodnicz¹cy Rady G³ów-
nej Szkolnictwa Wy¿szego prof. dr hab. Jan Madey,
Przewodnicz¹cy Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej
prof. Zbigniew Marciniak, Naczelnik Wydzia³u Progra-
mów i Podrêczników w Departamencie Kszta³cenia

Ogólnego i Specjalnego Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej Krystyna Kiernozem, Dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej Marek Legutko oraz Zastêpca Prezydenta
Miasta Gdañska ds. Edukacji Katarzyna Hall. G³ówne
tematy poruszane podczas konferencji skupia³y siê wokó³
trzech wa¿nych dla nauczania matematyki w wy¿szych
uczelniach technicznych problemów: 1) nowa matura
z matematyki, 2) nowe sztandary kszta³cenia na kierun-
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ki techniczne przygotowane przez RGSzW oraz 3) zna-
czenie technologii informacyjnych w kszta³ceniu z za-
kresu matematyki.
Z najnowszych badañ Miêdzynarodowego Zespo³u ds.
Prognozowania Popytu na Pracê wynika, ¿e do 2010 roku
stale bêdzie wzrastaæ zapotrzebowanie na kadrê in¿y-
niersko-techniczn¹ i informatyczn¹. W kontekœcie poli-
tyki spo³ecznej pañstwa, Katarzyna Hall zwraca³a uwagê
na istotnoœæ dobrego kszta³cenia matematycznego
uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjanych. To w³aœnie z obawy przed matematyk¹,
wielu uczniów decyduje siê na studia na kierunkach hu-
manistycznych i pedagogicznych, zasilaj¹c potem szere-
gi bezrobotnych. Z raportu o zatrudnieniu w Polsce,
przygotowanego przez ekspertów Ministerstwa Gospo-
darki i SGH, wynika, ¿e jedynie 14% studentów wybiera
studia techniczne. Odsetek ten w innych pañstwach Unii
Europejskiej wynosi 26%. Mimo to, tam równie¿ obser-
wuje siê deficyt kadry in¿ynierskiej. Kieruj¹c siê dok³ad-
nymi analizami spo³eczno-gospodarczymi, Katarzyna Hall
zwróci³a uwagê na dwa istotne problemy:
1. w obecnej sytuacji wyrównywanie braków w wy-

kszta³ceniu matematycznym jest niezbêdne na ka¿-
dym etapie edukacji (równie¿ w szko³ach wy¿szych);

2.. wszyscy absolwenci szkó³ ponadginazjalnych, nie bo-
j¹cy siê matematyki i innych przedmiotów œcis³ych,
w przysz³oœci nie powinni mieæ problemów z zatrud-
nieniem.

Pe³n¹ analizê tego stanu rzeczy mo¿na znaleŸæ w arty-
kule autorstwa Katarzyny Hall, który ukaza³ siê w „Rzecz-
pospolitej” z dn. 25.08.2006 r.

BIBLIOTEKA PB

Wiceprzewodnicz¹cy Rady G³ównej Szkolnictwa Wy-
¿szego prof. dr hab. Jan Madey mówi³ o sposobie, w ja-
kim rodzi³y siê projekty nowych standardów kszta³ce-
nia dla wy¿szych uczelni. Ze zdziwieniem przyj¹³ wiado-
moœæ, ¿e standardy te, w zakresie treœci kszta³cenia
z matematyki w uczelniach technicznych, nie by³y kon-
sultowane ze œrodowiskiem nauczycieli akademickich na-
uczaj¹cych tego przedmiotu. Uczestnicy konferencji,
na rêce prof. dr. hab. J. Madeya przekazali na piœmie
RGSzW swoje stanowisko w tej sprawie. Zosta³o w nim
podkreœlone, i¿ „treœci programowe nie s¹ mo¿liwe do
zrealizowania na poszczególnych kierunkach w wyzna-
czonej minimalnej liczbie godzin. (…) Standardy kszta³-
cenia na poszczególnych kierunkach s¹ nieporównywalne
i niezgodne z ide¹ punktacji ETCS oraz praktycznie unie-
mo¿liwiaj¹ zmianê kierunku studiów. Tak przygotowane
standardy s¹ zaprzeczeniem idei procesu boloñskiego;
(…) nie uwzglêdniaj¹ zmian jakie nast¹pi³y w zakresie
nauczania matematyki w szkole”. Wskazano tak¿e, i¿ „nie-
zbêdne jest dostosowanie treœci programowych i liczby
godzin niezbêdnych do ich realizacji do za³o¿onych efek-
tów kszta³cenia. Pozostawienie standardów bez koniecz-
nych zmian obni¿y drastycznie poziom wykszta³cenia stu-
dentów”. Pe³na treœæ pisma jest dostêpna na stronie:
www.pg.gda/konferencje/puck2006/main.html.
Przewodnicz¹cy Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, w trakcie dyskusji zwró-
ci³ uwagê na fakt, ¿e standardy okreœlaj¹ jedynie mini-
maln¹, a nie docelow¹ iloœæ godzin z poszczególnych
przedmiotów.

dr Ewa Paw³uszewicz

JAK MO¯NA KSZTA£TOWAÆ WIZERUNEK BIBLIOTEKI?
SEMINARIUM BIBLIOTEKARZY W BIA£YMSTOKU

Biblioteka i technologia
W czêœci poœwiêconej bibliotekom szkó³ wy¿szych pod-
kreœlono, ¿e biblioteka uczelniana odgrywa kluczow¹
rolê.  Sw¹ dzia³alnoœci¹ wspomaga procesy naukowe,
badawcze i edukacyjne uczelni, d¹¿¹c do zaspokajania
potrzeb informacyjnych pracowników i studentów. Po-
nadto pe³ni¹c funkcjê ogólnodostêpnej biblioteki publicz-
nej, szerokim krêgom u¿ytkowników zapewnia dostêp
do informacji i wiedzy. Na wizerunek wspó³czesnej, no-
woczesnej biblioteki akademickiej wp³ywa przede
wszystkim rozwój technologii informacyjno-komunika-
cyjnych oraz zmiana modelu kszta³cenia.
Dzia³aj¹c w zmiennym i  coraz bardziej konkurencyj-
nym otoczeniu, szko³y wy¿sze koncentruj¹ swoj¹ uwagê
na jakoœci us³ug edukacyjnych. Wa¿nym elementem
zapewnienia odpowiedniego poziomu kszta³cenia jest do-
brze zorganizowana biblioteka. Dzia³alnoœæ bibliotek

W dniach 14-15 wrzeœnia 2006 roku odby³o siê ogólno-
polskie seminarium na temat „Kszta³towanie wizerunku
biblioteki”, zorganizowane przez Bibliotekê Wy¿szej Szko³y
Ekonomicznej w Bia³ymstoku. Patronat nad konferencj¹
objê³a Sekcja Bibliotek Naukowych przy Zarz¹dzie G³ów-
nym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Bibliotekê Politechniki Bia³ostockiej reprezentowa³y:
mgr Barbara Kubiak, mgr El¿bieta Kierejczuk i mgr Jo-
anna Putko. Podczas obrad zosta³y wyg³oszone referaty
E. Kierejczuk: „Edukacja biblioteczna a kszta³towanie wi-
zerunku biblioteki” oraz J. Putko: „Znaczenie wizerun-
ku biblioteki w procesie kszta³cenia akademickiego w
œwietle wyzwañ spo³eczeñstwa wiedzy”.
Tematyka seminarium dotyczy³a postrzegania biblioteki,
jej roli i funkcji w otoczeniu bli¿szym i dalszym oraz
kszta³towania wizerunku biblioteki jako instytucji us³u-
gowej, naukowej i dydaktycznej.
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W LABIRYNCIE JÊZYKÓW I SYSTEMÓW –
KONFERENCJA O DOKUMENTACH
Z ZAKRESU NAUK ŒCIS£YCH

W dniach 20-22 wrzeœnia 2006 roku w Kazimierzu Dol-
nym n. Wis³¹ odby³a siê ogólnopolska konferencja
na temat: „Opracowanie przedmiotowe dokumentów
z zakresu nauk œcis³ych, matematyczno-przyrodniczych
i technicznych. Jêzyk hase³ przedmiotowych KABA: teo-
ria, praktyka, przysz³oœæ”. Z ramienia Biblioteki PB
w konferencji uczestniczy³a mgr El¿bieta Mickiewicz, pra-
cownik Oddzia³u Opracowania Druków Zwartych. Te-
matyka konferencji obejmowa³a zagadnienia metodyki
i praktyki opracowania przedmiotowego dokumentów,
ze szczególnym uwzglêdnieniem nauk œcis³ych: matema-
tyczno-przyrodniczych i technicznych. Problematyka
konferencji dotyczy³a tak¿e kwestii zwi¹zanych z meto-
dyk¹ i metodologi¹ tworzenia s³ownictwa jêzyka hase³
przedmiotowych KABA oraz innych jêzyków informa-
cyjno-wyszukiwawczych (np. UKD) w ró¿norodnych sys-
temach zarz¹dzania informacj¹, wiedz¹ oraz dokumen-
tami. Podczas spotkania poruszano tak¿e problemy zwi¹-
zane z perspektywami technologii informacyjnych w la-
biryncie jêzyków i systemów informacyjno-wyszukiwaw-
czych, a tak¿e z zagadnieniem informacji naukowej i upo-
wszechnianiem wiedzy o jêzykach informacyjno-wyszuki-
wawczych w perspektywie budowy spo³eczeñstwa infor-
macyjnego.

mgr El¿bieta Mickiewicz

55-LECIE BIBLIOTEKI
POLITECHNIKI BIA£OSTOCKIEJ
22 wrzeœnia 2006 roku Biblioteka G³ówna Politechniki
Bia³ostockiej œwiêtowa³a swoje 55-lecie. Uroczystoœci
po³¹czone zosta³y ze szkoleniem na temat „Klient
w bibliotece”. Poniewa¿ szkolenie mia³o charakter warsz-
tatowy, pracownicy Biblioteki PB mieli mo¿liwoœæ ¿ywego
przedyskutowania problemu, wymienienia doœwiadczeñ

i rad na temat tego, jak w sposób skuteczny i profesjonal-
ny (nierzadko poparty wiedz¹ psychologiczn¹) budowaæ
wizerunek biblioteki w relacji bibliotekarz – czytelnik.
Nastêpnie odby³a siê ma³a uroczystoœæ, w której uczest-
niczyli pracownicy ca³ej sieci bibliotecznej PB. Goœciem
specjalnym by³ Prorektor ds. Nauki prof. Waldemar Ra-
kowski, d³ugoletni czytelnik Biblioteki PB. Historiê Bi-
blioteki PB przypomnia³a obecna jej Dyrektor – mgr
Barbara Kubiak. Wspomnia³a ona m.in. poprzednie kie-
rownictwo biblioteki, pierwsz¹ lokalizacjê biblioteki oraz
przypomnia³a etapy komputeryzacji systemu bibliotecz-
no-informacyjnego. Odwo³a³a siê te¿ do funkcjonuj¹ce-
go w spo³eczeñstwie stereotypu bibliotekarza. Wyrazi³a
tak¿e nadziejê, ¿e kolejna, 60-ta rocznica Biblioteki G³ów-
nej PB obchodzona bêdzie ju¿ w nowym budynku.

