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Spis treœci
Odwaga, aktywnoœæ, sukcesy…

W tym numerze „¯ycia Politechniki” mo¿emy prze-
czytaæ o nowej mo¿liwoœci stoj¹cej przed studenta-
mi naszej Uczelni, czyli studiowaniu w Danii na kie-
runkach technicznych i mened¿erskich. Podpisanie
umowy z Uniwersytetem Vitus Bering Denmark uela-
stycznia formê studiowania i otwiera drzwi zagra-
nicznej uczelni tym, którzy nie boj¹ siê wyzwañ
i bardzo dobrze znaj¹ jêzyk angielski. Najwa¿niejszym
atutem przysz³ej wspó³pracy jest to, ¿e studenci mog¹
otrzymaæ dwa dyplomy, polski i duñski.

O tym, ¿e warto wyjechaæ na studia za granicê i zdo-
byæ tam szlify w jêzyku, nauce i ¿yciowym doœwiad-
czeniu pisze studentka informatyki. Jak widaæ, miê-
dzynarodowy charakter studiów jest dostêpny i dla
ambitnych, i dla odwa¿nych.

Warta podkreœlenia jest aktywnoœæ Studenckich Kó³
Naukowych. Studenci Politechniki organizuj¹ przed-
siêwziêcia na terenie uczelni, takie jak np. IT Acade-
mic Day, przeznaczone dla pasjonatów nowoczesnych
technologii (informatycy). S¹ te¿ aktywni poza uczel-
ni¹, m.in. dyskutuj¹c o polityce i biernoœci wyborczej
studentów w Debacie oxfordzkiej (politolodzy). Bior¹
udzia³ w wydarzeniach w skali kraju, np. w konkursie
CNC Solutions na projektowanie komputerowe, zaj-
muj¹c miejsca w pierwszej dziesi¹tce finalistów (me-
chanicy), projektuj¹ te¿ meble dla niepe³nosprawnych
dzieci (architekci), w ramach Koalicji Miast debatuj¹
o przysz³oœci Bojar i ul. M³ynowej, rozpoznawalnych
miejsc Bia³egostoku (architekci).

Pracownicy naszej Uczelni zdobywaj¹ nagrody w licz-
nych konkursach w kraju i za granic¹. Cieszymy siê
razem z nimi, bo ich sukces jest te¿ sukcesem Poli-
techniki. Takich i innych osobistych sukcesów na
Nowy Rok 2007 ¿yczê wszystkim czytelnikom „¯ycia
Politechniki”.

Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Rzecznik Prasowy PB
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Z ¯YCIA UCZELNI

Œwiêto Politechniki Bia³ostockiej, 30 listopada 2006 r.
Uroczyste przeniesienie popiersia prof. Tadeusza Be³dowskiego
Uroczysty Senat PB
Obchody Œwiêta Politechniki odby³y siê 30 listopada
2006 r. (samo Œwiêto przypada na 1 grudnia). Najwa¿-
niejszym wydarzeniem tego dnia by³o przeniesienie po-
piersia prof. Tadeusza Be³dowskiego z Sali Senatu PB
na specjalnie wyeksponowane miejsce na Wydziale Elek-
trycznym.

demickiego w latach 80. Prof. Be³dowskiego wspominali
równie¿ prof. Adam Skorek, absolwent Wydzia³u Elek-
trycznego, który przyjecha³ z Kanady, gdzie pracuje na-
ukowo oraz prof. Tadeusz Kaczorek, wieloletni wspó³-
pracownik.
Po przemówieniach okolicznoœciowych, wszyscy zgro-
madzeni goœcie przeszli do Auli Du¿ej, gdzie rozpoczê³o
siê uroczyste posiedzenie Senatu PB. Na wstêpie g³os
zabrali prezydenci Bia³egostoku: Ryszard Tur (pe³ni¹cy
wówczas jeszcze tê funkcjê) i Tadeusz Truskolaski (nowo
wybrany w wyborach w listopadzie 2006 r., jeszcze przed
zaprzysiê¿eniem). Wojewoda Podlaski, Jan Dobrzyñski,
wrêczy³ odznaczenia pañstwowe kilkunastu pracowni-
kom naszej Uczelni.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê w holu Wydzia³u Elektrycz-
nego. S³owo wstêpne wyg³osi³ JM Rektor PB prof. Joani-
cjusz Nazarko, w którym podkreœli³ nieprzeciêtne osi¹-
gniêcia i du¿¹ charyzmê pierwszego Rektora PB, bardzo
zaanga¿owanego w rozbudowê uczelni i miasteczka aka-

Wa¿nym wydarzeniem by³o podjêcie przez Senat uchwa-
³y dotycz¹cej zgody na wspó³pracê z duñsk¹ uczelni¹,
Uniwersytetem Vitus Bering Denmark i rozpoczêcia tzw.
programu podwójnego dyplomowania. Otworzenie siê
na ten program jest wa¿nym wydarzeniem w ¿uciu
Uczelni i studentów. To prze³om pozwalaj¹cy na elastycz-
ne studiowanie, wejœcie Politechniki w miêdzynarodo-
wy system kszta³cenia i danie mo¿liwoœci uzyskania
dwóch dyplomów, polskiego i duñskiego studentom obu
uczelni (o wspó³pracy z Dani¹ – w artykule w dalszych
czêœciach numeru ̄ P). Na zakoñczenie Senatorom oraz
przedstawicielom w³adz miejskich i samorz¹dowych
wykonano pami¹tkowe zdjêcie.

dr  Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz

Dziekani Wydzia³ów PB i chórzystkiChóru PB Fot. A. Gierejkiewicz-Wróbel

Przemówienie Prezydenta Miasta Bia³egostoku Tadeusza Truskolaskiego
Fot. A. Gierejkiewicz-Wróbel

Prof. Adam Skorek wspomina prof. Tadeusza Be³dowskiego
Fot. T. Trochimczuk
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Z ¿ycia Uczelni
S³owo o prof. Tadeuszu Be³dowskim,
pierwszym Rektorze Politechniki Bia³ostockiej (1974-1981)

do dyskusji o misji szko³y wy¿szej. Wierzy³ w powo³anie,
które posiada nauka, mia³ du¿y szacunek do wiedzy. Czu³,
¿e uczelnia jest miejscem aktywnoœci spo³ecznoœci lo-
kalnej, ¿e rozbudza w ludziach chêæ do podejmowania
ró¿nych wyzwañ w imiê nauki.

Prof. Be³dowski specjalizowa³ siê w elektroenergetyce,
dziedzinie, która bardzo szybko sta³a siê wiod¹c¹ ga-
³êzi¹ przemys³u w latach 80. i 90. Interesowa³ siê roz-
wojem przemys³u w Bia³ymstoku, doprowadzi³ m.in.
do powstania Fabryki Produkcji Telewizorów „Biazet”.
Za jego kadencji wybudowano tak¿e campus akademic-
ki. Jego sylwetkê oraz zaanga¿owanie na rzecz Uczelni
z kronikarsk¹ dok³adnoœci¹ i umiejêtn¹ analiz¹ opisa³a
Magdalena NiedŸwiedzka w ksi¹¿ce pt. „Rektor swojej
uczelni”, któr¹ Pañstwu serdecznie polecam.

Prof. Be³dowski znany by³ ze swej pracowitoœci i ujmuj¹-
cej osobowoœci. Niezwykle anga¿owa³ siê w swoj¹ pra-
cê. By³ wizjonerem w dobrym tego s³owa znaczeniu. Po-
trafi³ przekszta³ciæ w czyn ka¿de marzenie o rozwoju
Uczelni. Mia³ ambitne plany i wizjê Uczelni nowocze-
snej, stawiaj¹cej na jakoœæ kszta³cenia i rozwój kadry na-
ukowej. Do Bia³egostoku próbowa³ przenieœæ ducha
szko³y wy¿szej, jaki panowa³ na Politechnice Warszaw-
skiej. Czêsto deklarowa³, ¿e Politechnika Bia³ostocka po-
winna byæ uczelni¹ konkurencyjn¹ i atrakcyjn¹, chcia³,
by sta³a siê jedn¹ z najlepiej rozwijaj¹cych siê szkó³ in¿y-
nierskich w kraju.

Mam nadziejê, ¿e dzisiejszy dzieñ i wspomnienia o prof.
Tadeuszu Be³dowskim przypomn¹ nam o tradycji Uczelni,
przywo³aj¹ ponownie pytanie o jej misjê, a tak¿e zain-
spiruj¹ do twórczego dzia³ania i nie zmarnowania tego,
o czym marzy³, do czego d¹¿y³ pierwszy – przez wielu
niezapomniany i szanowany – pierwszy Rektor Politech-
niki Bia³ostockiej.

prof. zw. dr hab. in¿. Joanicjusz Nazarko

Szanowni Pañstwo,

Spotykamy siê tu, w Dniu Œwiêta Politechniki, niemal
dok³adnie 7 lat po tym, jak popiersie prof. Tadeusza Be³-
dowskiego zosta³o ods³oniête w Sali Senatu naszej Uczel-
ni. By³o to 1 grudnia 1999 r., ponad rok po jego œmierci.

Nie ma chyba wœród nas nikogo, kto nie wiedzia³by, kim
by³ prof. Tadeusz Be³dowski. Politechnika Bia³ostocka
zawdziêcza mu bardzo wiele. Ludzie, którzy go znali mog¹
potwierdziæ, jak bardzo Uczelnia zyska³a dziêki jego
entuzjazmowi, którym zara¿a³ innych. Prof. Tadeusz
Be³dowski by³ przy tym, jak Politechnika powstawa³a.
Pomaga³ jej siê rozwin¹æ i dojrzeæ do pe³nienia eduka-
cyjnej misji, najpierw jako Rektor Wy¿szej Szko³y In¿y-
nierskiej w 1971 r., potem jako Rektor Politechniki Bia-
³ostockiej w latach 1974-1981. PóŸniej, jako Wicemini-
ster Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki w latach
1982-1987, nieraz wspiera³ nasz¹ Uczelniê.

Prof. dr hab. in¿. Tadeusz Be³dowski

Prof.  Tadesz Be³dowski wierzy³ w rolê wykszta³cenia,
które pozwala zmieniaæ rzeczywistoœæ. Wiedzia³, ¿e wy-
kszta³cenie daje awans spo³eczny. By³ przekonany o tym,
¿e kadry in¿ynierskie bêd¹ fundamentem w rozwoju go-
spodarki w regionie. Chcia³, aby absolwenci Politechniki
Bia³ostockiej stawali siê kadr¹ zasilaj¹c¹ zak³ady pracy
i przedsiêbiorstwa w Bia³ymstoku i by motywowali pra-
cowników tych¿e zak³adów do podejmowania specjali-
stycznego kszta³cenia.

Jako pierwszy, i – jak na tamte czasy – w sposób odwa¿-
ny i zupe³nie pionierski, dyskutowa³ i prowokowa³

Dlaczego obchodzimy Œwiêto Politechniki?

Œwiêto Politechniki Bia³ostockiej przypada na 1 grudnia. Zo-
sta³o ono ustanowione uchwa³¹ Senatu PB IX kadencji w dniu
4 lutego 1999 r. z okazji 50-lecia Politechniki Bia³ostockiej.
Wybrano ten dzieñ ze wzglêdu na to, ¿e 1 grudnia 1949 r.
Ministerstwo Oœwiaty powo³a³o Prywatn¹ Wieczorow¹ Szko³ê
In¿yniersk¹ Naczelnej Organizacji Technicznej w Bia³ymsto-
ku. Szko³a ta, po licznych przekszta³ceniach: od 1951 r. jako
Wieczorowa Szko³a In¿ynierska, a od 1964 r. jako Wy¿sza
Szko³a In¿ynierska, w 1974 r. otrzyma³a  nazwê Politechni-
ka Bia³ostocka.
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Podwójne dyplomy – polski i duñski
dla studentów Politechniki
Wizyta Rektora PB prof. Joanicjusza Nazarko
na Uniwersytecie Vitus Bering Denmark w Horsens
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Rektor PB prof. Joanicjusz Nazarko, w imieniu Politechniki Bia³ostockiej, zawar³ umowê o podwójnym dyplo-
mowaniu z Uniwersytetem Vitus Bering Denmark. Umowa ta, podpisana 11 grudnia 2006 r., umo¿liwia stu-
dentom obu uczelni, po spe³nieniu okreœlonych kryteriów, otrzymanie dwóch dyplomów, polskiego – Politech-
niki Bia³ostockiej oraz duñskiego – University College Vitus Bering Denmark. Umowa o podwójnym dyplomo-
waniu wydaje siê byæ dla studentów Politechniki doskona³¹ szans¹ na zdobycie dobrego wykszta³cenia, które,
dziêki dwóm dyplomom, mo¿e zostaæ docenione na rynku pracy Unii Europejskiej.

Wspó³praca polsko-duñska
Na Uniwersytecie VBD Rektora Politechniki Bia³ostoc-
kiej prof. Joanicjusza Nazarko przywitali: Rektor VBD prof.
Konstantin Lassithiotakis, Prorektor prof. Jan Uwe Wolff
oraz Prorektor Per Guldbaek Larsen. Na spotkaniu z w³a-
dzami Uniwersytetu Rektor PB mia³ mo¿liwoœæ przedys-
kutowania szczegó³ów dotycz¹cych wspó³pracy pomiê-
dzy uczelniami. Celem wspó³pracy jest m. in. wspólne pro-
wadzenie badañ, projektów, publikowanie rezultatów
wspólnych badañ naukowych i organizacja konferencji
naukowych. Prowadzona bêdzie te¿ wymiana studentów
i kadry naukowej oraz podjête zostan¹ dzia³ania w zakre-
sie wsparcia transferu technologii, myœli ekonomicznej oraz
rozwoju biznesu. Szczególn¹ uwagê podczas spotkania
poœwiêcono programowi podwójnego dyplomowania.

Technology and Management), Lise Hjerrild (Internatio-
nal Coordinator, Faculty of Technology and Management)
oraz Peterem Aalykke (Registrar/Head of International
Relations, Faculty of Technology and Management), któ-
rzy przedstawili, jak program podwójnego dyplomowa-
nia dzia³a w praktyce.

Warunki zdobycia
podwójnego dyplomu
Warunkiem uprawniaj¹cym do ubiegania siê o podwójny
dyplom, jest studiowanie w uczelni przyjmuj¹cej przynaj-
mniej przez trzy semestry i uzyskanie minimum
90 punktów ECTS, w tym 30 ECTS za odbycie praktyki
zawodowej. W trzecim semestrze student jest zobowi¹za-
ny do przygotowania pracy dyplomowej. Praktyka zawo-
dowa musi byæ zrealizowana przed przyst¹pieniem do przy-
gotowania pracy dyplomowej. Praktyka zawodowa oraz
praca dyplomowa mog¹ byæ zrealizowane w kraju wysy³a-
j¹cym, po uzyskaniu zgody uczelni wydaj¹cej drugi dyplom.
Uniwersytet VBD oferuje studentom PB kszta³cenie
na nastêpuj¹cych kierunkach: Civil Engineering, Archi-
tectural Technology, IT Engineering, Mechanical Engine-
ering, Global Business Engineering, Value Chain Manage-
ment (International Logistics), Marketing Economy.

Zalety studiowania w Danii
Poza podwójnym dyplomem, niew¹tpliw¹ korzyœci¹ dla
studentów jest mo¿liwoœæ studiowania w miêdzynaro-
dowym otoczeniu. W ka¿dym semestrze na Uniwersy-
tecie Vitus Bering studiuje oko³o 500 studentów z ca³e-
go œwiata, m.in.: z Francji, Hiszpanii, Anglii, Stanów Zjed-
noczonych, Australii. Umo¿liwia to wymianê doœwiad-
czeñ, poznanie ró¿nych kultur oraz stanowi doskona³¹
okazjê do nauki jêzyków obcych. Uniwersytet oferuje
programy w ca³oœci prowadzone w jêzyku angielskim.
Studenci z zagranicy mog¹ te¿ uczêszczaæ na bezp³atny
kurs jêzyka duñskiego, który stwarza mo¿liwoœæ inte-
gracji z innymi studentami. Na uwagê zas³uguje równie¿
fakt, ¿e studenci przebywaj¹cy na Uniwersytecie VBD
maj¹ ca³odobowy dostêp do pomieszczeñ, w których
w ci¹gu dnia maj¹ zajêcia. Ponadto studenci przybywaj¹-

Rektor z³o¿y³ równie¿ wizytê na wydziale, na którym
s¹ prowadzone kierunki zbli¿one do polskiej architek-
tury oraz budownictwa. W spotkaniu wziêli te¿ udzia³:
Gunnar Eriksen (Head of Department, Faculty of Buil-
ding Technology and Construction Management) oraz
Erik Toft (Deputy Head of Department, Architect
m. a. a., Faculty of Building Technology and Construction
Management) oraz przebywaj¹cy tam, w ramach pro-
gramu Socrates, studenci Wydzia³u Architektury PB.
Rektor prof. Joanicjusz Nazarko spotka³ siê równie¿
z koordynatorami wymiany miêdzynarodowej: Helle Ne-
imann Olesen (International Coordinator, Faculty of

Rektorzy podpisuj¹ umowê o podwójnym dyplomowaniu Fot. K. KuŸmicz
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Z ¿ycia Uczelni
cy do Danii w ci¹gu 6 tygodni zostaj¹ objêci duñskim
ubezpieczeniem zdrowotnym.

Informacje praktyczne
dla studentów zainteresowanych wyjazdem

na studia do Danii
1) Programem podwójnego dyplomowania mog¹ byæ objêci stu-

denci, którzy uzyskali minimum 60 punktów ECTS (Euro-
pejski System Transferu Punktów Zaliczeniowych) w uczelni wy-
sy³aj¹cej, np. w PB.

2) Warunkiem uprawniaj¹cym do ubiegania siê o duñski dyplom
jest studiowanie w uczelni przyjmuj¹cej przynajmniej przez
trzy semestry i uzyskanie minimum 90 punktów ECTS,
w tym 30 ECTS za odbycie praktyki zawodowej. W trzecim
semestrze student jest zobowi¹zany do przygotowania pra-
cy dyplomowej. £¹cznie, w obu uczelniach, student powinien
zdobyæ minimum 210 punktów ECTS.

3) Student w Danii bêdzie uczestniczy³ w zajêciach prowadzo-
nych w jêzyku angielskim.

4) Nie obowi¹zuj¹ ¿adne czesne za studia. Student bêdzie mu-
sia³ jedynie ponieœæ koszty za:  zakwaterowanie (zorganizo-
wane przez uczelniê w Danii), przejazd, wydatki zwi¹zane
z codziennym ¿yciem, ksi¹¿ki i inne materia³y do nauki.

5) Formularze aplikacyjne na semestr pierwszy roku akade-
mickiego musz¹ byæ przekazane uczelni w Danii do koñca
kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna
siê ten semestr. Uczelnia przyjmuj¹ca na swoim terenie pro-
wadzi program adaptacyjny, przybli¿aj¹cy kulturê danego kraju.

6) Po odbyciu kszta³cenia, studenci mog¹ otrzymaæ tytu³
„Bachelor of Science” (odpowiednik licencjatu).

7) System studiowania w Danii ró¿ni siê od polskiego. Stu-
denci pracuj¹ w zespo³ach projektowych, badaj¹c okreœlony
problem, co pomaga w æwiczeniu umiejêtnoœci pracy w gru-
pie – typowej dla zachodnich przedsiêbiorstw. Studenci maj¹
te¿ mniej formalne relacje z naukowcami. Wyk³adowcy ³¹cz¹
teoriê i praktykê podczas wspó³pracy nad projektem bêd¹-
cym czêœci¹ procesu dydaktycznego. Studenci pracuj¹ w ma-
³ych zespo³ach, maj¹ dostêp do laboratoriów; w ramach sta¿y
realizuj¹ projekty naukowo-badawcze w przedsiêbiorstwach.