mgr Agnieszka Halicka

TECHNOLOGY RESEARCH DATABASE –
CSA TECHNOLOGY RESEARCH COLLECTION
27 wrzeœnia 2006 roku w Oddziale Informacji Nauko-
wej Biblioteki PB odby³o siê szkolenie z zakresu bazy
CSA Technology Research Collection. Jest to kolekcja
literatury œwiatowej z zakresu nauk technicznych i in¿y-
nierii. W CSA indeksowanych jest m.in. 4500 periody-
ków, raportów technicznych, czasopism specjalistycznych
i ksi¹¿ek naukowych. Kolekcja sk³ada siê z trzech baz
danych nastêpuj¹cych dziedzin: 1) materia³oznawstwo
(które zawiera bazê Metadex, a tak¿e zajmuje siê m.in.
takimi dyscyplinami jak: in¿ynieria materia³owa, meta-
lurgia, ceramika, biomateria³y), 2) wysoka technologia
(tu mo¿na znaleŸæ informacje dotycz¹ce m.in.: aeronau-
tyki, informatyki, elektroniki, telekomunikacji) oraz 3)
in¿ynieria (dotycz¹ca np. budownictwa l¹dowego, me-
chaniki, in¿ynierii transportu, mostów, tuneli oraz pro-
jektowania przemys³owego). Szkolenie, z ramienia wy-
dawcy, przeprowadzi³a pani Ewa Klorek. Wiêcej infor-
macji mo¿na znaleŸæ na stronie: www.csa.com.

mgr Agnieszka Halicka

uczelnianych w du¿ej mierze kszta³tuje wizerunek uczel-
ni, jako instytucji oferuj¹cych wysoki poziom us³ug
edukacyjnych, zgody z oczekiwaniami wspó³czesnego
spo³eczeñstwa.
Nowoczesne, zdalne formy kszta³cenia musz¹ mieæ
wsparcie przede wszystkim w elektronicznym dostêpie
do informacji. Cyfrowe zasoby bibliotek s¹ szczególnie
pomocne przy realizacji procesów dydaktycznych, za-
równo w trybie tradycyjnym, jak i kszta³ceniu na odle-
g³oœæ. Obecnie uczelnie stwarzaj¹ swoim studentom
i absolwentom warunki kreatywnych postaw, w których
mo¿na nie tylko znaleŸæ aktualn¹ wiedzê, lecz równie¿
aktywnie j¹ wspó³tworzyæ w ci¹gu ca³ej praktyki zawo-
dowej. G³ównym celem staje siê promowanie idei edu-
kacji ustawicznej jako postawy ¿yciowej oraz przygoto-
wanie m³odych ludzi do udzia³u w miêdzynarodowym

rynku pracy oraz wspieranie misji ustawicznego kszta³-
cenia spo³eczeñstwa.

Bibliotka interaktywna
Naukowe biblioteki uczelniane coraz czêœciej staj¹ siê
przed³u¿eniem sal wyk³adowych, miejscem interaktyw-
nych studiów. Postrzegane s¹ nie tylko jako miejsca udo-
stêpniania informacji, lecz równie¿ jako centra kszta³ce-
nia nawyków i umiejêtnoœci poszukiwania wiedzy. Ucz¹
swoich u¿ytkowników pos³ugiwania siê nowymi techni-
kami i Ÿród³ami elektronicznymi oraz wspieraj¹ ró¿ne
formy nauczania, stosownie do potrzeb uczestników pro-
cesu kszta³cenia, takich jak edukacja wirtualna, zdalne
dokszta³canie, kursy specjalistyczne, szkolenia korespon-
dencyjne.

mgr Joanna Putko
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DOSTÊP DO BAZ DANYCH
SPOZA SIECI UCZELNIANEJ
13 paŸdziernika 2006 roku Biblioteka G³ówna Politech-
niki Bia³ostockiej uruchomi³a dostêp do czasopism pe³-
notekstowych oraz do bibliograficzno-abstraktowych
baz danych spoza uczelnianej sieci komputerowej. Us³u-
ga skierowana jest do pracowników, studentów studiów
doktoranckich i studentów dyplomantów PB. Wejœcie
do serwisu oraz listy wyboru baz odbywa siê poprzez
stronê identyfikacji u¿ytkownika: https://bazy.pb.edu.pl.

mgr Gra¿yna Bo¿ek

CYFROWE ARCHIWA, BIBLIOTEKI I MUZEA
W dniach 16-17 paŸdziernika 2006 roku w Warszawie
odby³a siê konferencja pt.: „Archiwizacja w XXI wieku –
cyfrowe Archiwa, Biblioteki i Muzea”, zorganizowana przez
firmê IBM. W konferencji, z ramienia PB, udzia³ wziê³y:
dyrektor Biblioteki PB mgr Barbara Kubiak oraz kierow-
nik Oddzia³u Automatyzacji mgr Gra¿yna Bo¿ek. Prezen-
tacje odbywa³y siê w formule analizy przypadku. Na przy-
k³adzie projektów realizowanych w Deutsche National-
bibliothek, Ermitage oraz Royal Dutch Library mo¿na by³o
przeœledziæ w jaki sposób powstawa³y omawiane projek-
ty, jakie by³y problemy podczas ich realizacji oraz na ile
rezultaty spe³ni³y za³o¿one wczeœniej oczekiwania. Przed-
stawione zosta³y aspekty organizacyjne wynikaj¹ce z za-
stosowania nowoczesnych technologii oraz wskazano
mo¿liwoœci dodatkowych Ÿróde³ finansowania projektów
zwi¹zanych z digitalizacj¹ i wirtualizacj¹ zasobów.

mgr Gra¿yna Bo¿ek

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI PIN I PKN
W dniach 26-27 paŸdziernika 2006 roku w Bibliotece
G³ównej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
odby³o siê spotkanie przedstawicieli Punktów Informa-
cji Normalizacyjnej z ca³ej Polski. Problematyka spotka-
nia dotyczy³a kwestii zwi¹zanych z informacj¹ normali-
zacyjn¹, sprzeda¿¹ norm i innych wydawnictw normali-
zacyjnych oraz analiz¹ bie¿¹cych problemów funkcjo-
nowania Punktów Informacji Normalizacyjnej. Zagadnie-
niem, które najbardziej poruszy³o uczestników spotka-
nia, by³a informacja, ¿e ju¿ nied³ugo normy bêd¹ dostêp-
ne tylko w formie elektronicznej, a nie tak, jak dotych-
czas – w wersji papierowej. W trakcie spotkania omó-
wiona zosta³a tak¿e dzia³alnoœæ Oœrodka Informacji Nor-
malizacyjnej w PKN po reorganizacji oraz przedstawio-
no wyniki sprzeda¿y wszystkich PIN-ów za okres 0.1.0I.
2006-30.09.2006. Z ramienia Biblioteki PB w spotkaniu
udzia³ wziê³a mgr Monika Bogacewicz.

mgr Monika Bogacewicz

26 paŸdziernika 2006 roku odby³o siê kolejne spotkanie
w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy. Mia³o ono
miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu
w Bia³ymstoku. Wyk³ad pt. „Biblioteka publiczna otwar-
ta na u¿ytkowników, ale czy czasem drzwi nie s¹ zbyt
w¹skie?” wyg³osi³a prof. dr hab. Wanda Pindlowa. Przed
wyk³adem zosta³a otwarta wystawa pt.: „Niemiecki In-
stytut Kultury Polskiej (Deutsches Polen-Institut)”. Wy-
stawa prezentowana by³a w holu wystawowym Biblio-
teki Uniwersyteckiej do 17 listopada 2006 roku.

mgr Agnieszka Halicka

ZAK£AD PRODUKCJI DOŒWIADCZALNEJ
I US£UG TECHNICZNYCH PB
9 lipca 2006 roku, podczas obchodów VI Ogólnopolskie-
go Œwiêta Mleka z „Mlekovit¹” w Wysokiem Mazowiec-
kiem dr in¿. Sergiusz Jakuszewicz, Dyrektor Zak³adu Pro-
dukcji Doœwiadczalnej i Us³ug Technicznych Politechniki
Bia³ostockiej, zosta³ odznaczony przez Prezesa Krajowe-
go Zwi¹zku Spó³dzielni Mleczarskich (KZSM) – Walde-
mara Brosia i Prezesa Zarz¹du Grupy Kapita³owej „Mle-
kovita” – mgr. in¿. Dariusza Sapiñskiego z³ot¹ odznak¹:
„Zas³u¿ony dla spó³dzielczoœci mleczarskiej”.

Odznaka ta jest uwieñczeniem d³ugoletniej wspó³pracy
i doradztwa dla przemys³u mleczarskiego (m.in. dla SM
„Mlekovita”) w zakresie wdra¿ania nowych technologii
i poprawy ju¿ istniej¹cych w zak³adach oraz doradztwa
technicznego.

Najciekawsze zlecenia realizowane przez ZPDiUT PB to:
„TECHMA-ROBOT” Sp. z o.o. Bia³a Podlaska – wy-
konano uzêbiony wa³ ³amacza kordu (d³ugoœæ uzêbie-

Wrêczenie odznaki dr. in¿. Sergiuszowi Jakuszewiczowi
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FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PB
Konferencje, seminaria:
Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa XI Sympo-
zjum AES „Nowoœci w Technice Audio”, która od-
by³a siê w dniach 20-22 wrzeœnia 2006 roku w budynku
Wydzia³u Informatyki Politechniki Bia³ostockiej.

Seminarium naukowe wspó³organizowane z Katedr¹
Elektroenergetyki Wydzia³u Elektrycznego Politechniki
Bia³ostockiej oraz Zak³adem Produkcji Urz¹dzeñ Elek-
trycznych S.A. W³oszczowa nt.: „Nowoczesne prefabry-
kowane stacje transformatorowe oraz automatyzacja
pracy sieci SN”, które odby³o siê w dniu 27 wrzeœnia
2006 roku w budynku Wydzia³u Elektrycznego PB.

Seminarium naukowe wspó³organizowane z Wydzia³em
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska Politechniki Bia³o-
stockiej oraz „ELEKTRA KARDO” s.c. Agnieszka, Jacek
i Edyta Karpiesiuk Bia³ystok nt: „Energooszczêdne sys-
temy ogrzewania pod³ogowego i systemy antyobledze-
niowe”, które mia³o miejsce w dniu 27 paŸdziernika 2006
roku.

Kursy:
Kurs przygotowawczy z rysunku odrêcznego, któ-
ry rozpocz¹³ siê w dniu 7 paŸdziernika 2006 roku i bê-
dzie trwa³ do 30 czerwca 2007 roku.  Wiêcej informacji
na stronie: www.fundacja.pb.edu.pl.

Wspólne z Wydzia³em Informatyki prowadzenie auto-
ryzowanych kursów z zakresu zaawansowanych
technologii informatycznych œwiatowych liderów

bran¿y  IT – firm Microsoft, Cisco i Red Hat. Zajêcia
rozpoczê³y siê w paŸdzierniku 2006 roku i potrwaj¹ do
koñca czerwca 2007 roku.