8) Przygotowania do programu na PB – obie uczelnie maj¹
uzgodniæ listê przedmiotów do wyboru, dostêpnych dla stu-
dentów objêtych programem podwójnego dyplomowania,
listy przedmiotów, które musz¹ zostaæ zaliczone w uczelni
wysy³aj¹cej jeszcze przed rozpoczêciem studiów w uczelni
przyjmuj¹cej oraz dokonaæ porównania obowi¹zuj¹cych
w uczelniach skal ocen. W marcu 2007 r. Politechnikê od-
wiedz¹ przedstawiciele uniwersytetu z Danii i spotkaj¹ siê
z Dziekanami Wydzia³ów.

9) Wiêcej informacji o duñskiej uczelni: http://vitusbering.com/

10) Koordynatorem programu na Politechnice Bia³ostockiej jest
dr Marta Kosior-Kazberuk Prodziekan ds. studenckich i dy-
daktyki WBiIŒ.

 oprac. dr  Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz

Podpisana umowa o podwójnym dyplomowaniu okreœla
ogólne ramy funkcjonowania samego programu. Nastêp-
nym krokiem jest opracowanie programów wykonaw-
czych dla poszczególnych kierunków studiów. Obie uczel-
nie maj¹ uzgodniæ listê przedmiotów do wyboru, dostêp-
nych dla studentów objêtych programem podwójnego
dyplomowania, listê przedmiotów, które musz¹ zostaæ
zaliczone w uczelni wysy³aj¹cej jeszcze przed rozpoczê-
ciem studiów w uczelni przyjmuj¹cej oraz dokonaæ po-
równania obowi¹zuj¹cych w obu uczelniach skal ocen.
Na Politechnice Bia³ostockiej prowadzone s¹ przygoto-
wania merytoryczne i organizacyjne do wdro¿enia pro-
gramu podwójnego dyplomowania.

Jak siê studiuje w Danii?
W trakcie spotkania Rektor prof. Joanicjusz Nazarko
rozmawia³ z przebywaj¹cymi tam studentami z Polski
na temat warunków studiowania na Uniwersytecie VBD.
Studenci podkreœlali praktyczny charakter programów
studiów, dobrze przygotowuj¹cy ich do przysz³ego za-
wodu. Studenci w trakcie studiów opracowuj¹ projekt,
który, w miarê postêpu jego realizacji, jest nadzorowany
i konsultowany przez specjalistów z ró¿nych dziedzin.

Rektor PB, prof. Joanicjusz Nazarko rozmawia o wspó³pracy z przedstawicielami duñ-
skiej uczelni Fot. K. KuŸmicz

niu jêzykiem angielskim. Studenci zapowiedzieli, ¿e bêd¹
czyniæ starania, aby przed³u¿yæ swój pobyt na duñskim
uniwersytecie.
Uniwersytet znajduje siê w szeœædziesiêciotysiêcznym
mieœcie Horsens po³o¿onym w Jutlandii, na malowni-
czym wschodnim wybrze¿u. W mieœcie corocznie
w sierpniu odbywa siê œredniowieczny festiwal, który przy-
ci¹ga mnóstwo goœci. Horsens s³ynie z organizowania
koncertów gwiazd œwiatowej s³awy. Wystêpowali tam
m. in.: Robbie Williams, Paul McCartney, Elton John, Tom
Jones, David Bowie, Bob Dylan oraz Rolling Stones.

mgr  Katarzyna KuŸmicz

Wnêtrze budynku Uniwersytetu VBD Fot. K. KuŸmicz

Studentów cieszy³ równie¿ fakt, ¿e mog¹ ³¹czyæ studia
z prac¹ zarobkow¹. Zajêcia na Uniwersytecie VBD od-
bywaj¹ siê bowiem w godzinach 8-15. Studenci podkre-
œlali równie¿ otwartoœæ i ¿yczliwoœæ wyk³adowców oraz
mo¿liwoœæ poczynienia znacznych postêpów we w³ada-
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Rada Polskich In¿ynierów w Ameryce Pó³nocnej
chce wspó³pracowaæ z Politechnik¹ Bia³ostock¹
Absolwent naszej Uczelni – Janusz Zastocki od kilkunastu lat integruje œrodowisko in¿ynierów w Nowym
Jorku. Przyznaje siê do korzeni, jakie go wi¹¿¹ z Bia³ymstokiem i Uczelni¹, któr¹ skoñczy³ prawie 30 lat temu.
Jest otwarty na zacieœnienie polsko-amerykañskich kontaktów naukowych.

Do Stanów Zjednoczonych przyjecha³ w paŸdzierniku
1980 r. Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ jako programista
obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Nastêpnie
pracowa³ jako in¿ynier projektant systemów i mechani-
zmów mechanicznych przy u¿yciu programów CAD
w firmach mechanicznych w Nowym Jorku. Pracowa³
w SONY Corporation, gdzie uczestniczy³ w realizacji
najnowoczeœniejszej produkcji elementów komputero-
wych (chips) w zastosowaniu do systemów HUMS, s³u-
¿¹cych do kontroli parametrów operacyjnych samolo-
tów i helikopterów.

Swoje zawodowe doœwiadcze-
nia, jako specjalista w zastoso-
waniu komputerowych metod
projektowych, wykorzystuje
prowadz¹c cykle kursów kom-
puterowych dla polskich in¿y-
nierów, pomagaj¹c im w uzy-
skaniu atrakcyjnych na rynku
pracy kwalifikacji, jednoczeœnie
u³atwiaj¹c nowo przyby³ym
z Polski uzyskanie pracy zgod-
nie z posiadanym wy¿szym
wykszta³ceniem technicznym.
Od roku 1984 mgr in¿. Janusz
Zastocki aktywnie dzia³a
w stowarzyszeniu „Polonia
Technica”, Organizacji In¿ynie-
rów i Techników Polskich
w USA. Obecnie jest preze-
sem Rady Polskich In¿ynierów
w Ameryce Pó³nocnej (zosta³
nim wybrany podczas Zjazdu
Polonijnych i Polskich In¿ynie-
rów w Niagara Falls, Ontario).

W uznaniu wybitnych zas³ug wniesionych dla rozwoju
Polonii i krzewienia polskoœci w USA, mgr in¿. Janusz
Zastocki zosta³ odznaczony przez Prezydenta RP w roku
1999 Krzy¿em Kawalerskim Orderu Zas³ugi Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Swoj¹ dzia³alnoœci¹ publicystyczn¹
i odczytow¹ od lat integruje œrodowisko in¿ynierów
i techników, aktywnie uczestnicz¹c w ¿yciu spo³eczno-
kulturalnym Polonii nowojorskiej. By³ te¿ wydawc¹ ofi-
cjalnego Biuletynu „Polonia Technica”, wydawanego cy-
klicznie pisma o charakterze informacyjno-kulturalnym.

dr  Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz

Informacja o Januszu Zatockim pochodzi z magazynu
Polish Engineers.

W³adze Politechniki Bia³ostockiej nawi¹za³y kontakt
z Prezesem Rady Polskich In¿ynierów w Ameryce Pó³-
nocnej, Januszem Zastockim. Na spotkaniu, które odby-
³o siê na PB 8 listopada 2006 r., prof. Joanicjusz Nazarko
i prof. Piotr Radziszewski omówili z nim zasady przy-
sz³ej wspó³pracy Rady Polskich In¿ynierów z Politech-
nik¹ Bia³ostock¹. Wspó³praca ta bêdzie obejmowa³a m.in.:
nawi¹zanie wspó³pracy z Uniwersytetem w Michigan
i Nowym Jorku (program podwójnego dyplomowania),
wymianê ze studentami polonijnymi, wyk³ady dla stu-
dentów PB, oraz stworzenie bazy danych polskich in¿y-
nierów.

Janusz Zastocki od 10 lat organizuje w Stanach Zjedno-
czonych dwudniowe sesje „STUDIA 4U”, przedstawia-
j¹ce m³odzie¿y polonijnej mo¿liwoœci studiowania
w Ameryce. Na takie sesje przychodzi ok. 800 zaintere-
sowanych m³odych ludzi.
Janusz Zastocki jest absolwentem Politechniki Bia³ostoc-
kiej, któr¹ ukoñczy³ w 1976 r., uzyskuj¹c tytu³ in¿yniera
mechanika w specjalnoœci technologia budowy maszyn.
Kontynuuj¹c studia na Politechnice Bia³ostockiej w In-
stytucie Mechaniki, w roku 1980, uzyska³ tytu³ magistra
in¿yniera w specjalnoœci maszyny i urz¹dzenia przemy-
s³u spo¿ywczego. W Nowym Jorku ukoñczy³ studia
w Technical Career Institute na wydziale klimatyzacji.

Zdjêcie ze spotkania Janusza Zastockiego z Rektorem PB prof. Joanicjuszem Nazarko i Prorektorem ds. Promocji i Wspó³pracy PB
prof. Piotrem Radziszewskim Fot. T. Trochimczuk
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Spis uchwa³ podjêtych na piêtnastym posiedzeniu Senatu PB XII kadencji
w dniu 23 listopada 2006 r.

Uchwa³a 1/15/2006
w sprawie zmiany Regulaminu studiów podyplomowych

Uchwa³a 2/15/2006
w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Politechniki Bia³ostockiej

Uchwa³a 3/15/2006
w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie umowy o wspó³pracy z University College Vitus Bering Denmark

Uchwa³a 4/15/2006
w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie umowy o wspó³pracy z Instytutem Stosowanych Problemów Mechaniki
i Matematyki im. J. S. Pidstryhacza Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie

Uchwa³a 5/15/2006
w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pt. „Stypendia dla m³odych naukowców
– szans¹ rozwoju województwa podlaskiego”

Uchwa³a 6/15/2006
w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pt. „Badania biomechaniczne
i opracowanie metod usprawniania aparatu ruchu dzieci z Podlasia i Grodzieñszczyzny”

Uchwa³a 7/15/2006
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia³alnoœci Fundacji na Rzecz Rozwoju Politechniki Bia³ostockiej

Uchwa³a nr 8/15/2006
w sprawie odwo³ania (...) ze sk³adu Komisji ds. Studenckich i Dydaktyki

Uchwa³a nr 9/15/2006
w sprawie powo³ania (...) na cz³onka Komisji ds. Studenckich i Dydaktyki

Uchwa³a nr 10/15/2006
w sprawie rozwi¹zania z dniem 28 lutego 2007 r. stosunku pracy na podstawie mianowania z (...)

Uchwa³a nr 11/15/2006
w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Marketingu i Przedsiêbiorczoœci
Wydzia³u Zarz¹dzania (...) na czas nieokreœlony

Uchwa³a podjêta na szesnastym posiedzeniu Senatu PB XII kadencji
w dniu 30 listopada 2006 r.

Uchwa³a nr 1/16/2006
w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie umowy o podwójnym dyplomowaniu z University College Vitus Bering
Denmark
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KRONIKA REKTORA I PROREKTORÓW

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

2 listopada
spotkanie z Dziekanami Wydzia³ów PB

3 listopada
spotkanie z Przewodnicz¹cym Zwi¹zku Zawodowego
Pracowników Technicznych mgr.  Adamem Wasilewskim

6 listopada
spotkanie z Zarz¹dem SEP;
spotkanie z Rektorem UwB prof. Jerzym Nikitorowi-
czem

9 listopada
spotkanie w Ministerstwie Szkolnictwa Wy¿szego

14 listopada
spotkanie z Dziekanami Wydzia³ów PB

15 listopada
wizyta na Politechnice Warszawskiej;
spotkanie z W³adys³awem Ortylem, Sekretarzem Stanu
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

16 listopada
udzia³ w ingresie Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego

20 listopada
udzia³ w posiedzeniu Rady Gospodarczej przy Prezy-
dencie Miasta Bia³egostoku

29 listopada
udzia³ w Uroczystych Obchodach 55-lecia Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska PB

30 listopada
uroczyste posiedzenie Senatu PB (Œwiêto PB);
spotkanie z Prezydentem Miasta Bia³egostoku, Tade-
uszem Truskolaskim

5 grudnia
udzia³ w zaprzysiê¿eniu Prezydenta Miasta Bia³egosto-
ku, Tadeusza Truskolaskiego

6 grudnia
wizyta PKA na Wydziale Architektury PB

7 grudnia
udzia³ w obchodach 60-lecia Bia³ostockiego Oddzia³u
SEP;
spotkanie z Prezydentem Miasta Bia³egostoku, Tade-
uszem Truskolaskim

8 grudnia
spotkanie z Przewodnicz¹cymi Zwi¹zków Zawodowych

8-11 grudnia
wizyta na Uniwersytecie Vitus Bering Denmark – pod-
pisanie umowy o wspó³pracy oraz umowy o podwój-
nym dyplomowaniu studentów obu uczelni

13 grudnia
proces s¹dowy w NSA dotycz¹cy decyzji PKA zwi¹za-
nej z prowadzonym na Wydziale Zarz¹dzania PB kie-
runkiem Turystyka i Rekreacja

13-15 grudnia
udzia³ w konferencji w Szczyrku pt.: „Nowe Technologie
Informatyczne w Zarz¹dzaniu i In¿ynierii Produkcji”

18 grudnia
udzia³ w Op³atku Akademickim PB;
udzia³ w Œrodowiskowym Kolegium Rektorów Szkó³
Wy¿szych w Bia³ymstoku

19 grudnia
udzia³ w posiedzeniu Komitetu Steruj¹cego „Foresight”

21 grudnia
spotkanie op³atkowe Zak³adowej Komisji NSZZ „Soli-
darnoœæ”

28 grudnia
spotkanie z Przewodnicz¹cymi Zwi¹zków Zawodowych

W dniach 12-16 listopada 2006 r. prof. Piotr Radziszew-
ski oraz prof. Andrzej £apko odbyli wizytê w Universi-
dade da Beira Interior w Covilha (Portugalia). Spotkali
siê tam z Prorektorem Uczelni, prof. L. Carrilho oraz
z Dziekanem Wydzia³u Budowlanego, z którymi oma-
wiali mo¿liwoœci wspó³pracy miêdzy uczelniami. Podczas
spotkania odby³a siê te¿ dyskusja z pracownikami Dzia-
³u Wspó³pracy Zagranicznej o mo¿liwoœci wspó³pracy
w zakresie programu Socrates-Erasmus. Podpisano te¿
umowy o wspó³pracy na lata 2007-2008. W programie
znalaz³a siê równie¿ wizyta w Parku Technologicznym
oraz spotkanie ze studentami Politechniki Bia³ostockiej
przebywaj¹cymi w Universidade da Beira Interior w ra-
mach wymiany miêdzynarodowej.

PROREKTOR DS. PROMOCJI I WSPÓ£PRACY
DR HAB. IN¯. PIOTR RADZISZEWSKI, PROF. NZW.
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Z ¯YCIA WYDZIA£ÓW

WYDZIA£ ARCHITEKTURY
M³odzi architekci o wnêtrzach dla niepe³nosprawnych
Wystawa projektów mebli dla niepe³nosprawnych dzieci
w Instytucie Wzornictwa Przemys³owego w Warszawie

30 listopada 2006 r. w Instytucie Wzornictwa Przemy-
s³owego w Warszawie, odby³o siê otwarcie zbiorowej
wystawy pt. „Edukacja, zabawa, rehabilitacja – wzornic-
two czynnikiem  integracji”. Wystawa by³a elementem
spotkania integracyjnego poœwiêconego projektowaniu
wnêtrz dla osób niepe³nosprawnych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem dzieci. W wystawie wyró¿ni³y siê pro-
jekty studentów I roku architektury wnêtrz Wydzia³u
Architektury PB. Prace zosta³y przygotowane pod kie-
runkiem dr arch. wnêtrz Janiny Jezierskiej i wykonane
we wspó³pracy z Oœrodkiem Wzornictwa w Hajnówce.
Przedstawione na wystawie projekty w wiêkszoœci wy-
konane by³y w formie drewnianych prototypów natu-

ralnej wielkoœci mebli (w skali 1:1). Obok prac pocz¹t-
kuj¹cych bia³ostockich architektów, na wystawie znala-
z³y siê tak¿e prace studentów z Akademii Sztuk Piêk-
nych w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu,
£odzi, Wroc³awiu, studiuj¹cych architekturê wnêtrz.
Dr Janina Jezierska od wielu lat zajmuje siê problema-
tyk¹ projektowania mebli dla niepe³nosprawnych dzieci.
Meble takie musz¹ spe³niaæ nie tylko tradycyjnie rozu-
miane funkcje u¿ytkowe, ale jednoczeœnie byæ dostoso-
wane do rodzaju i stopnia niepe³nosprawnoœci u¿ytkow-
ników. Musz¹ te¿ czêsto pe³niæ rolê przyrz¹dów tera-
peutycznych i rehabilitacyjnych.
Prace bia³ostockich studentów spotka³y siê z du¿ym
uznaniem podczas oceny prezentowanych mebli, jak
i ca³ej ekspozycji.

dr arch. Janina Jezierska
dr in¿. arch. Bartosz Czarnecki

Prezentacja wystawy w IWP w Warszawie

Prezentacja wystawy
w IWP w Warszawie

Jak siê pracuje
w londyñskiej pracowni?
15 listopada 2006 r. na Wydzia³u Architektury PB, absol-
wentka wydzia³u, mgr in¿. arch. Anna Prajs opowie-
dzia³a o swoich doœwiadczeniach z pracy w s³ynnej lon-
dyñskiej pracowni DIXON-JONES (Sir Jeremy Dixon&
Edward Jones). Spotkanie zosta³o zorganizowane przez
Ko³o Studentów Architektury „FORMA”.

Historia
³ódzkiego projektu
10 listopada 2006 r. na Wydziale Architektury PB odby³
siê wyk³ad otwarty znakomitego krakowskiego archi-
tekta dr. arch. Romualda Loeglera pt.: „Architektu-
ra dŸwiêku. Historia jednego projektu”. Podczas wyk³a-
du, prelegent zaprezentowa³ proces tworzenia projek-
tu, a nastêpnie realizacji budynku Filharmonii w £odzi.
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Wystawa
„A to Polska w³aœnie”
15 grudnia 2006 r. w Galerii „Arsena³” w Bia³ymstoku
odby³ siê wernisa¿ wystawy prof. Andrzeja Dwo-
rakowskiego pt.: „A to Polska w³aœnie”. Obok
malarstwa Wies³awa Jurkowskiego, zawiera³a ona autor-
skie szkice prof. Dworakowskiego, w tym prace doku-
mentuj¹ce proces przygotowania wystawy, fotografie,
a tak¿e instalacje (rzeŸby) w formie metaforycznej sfo-
ry psów. Wystawa, która w jednej z ods³on by³a swo-
istym komentarzem do otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci,
w innej przedstawia³a zbiór codziennych zapisków arty-
sty w formie szkiców, spotka³a siê z zainteresowaniem,
odbiorców i by³a wydarzeniem obszernie recenzowa-
nym w mediach.

dr in¿. arch. Bartosz Czarnecki

Rewitalizacja miast
– wspó³praca architektów
z polskimi uczelniami
Wydzia³ Architektury PB zosta³ zaproszony przez
Uniwersytet £ódzki oraz Politechnikê £ódzk¹ do zespo³u
jednostek naukowych przygotowuj¹cych wniosek o re-
alizacjê Projektu Badawczego zamawianego przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego nt.: „Rewitali-
zacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzic-
twa materialnego i duchowego oraz czynnik zrówno-
wa¿onego rozwoju”. Wspólny wniosek kilkunastu jedno-
stek zosta³ z³o¿ony w Ministerstwie 14 listopada 2006 r.
Rozstrzygniêcie konkursu spodziewane jest w II kwar-
tale 2007.