W ramach projektu nr Z/2.20/II/2.4/14-2/05 pt. „Pro-
gram dostosowania kwalifikacji pracowników re-
strukturyzowanych przedsiêbiorstw do standar-
dów firm stosuj¹cych nowoczesne systemy pro-
dukcji w województwie podlaskim” uruchomiono
nastêpuj¹ce szkolenia:

Podstawy programowania obrabiarek sterowanych
numerycznie (OSN);
Kurs podstawowy programowania sterowników PLC;
Kurs komputerowego wspomagania projektowania
i wytwarzania CAD/CAE/CAM;
Nowoczesne Metody Malowania Proszkowego;
Tworzenie stron WWW z elementami grafiki kom-
puterowej.

W listopadzie 2006 roku rozpoczêto kolejne szkolenia
modu³u:
Uprawnienia Elektryczne:

1. Eksploatacja instalacji, urz¹dzeñ i sieci,
2. Eksploatacja instalacji, urz¹dzeñ i sieci wraz z pra-

cami pomiarowo-kontrolnymi.
Warsztaty przedsiêbiorcy: „Mój pomys³ na dzia³alnoœæ,
realia ekonomiczne rynku (biznesplan, sposoby, metody,
œrodki)”.

Wiêcej informacji na temat organizowanych szkoleñ
mo¿na uzyskaæ pod adresem: www.fundacja.pb.edu.pl/zporr.

Agnieszka Szmidt

nia 1600 mm) do formowania pó³fabrykatu do pro-
dukcji opon samochodowych („Stomil” Olsztyn);
Wytwórnia Pasz i M¹czek Kostnych Nowa Wieœ E³cka
– wykonano wa³ g³ówny prasy o d³ugoœci 3800 mm
i œrednicy 110 mm z zachowaniem tolerancji wspó³o-
siowoœci 0,05 mm. Istotnym elementem zlecenia by³o
utrzymanie rowków do osadzenia no¿y ³ami¹cych
w jednej linii na ca³ej d³ugoœci wa³u;
„Herbapol” Bia³ystok – wykonano korpus no¿a wraz
z pe³nym projektem i komplet rolek kszta³towych do
zgrzewania torebek wype³nionych zio³ami (równie¿

z projektem). Komplet skomplikowanych rolek kszta³-
towych musi charakteryzowaæ siê utrzymaniem jed-
nakowej œrednicy oraz podzia³ki i kszta³tu rowków
(0,01 mm). Ponadto dla tej firmy wykonano te¿ kor-
pus wraz z wa³kiem, którego po³o¿enie w korpusie
jest regulowane mimoœrodem do przecinania tore-
bek.

– Drukarnia „Edytor” Ignatki – wykonano model i od-
lew ¿eliwny wraz z obróbk¹ do maszyny drukarskiej
„LAGERBOCK”.

mgr Beata W³ostowska
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DO ANGLII PO DYPLOM Z BIOTECHNOLOGII

„Adapciak” to nazwa obozu adaptacyjnego, organizo-
wanego corocznie przez Zrzeszenie Studentów Polskich.
Jest to jeden ze sztandarowych projektów ZSP, w tym
roku zorganizowany wspólnie z Samorz¹dem Studen-
tów Politechniki Bia³ostockiej i Uniwersytetu w Bia³ym-
stoku.

Dziêki szkoleniom, które przygotowaliœmy, nasi m³odsi
koledzy dowiedzieli siê m.in.  jak dzia³a uczelnia, co zro-
biæ, aby dostaæ stypendium, jak poradziæ sobie z egzami-
nami poprawkowymi i zwi¹zanym z nimi stresem oraz
co zrobiæ, aby wyjechaæ na studia za granicê.
Obozowicze mieli równie¿ okazjê poznaæ Prorektora
PB  ds. Studenckich i Dydaktyki prof. Bazylego Krupicza
oraz przedstawicieli rektoratu z UwB, którzy wyjaœnili,
na czym polega ich praca, jak wygl¹da struktura uczelni,
a tak¿e w jakich sprawach studenci mog¹ siê do nich
zg³aszaæ.

Prorektorzy PB i UwB odpowiadaj¹ na pytania studentów Fot. Mariusz Czykwin

SPRAWY STUDENCKIE
„ADAPCIAK” – OBÓZ ADAPTACYJNY STUDENTÓW I ROKU

Zaadaptowani do nurkowania? Fot. Mariusz Czykwin

Obóz ma na celu u³atwienie œwie¿o upieczonym stu-
dentom wejœcie w dot¹d nowy, nieznany œwiat uczelni
wy¿szej, jest równie¿ okazj¹ do œwietnej zabawy i na-
wi¹zania nowych znajomoœci.
Tegoroczny „Adapciak” odby³ siê w dniach 6-12 wrze-
œnia 2006 roku w Augustowie, nad jeziorem Necko.
Uczestnicy chêtnie korzystali z boiska do siatkówki
i koszykówki, sprzêtu wodno-sportowego oraz rowe-
rów. Do ich dyspozycji pozostawa³a równie¿ œwietlica,
w której odbywa³y siê imprezy, kurs tañca, noc filmowa,
a tak¿e teoretyczna czêœæ kursu nurkowania. Wiedzê
sw¹ ka¿dy z uczestników móg³ wykorzystaæ w praktyce
i sprawdziæ siê jako p³etwonurek w najg³êbszym w Pol-
sce jeziorze Hañcza. Niew¹tpliwie ekscytuj¹cym prze-
¿yciem by³a równie¿ gra w paintball, któr¹ wszyscy mile
wspominaj¹.

STUDENCI BADAJ¥ NATURALNOŒÆ LASÓW-
PROJEKT „FINE” Z UNI EUROPEJSKIEJ

Cz³onkowie Ko³a Naukowego Studentów Ochrony Œro-
dowiska w lipcu, sierpniu i wrzeœniu 2006 roku, na zasa-
dach wolontariatu, brali udzia³ w projekcie „FINE” – fi-
nansowanym ze œrodków unijnych, którego celem jest
ocena naturalnoœci lasów przy pomocy wskaŸników
opartych na liczebnoœci i ró¿norodnoœci zespo³ów po-
spolitych gatunków ptaków.

dr Dan Wo³kowycki

Dziêki temu, ¿e obóz adaptacyjny jest projektem ZSP
organizowanym w ca³ej Polsce, mieliœmy okazjê, goœciæ
w naszym oœrodku obozowiczów z katowickich uczelni
wy¿szych i bawiæ siê z nimi na wspólnej imprezie.
Najlepszym dowodem na œwietn¹ zabawê podczas
„Adapciaka” jest du¿a iloœæ fantastycznych zdjêæ oraz
fakt, i¿ 90% uczestników tegorocznego obozu postano-
wi³o wst¹piæ w szeregi ZSP i pomóc w organizowaniu
przysz³orocznego „Adapciaka”.

„Adapciak” zosta³ uznany za najlepszy obóz adaptacyj-
ny ZSP w Polsce przez Radê Naczeln¹ w Warszawie.

Justyna K. Budukiewicz

Student IV roku Ochrony Œrodowiska Politechniki Bia-
³ostockiej Kamil Karny, podczas pobytu w ramach wy-
miany studenckiej programu Socrates-Erasmus na Uni-
wersytecie w Wolverhampton, dodatkowo podj¹³ stu-
dia na kierunku biotechnologia i ukoñczy³ je w bie¿¹-
cym roku. Biotechnologia to jeden z najtrudniejszych
kierunków studiów, a jednoczeœnie otwieraj¹cych du¿e
mo¿liwoœci w pozyskaniu pracy na ca³ym œwiecie.

dr in¿. Andrzej Butarewicz
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JAK ZDOBY£EM DYPLOM Z BIOTECHNOLOGII NA UNIWERSYTECIE W WOLVERHAMPTON?

tego uczêszcza³em na dodatkowe lekcje angielskiego, które
bardzo sobie chwali³em. By³y one sponsorowane przez
lokalny urz¹d miasta (czyli City Council), czyli praktycz-
nie nie musia³em ponosiæ ¿adnych kosztów z nimi zwi¹-
zanych, oprócz depozytu który wynosi³ 10 funtów.
O wszystkim dowiedzia³em siê w International Office.

Jak siê studiuje w Wolverhampton?
Jeœli chodzi o zaliczanie prac i egzaminy, na Uniwersyte-
cie w Wolverhampton system nauczania jest nieco inny
ni¿ w Polsce. Przede wszystkim nie ma takiego nat³oku
przedmiotów. W semestrze realizuje siê 4 lub 5 modu³y,
poza tym sporo materia³ów otrzymuje siê od wyk³adow-
ców w postaci kserówek lub linków do stron interneto-
wych albo do elektronicznych artyku³ów, które s¹ ³atwo
dostêpne, poniewa¿ Uniwersytet posiada instytucjonalne
subskrypcje do wielu naukowych czasopism on-line.
Zaliczenie przedmiotów polega³o na napisaniu pracy
semestralnej na temat zadany przez wyk³adowcê lub –
w niektórych przypadkach – mo¿na by³o wybraæ temat
samodzielnie, który zwi¹zany by³ oczywiœcie z proble-
matyk¹ przedmiotu. Prace musia³y posiadaæ po kilkana-
œcie referencji najlepiej z naukowych czasopism. Rów-
nie¿ bardzo szczególn¹ uwagê zwracano na sposób re-
ferowania informacji, gdy¿ za plagiat mo¿na by³o zostaæ
nawet wydalonym z Uniwersytetu.

Ka¿dy przedmiot
koñczy³ siê egza-
minem, który
trwa³ od 2 do 3
godzin. Niektóre
egzaminy by³y jaw-
ne (tzw. seen
exams), co polega-
³o na tym, ¿e pyta-
nia by³y ujawniane
na ostatnich zajê-
ciach. Jednak takie
pytania musia³y
byæ bardzo sta-
rannie opisane –
czasami trzeba
by³o nawet podaæ
do nich odpo-
wiednie referen-
cje. Wszyscy stu-

denci pracowali raczej indywidualnie i nie spotka³em siê
ze zjawiskiem œci¹gania. :D
Odnoœnie do oceniania prac i egzaminów, to raczej nie
byliœmy traktowani ulgowo ze wzglêdu na to, ¿e byliœmy
studentami z innych krajów. Oczywiœcie by³o mi ³atwiej
studiowaæ jako student „Socratesa”, poniewa¿ wiele obo-
wi¹zków przyby³o na kolejnym – ostatnim roku, kiedy trzeba
by³o wykonywaæ badania do projektu i pisaæ pracê.