„Przestrzeñ bia³owieska” – wystawa w Bia³owie¿y
2 listopada 2006 r. w Galerii Bia³owieskiego Oœrodka
Kultury przy Urzêdzie Gminy w Bia³owie¿y odby³ siê
wernisa¿ wystawy pt.: „Przestrzeñ bia³owieska”. Wysta-
wa by³a prezentacj¹ projektów dyplomowych realizo-
wanych przez studentów Wydzia³u Architektury PB,
dotycz¹cych obiektów Bia³owie¿y i Narewki. Uzupe³-
nieniem prezentacji by³y obrazy powsta³e w latach
1965-80 podczas miêdzynarodowych plenerów bia³o-
wieskich. Organizatorami wystawy byli: Bia³owieski Oœro-
dek Kultury, Wydzia³ Architektury PB i Galeria „Arse-
na³” z Bia³egostoku. Celem wystawy by³a prezentacja
koncepcji m³odych architektów na temat adaptacji uni-
kalnego krajobrazu Bia³owie¿y i jej okolic. Stwierdzono,
i¿ œwie¿e spojrzenie m³odych twórców na tê kwestiê
mo¿e byæ oryginaln¹ odpowiedzi¹ na coraz wiêksz¹ skalê
realizowanych, choæ nie zawsze udanych projektów tu-
rystycznych w Bia³owie¿y. Organizatorzy planuj¹ dalsze
wspólne przedsiêwziêcia w tym wzglêdzie. Wspó³autor wystawy Jerzy Hermanowicz

Debata o lotnisku w Bia³ymstoku
dydat na prezydenta Bia³egostoku dr Tadeusz Truskolaski,
wystêpuj¹cy jako ekspert w zakresie analizy ekonomicz-
nej ró¿nych wariantów lokalizacji portu lotniczego.
Na przyk³adzie projektów dyplomowych studentów
Wydzia³u Architektury PB, omówiono uwarunkowania
i mo¿liwoœci lokalizacji lotniska w okolicach Bia³egosto-
ku. W tym celu zaprezentowano analizy lokalizacyjne
z wykorzystaniem programów komputerowych wyko-
rzystuj¹cych technologiê GIS.

8 listopada 2006 r. na Wydziale Architektury PB
odby³a siê debata pt.: „Lotnisko w Bia³ymstoku”, któr¹
zorganizowali: Forum – „Bia³ystok – Miasto Jutra” oraz
dr in¿. arch. Adam Turecki z Wydzia³u Architektury PB.
W debacie uczestniczyli: Cezary O³dakowski z Urzêdu
Marsza³kowskiego, Marian Blecharczyk, Wizceprezydent
Bia³egostoku, Ewa Welc z Urzêdu Wojewódzkiego,
Zdzis³aw Plichta z Podlaskiego Biura Planowania Prze-
strzennego oraz przedstawiciel Aeroklubu Bia³ostockie-
go. Podczas spotkania obecny by³ równie¿ ówczesny kan-
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Dyskusje o Rynku Siennym, ulicy M³ynowej i Bojarach.
Program „Ad Publicandum”
2 grudnia 2006 r. na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej odby³o siê podsumowanie trwaj¹cego
przez rok programu „Ad Publicandum”, ruchu studentów architektury i gospodarki przestrzennej „Koalicja
Miast”. W finale podsumowania znaleŸli siê studenci Wydzia³u Architektury Politechniki Bia³ostockiej.

stoku. Jednym z elementów wspó³pracy architektów
z socjologami by³a debata przeprowadzona na Wydziale
Architektury w marcu 2006 r. Wspólne dzia³ania bia³o-
stockich studentów architektury z przysz³ymi socjolo-
gami z Uniwersytetu w Bia³ymstoku dotyczy³y doœæ trud-
nych obszarów w mieœcie, takich jak Bojary i okolice
ulicy M³ynowej. Studenci uczestniczyli w licznych konfe-
rencjach naukowych poœwiêconych tematyce miast
(m.in. na konferencji w Warszawie – „Dynamika prze-
strzeni miejskiej”, 19-21 czerwca 2006 r.) i opublikowali
swoje referaty. Aby lepiej „opanowaæ przestrzeñ”, stu-
denci wykonali makiety urbanistyczno-architektonicz-
ne dla obu tematów. S¹ to makiety mobilne, pozwalaj¹-
ce na dowolne przekszta³cania, przestawianie, próby do-
pasowywania koncepcji przestrzennych. Na potrzeby
szybkiej wymiany myœli i innych informacji, studenci za-
³o¿yli te¿ stronê internetow¹ www.republika.pl/koalicja-
miast, na której umieszczone zosta³y analizy, wizje oraz
informacje zwi¹zane z projektem „Rynek Sienny”.

Na 12 zg³oszonych zespo³ów do podsumowania „do-
trwa³y” 4 zespo³y z: Warszawy, Lublina i 2 z Bia³egosto-
ku. W projekcie „Koalicja Miast” wziêli udzia³ studenci
Architektury PB: 1) grupa „Rynek Sienny”: Paulina B¹k,
Piotr Bia³obrzeski, Emilia Chrabin, Konrad Król, Szymon
Niewiarowski, Justyna ¯danuk; 2) grupa „Bojary”: Ma³-
gorzata Andruszkiewicz, Micha³ Chodorowski, Justyna
Cieœla, Anna Zajkowska. Jako nauczyciele-obserwatorzy
z grupami pracowali naukowcy z WA: dr arch. Jaros³aw
Szewczyk („Rynek Sienny”) i dr arch. Jadwiga ¯arno-
wiecka („Bojary”). Prace i prezentacje bia³ostockich stu-
dentów zosta³y ocenione bardzo wysoko.

„Bojary – dlaczego przy projektowaniu wa¿na jest partycypacja" – prezentacja przygo-
towana we wspó³pracy ze studentkami socjologii UwB Fot. K. Chmielewski

Nastêpnym etapem realizacji programu „Ad Publican-
dum” bêdzie po³¹czenie obu grup i skupienie siê na Bia-
³ymstoku jako ca³oœci. Planowana jest równie¿ wystawa
pt. „Centrum 300-tysiêcznego miasta” na podstawie zdjêæ
wykonanych podczas badañ terenowych.

dr in¿. arch. Jadwiga ¯arnowiecka
mgr in¿. arch. Jaros³aw Szewczyk

„Nasi gór¹” – uczestnicy i sympatycy zdziesi¹tkowanej grupy bia³ostockiej
Fot. P. Orgañski

„Koalicja Miast”
– dyskusje o mieœcie, projekty

„Koalicja Miast” jest projektem ogólnopolskim. Temata-
mi tej edycji by³y: rewitalizacja obszarów mieszkanio-
wych oraz przestrzeñ publiczna. Studenci z poszczegól-
nych miast w Polsce zajmuj¹ siê konkretnymi sprawami,
wa¿nymi dla miast, w których mieszkaj¹ i studiuj¹. Ce-
lem podstawowym projektu jest nauka analizy oraz for-
mu³owania problemów zwi¹zanych z funkcjonowaniem
miasta. Studenci maj¹ poznaæ zasady projektowania par-
tycypuj¹cego poprzez rozmowy z ludŸmi, dla których
bêd¹ projektowaæ, jak te¿ poprzez wspó³pracê z socjo-
logami. Szerzej pojmowanym walorem projektu jest
konfrontacja ró¿nych sposobów ujêcia podobnych pro-
blemów w ró¿nych miastach Polski.

Jakie Bojary, a jaki Rynek Sienny w Bia³ymstoku?

Studenci Wydzia³u Architektury PB podjêli dwa tematy:
„Przekszta³canie dzielnicy Bojary” i „Rynek Sienny
w Bia³ymstoku”. Nawi¹zali kontakty z Ko³em Nauko-
wym Studentów Socjologii z Uniwersytetu w Bia³ym-
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WYDZIA£ BUDOWNICTWA I IN¯YNIERII ŒRODOWISKA

Jubileusz 55-lecia Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
Obchody 55-lecia Wydzia³u Budownictwa i In¿y-
nierii Œrodowiska PB zakoñczy³o uroczyste posiedze-
nie Rady Wydzia³u, które odby³o siê w dniu 29 listopada
2006 r. W obradach uczestniczyli cz³onkowie Rady Wy-
dzia³u oraz liczne grono zaproszonych goœci. W³adze
rektorskie Uczelni reprezentowa³ Prorektor ds. Studenc-
kich i Dydaktyki, prof. nzw. dr hab. in¿. Bazyli Krupicz
oraz Prorektor ds. Promocji i Wspó³pracy, prof. nzw. dr
hab. in¿. Piotr Radziszewski. W sk³adzie Rady Wydzia³u
obecny by³ równie¿ goœæ honorowy – by³y dziekan,
a tak¿e cz³onek Rady Wydzia³u, prof. dr hab. in¿. Ryszard
Kowalczyk, który obecnie pracuje na Uniwersytecie
da Beira Interior w Covilha w Portugalii. W uroczystych
obchodach jubileuszu uczestniczyli równie¿ Wojewoda
Podlaski Jan Dobrzyñski, Zastêpca Prezydenta Miasta Bia-
³egostoku Krzysztof Sawicki oraz liczni przedstawiciele
podlaskich stowarzyszeñ i firm bran¿owych. Nale¿y
w tym miejscu nadmieniæ, i¿ wielu z zaproszonych goœci
to absolwenci Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œro-
dowiska PB. W uroczystym posiedzeniu Rady Wydzia³u,
jako zaproszeni goœcie, uczestniczyli tak¿e byli dziekani,
jak równie¿ emerytowani pracownicy Wydzia³u. Na sali
obrad nie zabrak³o równie¿ obecnych pracowników oraz
studentów. Wyst¹pienie Dziekana WBiIŒ prof. nzw. dr. in¿. Czes³awa Miedzia³owskiego   Fot. P. Biedka

Gratulacje wyg³aszane przez Wojewodê Podlaskiego Jana Dobrzyñskiego Fot. P. Biedka

Projekt architektoniczny na wykorzystanie energii
z odnawialnych Ÿróde³ – uzyska³ dotacjê Ministra Nauki
Decyzj¹ Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia
1 grudnia 2006 r. Wydzia³ Architektury PB otrzyma³
dotacjê na inwestycjê w aparaturê naukowo-badawcz¹
w kwocie 2 600 000 z³. Wnioskodawc¹ by³ dr in¿. arch.
Adam Turecki, który od wielu lat prowadzi badania
w zakresie architektury i budownictwa energooszczêd-
nego, w tym nad wykorzystaniem energii ze Ÿróde³ od-
nawialnych i który, jak dot¹d, z w³asnych, prywatnych
œrodków stworzy³ na wydziale ma³e stanowisko badaw-
cze w tym zakresie. Dotacja w tak znacz¹cej wysokoœci
przeznaczona jest na stworzenie swoistego laborato-
rium badawczego, którym bêdzie budynek Wydzia³u
Architektury PB. Warto przy tym dodaæ, i¿ jest to po-
mys³ unikalny w skali kraju i najprawdopodobniej, jeœli
chodzi o uczelnie architektoniczne, równie¿ w skali
Europy.
Efektem wykorzystania ministerialnych œrodków bêdzie
wyposa¿enie budynku w nowoczesne systemy pozyski-
wania i odzyskiwania energii, takie jak rekuperacja czy
ogniwa s³oneczne. Ca³oœæ, sprzê¿ona z czujnikami umiesz-

czonymi w ró¿nych miejscach budynku, poprzez po³¹-
czenie sieci¹ logiczn¹ z centralnym komputerem, stwo-
rzy system zarz¹dzania energi¹ w obiekcie, a bie¿¹ce
i syntetyczne parametry funkcjonowania systemu oraz
wnioski badawcze bêdzie mo¿na œledziæ na specjalnie
stworzonej do tego celu stronie internetowej.
Ca³a koncepcja ma unikatowy charakter ze wzglêdu
na rozmiary przedsiêwziêcia, oszczêdnoœci w kosztach
eksploatacji obiektu, jakie przyniesie oraz z uwagi
na mo¿liwoœæ kontaktu studentów z unikalnymi, zaawan-
sowanymi technologiami w ich praktycznym funkcjono-
waniu. Warto przy tym dodaæ, i¿ decyzja o przyznaniu
dotacji pojawi³a siê w niezwykle korzystnym momencie,
gdy¿ w³aœnie rozpoczynaj¹ siê prace projektowe maj¹ce
otworzyæ drogê do kolejnego etapu remontu i moder-
nizacji obiektów Wydzia³u Architektury PB. Obie inwe-
stycje bêd¹ mog³y byæ zatem skoordynowane ju¿ na eta-
pie prac projektowych z korzyœci¹ dla ich efektywnoœci
i efektu koñcowego.

dr in¿. arch. Bartosz Czarnecki
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Up³ywaj¹cy czas wyznacza kolejne jubileusze w naszym
¿yciu i pracy zawodowej, w funkcjonowaniu Uczelni
i Wydzia³u. Uroczystoœci te s¹ miêdzy innymi okresem
refleksji nad przemijaniem, inspiracj¹ do porównañ na-
szych oczekiwañ z ich faktyczn¹ realizacj¹.
55 lat Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
Politechniki Bia³ostockiej to okres sta³ego rozwoju na-
szej jednostki, która w ci¹gu tego okresu ulega³a licz-
nym przekszta³ceniom i zmianom organizacyjnym.

Lata 50. Wydzia³ Budownictwa powsta³ 1 wrzeœnia
1951 r. w utworzonej rok wczeœniej Wieczorowej Szkole
In¿ynierskiej. W tym dniu odby³a siê te¿ pierwsza rekru-
tacja studentów na studia w systemie wieczorowym,
natomiast pierwsi absolwenci uzyskali dyplom in¿yniera
budownictwa l¹dowego w 1955 r. Ju¿ osiem lat póŸniej,
dziêki pomocy pracowników Politechniki Warszawskiej,

Pierwsza czêœæ Rady Wydzia³u mia³a charakter oficjalny
– w tej czêœci wyst¹pi³ chór PB, a nastêpnie obrady otwo-
rzy³ Dziekan Wydzia³u prof. nzw. dr hab. in¿. Czes³aw
Miedzia³owski. W dalszej czêœci przedstawiona zosta³a
historia Wydzia³u i osi¹gniêcia dwóch jego Instytutów –
Instytutu In¿ynierii Budowlanej oraz Instytutu In¿ynierii
i Ochrony Œrodowiska. Uhonorowano równie¿ zas³u-
¿onych dla Wydzia³u profesorów, którzy w ostatnich la-
tach przeszli na emeryturê. Nastêpnie wspomniano za-
przyjaŸnione instytucje, wydzia³y uczelni krajowych
i zagranicznych, które wspó³pracowa³y oraz nadal wspó³-
pracuj¹ z WBiIŒ PB. Dziekan Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska przyj¹³ równie¿ ¿yczenia od spon-
sorów i innych goœci reprezentuj¹cych liczne firmy bran-
¿owe i instytucje.
Po czêœci oficjalnej, zaproszeni goœcie obejrzeli wystawê
dorobku naukowego i dydaktycznego Wydzia³u, a na-
stêpnie odby³o siê skromne przyjêcie, na którym goœcie
dzielili siê uwagami nie tylko z przebiegu uroczystoœci,
lecz w wielu przypadkach odœwie¿ali swoje wspomnie-
nia z okresu studiów.

dr in¿. Andrzej Butarewicz

Rozpoczêcie uroczystej Rady Wydzia³u Fot. P. Biedka

Goœcie mogli obejrzeæ materia³y informacyjno-promocyjne Wydzia³u         Fot. P. Biedka

55 lat minê³o ...
Historia jednego z najstarszych wydzia³ów Uczelni

Z okazji Jubileuszu pragniemy z³o¿yæ najlepsze ¿yczenia oraz podziêkowania za trud w³o¿ony w rozwój Wydzia³u
wszystkim naszym pracownikom – tym dawnym, o których stale pamiêtamy oraz tym obecnym, którzy kszta³tuj¹

jego nowe oblicze. Jednoczeœnie gratulujemy wszystkim absolwentom, którzy ukoñczyli nasz Wydzia³. Mamy nadziejê,
¿e pozyskane na studiach wiadomoœci i umiejêtnoœci s¹ u¿yteczne, a okres spêdzony w murach naszego Wydzia³u

bêdzie wspominany ciep³o i z pewnym sentymentem.

dr hab. in¿. Czes³aw Miedzia³owski, prof. PB
Dziekan Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska PB

dr in¿. Andrzej Butarewicz
Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju WBiIŒ PB

w Bia³ymstoku zorganizowano kszta³cenie dla absolwen-
tów Wieczorowej Szko³y In¿ynierskiej w systemie ma-
gisterskich studiów uzupe³niaj¹cych. Wsparcie naukowe
i dydaktyczne uzyskane ze strony Politechniki Warszaw-
skiej, na mocy porozumienia podpisanego w 1956 r., przy-
czyni³o siê do szybkiego rozwoju Wydzia³u. Owocna
wspó³praca z najwiêksz¹ polsk¹ uczelni¹ techniczn¹ trwa
do dziœ i mamy nadziejê, ¿e w przysz³oœci tak¿e bêdzie
kontynuowana.

Lata 60. W 1964 r. zmieniono nazwê Uczelni z Wie-
czorowej Szko³y In¿ynierskiej na Wy¿sz¹ Szko³ê In¿y-
niersk¹ i wówczas odby³a siê te¿ pierwsza rekrutacja
studentów na studia zaoczne. Jednoczeœnie Wydzia³ Bu-
dowlany zosta³ przemianowany na Wydzia³ Budownic-
twa L¹dowego.
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Dwa lata póŸniej, w roku 1966, odby³a siê rekrutacja
na studia dzienne na kierunek Budownictwo, a pierwsi
absolwenci otrzymali dyplomy in¿yniera w 1970 r.
Od 1973 r. na Wydziale rozpoczêto kszta³cenie magi-
strów in¿ynierów budownictwa l¹dowego.

Lata 70. W roku 1974 Wydzia³ Budownictwa L¹dowe-
go przekszta³cono w Instytut Budownictwa L¹dowego
na prawach wydzia³u. W tym samym roku powo³ano Stu-
dium Architektoniczne jako jednostkê organizacyjn¹ In-
stytutu i rozpoczêto kszta³cenie w zakresie architektu-
ry (rok póŸniej, decyzj¹ Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego, Studium Architektury przekszta³cono w sa-
modzielny Instytut Architektury na prawach wydzia³u).
W roku akademickim 1974/1975 w Instytucie Budow-
nictwa L¹dowego Politechniki Bia³ostockiej utworzono
Zak³ad In¿ynierii Œrodowiska, który da³ pocz¹tek kszta³-
ceniu studentów na drugim kierunku – In¿ynierii Œro-
dowiska.

Lata 80. Rozwój In¿ynierii Œrodowiska przebiega³ bar-
dzo dynamicznie, gdy¿ ju¿ w 1980 r. Rada Naukowa In-
stytutu Budownictwa L¹dowego uzyska³a prawa nada-
wania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie
naukowej In¿ynieria Œrodowiska i w tym samym roku
odby³a siê pierwsza publiczna obrona pracy doktorskiej
w historii Politechniki Bia³ostockiej. W roku 1988 uzy-
skano prawa doktoryzowania w dyscyplinie naukowej
Budownictwo. Dotychczas przeprowadzono 100 prze-
wodów doktorskich w obu dyscyplinach naukowych.
W roku 1986 Instytut Budownictwa L¹dowego zosta³
przekszta³cony w Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œro-
dowiska z dwoma instytutami kierunkowymi: Instytu-
tem In¿ynierii Budowlanej oraz Instytutem In¿ynierii
Œrodowiska. W 1989 r. w Instytucie In¿ynierii Œrodowi-
ska powo³ano nowy kierunek studiów – Ochronê Œro-
dowiska.

Lata 90. W roku 1992 na Wydziale powo³any zosta³
Instytut Produkcji Ekologicznej w Rolnictwie i przez
10 lat prowadzono tu studia in¿ynierskie na kierunku
Rolnictwo. W 1998 r. powo³ano Instytut In¿ynierii Œro-
dowiska i Rolnictwa, a po zakoñczeniu kszta³cenia na
tym kierunku, w 2002 roku powo³ano Instytut In¿ynierii
i Ochrony Œrodowiska.
Od pocz¹tku istnienia Wydzia³u (Instytutu) funkcjê dzie-
kana (dyrektora) pe³ni³o 13 pracowników naukowych:
mgr in¿. arch. Jan Szurowski (1951-1954), mgr in¿. Wa-
c³aw Wysocki (1954-1963), doc. dr in¿. Wies³aw Nowa-
ra (1963-1974), mgr in¿. Leonard Wens³aw (1974),
doc. dr in¿. Ryszard Skar¿yñski (1974-1976), doc. dr in¿.
Kajetan WoŸniak (1976-1980), doc. dr in¿. Janusz Moroz
(1980-1981), doc. dr hab. in¿. Ryszard Kowalczyk (1981-
1983), doc. dr hab. in¿. Andrzej Czerwiñski (1983-1984),
prof. dr hab. in¿. Ryszard Cio³ek (1984-1990), prof.
dr hab. in¿. Andrzej Królikowski (1990-1996), dr hab.
in¿. Lech Dzienis, prof. PB (1996-2002) oraz dr hab. in¿.
Czes³aw Miedzia³owski, prof. PB (2002-2005), który
po przeprowadzonych w 2005 roku wyborach, zosta³
ponownie wybrany na Dziekana (na lata 2005-2008).

Wydzia³ w roku akademickim 2005/2006 zatrudnia³ 162
pracowników naukowych i nauczycieli akademickich,
w tym: 21 profesorów tytularnych, 10 profesorów PB,
1 doktora habilitowanego, 73 adiunktów oraz 57 asy-
stentów i innych pracowników dydaktycznych. Kadra
dydaktyczna, wspomagana przez 80 pracowników tech-
niczno-administracyjnych, stanowi o sile Wydzia³u, jak
równie¿ przyczynia siê do sta³ego podnoszenia jakoœci
kszta³cenia, a tak¿e rozwoju badañ naukowych. Znalaz³o
to odzwierciedlenie w decyzji Komisji Badañ na Rzecz
Rozwoju Gospodarki i Rady Nauki, która w 2006 roku
Wydzia³owi Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska Poli-
techniki Bia³ostockiej nada³a II kategoriê.
Aktualnie Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska
PB kszta³ci studentów na trzech kierunkach: Budownic-
two, In¿ynieria Œrodowiska oraz Ochrona Œrodowiska.
Oferta edukacyjna obejmuje studia w systemie stacjo-
narnym (studia dzienne) i niestacjonarnym (studia wie-
czorowe i zaoczne). Na kierunku Budownictwo ofero-
wane s¹ nastêpuj¹ce specjalnoœci: Budownictwo Komu-
nikacyjne, Konstrukcje Budowlane i In¿ynierskie oraz
Budownictwo Ogólne. Na kierunku In¿ynieria Œrodo-
wiska kszta³cenie odbywa siê na specjalnoœciach: Urz¹-
dzenia i Instalacje Sanitarne, natomiast na kierunku
Ochrona Œrodowiska na specjalnoœci: Systemy ochrony
wody, powietrza, gleby i krajobrazu.
W roku akademickim 2005/2006 na Wydziale Budow-
nictwa i In¿ynierii Œrodowiska studiowa³o 2620 osób,
w tym na studiach stacjonarnych – 1603 osoby, niesta-
cjonarnych – 991 i wieczorowych – 26 osób. Do koñca
listopada 2006 roku wydzia³ ukoñczy³o ponad 9500 ab-
solwentów.
Od roku akademickiego 2006/2007 na Wydziale, zgod-
nie z wymogami Unii Europejskiej, rozpoczê³o siê kszta³-
cenie w systemie 2-stopniowym na studiach stacjonar-
nych, a docelowo przewiduje siê te¿ uruchomienie 3
stopnia kszta³cenia – studiów doktoranckich.
W ostatnich latach Wydzia³ by³ organizatorem nastêpu-
j¹cych studiów podyplomowych:

Podyplomowe Studium Organizacji i Zarz¹dzania,
Podyplomowe Studium Utrzymania Drogowych
Obiektów In¿ynierskich,
Podyplomowe Studium Systemowych Rozwi¹zañ
w In¿ynierii Drogowej,
Podyplomowe Studium Ochrony Œrodowiska dla
nauczycieli,
Podyplomowe Studium Zarz¹dzania Ochron¹ Œro-
dowiska,
Podyplomowe Studium Sterowania Ekorozwojem.

Jednostki Wydzia³u by³y organizatorami kilku znanych
i cenionych konferencji cyklicznych:

Budownictwo Sakralne i Monumentalne,
Problemowa Konferencja Geotechniki „Wspó³pra-
ca budowli z pod³o¿em gruntowym”,
Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i In¿ynie-
rii Geotechnicznej,
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Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
z cyklu „Problemy gospodarki wodno-œciekowej
w regionach rolniczo-przemys³owych”,
we wrzeœniu 2006 roku odby³a siê I Ogólnokrajowa
Konferencja Naukowa nt.: „Mokrad³a i ekosystemy
s³odkowodne”.

Cyklicznie organizowane s¹ tak¿e seminaria naukowo-
szkoleniowe w ramach:

Forum Budownictwa,
Forum Bezpieczeñstwa w Budownictwie,
Seminariów Drogowo-Mostowych,
Seminarium pt.: „Woda, œcieki i odpady w ma³ych
miejscowoœciach województwa podlaskiego”.

Przez wiele lat Instytut In¿ynierii Budowlanej by³ orga-
nizatorem najwiêkszej w regionie pó³nocno-wschodniej
Polski imprezy wystawienniczej – Targów „Forum Bu-
downictwa”, które po³¹czone by³y z imprezami o cha-
rakterze naukowo-technicznym. Targi trwale wpisa³y siê
w historiê Politechniki Bia³ostockiej, stanowi¹c dosko-
na³¹ promocjê Wydzia³u, Uczelni i miasta nie tylko
w regionie, ale i w ca³ym kraju.
Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska w³¹czy³
siê aktywnie w dzia³alnoœæ miêdzynarodow¹ w zakresie
doskonalenia systemu kszta³cenia i badañ naukowych.
Od roku 2000 jest cz³onkiem presti¿owego Stowarzy-
szenia Europejskich Wydzia³ów Budownictwa (AECEF).
Instytut In¿ynierii Budowlanej jest partnerem du¿ego
projektu realizowanego od roku 2000 przez zespó³ 80.
uczelni europejskich, w ramach sieci tematycznej EU-
CEET, w zakresie kszta³cenia studentów budownictwa.
Kadra Wydzia³u aktywnie w³¹czy³a siê równie¿ do reali-
zacji projektu Socrates-Erasmus. W 2001 roku rozpo-
czêto realizacjê wymiany pracowników dydaktycznych
i studentów w ramach umów bilateralnych podpisanych
z uczelniami krajów Unii Europejskiej oraz spoza niej.
Nasi studenci i pracownicy wyje¿d¿aj¹ wiêc m.in. do:
Wielkiej Brytanii, Danii, Portugalii, W³och. Sprzyja to
nawi¹zywaniu wielu przyjaŸni pomiêdzy studentami
z ca³ego œwiata, a tak¿e umo¿liwia prowadzenie prac
o charakterze naukowo-badawczym pomiêdzy uczelnia-
mi bior¹cymi udzia³ w programie.
Jesteœmy dumni z naszych osi¹gniêæ, lecz nie mo¿emy
na nich poprzestaæ. W najbli¿szym czasie spraw¹ prio-
rytetow¹ stanie siê budowa nowego budynku Wydzia³u
– czêœci C. W dziedzinie naukowej najwa¿niejsz¹ kwe-
sti¹ bêdzie natomiast uzyskanie uprawnieñ do nadawa-
nia stopnia doktora habilitowanego, co w znacznej mie-
rze wzmocni potencja³ Wydzia³u, zapewni stabilnoœæ
kadry dydaktycznej, a tak¿e umo¿liwi rozszerzenie oferty
dydaktycznej o nowe kierunki kszta³cenia.
Jednoczeœnie stale bêdziemy d¹¿yæ do podnoszenia pozio-
mu naukowej wspó³pracy krajowej i miêdzynarodowej.

Przedsiêwziêcia zwi¹zane z obchodami 55-lecia
Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska:

Uroczyste posiedzenie Rady Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska
Wystawa dorobku i osi¹gniêæ Wydzia³u

Wystawa dzia³alnoœci organizacji studenckich
Dni Wydzia³u organizowane przez studentów
Konferencje naukowe
Seminarium pt.: „Wspó³praca Wydzia³u Budownic-
twa i In¿ynierii Œrodowiska z regionem pó³nocno-
wschodniej Polski”
Wydanie jubileuszowych numerów Zeszytów Na-
ukowych
Wydanie Informatora o WBiIŒ
Wydanie spisu pracowników oraz absolwentów
Wydzia³u

dr hab. in¿. Czes³aw Miedzia³owski, prof. PB
Dziekan Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska PB

dr in¿. Andrzej Butarewicz
Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju WBiIŒ PB

Historia Wydzia³u Budownictwa
i In¿ynierii Œrodowiska

1951 powstanie Wydzia³u Budowlanego w Wieczorowej Szko-
le In¿ynierskiej i rozpoczêcie kszta³cenia w systemie wie-
czorowym

1955 pierwsi absolwenci otrzymuj¹ dyplom in¿yniera budow-
nictwa l¹dowego

1956 podpisanie porozumienia o objêciu opiek¹ naukow¹ i dy-
daktyczn¹ Wydzia³u przez kadrê profesorsk¹ Politechni-
ki Warszawskiej

1963 uruchomienie pierwszego kursu magisterskiego dla ab-
solwentów Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Bia³ymstoku

1964 zmiana nazwy Wydzia³u Budowlanego na Wydzia³ Budow-
nictwa L¹dowego i uruchomienie na Wydziale kszta³ce-
nia na studiach zaocznych

1966 rozpoczêcie kszta³cenia w systemie studiów in¿ynierskich
dziennych na kierunku Budownictwo

1973 nadanie Wydzia³owi Budownictwa L¹dowego uprawnieñ
do prowadzenia dziennych studiów magisterskich

1974 przekszta³cenie Wydzia³u Budownictwa L¹dowego w In-
stytut Budownictwa L¹dowego (na prawach wydzia³u)

1974 utworzenie Zak³adu In¿ynierii Œrodowiska w Instytucie
Budownictwa L¹dowego i pierwsza rekrutacja studen-
tów na studia dzienne na kierunek In¿ynieria Œrodowiska

1980 uzyskanie praw doktoryzowania w dyscyplinie naukowej
In¿ynieria Œrodowiska

1986 przekszta³cenie Instytutu Budownictwa L¹dowego w Wy-
dzia³ Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska z dwoma in-
stytutami: Instytutem In¿ynierii Budowlanej oraz Instytu-
tem In¿ynierii Œrodowiska

1988 uzyskanie prawa doktoryzowania w dyscyplinie nauko-
wej Budownictwo

1989 powo³anie trzeciego kierunku studiów: Ochrony Œrodo-
wiska

1990 powstanie na Wydziale Podyplomowego Studium Orga-
nizacji i Zarz¹dzania

1993 utworzenie przy Instytucie In¿ynierii Budowlanej „Forum
Budownictwa” i rozpoczêcie organizowania cyklicznych
seminariów i targów

1998 utworzenie w Instytucie In¿ynierii Œrodowiska Katedry
Produkcji Ekologicznej w Rolnictwie i rozpoczêcie kszta³-
cenia in¿ynierów na kierunku Rolnictwo

2002 powo³anie Instytutu In¿ynierii i Ochrony Œrodowiska
2005 przygotowanie pe³nej dokumentacji niezbêdnej do bu-

dowy czêœci C budynku Wydzia³u i podjêcie starañ o re-
alizacjê inwestycji

2006 nadanie Wydzia³owi II kategorii przez Komisjê Badañ
na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki przy Mini-
sterstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego RP
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Konkurs „Bezpieczna budowa 2006”

Warto przy tym dodaæ, i¿ coroczna edycja konkursu
jest okazj¹ do zwrócenia uwagi przedsiêbiorców budow-
lanych, organizacji pracodawców, organizacji pracowni-
ków oraz pracowników nauki na bie¿¹ce problemy bez-
pieczeñstwa i higieny pracy w budownictwie. Korzystaj¹
na tym studenci, zw³aszcza studenci Wydzia³u Budow-
nictwa i In¿ynierii Œrodowiska, poniewa¿ informacja
o stanie BHP na placach budów w regionie jest im bez-
poœrednio przekazywana podczas zajêæ w formie prak-
tycznych przyk³adów (studium przypadków).

dr in¿. Jerzy Obolewicz

4 grudnia 2006 r. odby³o siê uroczyste podsumowanie
V edycji konkursu „Bezpieczna budowa”.
W 2006 roku do udzia³u w konkursie zg³oszono 10
obiektów budowlanych. Komisja oceni³a pozytywnie 9
z nich; jedna budowa zosta³a wyeliminowana z powodu
wypadku przy pracy, który spowodowa³ ciê¿kie obra¿e-
nia cia³a jednego z pracowników. Podczas oceny zg³o-
szonych do konkursu prac, komisja konkursowa bra³a
pod uwagê: sposób opracowania i realizacji planu bez-
pieczeñstwa i ochrony zdrowia, sposób zagospodaro-
wania placu budowy, ocenê ryzyka zawodowego i infor-
mowanie o nim pracowników, a tak¿e podejmowanie
dzia³añ maj¹cych na celu zapobieganie zagro¿eniom
wypadkowym na budowie, koordynacjê i skutecznoœæ
nadzoru nad przestrzeganiem zasad i przepisów bez-
pieczeñstwa i higieny pracy przez wszystkie podmioty
dzia³aj¹ce na budowie oraz ocenê stanu wypadkowoœci
na budowie.
W V edycji Konkursu „Bezpieczna budowa” nie przy-
znano pierwszego miejsca. Przyznano natomiast dwa
drugie miejsca: budowie budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego przy ul. Trawiastej w Bia³ymstoku oraz roz-
budowie biurowca „Mlekovita” przy ul. Ludowej w Wy-
sokiem Mazowieckiem. Trzecie miejsce przyznano bu-
dowie budynku us³ugowo-mieszkalnego przy ul. Ogro-
dowej w Bia³ymstoku.

Nagrodzeni i wyró¿nieni kierownicy budów Fot. W. M³ynarczyk

Zrównowa¿ony rozwój w budownictwie – projekt UE
w Eindhoven. Celem pierwszego spotkania by³o omó-
wienie stanu zagadnieñ zwi¹zanych z wprowadzeniem
zasad zrównowa¿onego rozwoju w budownictwie
w poszczególnych krajach UE ze szczególnym uwzglêd-
nieniem zastosowania istniej¹cych metodologii badaw-
czych: LCA (Life Cycle Assesment) oraz LCC (Life Cyc-
le Costs). Wówczas dokonano te¿ podzia³u zadañ ba-
dawczych wœród cz³onków grupy roboczej. Zaplanowa-
no, i¿ spotkania grupy bêd¹ siê odbywa³y cyklicznie 3-4
razy w roku przez okres 3 lat.

Kolokwium habilitacyjne

Dr in¿. Miros³aw Broniewicz z Katedry Konstrukcji
Stalowych zosta³ zaproszony do wziêcia udzia³u w pra-
cach grupy roboczej europejskiego programu naukowo-
badawczego COST C25 na temat „Sustainability of con-
struction”. Program ten jest finansowany z funduszy Ko-
misji Europejskiej, a jego celem jest wprowadzenie za-
sad zrównowa¿onego rozwoju do projektowania obiek-
tów budowlanych.
Pierwsze spotkanie grupy, w którym uczestniczyli przed-
stawiciele wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz
Norwegii, odby³o siê w dniach 13-14 grudnia 2006 r.

podjê³a uchwa³ê o nadaniu dr. in¿. W³adys³awowi Gardziej-
czykowi stopnia doktora habilitowanego nauk technicz-
nych w dyscyplinie Budownictwo oraz specjalnoœci In¿y-
nieria Komunikacyjna. Rozprawa naukowa nosi³a tytu³:
„Wp³yw technologii wykonania i tekstury nawierzchni
drogowych na ha³as pojazdów samochodowych”.

22 listopada 2006 r. na Wydziale In¿ynierii L¹dowej
i Œrodowiska Politechniki Gdañskiej odby³o siê kolokwium
habilitacyjne dr. in¿. W³adys³awa Gardziejczyka, ad-
iunkta w Katedrze Dróg i Geodezji Wydzia³u Budownic-
twa i In¿ynierii Œrodowiska PB. Rada Naukowa Wydzia³u
In¿ynierii L¹dowej i Œrodowiska Politechniki Gdañskiej
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Posiedzenie Podlaskiej Rady
ds. Bezpieczeñstwa w Budownictwie
Kolejny rok pracy zakoñczy³a Podlaska Rada ds. Bezpie-
czeñstwa w Budownictwie. Jest to organ doradczy Okrê-
gowego Inspektora Pracy w Bia³ymstoku.
W sk³ad Rady wchodz¹ przedstawiciele przedsiêbiorstw
budowlanych, organów rz¹dowych, samorz¹dowych
i zwi¹zków zawodowych. Cz³onkowie Rady spotykaj¹
siê na posiedzeniach i omawiaj¹ zagadnienia bezpieczeñ-
stwa pracy w budownictwie. Od dwóch kadencji Prze-
wodnicz¹cym Rady jest dr in¿. Jerzy Obolewicz. Wydzia³
Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska PB wspó³pracuje
z Okrêgowym Inspektoratem Pracy w Bia³ymstoku, or-
ganizuj¹c wspólne przedsiêwziêcia, np. Forum Bezpie-
czeñstwa w budownictwie.

Posiedzenie Podlaskiej Rady ds. Bezpieczeñstwa w Budownictwie  Fot. W. M³ynarczyk

Zwiedzanie budowy zwi¹zanej z rozbudow¹ IPN Fot. W. M³ynarczyk

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 14 listopada 2006 r. prof. dr hab. in¿. Jan Dorosz otrzyma³ tytu³ nauko-
wy profesora nauk technicznych w dziedzinie In¿ynieria Materia³owa.