Wyjazd na „Sokrate-
sa” jest, moim zda-
niem, wielk¹ szans¹ na
poznanie jêzyka, ludzi
ró¿nych ras i kultur,
a tak¿e pozwala spoj-
rzeæ na œwiat z trochê
innego punktu widze-
nia. W moim przypad-
ku, w Wielkiej Bryta-
nii spêdzi³em ponad
1,5 roku. Na wyjazd
zdecydowa³em siê bê-
d¹c na VII semestrze.
Pobyt na „Sokratesie”
(pó³ roku) skoñczy-

³em z pozytywnymi rezultatami, dlatego te¿ zdecydo-
wa³em siê przed³u¿yæ moj¹ edukacjê w Wielkiej Bryta-
nii o kolejny rok, ale ju¿ nie z ramienia programu wy-
miany, a jako normalny student. By³a to dla mnie wielka
szansa, poniewa¿ by³ to ostatni rok, w którym studenci
z krajów UE mogli otrzymaæ pe³n¹ refundacjê op³at za
studia (stanowi³o to oko³o 1200 funtów; obecnie prawo
siê nieco zmieni³o, jednak¿e nie zniechêci³o to nowych
studentów z Polski do rozpoczynania studiów za gra-
nic¹ nawet od pierwszego roku; teraz nowi studenci
mog¹ otrzymaæ bardzo korzystne kredyty).  A poniewa¿
mia³em doœwiadczenie z „Socratesa”, by³o mi ju¿ trochê
³atwiej podj¹æ studia normalnym tokiem, tak wiêc zo-
sta³em przyjêty na III rok studiów na kierunku biotech-
nologia. By³o to mo¿liwe dziêki temu, ¿e mój kierunek
studiów w Polsce to ochrona œrodowiska i czêœæ kredy-
tów zosta³a mi po prostu stamt¹d przepisana. Swój po-
byt na studiach w Wielkiej Brytanii zakoñczy³em oczy-
wiœcie sukcesem w postaci zdobytego dyplomu licen-
cjackiego, czyli Bachelor of Science.

Pierwsze wra¿enia, pierwsze obawy…
Moje pierwsze wra¿enia na Uniwersytecie w Wolver-
hampton by³y bardzo pozytywne. Uniwersytet jest bar-
dzo dobrze wyposa¿ony – przede wszystkim ma do-
stêp do szybkiego Internetu, a sale komputerowe s¹
otwarte do póŸna wieczorem. Dostêpna jest równie¿
ogromna biblioteka. Ka¿da sala wyk³adowa wyposa¿ona
jest w rzutniki cyfrowe, co oczywiœcie bardzo rozszerza
mo¿liwoœci, poniewa¿ wszystkie wyk³ady by³y prowa-
dzone z wykorzystaniem Power Point’a.
Jeœli chodzi o wyk³adowców, nimi równie¿ by³em pozy-
tywnie zaskoczony. Na Uniwersytecie w Wolverhamp-
ton relacje student-profesor s¹ bardzo otwarte, a wy-
k³adowcy z regu³y s¹ bardzo pomocni w razie jakichkol-
wiek problemów.
Na pocz¹tku mia³em trochê obawy o jêzyk angielski, ale
ju¿ po paru tygodniach przyzwyczai³em siê do „lokalnej”
mowy i potem by³o ju¿ coraz lepiej. Oczywiœcie oprócz

Portet Kamila z dyplomem Bachelor of Science

Uroczyste wrêczenie dyplomu ukoñczenia studiów na
Uniwersytecie w Wolverhampton
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ZDOLNE STUDENTKI POLITECHNIKI  BIA£OSTOCKIEJ
OTRZYMA£Y STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY¯SZEGO
ZA OSI¥GNIÊCIA W NAUCE I SPORCIE

26 paŸdziernika 2006 roku w trakcie obrad Senatu,
Rektor Politechniki Bia³ostockiej, prof. Joanicjusz Na-
zarko, wrêczy³ stypendia Ministra Nauki 4. zdolnym
studentkom, nagrodzonym za ponadprzeciêtnoœæ
w nauce i sporcie.

Studentki s¹ aktywne, przedsiêbiorcze i zdolne (œrednia
ocen powy¿ej 4,5). Dzia³aj¹ w ko³ach naukowych, wyg³a-
szaj¹ referaty na konferencjach naukowych w Polsce na
temat marketingu, reklamy, rynków pracy UE, wspó³cze-
snej architektury. Same tworz¹ ró¿ne inicjatywy w swo-
ich œrodowiskach studenckich lub maj¹ ponadprzeciêt-
ne osi¹gniêcia sportowe, jak np. cz³onkostwo w repre-
zentacji Polski w lekkiej atletyce lub medale na mistrzo-
stwach miêdzynarodowych i ogólnopolskich.

Kolejna pozytywna kwestia, z któr¹ nie spotka³em siê
w Polsce, by³o przygotowywanie studentów do pisania
pracy. Mieliœmy nawet oddzielny cykl wyk³adów poœwiê-
cony sposobom zbierania materia³ów, prezentacji da-
nych, czy publikacji swoich badañ. Równie¿ spory nacisk
po³o¿ony by³ na szukanie przez studentów pracy po stu-
diach. W ramach tych zajêæ mo¿na by³o spotkaæ siê
z doradc¹ uczelnianym i porozmawiaæ z nim na temat
mo¿liwoœci zwi¹zanych z przysz³¹ prac¹ czy z praktyka-
mi po skoñczeniu studiów. Czêsto prowadzone by³y rów-
nie¿ dodatkowe seminaria odnoœnie karier w ró¿nych
sektorach np. s³u¿bie zdrowia, w sektorze prywatnym
(lub np. jak za³o¿yæ w³asn¹ firmê), itp., a tak¿e inne warsz-
taty, zwi¹zane z poprawnym pisaniem CV czy odpowied-
nim zachowaniem siê podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Jak uzyskaæ Bachelor of Science?
Jeœli chodzi o zaliczenie dyplomu, odbywa siê to przez pre-
zentacjê badañ przed kolegami oraz profesorami z kate-
dry, w której pisze siê pracê, oraz indywidualne zaliczenie
z recenzentem pracy, który zadaje pytania z ni¹ zwi¹zane.
Atmosfera nie jest bynajmniej stresuj¹ca.
Odnoœnie ceremonii wrêczenia dyplomu, muszê przy-
znaæ, ¿e by³o to dla mnie ogromne prze¿ycie. Oprawa
ceremonii by³a naprawdê buduj¹ca i dawa³a poczucie
dumy z zakoñczenia studiów. Samo wrêczenie dyplo-
mów odby³o siê w teatrze w centrum miasta, ka¿dy by³
ubrany w specjalny strój, który niesamowicie podkre-
œla³ podnios³oœæ uroczystoœci. Ceremoniê poprzedza³a
procesja profesorów, nastêpnie wszyscy zajmowali od-
powiednie miejsca, potem by³y wyg³aszane pochwalne
przemowy oraz nastêpowa³o to, co najwa¿niejsze – czyli
uroczyste wrêczenie dyplomów. By³o to naprawdê nie-
samowite prze¿ycie – jedyne w swoim rodzaju.
Swój pobyt w Wolverhampton oceniam bardzo pozy-
tywnie, pozna³em tam wielu miêdzynarodowych przyja-
ció³, z którymi nadal utrzymujê kontakt. Mia³em rów-

nie¿ okazje trochê pozwiedzaæ. Kilka wycieczek w se-
mestrze by³o organizowanych do ró¿nych miejsc w Wiel-
kiej Brytanii (np. Oxford, Cambridge, Liverpool itp.) Od-
wiedzi³em miêdzy innymi Waliê, Szkocjê oraz kilka cie-
kawych miejsc w Anglii.
Gdybym mia³ wybieraæ, bez wahania powtórzy³bym swoj¹
decyzjê wyjazdu z programu „Socrates”. Dlatego te¿
gor¹co zachêcam wszystkich studentów, by skorzystaæ
z mo¿liwoœci, jakie daje uczestnictwo w tym programie.

Kamil Karny
student Wydzia³u Budownictwa

i In¿ynierii Œrodowiska PB

Studentki PB ze stypendiami otrzymanymi od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Fot. T. Trochimczuk



39

 ¯ycie Politechniki 
 paŸdziernik 2006

Spraw
y studenckie

Studentki Politechniki Bia³ostockiej zosta³y wyró¿nione
stypendiami za osi¹gniêcia w nauce i za wybitne osi¹-
gniêcia sportowe. Stypendystki znalaz³y siê wœród kilku-
set nagrodzonych studentów z innych polskich uczelni.
Minister Nauki przyzna³ 709 stypendiów za osi¹gniêcia
w nauce (spoœród 1453. wniosków) i 75 stypendiów za
wybitne osi¹gniêcia sportowe (spoœród 117. wniosków).
Stypendium jest przyznawane na ca³y rok akademicki
2006/2007, tj. na okres 10 miesiêcy (od 1 paŸdziernika
2006 roku) i jego miesiêczna kwota wynosi 1300 z³.

Sylwetki uzdolnionych stypendystek:
Beata Go³aszewska –  V rok studiów zarz¹dzania i marke-

tingu, œrednia ocen: 4,81
– bardzo aktywna w Studenckim Kole Naukowym Marketin-

gu na Wydziale Zarz¹dzania;
– ma doœwiadczenie w sponsoringu przy organizacji Ogólno-

polskiej Konferencji Kó³ Naukowych (maj 2006);
– pomaga³a w organizacji IV Tygodnia Nauk Humanistycznych,

organizowa³a dzieñ poœwiêcony marketingowi (maj 2005);
– organizowa³a wyjazdy studentów do Warszawy

na „Dni Kariery” organizowane przez AIESEC;
– wyg³osi³a referaty zwi¹zane z ekonomi¹, rynkami pracy

i swobodnym przep³ywem pracowników, rozwojem zrów-
nowa¿onym w Europie Œrodkowej i Wschodniej

– laureatka w konkursie panelu ekonomiczno-prawnym pod-
czas Ogólnopolskiej Konferencji Kó³ Naukowych (maj 2005);

– laureatka podlaskiej edycji III konkursu „Twoja wizja roz-
woju przedsiêbiorczoœci” (maj 2005).

Katarzyna Stachera –  V rok studiów zarz¹dzania i marke-
tingu, œrednia ocen: 4,73

– bardzo aktywna w Studenckim Kole Naukowym Marketin-
gu na Wydziale Zarz¹dzania PB (jest liderem ko³a)

– organizowa³a Ogólnopolsk¹ Konferencjê Kó³ Naukowych
na Politechnice Bia³ostockiej, zajmowa³a siê sponsoringiem 
(maj 2006);

– organizowa³a Studencki Festiwal Reklam „Reklamki 2004”
(2004);

– wyg³asza³a referaty na konferencjach naukowych nt.: odpo-
wiedzialnego biznesu, przedsiêbiorczoœci polskich firm
w Unii Europejskiej, ekonomicznej efektywnoœci w trans-
porcie, reklamie outdoorowej

Anna Wolska – V rok studiów architektury i urbanistyki, œred-
nia ocen: 4,57

– aktywna w Studenckim Kole Naukowym „Forma”;
– jednoczeœnie studiuje drugi kierunek – budownictwo na Po-

litechnice Bia³ostockiej, jest na III roku studiów stacjonar-
nych, tam równie¿ ma wysok¹ œredni¹ ocen;

– zajê³a II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie dla Studen-
tów Architektury „Thermae Novo 2006”;

– zajê³a II miejsce w Miêdzynarodowym Konkursie na zago-
spodarowanie fragmentu szko³y dla dzieci g³uchoniemych
w Miñsku;

– odby³a praktyki u konserwatora zabytków w Siedlcach;
– bra³a udzia³ w konferencjach naukowych: „Architektura

i Edukacja”, „Mieszkanie XXI wieku”.

Magdalena Siemion – V rok studiów, zarz¹dzania i marketingu
Najwa¿niejsze osi¹gniêcia sportowe:
– z³oty medal w biegu na 100 m, 200 m i 4x100 m na Akade-

mickich Mistrzostwach Polski w 2005 roku;
– br¹zowy medal w biegu na 200 m na Miêdzynarodowych

Akademickich Mistrzostwach Polski w 2006 roku;
– 2 z³ote medale i 1 srebrny na Mistrzostwach Polski Szkó³

Wy¿szych (Poznañ 2003);
– srebrny medal w sztafecie 4x100 m podczas M³odzie¿o-

wych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce (Bydgoszcz
2003);

– jest cz³onkini¹ kadry narodowej w biegach sprinterskich,
bierze udzia³ w zgrupowaniach kadry polskich sprinterek
w kraju i za granic¹;

– by³a w reprezentacji Polski na Mistrzostwach Œwiata w Lek-
kiej Atletyce w Helsinkach (2005) w sztafecie 4x100 m.

dr Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz

MAGDALENA SIEMION
Moj¹ przygodê ze sportem,
a konkretnie z bieganiem roz-
poczê³am 10 lat temu, bêd¹c
jeszcze w podstawówce. Na po-
cz¹tku by³ to tylko udzia³ w szkol-
nych zawodach i treningi raz
w tygodniu. Nie wiedzieæ cze-
mu, moje pierwsze kroki w spo-
rcie nie by³y zbyt ³atwe. Niezbyt

chêtnie uczêszcza³am na zajêcia i po kilku miesi¹cach
trenowania myœla³am, ¿e zrezygnujê. Jednak po namo-
wach rodziców i nauczyciela ze szko³y, postanowi³am
nadal je kontynuowaæ. Teraz jednak na pewno tego nie
¿a³ujê...
Po ukoñczeniu szko³y podstawowej, rozpoczê³am edu-
kacjê w liceum ekonomicznym, a dok³adniej w Szkole
Mistrzostwa Sportowego, która mieœci siê w Dojlidach.
Wówczas rozpoczê³am te¿ wspó³pracê z moim obec-
nym trenerem – Piotrem Or³owskim oraz regularne tre-
ningi szeœæ razy w tygodniu. Zaczê³y siê wyjazdy na obo-
zy sportowe i profesjonalne zawody. Nie powiem,

PORTRETY STYPENDYSTEK

¿e by³o ³atwo, ale mój pierwszy najwiêkszy sukces, jakim
by³o zdobycie srebrnego medalu na Halowych Mistrzo-
stwach Polski Juniorów w biegu na 60m, uwieñczy³ mój
wysi³ek. Wtedy tak naprawdê zrozumia³am, ¿e to, co robiê
ma ogromny sens... Jednak nie cieszy³am siê d³ugo suk-
cesem, poniewa¿ niespodziewanie zdarzy³a mi siê kon-
tuzja, która niestety nie by³a zbyt ³atwa do wyleczenia.
Na rok wyeliminowa³a mnie ze œwiatka sportowego
i wtedy myœla³am, ¿e to ju¿ koniec... A jednak wszystko
potoczy³o siê dobrze i znów mog³am wznowiæ treningi.
Dziêki temu kilkakrotnie uda³o mi siê stawaæ na po-
dium na mistrzostwach Polski. W miêdzyczasie równie¿
mój macierzysty klub „Podlasie Bia³ystok” zwyciê¿a³ w
klasyfikacji klubowej, co umo¿liwia³o nam start w pu-
charach Europy. Dwukrotnie bra³am udzia³ w tego typu
imprezach. W S³owenii zdoby³am br¹zowy medal w bie-
gu na 100m i w Moskwie, gdzie po raz pierwszy us³ysza-
³am Mazurka D¹browskiego granego sportowcom-zwy-
ciêzcom, zdobywaj¹c z³oty medal w biegu na 100m.
Po ukoñczeniu liceum rozpoczê³am naukê na Politech-
nice Bia³ostockiej. I tu, dziêki przychylnoœci prowadz¹-
cych, nadal udawa³o mi siê kontynuowaæ treningi i wy-
jazdy, których by³o coraz wiêcej, gdy¿ ju¿ wtedy by³am
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BEATA GO£ASZEWSKA
Jestem studentk¹ V roku Zarz¹-
dzania i Marketingu na Wydzia-
le Zarz¹dzania PB. W tym roku
otrzyma³am Stypendium Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wy-
¿szego za osi¹gniêcia w nauce.
Czuje siê w ten sposób wyró¿-
niona i doceniona. A oto czym
sobie na to zas³u¿y³am (bo sko-
ro Pan Minister przyzna³ mi sty-

pendium, to mam nadziejê, ¿e siê nie pomyli³ :).
Po pierwszym roku studiów, zadowolona z dobrych
wyników w nauce, lecz niespe³niona i dodatkowo zmo-
tywowana przez kole¿anki o podobnych odczuciach,
wst¹pi³am do Studenckiego Kola Naukowego Marketin-
gu. I tak siê zaczê³a przygoda, która wiod³a poprzez or-
ganizacjê wyjazdów do Warszawy na „Dni Kariery”, or-
ganizacjê Studenckiego Przegl¹du Reklam „Reklamki
2004”, pomoc Wydzia³owi Historyczno-Socjologiczne-
mu UwB w organizacji IV Tygodnia Nauk Humanistycz-
nych, a¿ po wspó³organizacjê Ogólnopolskiej Konferen-
cji Kó³ Naukowych. W miêdzyczasie zosta³am cz³onkiem
zarz¹du Ko³a. Ponadto uczestniczy³am w konferencjach
naukowych, wyg³aszaj¹c referaty. Próbowa³am te¿ si³
w konkursach np. „Twoja Wizja Rozwoju Przedsiêbior-
czoœci” (którego zosta³am laureatk¹) oraz odby³am prak-
tyki. Na czwartym roku studiów wst¹pi³am do miêdzy-
narodowej organizacji studenckiej AIESEC.
Proste? Mo¿e nie nazwa³abym tego w ten sposób. Trze-
ba by³o poœwiêciæ trochê czasu i energii.  Ale by³o war-
to. Satysfakcja jest ogromna, gdy zrealizuje siê kolejny
cel, pokona kolejn¹ barierê. Trudno jednak by³oby coœ

demickim 2005/06, a tak¿e otrzyma³am presti¿owe mi-
nisterialne stypendium za wyniki w nauce za ten rok. Jak
dot¹d, za ka¿dy semestr otrzymywa³am te¿ stypendium
naukowe.
Mimo m³odego wieku, mam za sob¹ doœæ bogat¹ prak-
tykê zawodow¹ (m.in. w Konserwatorium Zabytków
w Siedlcach oraz w biurze projektowym „Bulak Pro-
jekt” w Siedlcach). Wiele moich projektów ju¿ doczeka-
³o siê realizacji, co sprawi³o mi du¿o radoœci i stanowi³o
motywacjê do dalszej pracy.
Je¿eli chodzi o moje pozaprofesjonalne zainteresowa-
nia, moj¹ pasj¹ jest muzyka i taniec. Ukoñczy³am szko³ê
muzyczn¹ I stopnia w klasie fortepianu, ponadto przez
2 lata uczêszcza³am do Podlaskiego Zespo³u Szkó³ Arty-
stycznych, gdzie zdobywa³am wiedzê w zakresie rysun-
ku, historii sztuki i pedagogiki. Interesujê siê równie¿
filmem, fotografi¹, podró¿ami i komputerami.
Moim najwiêkszym marzeniem na przysz³oœæ jest za³o-
¿enie presti¿owego, w³asnego biura projektowego i stwo-
rzenie symbolu architektonicznego w Polsce, znanego
na ca³ym œwiecie jak np. opera w Sydney J. Utzona.

Anna Wolska

w kadrze Polski. Wyjazdy krajowe i zagraniczne unie-
mo¿liwia³y mi obecnoœæ na zajêciach nawet przez kilka
tygodni, ale dziêki wyrozumia³oœci profesorów, udawa³o
mi siê wszystko nadrabiaæ. Bêd¹c studentk¹ mia³am pra-
wo startu w Akademickich Mistrzostwach Polski, gdzie
kilkakrotnie stawa³am na podium, godnie reprezentuj¹c
nasz¹ Uczelniê. W 2003 roku bra³am udzia³ w M³odzie-
¿owych Mistrzostwach Europy, które odby³y siê w Byd-
goszczy i tam razem z kole¿ankami zdoby³yœmy medal
w biegu rozstawnym 4x100m.
Dziœ jestem ju¿ studentk¹ V roku Wydzia³u Zarz¹dzania.
Jestem bardzo szczêœliwa, gdy¿ moja praca magisterska
w pewnym stopniu równie¿ bêdzie zwi¹zana ze spor-
tem... I, jak widaæ, nie ¿a³ujê tego, ¿e kilka lat temu uda³o
siê moim rodzicom namówiæ mnie na trenowanie:)))

Magdalena Siemion

ANNA WOLSKA
Mam 23 lata, jestem studentk¹
V roku architektury i III roku
budownictwa Politechniki Bia-
³ostockiej. Architektura zawsze
by³a moj¹ pasj¹, w zwi¹zku
z czym wybór kierunku stu-
diów by³ dla mnie czymœ natu-
ralnym i oczywistym. Twórcze
kszta³towanie otoczenia przy-

nosi ogromn¹ satysfakcjê i daje mo¿liwoœæ zaspokajania
ambicji artystycznych. Uprawianie zawodu architekta
oznacza jednoczeœnie koniecznoœæ opanowania ogrom-
nej specjalistycznej wiedzy, w dodatku wiedzy bardzo
ró¿norodnej. Budownictwo traktujê jako rozszerzenie
i pog³êbienie mojego „priorytetowego” kierunku. Po-
zwala to na uzyskanie pe³niejszego spojrzenia na wiele
zagadnieñ architektonicznych, w szczególnoœci dotycz¹-
cych procesu inwestycyjnego, a tak¿e problemów kon-
strukcyjnych, które czêsto stoj¹ w sprzecznoœci ze zbyt
„œmia³ymi” wizjami artystycznymi. Istnieje te¿ odwrot-
na zale¿noœæ: w studiowaniu budownictwa bardzo po-
maga mi to, czego nauczy³am siê na architekturze
(np. wyobraŸnia przestrzenna). Obydwa kierunki zatem
doskonale siê uzupe³niaj¹. Kieruj¹c siê potrzeb¹ jak naj-
bardziej wszechstronnego rozwoju, ukoñczy³am wiele
ró¿norodnych kursów np. kurs informatyczny Photo-
shop, jak równie¿ kursy jêzykowe (angielski, niemiecki).
Lubiê podejmowaæ nowe trudne wyzwania i zdobywaæ
nowe doœwiadczenia. St¹d udzia³ w konkursach dla stu-
dentów architektury. I tu, mogê siê nieco pochwaliæ: za-
jê³am II miejsce w konkursie „Thermae Novo 2006”
(konkurs dotyczy³ projektu wspó³czesnych term) oraz
II miejsce w miêdzynarodowym konkursie dotycz¹cym
zagospodarowania fragmentu wnêtrza szko³y z interna-
tem dla dzieci g³uchoniemych w Miñsku.
Z ogromn¹ satysfakcj¹ mogê dodaæ, ¿e moje wysi³ki zo-
sta³y ju¿ docenione w postaci nagród i stypendiów.
W szczególnoœci zosta³am laureatk¹ konkursu na naj-
lepszego studenta Politechniki Bia³ostockiej w roku aka-



41

 ¯ycie Politechniki 
 paŸdziernik 2006

Spraw
y studenckie

PRAKTYKI STUDENCKIE
JAK TERMINOWA£AM W DHL – WSPOMNIENIA STUDENTKI INFORMATYKI PB

Jestem studentk¹ IV roku informatyki na Politechnice
Bia³ostockiej. Podczas minionego lata odbywa³am prak-
tykê w DHL Express (Poland) Sp. z o.o. w dziale IT.
Od zawsze chcia³am odbyæ praktykê w miêdzynarodo-
wym koncernie. DHL, jako jeden z nielicznych, oferowa³
praktyki dla osób po trzecim roku studiów. Sam proces
rekrutacji przebiega³ szybko i sprawnie. Jeszcze przed
rozpoczêciem praktyki, firma da³a siê poznaæ z jak naj-
lepszej strony: koledzy z dzia³u pomogli mi w znalezie-
niu mieszkania w Warszawie.