Profesura od Prezydenta RP dla prof. Jana Dorosza

Prezydent RP Lech Kaczyñski i prof. Jan Dorosz w Warszawie
Fot. M. Dorosz

Ostatnie w roku 2006 posiedzenie Rady odby³o siê 18
grudnia w siedzibie Instytutu Pamiêci Narodowej w Bia-
³ymstoku. Wybór miejsca spotkania nie by³ przypadko-
wy – trwa w³aœnie rozbudowa siedziby IPN, a nowocze-
sne rozwi¹zania budowlane tam zastosowane, by³y okazj¹
do pokazania szerszemu gremium zagadnieñ bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy w budownictwie. W czasie spotka-
nia kierownik budowy omówi³ i pokaza³ rozwi¹zania
techniczne zastosowane przy rozbudowie budynku IPN.
Podsumowano równie¿ dzia³alnoœæ Rady w minionym,
2006 roku.

dr in¿. Jerzy Obolewicz

W 1973 roku Jan Dorosz ukoñczy³ studia na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Poznañskiej, uzyskuj¹c stopieñ
magistra in¿yniera elektryka o specjalnoœci Elektrotech-
nika Przemys³owa i podj¹³ pracê w Hucie Szk³a „Bia³y-
stok” w Bia³ymstoku. W 1977 roku rozpocz¹³ badania
nad œwiat³owodami. W tym celu zbudowa³ prototypo-
we stanowisko do wyci¹gania œwiat³owodów i wówczas
to wyci¹gn¹³ pierwsze œwiat³owody. Rok póŸniej roz-
pocz¹³ wspó³pracê z Politechnik¹ Bia³ostock¹ w ramach
tematu badawczego PR-3, dotycz¹cego tyglowej meto-
dy wytwarzania œwiat³owodów i zorganizowa³ pracow-
niê technologii œwiat³owodów.
Wyniki zrealizowanych w latach 1978-1984 doœwiad-
czeñ sta³y siê podstaw¹ rozprawy doktorskiej pt.: „Nie-
które zagadnienia tyglowej technologii œwiat³owodów”,
która zosta³a obroniona 18 czerwca 1984 r. na Wydzia-
le Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. M. Sk³o-
dowskiej-Curie w Lublinie.
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Konkurs na najlepsz¹ pracê dyplomow¹
Zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹, na Wydziale Elektrycz-
nym PB, w listopadzie 2006 roku zorganizowany zosta³
Konkurs na najlepsz¹ pracê dyplomow¹ obronion¹
w roku akademickim 2005/2006. Organizatorem kon-
kursu i fundatorem nagród jest Bia³ostocki Oddzia³ Sto-

Pami¹tkowe zdjêcie absolwentów z nauczycielami akademickimi. Od lewej: Dziekan WE,
prof. Miros³aw Œwiercz, mgr in¿. Katarzyna Ba³akier, Prodziekan WE, dr hab. in¿. Marian
Dubowski, prof. nzw. PB, mgr in¿. Pawe³ Go³êbiowski oraz Prodziekan  WE, dr in¿. S³awo-
mir Kwieækowski

Wrêczenie dyplomów ukoñczenia studiów
na Wydziale Elektrycznym
8 grudnia 2006 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki
Bia³ostockiej odby³o siê uroczyste wrêczenie dyplomów
absolwentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
którzy obronili prace w roku 2006. Na kierunku Elek-
trotechnika prace obroni³o 82 magistrów in¿ynierów
i 48 in¿ynierów, natomiast na kierunku Elektronika i Te-
lekomunikacja, prace obroni³o 123 magistrów in¿ynie-
rów oraz 21 in¿ynierów.
W uroczystoœci wrêczenia dyplomów udzia³ wziê³o oko-
³o 100. absolwentów (z których na spotkanie wielu przy-
by³o z rodzinami i przyjació³mi), w³adze wydzia³u, na-
uczyciele akademiccy oraz, wraz z ekip¹ reportersk¹,
Redaktor Naczelny Radia „Akadera”, mgr in¿. Krzysztof
Po³ubiñski. Przed rozdaniem dyplomów, Dziekan Wy-
dzia³u dr hab. in¿. Miros³aw Œwiercz, prof. PB pogratulo-
wa³ absolwentom pomyœlnego ukoñczenia studiów, za-
chêcaj¹c ich jednoczeœnie do podtrzymywania œcis³ych
kontaktów z Alma Mater i Wydzia³em w ramach ich dal-
szej dzia³alnoœci zawodowej. Redaktor Po³ubiñski w swo-

5 grudnia 1997 r., po przedstawieniu dorobku nauko-
wego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. „Teoretyczne
i praktyczne aspekty technologii œwiat³owodów wielor-
dzeniowych”, na mocy Uchwa³y Rady Wydzia³u In¿ynie-
rii Materia³owej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutni-
czej im. Stanis³awa Staszica w Krakowie, dr in¿. Jan Do-
rosz uzyska³ stopieñ naukowy doktora habilitowanego
nauk technicznych w dyscyplinie Technologia Chemicz-
na. Uchwa³a zatwierdzona zosta³a przez Centraln¹ Ko-
misjê do Spraw Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych
dnia 30 marca 1998 r.
Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, poszuki-
wania naukowe dr. hab. in¿. Jana Dorosza koncentruj¹
siê wokó³ œwiat³owodów specjalnych, optymalizowanych
pod k¹tem konkretnego ich zastosowania. S¹ to w szcze-
gólnoœci œwiat³owody o kszta³towanym rdzeniu oraz
œwiat³owody wielordzeniowe.
W okresie od 1 marca 2002 r. do 31 stycznia 2005 r.
dr hab. in¿. Jan Dorosz kieruje badaniami w ramach grantu
KBN Nr 4 T08D 001 22 pt.: „Technologia œwiat³owo-
dów pierœcieniowych ze szkie³ wielosk³adnikowych dla
celów fotoniki instrumentalnej”. Jest te¿ kierownikiem
aktualnie realizowanego grantu Ministerstwa Nauki
i Informatyzacji pt.: „Opracowanie podstaw technologii

œwiat³owodów œwiec¹cych powierzchni¹ boczn¹” (Nr 3
T08D 046 29).
Najbli¿sze plany badawcze prof. Jana Dorosza ogniskuj¹
siê wokó³ zagadnieñ zwi¹zanych z otrzymywaniem szkie³
domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich oraz
wokó³ metod formowania z nich œwiat³owodów optycz-
nie aktywnych. Drugi cel to rozwój m³odej kadry na-
ukowej Wydzia³u Elektrycznego PB.
Prof. Jan Dorosz jest autorem 140 publikacji z zakresu
technologii i zastosowañ œwiat³owodów. Wynikiem wie-
loletnich dociekañ i doœwiadczeñ profesora jest mono-
grafia pt.: „Technologia œwiat³owodów w³óknistych”,
wydana w 2005 roku przez Polsk¹ Akademiê Nauk,
Oddzia³ w Krakowie. Prof. Jan Dorosz jest te¿ twórc¹
i wspó³twórc¹ 11 patentów, promotorem ponad 70 prac
magisterskich i in¿ynierskich oraz 3 rozpraw doktor-
skich. Jest Kierownikiem studiów doktoranckich
na Wydziale Elektrycznym PB.
Prof. Dorosz jest te¿ cz³onkiem Prezydium Polskiego
Komitetu Optoelektroniki SEP oraz Wiceprzewodnicz¹-
cym Polskiego Towarzystwa Ceramicznego.
Od 1 wrzeœnia 2006 r. pe³ni funkcjê kierownika Katedry
Promieniowania Optycznego na Wydziale Elektrycznym PB.

im wyst¹pieniu zachêci³ absolwentów do wst¹pienia
w szeregi Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Bia-
³ostockiej.

dr in¿. S³awomir Kwieækowski

warzyszenia Elektryków Polskich. Do Konkursu zg³o-
szono 11 prac dyplomowych.
Dzia³aj¹ca pod przewodnictwem dr. hab. in¿. Mariana
Dubowskiego, prof. nzw. PB Komisja konkursowa, na-
grodzi³a piêæ prac, przyznaj¹c: dwie równorzêdne pierw-
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60 lat Bia³ostockiego Oddzia³u Stowarzyszenia Elektryków Polskich
7 grudnia 2006 r. w Du¿ej Auli na Wydziale Elektrycznym
Politechniki Bia³ostockiej odby³y siê uroczystoœci 60-lecia
Bia³ostockiego Oddzia³u Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich. Miejsce obchodów jubileuszu wybrane zosta³o nie
tylko z uwagi na mo¿liwoœæ pomieszczenia bardzo wielu
uczestników, poniewa¿ na uroczyste spotkanie zaproszono
wszystkich cz³onków SEP skupionych w Oddziale oraz
wielu innych goœci, ale tak¿e dlatego, ¿e dzisiejsza Poli-
technika Bia³ostocka powsta³a w roku 1949 jako Prywat-
na Wieczorowa Szko³a In¿ynierska NOT z wielkim udzia-
³em SEP w tym przdsiêwziêciu.
Prezes Bia³ostockiego Oddzia³u SEP Miros³aw Kasacki
w swoim wyst¹pieniu przypomnia³ pocz¹tki elektryki, jej
rozwój na œwiecie i w Polsce, przybli¿y³ zebranym po-
wstanie i organizacjê SEP w Polsce i na Bia³ostocczyŸnie
oraz cele i zadania stowarzyszenia, zw³aszcza w dobie
dalszego tak szybkiego rozwoju dziedzin, jakimi zawodo-
wo zajmuj¹ siê jego cz³onkowie.
Z gratulacjami za dotychczasowe osi¹gniêcia SEP oraz
z ¿yczeniami nastêpnych sukcesów, wyst¹pili przybyli
na uroczystoœci goœcie, a wœród nich:

przedstawiciele w³adz miasta i regionu: Jaros³aw Scha-
bieñski, Wicewojewoda Podlaski oraz Tadeusz Tru-
skolaski, Prezydent Miasta Bia³egostoku;

koledzy ze Stowarzyszenia: Zenon Stodolisk, Wice-
prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Zenon
Sosnowski (Oddzia³ Suwalski SEP) i Miros³aw Sajczyk
(Oddzia³ £om¿yñski SEP);
w³adze uczelniane i szkolne: prof. Joanicjusz Nazarko,
Rektor Politechniki Bia³ostockiej, prof. Miros³aw
Œwiercz, Dziekan Wydzia³u Elektrycznego PB oraz Sta-
nis³aw Wiñski, Dyrektor Zespo³u Szkó³ Elektrycznych
im. prof. Janusza Groszkowskiego w Bia³ymstoku;

Na zdjêciu laureaci Konkursu. Od lewej: mgr in¿. Katarzyna Ba³akier, mgr in¿. Grzegorz
Prusaczyk oraz promotor jednej z nagrodzonych prac: dr hab. in¿. Andrzej Zaj¹c, prof. PB

Fot. A. Holiczer

sze nagrody – mgr. in¿. Jaros³awowi Piekarskiemu i mgr.
in¿. Mariuszowi Pysznikowi, drug¹ nagrodê – mgr. in¿.
Paw³owi Œwiêszkowskiemu oraz dwie równorzêdne
trzecie nagrody – mgr. in¿. Grzegorzowi Prusaczykowi
i mgr in¿. Katarzynie Ba³akier. Zarz¹d Oddzia³u SEP
na nagrody pieniê¿ne wyasygnowa³ kwotê 3 tys. z³otych.
Wrêczenie nagród laureatom oraz dyplomów okolicz-
noœciowych promotorom prac odby³o siê podczas uro-
czystych obchodów jubileuszu 60-lecia Bia³ostockiego
Oddzia³u SEP, 7 grudnia 2006 r. w Du¿ej Auli na Wydzia-
le Elektrycznym PB.

dr hab. in¿. M. Dubowski, prof. nzw. PB

przedstawiciele stowarzyszeñ i instytucji wspó³pra-
cuj¹cych z Oddzia³em: Czes³aw Podkowicz (FSNT
NOT), Nina Szklennik (Polski Zwi¹zek In¿ynierów
i Techników Budownictwa), W³odzimierz £awniczuk
(Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Po¿arnic-
twa), S³awomir Sieñczy³o (Polskie Zrzeszenie In¿y-
nierów i Techników Sanitarnych), Antoni Znorko (Sto-
warzyszenie Mechaników Polskich), Wac³aw Serwat-
ka (Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Rolnic-
twa), Ryszard Dobrowolski (Podlaska Okrêgowa Izba
In¿ynierów Budownictwa) oraz Jan Koczewski (Okrê-
gowa Inspekcja Pracy).Przemówienie Prezydenta Miasta Bia³egostoku Tadeusza Truskolaskiego

Fot. A. Holiczer

Przemówienie Rektora PB prof. Joanicjusza Nazarko
Fot. A. Holiczer
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WYDZIA£ INFORMATYKI

WYDZIA£ MECHANICZNY

W miesi¹cach listopad-grudzieñ 2006 roku Wydzia³ In-
formatyki PB odwiedzili z wyk³adami liczni goœcie z za-
granicy.

22 listopada 2006 r. dr Cornelia Enãchescu z Institu-
te of Mathematical Statistics and Applied Mathema-
tics z Uniwersytetu w Bukareszcie w Rumunii. Refe-
rat dr Enãchescu nosi³ tytu³: „Classification of Breast
Tissue by Learning Vector Quantization network”;
równie¿ 22 listopada 2006 r. z wyk³adem na WI PB
wyst¹pi³ prof. Denis Enãchescu z Uniwersytetu
w Bukareszcie w Rumunii. Referat prof. Enãchescu
brzmia³: „K-functions and Flex-scan applied to assess
spatial clustering of childhood leukemia”.

29 listopada 2006 r. wyk³ad pt.: „System wyszukiwania
informacji w obrazowych bazach danych” wyg³osi³
dr hab. in¿. Ryszard S. Choraœ, prof. UTP z Bydgoszczy.

***
1 grudnia 2006 r. Wydzia³ Informatyki PB uzyska³ dota-
cjê z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
w wysokoœci 250 000 z³ na realizacjê zadania dotycz¹-
cego „Rozbudowy klastra obliczeniowego”.

***
W ostatnim czasie Wydzia³ Informatyki PB zg³osi³ swoje
laboratorium do procesu cerytyfkacji ECDL (Europej-
skiego Cerytyfikatu Umiejêtnoœci Komputerowych).

Wrêczenie dyplomów i nagród za najlepsze prace dyplomowe

Prof. Andrzej Seweryn, Dziekan Wydzia³u Mechanicznego wrêcza dyplomy absolwentom
Fot. W. Tarasiuk

24 listopada 2006 r. na Wydziale Mechanicznym PB od-
by³o siê uroczyste wrêczenie dyplomów jego absolwen-
tom oraz nagród za najlepsze prace dyplomowe. Na-
grody laureatom ufundowali: Dziekan Wydzia³u Mecha-
nicznego oraz Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników
Mechaników Polskich, Oddzia³ w Bia³ymstoku wraz
z ko³em SIMP przy Politechnice Bia³ostockiej.
Podczas uroczystoœci wyró¿nione zosta³y prace dyplo-
mowe nastêpuj¹cych absolwentów:

mgr. in¿. Grzegorza Micha³owskiego za pracê pt.: „Wy-
korzystanie liniowych nierównoœci macierzowych
LMI w projektowaniu regulatorów”; promotorem
pracy by³ dr in¿. Zbigniew Klesza;
mgr. in¿. Dariusza Jab³oñskiego za pracê pt.: „Pó³au-
tomatyczne urz¹dzenie do ukosowania krawêdzi
blach”; promotorem pracy by³ prof. nzw. dr hab. in¿.
Jerzy Nachimowicz;
mgr. in¿. Miko³aja Waszczuka za pracê pt.: „Analiza
strat ciœnienia w uk³adzie przep³ywu wody i pary kot³a

W uroczystoœciach uczestniczyli równie¿ byli Prezesi
Stowarzyszenia: Jacek Szpotañski i Stanis³aw Bolkowski,
Cz³onkowie Honorowi SEP.
Wyró¿niaj¹cy siê w dzia³alnoœci stowarzyszenia cz³onko-
wie, otrzymali z³ote i srebrne odznaki honorowe oraz
medale pami¹tkowe SEP, zaœ firmy: „AUTOMATYKA
POMIARY STEROWANIE” sp. z o.o. oraz „TEHMAR
Budownictwo i Energetyka” otrzyma³y rekomendacje SEP.
Podczas uroczystoœci wrêczono równie¿ nagrody tego-
rocznym laureatom konkursu na najlepsz¹ pracê dyplo-
mow¹ na Wydziale Elektrycznym PB.
Ponadto uroczystoœci 60-lecia Bia³ostockiego Oddzia³u
SEP urozmaica³y: wydanie jubileuszowe Biuletynu Od-
dzia³u Bia³ostockiego SEP (nr 27) i medialny dodatek

do niego pt.: „Migawki z ¿ycia Oddzia³u w XXI wieku”,
koncert zespo³u „Andreas WOAK Band” z solistk¹ Ad¹
Wyszyñsk¹ oraz wystawa, podczas której swoje wyro-
by i us³ugi prezentowa³y firmy: „SAG ELBUD GDAÑSK
HOLDING” S.A., „ELBUD” Warszawa sp. z o.o., „SEL-
POL” S.A., „AUTOMATYKA POMIARY STEROWANIE”
sp. z o.o, „ELTOR” Bia³ystok sp. z o.o., Instytut Energety-
ki – Zak³ad Doœwiadczalny w Bia³ymstoku, „BIFAX” sp.
z o.o., „ZWSE” Bia³ystok, „TEHMAR Energetyka i Bu-
downictwo”, „ELEKTRO-SILVER” Wojciech Baranowski,
„ELECTRUM” sp. z o.o., PHU „KURPIOWSKI”, „PREiB
MIPA”, „ELAN” s.c., „ENERGO-INSTAL”, „ENERGO-
BUD 1”, „EKTO” sp. z o.o., „ELBEST”, „HUBIE” oraz
„ARGILLON” POLSKA sp. z o.o.

mgr in¿. Miros³aw Sosnowski

energetycznego OP-650”; promotorem pracy by³
prof. nzw. dr hab. in¿. Teodor Skiepko;
mgr. in¿. Artura Chêtnika za pracê pt.: „Urz¹dzenie
do testowania jakoœci zgrzewu wyprasek z tworzyw
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Absolwenci Wydzia³u Mecha-
nicznego z Dziekanem
Wydzia³u, prof. Andrzejem
Sewerynem i Prorektorem
ds. Studenckich i Dydaktyki
PB, prof. Bazylim Krupiczem

Fot. W. Tarasiuk

sztucznych”; promotorem pracy by³ prof. dr hab. in¿.
Franciszek Siemieniako.

Komisja Stowarzyszenia In¿ynierów Mechaników Pol-
skich wybra³a równie¿ cztery, jej zdaniem, najlepsze prace
i wyró¿ni³a:

I nagrod¹ – mgr. in¿. Mateusza Konczerewicza za pra-
cê pt.: „Wiertarka przenoœna do prac monta¿owych
w strefach zagro¿onych wybuchem”; promotorem
pracy by³ prof. nzw. dr hab. in¿. Jerzy Nachimowicz;
II nagrod¹ – mgr. in¿. Marcina Niewiñskiego za pracê
pt.: „Samobie¿ne urz¹dzenie do prac spawalniczych”;
promotorem pracy by³ dr in¿. Andrzej £ukasiewicz;
III nagrod¹ – mgr. in¿. Juliusza Tomasza Jaskówa
za pracê pt.: „Wizualizacja rozdzielni niskiego napiêcia”;
promotorem pracy by³ dr in¿. Kazimierz Dzier¿ek;
IV nagrod¹ – mgr. in¿. Andrzeja Piotra Koszewnika
za pracê pt.: „Programowanie praw sterowania
w technologii FPGA”; promotorem pracy by³ prof.
dr hab. in¿. Zdzis³aw Gosiewski.