KATARZYNA STACHERA

Nazywam siê Katarzyna Sta-
chera. W³aœnie rozpoczê³am
V rok studiów na kierunku Za-
rz¹dzanie i Marketing na Poli-
technice Bia³ostockiej. Przed
kilku dniami dowiedzia³am siê,
¿e przyznano mi Stypendium
Ministra Nauki za osi¹gniêcia
w nauce. Jestem niezmiernie

uradowana i wdziêczna, ¿e doceniono moje zaanga¿o-
wanie i pracê. Poza spe³nianiem zwyk³ego obowi¹zku
studenta, jakim jest oczywiœcie nauka, staram siê rów-
nie¿ – w miarê moich mo¿liwoœci – anga¿owaæ siê
w inne przedsiêwziêcia.
Ju¿ na drugim roku studiów zaczê³am odczuwaæ potrzebê
robienia czegoœ wiêcej ni¿ tylko chodzenie na æwiczenia
i wyk³ady. Wraz z moimi kilkoma kole¿ankami, postano-
wi³yœmy przy³¹czyæ siê do Studenckiego Ko³a Nauko-
wego Marketingu. Szybko przejê³yœmy inicjatywê i zor-

zdzia³aæ bez wsparcia innych ludzi o podobnych warto-
œciach, przyjació³. Bo mimo „pracy”, znalaz³am czas tak-
¿e na przyjaŸñ, mi³oœæ, hobby i rozrywkê.  A skoro mi siê
uda³o, to ka¿demu mo¿e siê udaæ. Trzeba tylko chcieæ. :)

Beata Go³aszewska

ganizowa³yœmy Studencki Festiwal Reklam „Reklamki
2005”. Po tym pierwszym sukcesie, zaczê³yœmy podej-
mowaæ kolejne wyzwania. W drugim roku uczestnictwa
w Kole, zosta³am wybrana do Zarz¹du Ko³a, a od ponad
roku pe³niê funkcjê jego Prezesa. W poprzednim roku
akademickim bardzo du¿o wysi³ku w³o¿y³am w o¿ywie-
nie naszej ma³ej organizacji. Z inicjatywy Ko³a na Wy-
dziale Zarz¹dzania utworzono ogólnodostêpne stano-
wisko z pod³¹czeniem do Internetu. Wspó³organizowa-
liœmy równie¿ Ogólnopolsk¹ Konferencjê Kó³ Nauko-
wych. Ponadto wyg³asza³am równie¿ referaty na konfe-
rencjach naukowych oraz bra³am udzia³ w konkursach
np. „Twoja Wizja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci” (zosta-
³am jego laureatka, uzyskuj¹c V miejsce). Mimo, i¿ praca
po zajêciach zajmuje du¿o czasu, to daje mi ogromn¹
satysfakcjê, czujê ¿e siê rozwijam. Dziêki temu poznajê
swoje mocne i s³abe strony. Nawet jeœli coœ nie wyjdzie,
nie przejmujê siê tym, gdy¿ uwa¿am, ¿e studia s¹ czasem
na naukê i pope³nianie b³êdów.
Boli mnie fakt, i¿ tak niewielu studentów ma ochotê an-
ga¿owaæ siê w coœ poza zajêciami. Dlatego zachêcam
wszystkich do aktywnoœci, niekoniecznie w SKNM-ie.
Naprawdê warto. Zyskuje siê wiêcej ni¿ siê daje. I to wcale
nieprawda, ¿e tak siê we wszystko anga¿uj¹c nie mam
czasu na przyjemnoœci. Tak, jak normalni ludzie :) chodzê
na dodatkowe lekcje angielskiego, poskakaæ na aerobiku,
na dyskoteki i do kina. Wystarczy wiêc tylko chcieæ.

Katarzyna Stachera

Praktyka trwa³a dwa i pó³ miesi¹ca. Powszechnie uwa¿a
siê, ¿e najwa¿niejsze jest pierwsze wra¿enie. Moje o DHL
by³o zdecydowanie pozytywne. Szkolenie wstêpne, wy-
jaœniaj¹ce strukturê firmy, pomog³o mi w odnalezieniu
siê w nowym œrodowisku. Kluczowa by³a tak¿e pomoc
wspó³pracowników. Pomimo tego, ¿e by³am prakty-
kantk¹, mia³am takie same zadania do wykonania jak
ka¿dy pracownik w firmie. Mia³am te¿ mo¿liwoœæ uczest-
niczyæ w jednym z projektów realizowanych przez fir-
mê. Wiedzia³am wiêc, ¿e jego realizacja i powodzenie
zale¿y tak¿e ode mnie.
Moje g³ówne zadania zwi¹zane by³y z kierunkiem, jaki
studiujê, a nale¿a³o do nich: zbieranie wymagañ do maj¹-
cej powstaæ aplikacji, tworzenie aplikacji, uczestnictwo
w spotkaniach projektowych, kontakt z klientem oraz
wspó³pracuj¹cymi przy projekcie firmami zewnêtrzny-
mi. Okaza³o siê jednak, ¿e umiejêtnoœci te to dopiero
po³owa sukcesu. Z pomoc¹ w poruszaniu siê w œrodo-
wisku projektowym przysz³o mi doœwiadczenie zdoby-
te w organizacji AIESEC. Jestem cz³onkiem Komitetu Lo-
kalnego AIESEC Bia³ystok – globalnej organizacji studenc-
kiej, która pozwala na rozwijanie swoich umiejêtnoœci,
a tak¿e umo¿liwia zdobycie doœwiadczenia miêdzynaro-
dowego. Dla mnie to tak¿e jeden z etapów mojego roz-
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woju zawodowego. Sta³y kontakt z partnerami, praca w
projektach, zarz¹dzanie zespo³em – to elementy, bez
których dzia³alnoœæ w AIESEC jest niemo¿liwa. Na pod-
stawie doœwiadczenia wakacyjnego, bez wahania mogê
powiedzieæ, ¿e to w³aœnie dziêki tym „miêkkim” umie-
jêtnoœciom, zosta³a mi zaoferowana propozycja pracy w
DHL. Zdecydowa³am jednak, ¿e po praktyce, œwietnym
doœwiadczeniem bêdzie wyjazd na „Socratesa”. W tej
chwili studiujê w Portugalii.

Przede mn¹ jeszcze wiele decyzji, tak¿e tych dotycz¹-
cych przysz³ej pracy. Niew¹tpliwie jednak, doœwiadcze-
nie zdobyte w firmie DHL i organizacji AIESEC pomog³y
mi na sprecyzowanie tego, co tak naprawdê jest dla mnie
wa¿ne. Bez wahania mogê poleciæ DHL Express (Po-
land) Sp. z o.o. jako miejsce na praktykê letni¹, a AIESEC
jako organizacjê, w której mo¿na zdobyæ doœwiadcze-
nie w pracy w miêdzynarodowym œrodowisku, z ludŸmi
z 94 krajów œwiata.

Kamila Bogdan
studentaka IV roku informatyki

KONSULTACJE SPO£ECZNE
31 sierpnia 2006
W Urzêdzie Marsza³kowskim w Bia³ymstoku odby³a siê
konferencja dotycz¹ca konsultacji spo³ecznych projektu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013. Udzia³ w konferencji wziêli
mgr Micha³ Karpowicz (kierownik Biura ds. Wspó³pracy,
Promocji i Rozwoju) oraz mgr Mariusz Gorustowicz (Fun-
dacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Bia³ostockiej).

TARGI PRACY
25 wrzeœnia 2006
Politechnika Bia³ostocka uczestniczy³a w Ogólnopolskich
Targach Edukacji i Pracy, zorganizowanych przez Cen-
trum Edukacji i Pracy M³odzie¿y Podlaskiej Wojewódz-
kiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Bia³ym-
stoku. Has³em spotkania by³o: „M³odzie¿ – Praca – Per-
spektywy”. Targi zosta³y zorganizowane w Zespole Szkó³
Handlowo-Ekonomicznych w Bia³ymstoku przy wspó³-
pracy z Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Bia³ymstoku.
G³ównym celem targów pracy by³a pomoc m³odzie¿y
w przygotowaniu siê do efektywnego budowania w³a-
snej drogi edukacyjnej i zawodowej.

PROMOCJA I WSPÓ£PRACA PB
Na stoisku Politechniki Bia³ostockiej przedstawiciele
Pionu Prorektora ds. Promocji i Wspó³pracy PB (Re-
daktor Naczelny Radia Akadera – mgr in¿. Krzysztof
Po³ubiñski i pracownik Biura Karier – mgr in¿. Mariusz
Lenartowicz) prezentowali uczniom szkó³ œrednich kie-
runki kszta³cenia na PB, ogólne zasady rekrutacji oraz
mo¿liwoœci na rynku pracy po ukoñczeniu naszej Uczelni.

SPOTKANIE Z NIEMIECK¥ DELEGACJ¥
SZKÓ£ WY¯SZYCH (AMB)
10 paŸdziernika 2006
Przedstawiciele Politechniki Bia³ostockiej wziêli udzia³
w organizowanym przez Akademiê Medyczn¹ w Bia³ym-
stoku oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
RP, spotkaniu reprezentantów uczelni wy¿szych Bia³e-
gostoku z niemieck¹ delegacj¹ z Deutsche Forschungs-
gemeinschaft, Bundesministerium fur Bildung und For-
schung i DAAD. Spotkanie to mia³o na celu promocjê
polskich oœrodków akademickich wœród osób z Deut-
sche Forschungsgemeinschaft, tworz¹cych programy ko-
operacji z Polsk¹. Chodzi³o tak¿e o wzmocnienie wspó³-
pracy polsko-niemieckiej poprzez wymianê informacji
o programach wspieraj¹cych wspó³pracê bilateraln¹
i miêdzynarodow¹ obu pañstw.

Targi pracy 25.09.2006 Fot. M. Lenartowicz Spotkanie przedstawicieli uczelni wy¿szych z delegacj¹ niemieck¹ Fot. J. Siderska
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Nagrody, w
yró¿nienia

WYDZIA£ ARCHITEKTURY
Nagroda i wyró¿nienia Marsza³ka Województwa
Podlaskiego:
Nagroda
Praca dyplomowa pt.: „Katakumby Monastyru Zwiasto-
wania Matki Bo¿ej w Supraœlu”
Autor – mgr in¿. arch. Ma³gorzata Sosnowska
Promotor – dr in¿. arch. Jerzy Uœcinowicz

Wyró¿nienie
Praca dyplomowa pt.: „Oœrodek kompleksowej rehabi-
litacji konnej w Kisielnicy”
Autor – mgr in¿. arch. Anna Zaremba
Promotor – dr in¿. arch. Danuta Korolczuk

Wyró¿nienie
Praca dyplomowa pt.: „Regionalny Oœrodek Sztuki Kra-
wieckiej w Hajnówce”
Autor – mgr in¿. arch. Joanna Grygoruk
Promotor – dr in¿. arch. Danuta Korolczuk

Wyró¿nienia Prezydenta Miasta:
Praca dyplomowa pt.: "Projekt siedziby Podlaskiego To-
warzystwa Zachêty Sztuk Piêknych przy ul. Artyleryj-
skiej w Bia³ymstoku"

NAGRODY, WYRÓ¯NIENIA

Budynek Laboratorium Angstroma, szwedzkiego fizyka i astronoma Fot. J. Siderska

Uniwersytet w Uppsala - najstarszy uniwersytet w Skandynawii (1477 r.) Fot. J. Siderska

SIEÆ UCZELNI KRAJÓW NADBA£TYCKICH,
MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA W UPPSALA (SZWECJA)
19-20 paŸdziernika 2006

Prorektor ds. Promocji i Wspó³pracy – prof. Piotr Radzi-
szewski wzi¹³ udzia³ w Konferencji Rektorów Uczelni
z regionu Morza Ba³tyckiego w Uppsali (Szwecja). G³ów-
nym celem konferencji by³o rozszerzenie wspó³pracy po-
miêdzy Uczelniami pañstw basenu Morza Ba³tyckiego.
W 1991 roku Uniwersytet w Uppsali utworzy³ tzw. Pro-
gram Ba³tycki, który jest sieci¹ zrzeszaj¹c¹ nauczycieli,
naukowców i studentów z krajów nadba³tyckich. W ci¹-
gu 15. lat funkcjonowania, do programu zarejestrowa³o
siê ponad 80 000 studentów.

Obecnie, w ramach tej wspó³pracy, organizowanych jest
15 kursów, w takich m.in. dziedzinach, jak: Œrodowisko
Morza Ba³tyckiego, Zarz¹dzanie Œrodowiskiem, Zrów-
nowa¿ony Rozwój Regionu, Zarz¹dzanie Gospodark¹
Wodn¹, Rozwój Spo³eczeñstwa Zrównowa¿onego, In-
frastruktura. W konferencji wziê³o udzia³ 160 osób z 90.
uniwersytetów z 12. krajów.
Koordynatorem Programu Ba³tyckiego w Polsce jest Po-
litechnika £ódzka.

mgr Julia Siderska

Autor - mgr in¿. arch. Joanna Œledziewska
Promotor - dr in¿. arch. Adam Jakimowicz

Praca dyplomowa pt.: „Centrum Edukacji przez Sztukê“
Autor – mgr in¿. arch. Monika Jarmoc
Promotor – dr in¿. arch. Jerzy Uœcinowicz

Praca dyplomowa pt.: „Projekt zespo³u mieszkaniowo-
us³ugowego TORUS przy ul. Mazowieckiej“
Autor – mgr in¿. arch. Agnieszka Minta
Promotor – dr in¿. arch. Gra¿yna D¹browska-Milewska

Nagrody (równorzêdne) SARP o. Bia³ystok
„Nowa myœl w architekturze”

Praca dyplomowa pt.: „STACJA TEATR. Adaptacja hali
poprzemys³owej w Lublinie na przestrzeñ teatraln¹“
Autor – mgr in¿. arch. Magdalena D³ugosz
Promotor – dr in¿. arch. Jerzy Uœcinowicz

Praca dyplomowa pt.: „Centrum Edukacji przez Sztukê“
Autor – mgr in¿. arch. Monika Jarmoc
Promotor – dr in¿. arch. Jerzy Uœcinowicz
Praca dyplomowa pt.: „SKATE PARK – centrum spor-
tów ekstremalnych“
Autor – mgr in¿. arch. Jakub Lewkowicz
Promotor – dr in¿. arch. Gra¿yna D¹browska-Milewska

dr arch. Bartosz Czarnecki
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WYDZIA£ INFORMATYKI
“The Sixth International Conference on Intelligent Sys-
tems and Applications (ISDA’ 06)” ,October 16th to 19th,
2006 in Jinan, China.
Jedna z 3 nagrod za najlepszy referat:
Tytul: A View-Based Toeplitz-Matrix-Supported System
for Word Recognition without Segmentation
Autorzy: Marek Tabedzki and Khalid Saeed

dr Zenon Sosnowski

WYDZIA£ MECHANICZNY
G³ówna nagroda za najlepszy projekt innowa-
cyjny w finale konkursu we Francji
Dr in¿. Jolanta Pauk z Katedry Automatyki i Robotyki
Wydzia³u Mechanicznego PB zosta³a finalistk¹ „Europe-
an Young Entrepreneurs Awards 2006” – konkursu na
najlepszy projekt innowacyjny, organizowanego przez Ko-
misjê Europejsk¹, uczelnie zagraniczne i EFMD – Euro-
pejska Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci.
Zaproponowany przez dr in¿. Jolantê Pauk projekt do-
tyczy nowych rozwi¹zañ w diagnostyce medycznej. Jest
to narzêdzie wspomagaj¹ce decyzje lekarzy i fizjotera-
peutów w biomechanice chodu cz³owieka. System dia-
gnostyczny stworzony przez Jolantê Pauk zosta³ opraco-
wany z myœl¹ o osobach z dysfunkcjami koñczyn dolnych.

Spoœród ponad 300. innowacyjnych projektów zg³oszo-
nych do konkursu, wybrano 25, a finalistów zaproszono
do udzia³u w 11. Forum Innowacji, które odby³o siê
w dniach 18-19 paŸdziernika 2006 roku w Reims (Fran-
cja). Komisarz Europejski ds. Nauki i Badañ Janez Po-
toènik pogratulowa³ finalistom wspania³ych pomys³ów
i innowacyjnych rozwi¹zañ.

W Forum Innowacji wziê³o udzia³ 3700 osób, w tym
249 wystawców z 27. krajów œwiata (m.in. z Austrii, Bel-
gii, Brazylii, Bu³garii, Kanady, Kolumbii, Czech, Danii, Nie-
miec, Grecji, Wêgier, Irlandii, W³och, Maroko, Holandii,
Rumunii, Rosji, S³owacji, S³owenii, Hiszpanii, Tajwanu,
Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych) .

dr Jolanta Pauk

SPORT NA POLITECHNICE
MIÊDZYNARODOWE SEMINARIUM JUJITSU
16-19.09.2006 r.

W dniach 16-19 wrzeœnia 2006 r. w Sali Sportów Walki
Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Bia³ostockiej
odby³o siê Miêdzynarodowe Seminarium Jujitsu. Zosta³o
ono zorganizowane przez trenera Zbigniewa Struka z Bia-
³ostockiego Oœrodka Japoñskich Sztuk Walki „Shobukai”.
Zajêcia prowadzili Terry Wingrove (posiadacz stopnia 9 dan
jujitsu) oraz Allan Ruddock (6 dan aikido). Terry Wingrove
jest dyrektorem technicznym International Jujitsu Federa-
tion. Ta sztuka walki (jujitsu) by³a dawniej praktykowana

m.in. przez twórcê judo – profesora Jigoro Kano. To w³a-
œnie techniki ze szkó³ jujitsu (g³ównie Kito – Ryu i Tenjin
Shinyo – Ryu) stanowi¹ trzon póŸniejszego repertuaru tech-
nicznego w judo. Allan Ruddock jest jedn¹ z niewielu osób,
która nauki aikido pobiera³a bezpoœrednio u twórcy tej
sztuki – Morihei Ueshiba.
Terry Wingrove (ur. w 1941 r.) ju¿ w wieku 9. lat rozpocz¹³
treningi judo, a nastêpnie, pod okiem znanych mistrzów,
æwiczy³ jujitsu, karate i aikido. W 1965 roku uda³ siê do
Japonii, gdzie mieszka³
przez 20 lat. Tam mia³
okazjê uczestniczenia
m.in. w treningach
Morihei Ueshiba (aiki-
do), Masatoshi Nakay-
ama (karate shoto-
kan), Hironori Otsu-
ka (karate Wado-
Ryu). Ogromne wra-
¿enie na Wingrove
wywar³ pokaz jujitsu
wed³ug systemu naj-
starszej formy jujitsu
– yawara, przeprowa-
dzony przez Kinbei
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Sport na Politechnice
Sato. Po czterech latach, dopiero po osobistym poparciu
udzielonym przez innego mistrza – Ryozo Fujiwara, Win-
grove rozpocz¹³ treningi tej sztuki walki. To w³aœnie techni-
ki yawara by³y g³ównym tematem seminarium prowadzo-
nego w dojo (jap. „sala æwiczeñ, miejsce doskonalenia siê”)
Politechniki Bia³ostockiej. Terry Wingrove prezentowa³
g³ównie techniki polegaj¹ce na szybkim obezw³adnieniu na-
pastnika, b¹dŸ wielu napastników poprzez uciski lub ude-
rzenia we wra¿liwe miejsca organizmu cz³owieka (kyusho).
Pokazy technik by³y imponuj¹ce. 65-letni Anglik radzi³ sobie
bez najmniejszego trudu z o wiele od niego m³odszymi
i silniejszymi uczestnikami seminarium, których obala³ na matê
w u³amku sekundy. Pod wp³ywem bólu, wywo³anym uciskiem
okreœlonych punktów uke (jap. „osoba na której wykonuje
siê technikê b¹dŸ æwiczenie”), „napastnicy” zachowywali siê
jak osoby pozbawione w³adzy nad w³asnym cia³em. Najlep-
szym sposobem na poznanie skutecznoœci technik yawara
by³o „oddanie siê” w rêce mistrza Wingrove, co zawsze przy-
nosi³o taki sam efekt – grymas bólu i rezygnacji na twarzy.