Nagrody laureatom wrêczyli: Wiceprezes Bia³ostockie-
go Oddzia³u SIMP, dr in¿. Antoni Znorko wraz z Prze-
wodnicz¹cym komisji konkursowej, prof. Franciszkiem
Siemieniako. Podczas uroczystoœci Dziekan ds. Studenc-
kich i Dydaktyki WM PB, dr in¿. Leon Demianiuk pogra-
tulowa³ nagrodzonym studentom i ich promotorom oraz
podziêkowa³ Przewodnicz¹cemu SIMP za wyró¿nienie
absolwentów WM PB.

Nastêpnie Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki PB,
prof. Bazylii Krupicz oraz Dziekan Wydzia³u Mechanicz-
nego, prof. Andrzej Seweryn wrêczyli dyplomy absolwen-
tom, którzy ukoñczyli studia z najwy¿szymi œrednimi.

Absolwenci Wydzia³u Mechanicznego z najwy¿szymi œrednimi
na studiach magisterskich:
1. mgr in¿. Pawe³ Jankowski
2. mgr in¿. Wiktor Jakubowski
3. mgr in¿. Dariusz Jab³oñski
4. mgr in¿. Rafa³ Karpiñski
5. mgr in¿. Alina Gabrel
6. mgr in¿. Roman Rutkowski
7. mgr in¿. Grzegorz Niczyporuk
8. mgr in¿. Monika Szaty³owicz
9. mgr in¿. Agnieszka Szymañska
10. mgr in¿. Krzysztof Sietejko
11. mgr in¿. Andrzej Piotr Koszewnik
12. mgr in¿. Pawe³ Ro¿ko
13. mgr in¿. £ukasz Robert Czarnecki
14. mgr in¿. Przemys³aw Stajniak
na studiach uzupe³niaj¹cych:
1. mgr in¿. Mariusz Koc
2. mgr in¿. Piotr Karpacz
na studiach in¿ynierskich niestacjonarnych:
1. in¿. Juliusz Tomasz Jaœków
2. in¿. Karol Drabarz
3. in¿. Adam Dawid
4. in¿. Micha³ Pruszyñski

dr in¿. Leon Demianiuk

Wydzia³ Mechaniczny PB otrzyma³ uprawnienia do habilitowania
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytu³ów, po zasiêgniêciu opinii Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, 18 grud-
nia 2006 r. przyzna³a Wydzia³owi Mechanicznemu PB uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowa-
nego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Taka decyzja oznacza, ¿e Wydzia³ Me-
chaniczny PB spe³ni³ wszystkie warunki formalne i merytoryczne wymagane do przyznania wy¿ej wymienio-
nych uprawnieñ. Jest ponadto jednostk¹ dynamiczn¹, bior¹c pod uwagê zarówno osi¹gniêcia kadry (w szcze-
gólnoœci zwi¹zane z awansem naukowym), jak i rozbudowê bazy laboratoryjnej. Daje to gwarancjê przepro-
wadzania przewodów habilitacyjnych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn na odpowiednim poziomie
naukowym i w zgodzie z przyjêt¹ procedur¹.
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Warto przy tym dodaæ, i¿ od 1992 roku Wydzia³ Me-
chaniczny Politechniki Bia³ostockiej posiada II kategoriê
Komitetu Badañ Naukowych. Ma tak¿e przyznane upraw-
nienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych
w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn (od 1989
roku) oraz Mechanika (od 2005 roku).
Kadra naukowa Wydzia³u ma odpowiednie kwalifikacje
i jest odpowiednio liczna do przeprowadzania przewo-
dów habilitacyjnych. W chwili obecnej, na Wydziale,
w pe³nym wymiarze czasu pracy, zatrudnionych jest
35 profesorów i doktorów habilitowanych, z których
15 posiada tytu³ profesora nauk technicznych.
Rozwój badañ naukowych na Wydziale Mechanicznym
PB jest szczególnie widoczny w ostatnich latach i od-
znacza siê trwa³¹ tendencj¹. Œwiadcz¹ o tym miêdzy in-
nymi takie fakty, jak:

nadanie 6 tytu³ów profesora nauk technicznych oraz
5 stopni doktora habilitowanego w latach 2003-2005;
z³o¿ony wniosek o tytu³ profesora nauk technicz-
nych, bêd¹cy w trakcie rozpatrywania oraz przygo-
towywanych 9 rozpraw habilitacyjnych, bêd¹cych
w fazie koñcowej realizacji (planowane terminy za-
koñczenia w latach 2006-2008);
œredni wiek profesorów tytularnych wynosi 59 lat,
zaœ doktorów habilitowanych – 58 lat;
stabilna sytuacja finansowa Wydzia³u – przeznacza-
nie 100% dotacji statutowej na badania naukowe.

Ponadto pracownicy Wydzia³u legitymuj¹ siê znacznym
dorobkiem naukowym, o czym œwiadcz¹ takie dokona-
nia naukowe, jak:

udzia³ 3. profesorów w pracach komitetów redak-
cyjnych czasopism indeksowanych przez Filadelfijski
Instytut Informacji Naukowej (International Journal
of Fracture, Materials Science);

publikacje 43 pracowników w uznanych czasopismach
z listy filadelfijskiej. Pozostali pracownicy maj¹ doro-
bek w postaci: artyku³ów w innych uznanych czaso-
pismach naukowych, monografii i rozdzia³ów w mo-
nografiach w znacz¹cych wydawnictwach krajowych
i zagranicznych oraz referatów wyg³oszonych pod-
czas renomowanych konferencji naukowych;
cytowania artyku³ów 22 pracowników przez innych
autorów (zgodnie z Science Citation Index).

O wysokim poziomie naukowym pracowników Wydzia³u
Mechanicznego œwiadczy tak¿e fakt powo³ywania ich
na recenzentów prac doktorskich i habilitacyjnych w naj-
lepszych oœrodkach naukowych w Polsce, a tak¿e
na recenzentów prac publikowanych w najbardziej re-
nomowanych czasopismach naukowych o zasiêgu œwia-
towym. Nie bez znaczenia jest tak¿e to, ¿e pracownicy
Wydzia³u kieruj¹ projektami badawczymi Ministerstwa
Edukacji i Nauki, realizuj¹ miêdzynarodowe projekty
naukowe, s¹ cz³onkami konsorcjów naukowych. Wa¿ne
miejsce zajmuje równie¿ organizowanie uznanych kon-
ferencji naukowych oraz udzia³ w licznych komitetach
naukowych konferencji organizowanych przez inne
oœrodki naukowe.
Wydzia³ Mechaniczny PB posiada tak¿e rozbudowan¹
bazê laboratoryjn¹. Niektóre z urz¹dzeñ s¹ unikalne
i pozwalaj¹ na prowadzenie badañ doœwiadczalnych
na najwy¿szym poziomie. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w latach
2003-2005 wartoœæ œrodków trwa³ych Wydzia³u wzro-
s³a o 54%. Inwestycje aparaturowe, bêd¹ce jednym z prio-
rytetów rozwoju Wydzia³u, s¹ dokonywane zarówno
ze œrodków inwestycyjnych Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego, funduszy strukturalnych Unii Euro-
pejskiej, jak i ze œrodków w³asnych Wydzia³u.

prof. Andrzej Seweryn

Rozbudowa laboratorium
Po kontroli Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej, w listopadzie
2005 roku, czêœæ zajêæ laboratoryjnych realizowana by³a w
Bia³ymstoku w szczególnoœci w laboratorium metrologii.  Jed-
nak¿e w wyniku wspólnego zaanga¿owania finansowego Poli-
techniki Bia³ostockiej oraz Miasta Suwa³ki w ostatnich mie-
si¹cach 2006 roku dokonano znacz¹cych zakupów. Zosta³y za-
kupione miêdzy innymi: mikroskop uniwersalny UIM-21, profi-
lografometr firmy Mitutoyo Surftest SJ-310P, oscyloskop cyfro-
wy Rigol DS1022C, przemiennik czêstotliwoœci LG 015-1F, po-
dzielnica optyczna firmy Carl Zeiss Jena, optimetr projekcyjny,
oscyloskop cyfrowy, frezarka obwiedniowa ZFWZ-250x25.
Realizacja zakupów pozwoli³a przystosowaæ bazê dydaktyczn¹
do wymagañ Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej.
Przy wspó³pracy pracowników Uczelni ze studentami i prze-
mys³em powsta³y specjalistyczne stanowiska badawczo-labo-
ratoryjne w laboratorium mechaniki p³ynów. W pracach tych
aktywnie uczestnicz¹ studenci, miêdzy innymi w ramach Ko³a
Naukowego „Rapitograf”. Niniejsze prace s¹ prowadzone i ko-

ordynowane przez dr. in¿. Wies³awa Za³uskê w ramach Labora-
toriów Wydzia³owych w budynku CKP przy ul. Sejneñskiej.
W ramach prac dyplomowych zbudowano te¿ oryginalne sta-
nowiska badawczo-dydaktyczne, takie jak: stanowisko bada-
nia wydajnoœci przep³ywu hydrantów przeciwpo¿arowych
PPO¯ oraz stanowisko wzorcowania i cechowania manome-
trów. Stanowisko do badañ charakterystyki pracy pompy wy-
korzystywane jest równie¿ do legalizacji przyrz¹du HYDRO-
TEST.
W laboratorium elektrotechniki i elektroniki równie¿ w wy-
niku realizacji in¿ynierskich prac dyplomowych, zosta³y zbu-
dowane dwie hamownie: silnikowa wiropr¹dowa oraz silni-
kowa elektromaszynowa.
W ramach planowanego rozwoju, laboratoria Zamiejscowe-
go Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Bia³ostockiej przy-
gotowywane s¹ do badañ, legalizacji i certyfikacji urz¹dzeñ,
zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

dr hab. Jerzy Jaroszewicz

ZAMIEJSCOWY WYDZIA£ MECHANICZNY W SUWA£KACH
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Nowy doktor na Wydziale Zarz¹dzania
doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Obro-
na doktorska odby³a siê 20 listopada 2006 r. Dr Agata Lu-
lewicz pracuje w Katedrze In¿ynierii Produkcji WZ PB.

WYDZIA£ ZARZ¥DZANIA
II Edycja Studiów Podyplomowych „Zarz¹dzanie BHP”
– uroczyœcie zakoñczona
9 grudnia 2006 r. na Wydziale Zarz¹dzania Politechniki
Bia³ostockiej odby³o siê uroczyste zakoñczenie II Edycji
Studiów Podyplomowych „Zarz¹dzanie Bezpieczeñstwem
i Higien¹ Pracy”.
W uroczystoœci udzia³ wziêli: w³adze Wydzia³u Zarz¹dza-
nia – prof. dr hab. Zofia Tomczonek, Dziekan Wydzia³u oraz
dr in¿. Maciej Dobrzyñski, Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju,
nauczyciele prowadz¹cy zajêcia dydaktyczne i uczestnicy
studiów podyplomowych (ogó³em 37 osób).
W trakcie uroczystoœci Dziekan Wydzia³u, prof. dr hab. Zofia
Tomczonek podziêkowa³a s³uchaczom studiów za wybór
naszej Uczelni jako celu ich podyplomowej edukacji oraz
zachêca³a do uczestnictwa w innych inicjatywach organi-
zowanych przez WZ. Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju,
dr in¿. Maciej Dobrzyñski natomiast, wskaza³ na istotn¹ rolê
ci¹g³ego kszta³cenia w rozwoju ka¿dej jednostki, wyra¿aj¹c
jednoczeœnie nadziejê, ¿e absolwenci studiów ponownie sko-
rzystaj¹ z oferty dydaktycznej Politechniki Bia³ostockiej.

si³ek w³o¿ony w ich przygotowanie i obs³ugê, wrêczaj¹c
kwiaty oraz niespodzianki. W trosce o bezpieczeñstwo,
Kierownik Studiów dr Joanna Ejdys otrzyma³a kask z pod-
pisami wszystkich uczestników studiów.
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej wykonana zosta³a wspól-
na fotografia uczestników Studiów Podyplomowych, w³adz
Wydzia³u Zarz¹dzania i nauczycieli.

W drugiej czêœci spotkania dr Joanna Ejdys i dr in¿. Aleksy
Patejuk przedstawili wyniki dwóch konkursów og³oszonych
dla s³uchaczy studiów podyplomowych.  W konkursie og³o-
szonym przez dr Joannê Ejdys, na najlepsz¹ pracê dyplomow¹,
zwyciê¿y³ Stefan Koprowicz, autor pracy pt.: „Instrukcja bez-
pieczeñstwa po¿arowego budynku Komendy Wojewódzkiej
Policji w Bia³ymstoku”. Natomiast w konkursie og³oszo-
nym przez dr. in¿. Aleksego Patejuka, na najlepsz¹ prezen-
tacjê dotycz¹c¹ „Oceny ryzyka zawodowego”, zwyciê¿y³a
Anna Kubala. Laureatom i wyró¿nionym w konkursach
osobom wrêczono drobne upominki i dyplomy.
Na zakoñczenie uroczystoœci prof. dr hab. Zofia Tomczo-
nek, dr Maciej Dobrzyñski oraz dr Joanna Ejdys dokonali
uroczystego wrêczenia œwiadectw ukoñczenia Studiów
Podyplomowych wszystkim uczestnikom studiów.
W odpowiedzi, absolwenci studiów podziêkowali w³adzom
Wydzia³u Zarz¹dzania oraz organizatorom studiów za wy-

Spotkanie zakoñczono przy lampce szampana i drobnym
poczêstunku.
W tym miejscu serdecznie dziêkujê wszystkim uczestni-
kom studiów za wybór naszej Uczelni i Wydzia³u Zarz¹-
dzania, a wyk³adowcom oraz w³adzom Wydzia³u, za zapew-
nienie zasobów umo¿liwiaj¹cych organizacjê kszta³cenia
na Studiach Podyplomowych „Zarz¹dzanie Bezpieczeñ-
stwem i Higien¹ Pracy”.
Informacje o Studiach Podyplomowych „Zarz¹dzanie BHP”
mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej: www.wz.pb.edu.pl.

dr Joanna Ejdys

Dziekan Wydzia³u prof. Zofia Tomczonek wrêcza dyplom absolwentom studiów

S³ynny kask z podpisami
absolwentów studiów

Pami¹tkowe zdjêcie absolwentów Studiów „Zarz¹dzanie BHP”

18 grudnia 2006 r., na mocy uchwa³y podjêtej na posiedze-
niu Rady Wydzia³u Finansów Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, mgr in¿. Agata Lulewicz uzyska³a stopieñ
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Za interesuj¹cy mo¿na uznaæ stopieñ opanowania przez
nich poszczególnych podstawowych dzia³ów matematyki.
Test kwalifikacyjny sk³ada³ siê z 11 zadañ podzielonych
na 9 kategorii: wyra¿enia algebraiczne, wartoœæ bez-
wzglêdna, funkcja kwadratowa, wielomiany, funkcja wy-
k³adnicza, funkcja logarytmiczna, funkcja trygonometrycz-
na, geometria analityczna i kombinatoryka. Ka¿dy ze-
staw zawiera³ po jednym zadaniu z ka¿dej kategorii. Je-
dynie wyra¿enia algebraiczne oraz funkcje trygonome-
tryczne zosta³y potraktowane szerzej: tych dziedzin ma-
tematyki dotyczy³y po dwa zadania w ka¿dym zestawie.
Zadania by³y typowe i nie zawiera³y ¿adnych „haczyków”,
ani ukrytych trudnoœci.

Tabela 2. Procent poprawnych odpowiedzi w poszczególnych kategoriach
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Kategorie 
Liczba 
zadañ 

Procent poprawnych 
odpowiedzi [%] 

Wyrażenia algebraiczne 2 51,2% 
Wartość bezwzglêdna 1 48,8% 
Funkcja kwadratowa 1 48,6% 
Wielomiany 1 49,5% 
Funkcja wyk³adnicza 1 43,0% 
Funkcja logarytmiczna 1 36,3% 
Funkcja trygonometryczna 2 34,1% 
Geometria analityczna 1 43,0% 
Kombinatoryka 1 64,0% 

Procent
poprawnych
odpowiedzi

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Analizuj¹c powy¿sze dane, ³atwo jest zauwa¿yæ, ¿e tak
wa¿ne wiadomoœci jak te dotycz¹ce funkcji trygonome-
trycznych czy logarytmicznych s¹ znane jedynie co trze-
ciemu studentowi, a umiejêtnoœæ poprawnego wykony-
wania elementarnych operacji algebraicznych posiada je-
dynie co drugi student. Relatywnie najlepiej wypad³ dzia³

INSTYTUT MATEMATYKI I FIZYKI
Podsumowanie kursu „zerowego”
z matematyki dla studentów I roku
W bie¿¹cym roku akademickim na Politechnice Bia³ostockiej odby³y siê tzw. „kursy zerowe” z matematyki
i fizyki przeznaczone dla studentów I roku. Kursy z matematyki, jak mo¿na by³o przeczytaæ w poprzednim
„¯yciu Politechniki” (¯P 10/2006), prowadzili pracownicy Katedry Matematyki posiadaj¹cy uprawnienia pañ-
stwowego egzaminatora matury. Celem kursów by³a pomoc pierwszoroczniakom w uzupe³nieniu braków
programowych, a te, jak siê okaza³o, s¹ niema³e.

Test napisa³o ogó³em 1441 osób. Œrednia poprawnych
odpowiedzi dla wszystkich kierunków ³¹cznie wynosi³a
jedynie 45,8%. Procent poprawnych odpowiedzi zawie-
ra³ siê pomiêdzy 30% a 60%, czyli odpowiada³ mniej wiê-
cej od 1/3 do 2/3 osób na danym kierunku.
Nie tylko jednak owo zestawienie statystyczne, ale i same
wyniki testów zastanawiaj¹, obna¿aj¹c znacz¹ce braki
uczniów z wiedzy z matematyki.

Testy kwalifikacyjne przeprowadzone na pierwszych
zajêciach by³y doskona³¹ okazj¹ do przebadania licznej
grupy absolwentów szkó³ œrednich, którzy zaczêli stu-
dia na PB. Da³y te¿ niepowtarzaln¹ mo¿liwoœæ porów-
nania ró¿nego stopnia przygotowania studentów przy-
jêtych na poszczególne kierunki studiów. Test pisali bo-
wiem wszyscy studenci przyjêci do PB na I rok studiów,
u których matematyka prowadzona jest w pierwszym
semestrze.