Zajêcia prowadzone przez Allana Ruddock’a natomiast
oparte by³y o techniki aikido, sk³adaj¹ce siê g³ównie
z rzutów i dŸwigni na ma³e stawy (nadgarstki i ³okcie) oraz
uników. Ruddock jest równie¿ osob¹ o ogromnym doœwiad-
czeniu w sztukach walki. W przesz³oœci, przez d³ugi czas
trenowa³ judo i karate, lecz w póŸniejszym okresie ca³ko-
wicie poœwiêci³ siê aikido.
Seminarium, zorganizowane w Sali Sportów Walki Politech-
niki Bia³ostockiej, uznaæ mo¿na za bardzo owocne. W sta-
¿u wziê³o bowiem udzia³ oko³o 80 uczestników – adeptów
ró¿nych sztuk i sportów walki: jujitsu, aikido, judo, karate,
sambo, brazylijskiego jujitsu, kung fu i innych. Przedstawi-
cielem Politechniki Bia³ostockiej by³ trener sekcji judo KU
AZS – Piotr Klimowicz. Wielu uczestników po raz pierw-
szy spotka³o siê z prezentowanymi technikami, a sami mi-
strzowie byli pod ogromnym wra¿eniem organizacyjnym
imprezy. Byli oni zachwyceni Sal¹ Sportów Walki PB twier-
dz¹c, ¿e w przysz³oœci pragnêliby jeszcze wróciæ do tego
miejsca.

mgr Piotr Klimowicz

LEKCJA PI£KI NO¯NEJ
12 paŸdziernika 2006 roku na boisku PB zosta³ rozegra-
ny mecz cz³onków sekcji pi³ki no¿nej KU AZS PB: I rok
studiów (nowo wstêpuj¹cy) przeciwko reprezentacji
Uczelni. Wynik meczu to 3:2 dla reprezentacji – widaæ

CENTRALNA INAUGURACJA SPORTOWEGO
ROKU AKADEMICKIGO 2006/2007,
WROC£AW
W dniach 20-22 paŸdziernika 2006 roku we Wroc³awiu
odby³a siê Centralna Inauguracja Sportowego Roku Aka-
demickiego, po³¹czona z IV Sejmikiem Akademickiej
Kultury Fizycznej. Politechnikê Bia³ostock¹ podczas tej
uroczystoœci reprezentowali: Kierownik SWFiS – mgr
Henryk Dunaj i mgr Andrzej Kukliñski.
Uroczystoœæ uœwietni³a obecnoœæ przewodnicz¹cego
Miêdzynarodowej Federacji Sportu Studenckiego (FISU)
George’a E. Kiliana oraz sekretarza generalnego tej or-
ganizacji – R. Company’ego.
Centralna Inauguracja Sportowego Roku Akademickie-
go obejmowa³a wyk³ady, które dotyczy³y rysu historycz-
nego zmagañ sportowych studentów w skali œwiatowej
i europejskiej oraz udzia³u Polaków w tych zawodach.
Trzeba przy tym dodaæ, ¿e jedyny reprezentant Politech-
niki Bia³ostockiej, student III roku Wydzia³u Mechanicz-
nego – Tomasz Wróblewski, startowa³ w Uniwersjadzie
Zimowej (Œwiatowych Igrzyskach Studentów) w Tury-
nie w 2005 roku w dyscyplinie short-trak. W sztafecie
reprezentacji Polski na dystansie 5000m zaj¹³ V miejsce.
Jest to znacz¹ce osi¹gniêcie zwa¿ywszy na to, ¿e Uni-
wersjada sta³a siê drug¹ co do wielkoœci imprez¹ spor-
tow¹ po Igrzyskach Olimpijskich.
W ramach uroczystoœci odby³a siê równie¿ ceremonia
podsumowania XXII Mistrzostw Polski Szkó³ Wy¿szych
(lata 2004-2006) we wszystkich rozegranych dyscypli-
nach sportu ³¹cznie. W klasyfikacji Wy¿szych Szkó³ Tech-
nicznych, spoœród 22. sklasyfikowanych uczelni, Politech-
nika Bia³ostocka zajmuje dobr¹ 10. pozycjê. W klasyfika-
cji generalnej, obejmuj¹cej wszystkie typy uczelni, wœród
219 sklasyfikowanych, Politechnika Bia³ostocka plasuje
siê na 47. pozycji.
Rewolucyjn¹ nowoœci¹ kolejnej XXIV Edycji Mistrzostw
Polski Szkó³ Wy¿szych jest to, ¿e dotychczasowy 2-letni
cykl rozgrywek zosta³ przekszta³cony w jednoroczny. Sta-
wia to przed Uczelni¹ wielkie wyzwania organizacyjne,
a w szczególnoœci oznacza wysokie koszty finansowe.
Nale¿y przy tym nadmieniæ, ¿e KU AZS PB podj¹³ siê
organizacji Mistrzostw Polski Szkó³ Wy¿szych w judo
mê¿czyzn – strefa B (czêœæ wschodnia Polski). Nasza
oferta znalaz³a uznanie i Zarz¹d G³ówny AZS powierzy³
nam organizacjê tych zawodów. Odbêd¹ siê one w mar-
cu 2007 roku.

mgr Andrzej Kukliñski

wiêc, ¿e gra miêdzy dru¿ynami nierównymi sta¿em by³a
niezwykle wyrównana. Strzelcy bramek to: Czarnowski
Emil (2), Juszczyñski Tomasz (1) – dla reprezentacji oraz
Gryszkiewicz Edward (2) – dla studentów I roku. War-
to przy tym dodaæ, ¿e mecze w obrêbie sekcji pi³ki no¿-
nej KU AZS PB rozgrywane s¹ od 11 lat i ciesz¹ siê du-
¿ym zainteresowaniem i zaanga¿owaniem uczestników.

mgr Henryk Dunaj
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MEDIA O POLITECHNICE

Przyznanie kategorii jednostkom naukowym przez Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, w tym dru-
giej kategorii Wydzia³om PB (Zarz¹dzania, Budownic-
twa, Informatyki, Mechaniczny), „Kategorie uznania”,
Gazeta Wyborcza, 1.09.2006 r., „Politechnika gór¹”, Ku-
rier Poranny”, 1.09.2006 r.

ZapowiedŸ wprowadzenia legitymacji elektronicznych
i wypowiedŸ rzecznika prasowego PB nt. ich zalet, „Legi-
tymacje z chipem”, Gazeta Wyborcza, 23-24.09.2006 r.,
„Plastik zamiast papieru”, Kurier Poranny, 3.10.2006 r.

O przysz³oœci hali PB i wspó³pracy miasta z uczelni¹
przy jej budowie, „Miasto chce ziemi”, Kurier Poranny,
26.09.2006 r.

Komentarz prof. Tadeusza Pop³awskiego z Wydzia³u Za-
rz¹dzania nt. migracji m³odych ludzi za granicê, „Migra-
cja jest jak na³óg”, Kurier Poranny, 23.09.2006

O kilkunastu studentach z Bia³orusi rozpoczynaj¹cych
studia na PB i UwB, objêtych programem rz¹dowym
im. K. Kalinowskiego, relegowanych z uczelni za pogl¹-
dy polityczne, „Wybrali Bia³ystok , bo blisko domu”, Ku-
rier Poranny, 23.09.2006 r.

O zwolennikach mieszkania na stancji i w akademiku
oraz oferta uczelni dotycz¹ca wynajêcia pokojów
w akademikach PB, „Na stancjê czy do akademika?”,
Kurier Poranny, 26.09.2006 r.

Nowoœci na Politechnice, czyli, co czeka studentów
I roku (np. bezp³atne zajêcia wyrównawcze z matema-
tyki i fizyki), „Elektroniczny student”, Gazeta Wspó³-
czesna, 27.09.2006 r.

O nowych warunkach podpisywania umów uczelni ze
studentami, „Studenci zyskali swoje prawa”, Gazeta Wy-
borcza, 25.09.2006 r., „Umowy bêd¹ na pewno”, Gaze-
ta Wspó³czesna, 4.10.2006 r.

 Relacja z inauguracji roku akademickiego na PB, „Du¿o
nowoœci na dobry pocz¹tek”, Gazeta Wyborcza,
6.10.2006 r., „Politechnika rozpoczê³a rok”, 6.10.2006 r.

Informacje o duszpasterstwie akademickim w Bia³ym-
stoku i formach zaanga¿owania studentów (wolonta-
riat, scholie, spotkania modlitewne, konwersatoria),
„Warto siê spotkaæ”, Gazeta Wyborcza, 7-8.10.2006 r.

Miejsca warte polecenia studentom Bia³egostoku, „Potu-
pajka po studencku”, Gazeta Wyborcza, 6-12.10.2006 r.

Oferta Politechniki dot. kursów dla maturzystów, „Na-
uka grupowa lub solo”, Gazeta Wyborcza, 11.10.2006 r.

ZapowiedŸ planów na nowy rok akademicki na PB, „Po-
litechnika ruszy³a”, Gazeta Wspó³czesna, 11.10.2006 r.

O zaanga¿owaniu bia³ostockich studentów w politykê
i startowaniu w wyborach samorz¹dowych na liœcie Plat-
formy Obywatelskiej, „Studencka pi¹tka”, Gazeta Wy-
borcza, 13.10.2006 r.

O poparciu dla Tadeusza Truskolaskiego udzielonym
przez studentów bia³ostockich uczelni, „M³odzi ju¿ wy-
brali”, Kurier Poranny 13. 10. 2006 r.

Sylwetki studentek PB, stypendystek Ministra Nauki, „M¹-
dre i wysportowane”, Kurier Poranny, 17.10.2006 r.

Informacja o zdobyciu przez Wydzia³ Elektryczny PB II
kategorii przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego, Gazeta Wspó³czesna. 18.10.2006 r.

Zaproszenie na wystawê do Galerii Arsena³ pt. „Bia³y-
stok fabryczny – wizje rewitalizacji zespo³ów pofabrycz-
nych” autorstwa studentów Wydzia³u Architektury PB,
Kurier Poranny, 20.10.2006 r., 25.10.2006 r.

ZapowiedŸ ciekawej wystawy prac dyplomowych stu-
dentów Wydzia³u Architektury Pt. „Bia³ystok fabrycz-
ny” i panelu dyskusyjnego nt. potrzeby rewitalizacji sta-
rych budynków fabrycznych w mieœcie, „Czy Becker
by³y zadowolony?”, Gazeta Wyborcza, 26.10.2006 r.

O czterech stypendystkach Ministra Nauki, uzdolnio-
nych w nauce i sporcie, „Stypendia dla zdolnych”, Ku-
rier Poranny, 27.10.2006 r.

Dyskusja o pomys³ach studentów Wydzia³u Architek-
tury na zagospodarowanie terenów pofabrycznych
w Bia³ymstoku i trendzie na rewitalizacjê starych fa-
bryk w Polsce, „Czy powróci Manchester Pó³nocy?”,
Gazeta Wyborcza, 30.10.2006 r., „Drugie ¿ycie fabry-
ki”, Kurier Poranny, 28.10.2006 r.

Wyniki prawyborów prezydenckich przygotowanych
przez studenckich bia³ostockich uczelni, „Studenci jak
zwykle”, Kurier Poranny, 28.10.2006 r.

O tym, jak uczelnia u³atwia ¿ycie swoim studentom, wy-
daj¹c poradnik dla studentów pierwszego roku PB roz-
dawanego na Uczelni i dostêpnego na stronie interne-
towej, „¯eby pierwszak siê nie zgubi³”, Gazeta Wybor-
cza 30.10.2006 r., Gazeta Wspó³czesna, 25.10.2006 r.

Spekulacje radnego Janusza Kochana nt. organizacji
w Bia³ymstoku Mistrzostw Europy w siatkówce kobiet
w 2009 r. i rozpoczêcia budowy hali PB, „Bêdzie hala –
bêd¹ mistrzostwa”, Kurier Poranny, 25.10.2006 r.

Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Rzecznik Prasowy PB