Tabela 1. Procent poprawnych odpowiedzi na poszczególnych kierunkach studiów

Wydzia³ Skrót 
Procent 

poprawnych 
odpowiedzi [%] 

Liczba 
przebadanych 

osób 
Architektura i Urbanistyka AiU 48,7% 106 

Budownictwo B 53,0% 147 
Inżynieria Środowiska IŚ 42,7% 92 
Ochrona Środowiska OŚ 40,1% 100 

Elektrotechnika/ 
Elektronika i Telekomunikacja 

E/EiT 47,4% 179 

Informatyka I 58,2% 224 
Zarz¹dzanie i Marketing ZiM 34,3% 202 

Zarz¹dzanie i Inżynieria Produkcji ZiIP 47,2% 91 
Mechanika i Budowa Maszyn MiBM 42,3% 120 

Edukacja Techniczno-Informatyczna ETI 40,0% 81 
Automatyka i Robotyka AiR 45,0% 73 

Mechanika i Budowa Maszyn 
(Suwa³ki) 

MiBM(S) 30,1% 26 

IŒ OŒ

Wyra¿enia algebraiczne
Wartoœæ bezwzglêdna
Funkcja kwadratowa

Wielomiany
Funkcja wyk³adnicza

Funkcja logarytmiczna
Funkcja trygonometryczna

Geometria analityczna
Kombinatoryka
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umownie nazwany kombinatoryk¹. Zadanie w teœcie
sprawdza³o jedynie znajomoœæ dwumianu Newtona.
Widzimy zatem, ¿e studentom rozpoczynaj¹cym I rok
studiów na PB obce s¹ te dzia³y matematyki, które bar-
dzo czêsto stanowi¹ podstawê do przeprowadzenia ma-
teria³u dydaktycznego, zarówno na zajêciach z przed-
miotów podstawowych, jak i in¿ynierskich.
Zgromadzone dane pozwalaj¹ uzyskaæ szereg innych ze-
stawieñ, porównañ i bardziej szczegó³owych analiz. Ogra-
niczy³em siê tu jedynie do powy¿szych, uznaj¹c je za naj-
ciekawsze oraz najlepiej obrazuj¹ce uzyskane wyniki.

dr Rajmund Stasiewicz

Punkty Odsetek osób [%] Wartoœci skumulowane 
0 0,7% 0,7% 
1 2,2% 2,8% 
2 6,5% 9,3% 
3 13,2% 22,5% 
4 14,3% 36,8% 
5 18,1% 54,9% 
6 15,8% 70,6% 
7 12,8% 83,5% 
8 7,3% 90,8% 
9 5,6% 96,3% 

10 2,5% 98,8% 
11 1,2% 100,0% 

Matematyka dla przedszkolaków

Mgr Ewa Girejko z Katedry Matematyki w trakcie eksperymentu
Fot. B. Czymska

Od 2005 roku dwie asystentki z Katedry Matematyki
PB: mgr Dorota Mozyrska i mgr Ewa Girejko, pod pa-
tronatem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, pro-
wadz¹ akcjê odwiedzania szkó³ i przedszkoli, gdzie przed-
stawiaj¹ dzieciom niecodzienn¹ lekcjê matematyki.

Robienie baniek ma du¿o wspólnego z matematyk¹ Fot. B. Czymska

Tabela 3. Odsetek osób, które uzyska³y wskazan¹ liczbê punktów

Jednym z przedszkoli objêtych t¹ akcj¹ jest Przedszkole
Samorz¹dowe nr 77 w Bia³ymstoku. Podczas tych spo-
tkañ chodzi o to, by dzieci mia³y okazjê poznaæ matema-
tykê jako naukê ciekaw¹ i inspiruj¹c¹. Tak wiêc, poprzez
wycinanie, klejenie, uk³adanie puzzli i robienie baniek my-
dlanych, uczniowie dowiaduj¹ siê, na przyk³ad co to jest
Wstêga Mobiusa, fraktale i co wspólnego z powierzch-
niami minimalnymi maj¹ bañki. Mo¿na s¹dziæ, i¿ ka¿de
takie zajêcia podobaj¹ siê dzieciom, gdy¿ zwykle koñcz¹
siê pytaniami dzieci: kiedy znów bêdzie taka ciekawa lekcji
matematyki?

 mgr Ewa Girejko
Mgr Dorota Mozyrska z Katedry Matematyki zainteresowa³a przedszkolaków

Fot. B. Czymska

Fraktale maj¹ ciekawe kszta³ty, ale dlaczego tak¹ trudn¹ nazwê? Fot. B. Czymska
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Mgr Greta G³owacka-Czarnopyœ oraz mgr Janusz Ro¿ek – egzaminatorzy TELC wcielili siê
w role komisji próbnego egzaminu na certyfikat TELC

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê te¿ egzamin prób-
ny zorganizowany przez Zespó³ ds. Egzaminów TELC:
mgr Gretê G³owack¹-Czarnopyœ i mgr. Janusza Ro¿ka.
Uczestnicy tego wydarzenia poznawali techniki zdawa-
nia egzaminu ustnego. Tak wiêc osoby, które wybra³y siê
na to spotkanie, zosta³y „wyposa¿one” w wartoœciowe
informacje na temat przebiegu egzaminów tego typu;
otrzyma³y tak¿e serie opowiadañ typu „Reader’s”, któ-
re pomagaj¹ samodzielnie szlifowaæ jêzyk angielski.

Serdecznie dziêkujemy wydawnictwom jêzykowym Mac-
millan i Longman za pomoc w zorganizowaniu naszych
imprez.

mgr El¿bieta Sieñko

Mgr El¿bieta Sieñko rozmawia ze studentami Fot. T. Trochimczuk

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JÊZYKÓW OBCYCH

Studencie! Otwórz siê na jêzyk!
Dzieñ Otwarty w Studium Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych

ka¿dy uczeñ, stawiaj¹c sobie odpowiednie pytania, mo¿e
samodzielnie okreœliæ swój poziom bieg³oœci jêzykowej.
Wyk³ad w sposób praktyczny i pe³en humoru przybli¿y³
studentom znaczenie poziomów kompetencji jêzykowej
oraz wyjaœni³, na czym polega sukces w nauce jêzyka
obcego. Warto przy tym dodaæ, i¿ w wyk³adzie uczestni-
czyli nie tylko studenci PB, ale tak¿e pracownicy Uczelni
i inne osoby zainteresowane prezentowan¹ tematyk¹.
Po po³udniu, w siedzibie Studium odby³y siê inne cieka-
we imprezy, takie na przyk³ad, jak: Konkurs wiedzy
o Wielkiej Brytanii i USA oraz egzamin próbny
TELC z jêzyka angielskiego (czêœæ ustna). Nale¿y
przyznaæ, i¿ konkurs wymaga³ sporej wiedzy na tematy
zwi¹zane z kultur¹ wymienionych krajów, jednak zna-
leŸli siê studenci, którzy podo³ali temu zadaniu. Takimi
wiadomoœciami popisali siê bowiem: Tomasz Bobryk,
Dariusz Miszkiel (obaj s¹ studentami In¿ynierii Œrodo-
wiska) oraz Pawe³ Gruszewski (student Wydzia³u Za-
rz¹dzania). Zwyciêzcy otrzymali nagrody: s³owniki „Long-
man Dictionaries of Contemporary English” oraz inne
atrakcyjne materia³y przydatne do doskonalenia znajo-
moœci jêzyka angielskiego.

17 listopada 2006 r. pracownicy SPNJO PB przygotowali
szereg imprez dla uatrakcyjnienia Dnia Otwartego Stu-
dium, który po raz kolejny zosta³ zorganizowany w celu
przybli¿enia tej jednostki pracownikom i studentom PB.

Przez kilka godzin w holu budynku Wydzia³u Elektrycz-
nego dy¿urowali lektorzy studium, udzielaj¹c informacji
o zasadach zdobywania Uczelnianego Certyfika-
tu Jêzykowego. Osoby zainteresowane zdawaniem
tego egzaminu otrzymywa³y regulamin i kopie przyk³a-
dowego egzaminu z jêzyka angielskiego i niemieckiego.
Tego dnia w Auli I Wydzia³u Elektrycznego mia³ te¿ miej-
sce wyk³ad w jêzyku angielskim pt.: „2B or not 2B?
An Introduction to the Common European Fra-
mework for Languages”. Wyk³ad poprowadzi³ znany
trener – dr Grzegorz Œpiewak. Jest on adiunktem w In-
stytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a tak-
¿e doœwiadczonym metodykiem i konsultantem wydaw-
nictwa Macmillan-Polska. Prezentacja multimedialna,
któr¹ prelegent przygotowa³, dotyczy³a opisu europej-
skiego systemu kszta³cenia jêzykowego, dziêki któremu

Dr Grzegorz Œpiewak w trakcie wyk³adu „2B or not 2B?”
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BIBLIOTEKA PB

Speak Them Up – konferencja metodyczna lektorów w Warszawie
Na pocz¹tku grudnia 2006 roku lektorzy SPNJO PB mieli
okazjê uczestniczyæ w intensywnym szkoleniu dla na-
uczycieli jêzyka angielskiego, zorganizowanym m.in. przez:
DOS Teacher Training, British Council i Program Sokra-
tes. Seminarium metodyczne zatytu³owane Speak Them
Up odby³o siê w Wy¿szej Szkole Handlu i Prawa im. R.
£azarskiego w Warszawie i by³o kolejn¹ ju¿ edycj¹ miê-
dzynarodowego projektu edukacyjnego pt.: Autumn EL-
Tea. Prowadzone przez ekspertów z kraju i z zagranicy,

zosta³o w ca³oœci poœwiêcone nauczaniu sprawnoœci
mówienia i s³uchania, ze szczególnym uwzglêdnieniem
technik pobudzania motywacji uczniów do spontanicz-
nych wypowiedzi. Podczas seminarium podejmowano
wiêc kwestie pracy z grupami œrednio- i wysokozaawan-
sowanymi, a tak¿e dokonano analizy zjawisk fonetycz-
nych wspó³czesnego jêzyka angielskiego w jego odmia-
nach i kontekstach u¿ycia.

mgr El¿bieta Sieñko

W dniach 16-17 listopada 2006 r. w £odzi odby³o siê
rokrocznie organizowane spotkanie dyrektorów biblio-
tek szkó³ wy¿szych, w którym uczestniczy³a Dyrektor
Biblioteki PB mgr Barbara Kubiak.
Uczestnicy spotkania wys³uchali sprawozdania Rady
Wykonawczej za kadencjê 2003-2006. Wybrano tak¿e
now¹ Radê Wykonawcz¹ na kolejne trzy lata. Jej prze-
wodnicz¹c¹ zosta³a mgr Ewa Dobrzyñska-Lankosz, Dy-
rektor Biblioteki G³ównej AGH. Podczas spotkania oma-
wiano tak¿e inne aktualne problemy zwi¹zane z funk-
cjonowaniem bibliotek szkó³ wy¿szych w Polsce. Ponadto
uczestnicy spotkania obejrzeli nowy gmach Biblioteki
Uniwersytetu £ódzkiego, gdzie mogli zapoznaæ siê z no-
woczesnymi rozwi¹zaniami technicznymi np. takimi, jak
urz¹dzenia do samodzielnego wypo¿yczania i zwrotu
ksi¹¿ek.

Œrodowisko bibliotekarskie
Bia³egostoku
5 grudnia 2006 r. przedstawiciele Biblioteki PB wziêli
udzia³ w spotkaniu Forum Bibliotekarzy organizowanym
wspólnie z Bibliotek¹ Uniwersyteck¹ im. Jerzego Gie-
droycia w Bia³ymstoku. Spotkania tego typu odbywaj¹
siê raz w miesi¹cu i maj¹ na celu integracjê œrodowiska
bibliotekarzy Bia³egostoku. Kilkanaœcie osób z Bibliote-
ki PB wys³ucha³o wyk³adu prof. dr hab. Jadwigi Ko³o-
dziejskiej z Instytutu Ksi¹¿ki i Czytelnictwa Biblioteki
Narodowej nt.: „Bariery piœmiennoœci”.
Na nastêpnych spotkaniach zaplanowano goœcinne wy-
k³ady m.in. dr Danuty Koniecznej, Dyrektor Biblioteki
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego z relacj¹ z 72
Kongresu IFLA w Seulu z wyk³adem pt.: „Wszechobec-
na” biblioteka XXI wieku” oraz mgr Joanny Stêpniak
Dyrektor Biblioteki Politechniki Warszawskiej.

Podlaska Biblioteka Cyfrowa
11 grudnia 2006 r. odby³o siê oficjalne otwarcie Podla-
skiej Biblioteki Cyfrowej (PBC), któr¹ wspó³tworz¹ bi-
blioteki wchodz¹ce w sk³ad Konsorcjum Bibliotek
Naukowych Miasta Bia³egostoku. PBC ma na celu umo¿-
liwienie u¿ytkownikom dostêpu do zasobów piœmien-
nictwa, wspieranie rozwoju potencja³u badawczego
uczelni, a tak¿e tworzenie zasobów edukacyjnych i kul-
turowych Internetu. Obecnie zbiory PBC zebrane s¹
w 4 kolekcjach: dziedzictwo kulturowe, materia³y na-
ukowo-dydaktyczne, materia³y regionalne oraz muzykalia.
Na razie w PBC mo¿na przejrzeæ 36 pozycji autorstwa
pracowników Politechniki Bia³ostockiej.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzin PBC na stronie
internetowej: www.pbc.biaman.pl, zaœ wszystkich
autorów skryptów i doktoratów pragn¹cych zamieœciæ
swoje publikacje w PBC, prosimy o kontakt z Bibliotek¹
PB: kubiak@pb.edu.pl.

Dostêpy do baz ksi¹¿kowych
Pod koniec 2006 roku Biblioteka PB zakupi³a dostêp
do bazy pe³notekstowych ksi¹¿ek elektronicznych Myi
Library. MyiLibrary jest platform¹ firmy „Coutts Infor-
mation Services”, która kompleksowo obs³uguje biblio-
teki w zakresie dostaw, subskrypcji, przygotowania zaku-
pionych ksi¹¿ek i czasopism. Natomiast sama platforma
MyiLibrary zawiera publikacje najlepszych wydawców ty-
tu³ów naukowych, technicznych i medycznych.
Biblioteka Politechniki Bia³ostockiej zaprasza tak¿e
do korzystania z bazy Referex Engineering zawiera-
j¹cej pe³ne teksty ksi¹¿ek w wersji elektronicznej. Dla
studentów i pracowników Politechniki Bia³ostockiej udo-
stêpnione s¹ dwie kolekcje pe³notekstowych monogra-
fii: 1. Mechanical and Materials (155 tytu³ów) i 2. Elec-
tronics and Electronical (138 tytu³ów).

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Biblio-
teki PB: www.libra.pb.bialystok.pl

 mgr Agnieszka Halicka

Spotkanie dyrektorów bibliotek
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8 listopada 2006 r. odby³a siê Debata Oxfordzka dotycz¹ca wyborów samorz¹dowych. Teza debaty brzmia³a:
„Podlascy studenci nie interesuj¹ siê wyborami samorz¹dowymi”. Debatê przygotowa³a redakcja „Wrót Pod-
lasia” oraz Radio „Akadera” w ramach wspólnego projektu Forum Studentów.
Celem spotkania w Sali Konferencyjnej Urzêdu Marsza³kowskiego by³o przedstawienie opinii œrodowiska aka-
demickiego na temat wartoœci g³osowania w wyborach samorz¹dowych. W debacie aktywny udzia³ brali stu-
denci Wydzia³u Zarz¹dzania Politechniki Bia³ostockiej takich kierunków jak: politologia oraz zarz¹dzanie
i marketing. W roli ekspertów, z ramienia PB, wyst¹pili prof. Tadeusz Pop³awski i dr Katarzyna Czerewacz
z Wydzia³u Zarz¹dzania.  Absolwentki Wydzia³u Zarz¹dzania i obecne pracownice PB – Marta Sznajder
i Monika Ta³a³aj zaprezentowa³y wyniki badañ ankietowych dotycz¹cych stosunku studentów do wyborów
samorz¹dowych.

scy studenci nie interesuj¹ siê tym naprawdê wa¿nym
tematem. Póki co, pozwolê sobie zaj¹æ miejsce wœród
tych, którzy zgadzaj¹ siê z postawion¹ przez organiza-
torów tez¹” – doda³ marsza³ek. Po krótkim wstêpie, bli-
sko stu studentów, którzy podzielili siê na zwolenników
i przeciwników tej tezy, wys³ucha³o sondy przeprowa-
dzonej  w œrodowisku akademickim przez dziennikarzy
Radia „Akadera”.

Debata Oxfordzka:
„Podlascy studenci nie interesuj¹ siê wyborami samorz¹dowymi”

Lo¿a ekspertów popieraj¹cych tezê debaty. Od lewej: dr Katarzyna Czerewacz, prof. Ta-
deusz Pop³awski i prof. Andrzej Sadowski Fot. K. Wieliczko

Po tym wprowadzeniu g³os zabrali eksperci. Jako pierw-
szy swoje zdanie wyrazi³ prof.  Andrzej Sadowski, zwo-
lennik tezy debaty: „Zajmowane przeze mnie miejsce
jest zgodne ze stanem mojej wiedzy. Otó¿ uwa¿am, ¿e
studenci nie interesuj¹ siê wyborami. Wa¿niejsze jednak
od tego jest postawienie pytania: dlaczego tak siê dzie-
je? Moim zdaniem, studenci maj¹ poczucie zmarginali-
zowania, uwa¿aj¹, ¿e nie maj¹ wp³ywu na kszta³t spraw
publicznych. Nikt nie próbuje w³¹czyæ studentów w ¿ycie
miasta. Ponadto kandydaci nie spe³niaj¹ ich oczekiwañ”
– stwierdzi³ prof. Sadowski.
Z kolei prof. Leonard Etel, opowiadaj¹cy siê przeciwko
postawionej tezie stwierdzi³, i¿ jest ona z gruntu fa³szy-
wa, bowiem nie mo¿na generalizowaæ i twierdziæ, ¿e
wszyscy coœ robi¹ albo czegoœ nie robi¹: „Przecie¿ nie
wszyscy studenci s³uchaj¹ muzyki powa¿nej, bo nie

Organizuj¹c Debatê Oxfordzk¹ organizatorzy chcieli po-
znaæ i przedstawiæ opiniê regionalnego œrodowiska aka-
demickiego – wyk³adowców akademickich oraz studen-
tów na temat wartoœci udzia³u w wyborach. Celem
debaty by³o znalezienie odpowiedzi na pytanie: dlacze-
go „warto” lub „nie warto” g³osowaæ? Œrodowisko stu-
denckie reprezentowali studenci politologii oraz mar-
ketingu i zarz¹dzania Politechniki Bia³ostockiej, a tak¿e
studenci z Akademickiego Ko³a Nauk Politycznych Uni-
wersytetu w Bia³ymstoku.
W debacie, obok studentów, nie zabrak³o te¿ g³osów eks-
pertów w osobach: prof. Andrzeja Sadowskiego, Dzieka-
na Wydzia³u Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu
w Bia³ymstoku, prof. Leonarda Etela, Dziekana Wydzia³u
Prawa Uniwersytetu w Bia³ymstoku, prof. Tadeusza Po-
p³awskiego oraz dr Katarzyny Czerewacz z Wydzia³u
Zarz¹dzania Politechniki Bia³ostockiej.
Debatê otworzy³ Marsza³ek Województwa Podlaskiego
Janusz Krzy¿ewski, mówi¹c:  „Za kilka dni zadecyduje-
my o przysz³oœci naszych Ma³ych Ojczyzn. Przysz³a ka-
dencja, która przypadnie na lata 2006-2010, w znacznej
czêœci pokryje siê z now¹ perspektyw¹ finansow¹ Unii
Europejskiej. Nale¿y zatem postawiæ pytanie: co uczy-
niæ, by z dostêpnych œrodków zrobiæ jak najlepszy u¿y-
tek? Mam nadziejê, ¿e dzisiejsza debata przyniesie od-
powiedŸ na pytanie, czy rzeczywiœcie tak jest, ¿e podla-

Debatê prowadzi³ Andrzej Jarosz z UMWP i Julitta Grzywa z Radia „Akadera”
Fot. K. Wieliczko
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wszystkich ona interesuje. To naturalne. Podobnie jest
z wyborami samorz¹dowymi. Trudno przecie¿ by³oby wy-
musiæ 100-procentowe zainteresowanie. W niektórych
krajach s¹ podejmowane takie próby i wiadomo czym
to siê koñczy” – doda³. Prof. Etel zapyta³ po chwili wszyst-
kich obecnych na sali czy interesuj¹ siê polityk¹. Okaza-
³o siê, ¿e zainteresowanie t¹ sfer¹ ¿ycia spo³ecznego
wyrazili praktycznie wszyscy studenci. Profesor uzna³
wiêc, ¿e skoro tak wielu studentów jest zaanga¿owa-
nych politycznie, dobrze rokuje to na przysz³oœæ, bo sta-
nowi¹ przysz³¹ klasê polityczn¹, przysz³e elity w³adzy.

prof. Jerzy Nikitorowicz – Rektor Uniwersytetu
w Bia³ymstoku;
prof. Barbara Kudrycka – Rektor Wy¿szej Szko³y Ad-
ministracji Publicznej w Bia³ymstoku;
dr Edward Hoœci³owicz – Rektor Wy¿szej Szko³y Fi-
nansów i Zarz¹dzania w Bia³ymstoku;
prof. Kazimierz Pieñkowski – Rektor Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Informatyki i Przedsiêbiorczoœci
w £om¿y;
prof. Micha³ Bo³tryk – Rektor Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Zawodowej w Suwa³kach;
prof. Leszek Soko³owski – Dziekan Filii Akademii
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Bia³ymstoku;
prof. Andrzej Sadowski – Dziekan Wydzia³u Historycz-
no-Socjologicznego Uniwersytetu w Bia³ymstoku;
prof. Leonard Etel – Dziekan Wydzia³u Prawa Uni-
wersytetu w Bia³ymstoku;
prof. Tadeusz Pop³awski z Wydzia³u Zarz¹dzania Poli-
techniki Bia³ostockiej;
dr Katarzyna Czerewacz z Wydzia³u Zarz¹dzania
Politechniki Bia³ostockiej;
Jan Oniszczuk – publicysta i nauczyciel akademicki
Wy¿szej Szko³y Finansów i Zarz¹dzania;
studenci politologii, marketingu i zarz¹dzania z Poli-
techniki Bia³ostockiej;
studenci z Akademickiego Ko³a Nauk Politycznych
Uniwersytetu w Bia³ymstoku;
studenci z Ko³a Naukowego Socjologów Uniwersy-
tetu w Bia³ymstoku.

Parê dni po debacie – 11 listopada 2006 r. w Radiu „Aka-
dera” odby³a siê dyskusja na ¿ywo z udzia³em dr Kata-
rzyny Czerewacz, Marty Sznajder, Moniki Ta³a³aj i £uka-
sza Nazarko na temat wyborów samorz¹dowych i ich
zwi¹zku ze œrodowiskiem akademickim.

Tekst: Janusz Mroczkowski, „Wrota Podlasia”,
£ukasz Nazarko, Wydzia³ Zarz¹dzania PB

Przeciwnicy tezy. Od lewej: prof. Leonard Etel oraz studenci: Patryk Gozdecki, Mariusz
£ajewski oraz Urszula Wilczewska Fot. K. Wieliczko, „Wrota Podlasia”

Tezê o tym, i¿ studenci nie interesuj¹ siê samorz¹dami
popar³ prof. Tadeusz Pop³awski: „Student s³ucha muzyki
a nie polityków. Studenci s¹ leniwi, a okres studiowania
to czas tymczasowoœci, zawieszenia pomiêdzy na przy-
k³ad Warszaw¹ a miejscem, z którego pochodz¹. St¹d
ich brak zainteresowania lokaln¹ polityk¹”.
Jednak zdaniem Patryka Gozdeckiego, studenta i za³o-
¿yciela portalu obywatelskiego www.idznawybory.bia-
lystok.pl, studenci faktycznie s¹ zainteresowani tym te-
matem. Mo¿na jednak to zainteresowanie poszerzyæ wy-
korzystuj¹c nowe kana³y komunikacji, np.  nowe media i
Internet, a nie tylko ulotki, czy plakaty.
Wa¿nym elementem debaty i argumentem przemawia-
j¹cym za niewielkim zainteresowaniem studentów Bia-
³egostoku wyborami, œwiadczy³y wyniki badañ przepro-
wadzonych przez pracowników Wydzia³u Zarz¹dzania
Politechniki Bia³ostockiej. Badania nosi³y tytu³ „Student
kontra wybory samorz¹dowe” (o badaniach szerzej pi-
szemy na nastêpnej stronie).

Efektem debaty oxfordzkiej by³o przyjêcie apelu skiero-
wanego do mieszkañców województwa podlaskiego
o wziêcie udzia³u w wyborach samorz¹dowych 12 listo-
pada 2006 r. Wraz z kadr¹ akademick¹, podpisali go stu-
denci obecni w sali konferencyjnej UM.
Apel popieraj¹cy ideê g³osowania podpisali tak¿e Mar-
sza³ek Województwa Podlaskiego Janusz Krzy¿ewski
oraz rektorzy wy¿szych uczelni z województwa podla-
skiego i przedstawiciele œrodowisk akademickich:

prof. Joanicjusz Nazarko – Rektor Politechniki Bia³o-
stockiej;

Dziêkujemy redakcji „Wrót Podlasia” za udostêpnienie
materia³ów.
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„Student kontra wybory samorz¹dowe”
Wyniki badañ przeprowadzonych na Wydziale Zarz¹dzania PB (fragmenty)

W zwi¹zku z du¿ym znaczeniem wyborów samorz¹do-
wych, wœród studentów Wydzia³u Zarz¹dzania Politech-
niki Bia³ostockiej, zosta³o przeprowadzone badanie
pt. „Student kontra wybory samorz¹dowe”, maj¹ce
na celu uzyskanie informacji o poziomie wiedzy i œwia-
domoœci obywatelskiej spo³ecznoœci studenckiej.
Ankieta przeprowadzona zosta³a tu¿ przed Debat¹
Oxfordzk¹, która odby³a siê 8 listopada 2006 r. w Sali
Konferencyjnej Urzêdu Marsza³kowskiego Wojewódz-
twa Podlaskiego, podczas której zosta³y zaprezentowa-
ne uzyskane wyniki. Badanie przeprowadzone zosta³o
w dniach 2-5 listopada 2006 r. na Wydziale Zarz¹dzania
Politechniki Bia³ostockiej pod kierunkiem dr Katarzyny
Czerewacz, mgr Marty Sznajder i mgr Moniki Ta³a³aj.
Badaniu poddanych zosta³o 558 studentów. Ponad po-
³owa (59,3%) objêtych badaniem to studenci kierunku
Zarz¹dzanie i Marketing, 20% – Zarz¹dzania i In¿ynierii
Produkcji, 12,2% – Politologii i 8,5% – Turystyki i Rekre-
acji. Bia³ystok, jako miejsce sta³ego zameldowania, wska-
za³o 54,6% badanych, natomiast spoza Bia³egostoku wy-
wodzi³o siê 45,4% ankietowanych.
Badania dowodz¹, ¿e wiedza studentów Wydzia³u
Zarz¹dzania Politechniki Bia³ostockiej na temat wybo-
rów samorz¹dowych jest dosyæ dobra. Wiedza ta jed-
nak bardzo czêsto przek³ada siê jedynie na znajomoœæ
opcji politycznych, a nie konkretnych ich reprezentan-
tów. Oko³o 70% ankietowanych nie zna³o listy kandyda-
tów startuj¹cych w wyborach. Wszystko to przemawia
za tym, i¿ owszem, studenci interesuj¹ siê wyborami, ale
nie na tyle jednak, by w ich trakcie w pe³ni œwiadomie
oddaæ swój g³os.
Sama wiedza na temat wyborów samorz¹dowych jed-
nak nie wystarcza. Doskona³ym dowodem tego zjawi-
ska jest prze³o¿enie tego na dzia³anie polegaj¹ce na uda-
niu siê do urn wyborczych. Spoœród badanych, 67,4%
opowiedzia³o siê za tym, i¿ odda swój g³os w nadcho-
dz¹cych wyborach, natomiast pozosta³a czêœæ – 32,6%

zdecydowanie nie wybiera³o siê na g³osowanie. G³ów-
nymi argumentami, z powodu których ankietowani ci
decydowali siê na nie wziêcie udzia³u w wyborach, oka-
za³y siê: brak wiedzy na temat kandydatów (39,8%), brak
zainteresowania polityk¹ (21,0%), brak wiary w to, ¿e
po wyborach coœ siê zmieni (14,8%), lenistwo lub  brak
czasu (12,5%).
Zarówno przeprowadzone badanie, jak i Debata Oxfordz-
ka nie da³y jednoznacznej odpowiedzi na to w jakim stop-
niu i czy w ogóle podlascy studenci interesuj¹ siê wybo-
rami samorz¹dowymi. Spraw¹ dyskusyjn¹ jest równie¿
poziom wiedzy i stopieñ zaanga¿owania  m³odych ludzi
w ¿ycie polityczne miejscowoœci, w której posiadaj¹ sta³e
zameldowanie. Wielokrotnie okaza³o siê, i¿ samo podej-
œcie do udzia³u w wyborach samorz¹dowych pozostawia
wiele do ¿yczenia.
Samorz¹d terytorialny tworzony jest przez lokaln¹ spo-
³ecznoœæ, która ma prawo oraz mo¿liwoœæ wp³ywania
na kszta³t wielu spraw publicznych. Spo³eczeñstwo, do-
konuj¹c wyboru w³adz samorz¹dowych, wp³ywa
na realizowan¹ w ramach gminy, powiatu, czy wojewódz-
twa – politykê. Wybory samorz¹dowe stanowi¹ wiêc
doskona³¹ okazjê do tego, by okazaæ zaanga¿owanie
i œwiadomoœæ spe³niania obywatelskich obowi¹zków.
Warto w tym miejscu  podkreœliæ, i¿ na terenie Bia³ego-
stoku dzia³a spora grupa m³odych ludzi, którzy nie tylko
swoim zachowaniem wykazuj¹ aktywne postawy oby-
watelskie, ale równie¿ promuj¹ tego typu postawy wœród
swoich znajomych. Studenci ci, dzia³aj¹c w ró¿nego typu
organizacjach, wp³ywaj¹ na wzrost aktywnoœci œrodo-
wiska studenckiego w ¿yciu politycznym regionu. Uœwia-
domienie roli i znaczenia wyborów samorz¹dowych,
a co za tym idzie – dzia³alnoœci samorz¹dów, przyczyni-
³oby siê do zwiêkszenia zainteresowania, zaanga¿owa-
nia, jak równie¿ ukszta³towania czynnych postaw oby-
watelskich œrodowiska studenckiego.

mgr Marta Sznajder, wspó³autorka badañ
Wydzia³ Zarz¹dzania PB

M³odzi informatycy o nowoczesnych aplikacjach internetowych
– „IT Academic Day”
16 listopada 2006 r. na Wydziale Elektrycznym Politech-
niki Bia³ostockiej odby³a siê konferencja „IT Academic
Day” skierowana do wszystkich zainteresowanych naj-
nowszymi technologiami informatycznymi. Konferencja
ta zosta³a zorganizowana przez Grupê .NET we wspó³-
pracy z firm¹ Microsoft. Grupa .NET jest sekcj¹ Ko³a
Studentów Wydzia³u Informatyki Politechniki Bia³ostoc-
kiej. Opiekunem grupy jest dr Jolanta Koszelew,
a jej przewodnicz¹cym – Marcin Bartoszuk.
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„IT Academic Day” cieszy³ siê ogromnym zainteresowaniem
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ciela firmy Centrum Informatyki ZETO S.A. Bia³ystok.
Na wyk³adzie tym studenci mogli zobaczyæ, jak powinna
wygl¹daæ prawid³owa aplikacja biznesowa, zrealizowana
w oparciu o narzêdzia firmy Microsoft. Konferencjê za-
koñczy³ wyk³ad poprowadzony przez studenta Wydzia³u
Informatyki Politechniki Bia³ostockiej, cz³onka Grupy.NET,
Arkadiusza Kondratiuka. Tematem wyk³adu by³ „ASP.NET
AJAX – tworzenie nowoczesnych aplikacji Web”. Pod-
czas tej prezentacji zosta³y pokazane nowoœci w ASP.NET
AJAX, dziêki którym mo¿na napisaæ bardziej efektown¹
i efektywn¹ aplikacjê internetow¹.

Konferencja odbywa³a siê w kilku etapach. Pocz¹tkowo
przedstawiciele firm: Centrum Informatyki ZETO S.A.
Bia³ystok oraz Fild .NET zaprezentowali studentom ofer-
ty praktyk oraz mo¿liwoœci ewentualnej pracy. Nato-
miast, kiedy Dziekan Wydzia³u Informatyki PB, prof.
dr hab. Leon Bobrowski oficjalnie otworzy³ konferencjê,
rozpoczê³a siê seria wyk³adów. Pierwszym z nich by³ wy-
k³ad pt. „Programy akademickie Microsoft”. Przedstawi-
ciel firmy Microsoft, Eugeniusz Licznarowski, przedsta-
wi³ kierunki wspó³pracy firmy Microsoft ze studentami,
miêdzy innymi w ramach programu MSDN AA (darmo-
wego oprogramowania dla studentów i wyk³adowców)
oraz konkursu „Imagine Cup” (najwiêkszego na œwiecie
konkursu informatycznego). Nastêpny wyk³ad pt. „Two-
rzenie aplikacji bazodanowych z wykorzystaniem dar-
mowych narzêdzi”, zosta³ poprowadzony przez Toma-
sza Kopacza, ogólnopolskiej s³awy konsultanta w bran¿y
IT. Tomasz Kopacz pokaza³ jak w 1,5 godziny mo¿na stwo-
rzyæ aplikacjê bazodanow¹ przy wykorzystaniu Micro-
soft SQL Server 2005 Express Edition oraz Microsoft
Visual Studio C# Express Edition. Kolejny wyk³ad pt. „Re-
alizacja wielowarstwowych systemów informatycznych
w oparciu o rozwi¹zania Microsoft” zosta³ poprowa-
dzony przez dr. in¿. Tomasza Matwiejczuka, przedstawi-

Przed konferencj¹ osoby, które zarejestrowa³y siê na por-
talu www.codeguru.pl, oraz odznaczy³y swoj¹ obecnoœæ,
odebra³y przygotowane upominki. Konferencja cieszy³a
siê du¿ym zainteresowaniem, gdy¿, wedle naszych sza-
cunków, uczestniczy³o w niej ok. 230 osób. W trakcie
wyk³adów odbywa³y siê te¿ konkursy, w których mo¿na
by³o wygraæ ksi¹¿ki, myszki, kubki, czapki i smycze. Po
ostatnim wyk³adzie zosta³ równie¿ rozstrzygniêty kon-
kurs z najbardziej wartoœciow¹ nagrod¹, jak¹ by³ Win-
dows XP Professional.

Marcin Bartoszuk
student Wydzia³u Informatyki, Grupa.NET

W dniach 23-24 listopada 2006 r. na Wydziale Zarz¹-
dzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Sta-
szica w Krakowie odby³o siê Seminarium Kó³ Nauko-
wych nt.: „Wyzwania stawiane rachunkowoœci i finan-
som w gospodarce rynkowej”, zorganizowane przez
Ko³o Naukowe Rachunkowoœci i Zarz¹dzania Finansa-
mi „AUDYTOR”, dzia³aj¹ce przy Katedrze Ekonomii,
Finansów i Zarz¹dzania Œrodowiskiem AGH oraz Stu-
denckie Ko³o Naukowe Rachunkowoœci SIGMA, dzia³a-
j¹ce przy Katedrze Rachunkowoœci Wydzia³u Zarz¹dza-
nia Uniwersytetu £ódzkiego. Celem Seminarium by³a pre-
zentacja problemów wspó³czesnej rachunkowoœci i za-
rz¹dzania finansami, omówienie wp³ywu zmian otocze-
nia na zadania stawiane rachunkowoœci oraz prezenta-
cja dorobku kó³ naukowych.

Seminarium Kó³ Naukowych o rachunkowoœci i finansach

Uczestnicy seminarium w Krakowie

Spraw
y studenckie

Przedstawiciel Microsoft podczas prezentacji

Temat aplikacji Web nie musi byæ nudny
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W listopadzie 2006 roku zorganizowany zosta³ wyjazd
naukowo-dydaktyczny Ko³a „Orthos” do £odzi na Miê-
dzynarodowe Targi „Rehabilitacja” oraz do Skandynaw-
skiego Laboratorium Ortopedycznego. W przedsiêwziê-
ciu udzia³ wziê³o 43 studentów oraz opiekun Ko³a
– dr in¿. Jaros³aw Sidun.
Targi „Rehabilitacja” jest to najwiêkszy w Polsce prze-
gl¹d produktów i rozwi¹zañ zaprojektowanych z myœl¹
o osobach niepe³nosprawnych oraz wymagaj¹cych opieki.
S¹ tam prezentowane najnowoczeœniejsze osi¹gniêcia
z dziedziny profilaktyki, diagnozowania, leczenia i reha-
bilitacji, a tak¿e sprzêtu wspomagaj¹cego niepe³nospraw-
nych w ich codziennym ¿yciu. W tegorocznej, czterna-
stej ju¿ edycji targów udzia³, wziê³o 220 firm.
Dziêki premierowym pokazom, spotkaniom towarzystw
naukowych, konferencjom i seminariom przygotowywanym
zarówno przez organizatora, jak i wystawców, targi „Reha-
bilitacja” sta³y siê najwa¿niejszym spotkaniem bran¿y.

Wyk³ad dr. in¿. Jaros³awa Siduna nt. „Biomechanika wielop³aszczynowych zespoleñ trzo-
nu koœci d³ugich stabilizatorami p³ytkowymi typu Polfix” podczas posiedzenia Polskiego
Towarzystwa Ortotyki i Protetyki Fot. A. Bukrym

Cz³onkowie Ko³a „Orthos” testuj¹cy nowoczesny pojazd  z napêdem hybrydowym, prze-
znaczony dla osób niepe³nosprawnych Fot. J. Sidun

Z ramienia Studenckiego Ko³a Naukowego Finansów
i Rachunkowoœci, przedstawicielkami PB podczas semi-
narium, by³y: Aneta Maksimowicz i Aleksandra Lendo,
studentki V roku Wydzia³u Zarz¹dzania PB. Wyg³osi³y
one referat pt.: „Wartoœæ kapita³u ludzkiego jako ele-
ment rachunkowoœci przedsiêbiorstw w gospodarce ryn-
kowej”. Referat mia³ na celu udowodnienie, ¿e kapita³
ludzki to najbardziej cenne aktywa, którymi dysponuje
jednostka organizacyjna. Tak wiêc rozwijanie rachunko-
woœci zasobów ludzkich powinno wi¹zaæ siê z uznaniem
pracownika za podmiot rachunkowoœci, równorzêdny
jednostce organizacyjnej. Wa¿nym aspektem poruszonym
w referacie by³ tak¿e pomiar wartoœci kapita³u ludzkiego
w przedsiêbiorstwie oraz próba odpowiedzi na pytanie:

czy wykszta³cenie wp³ywa na wartoœæ kapita³u ludzkie-
go. W wyst¹pieniu studentki przedstawi³y ró¿ne kon-
cepcje wyceny kapita³u ludzkiego w przedsiêbiorstwie,
ze zwróceniem szczególnej uwagi na w¹tpliwoœci, jakie
owe koncepcje budz¹, gdy chodzi o efektywne nim za-
rz¹dzanie. Podsumowaniem wyst¹pienia by³ wniosek,
i¿ nowa sprawozdawczoœæ finansowa powinna uwzglêd-
niæ zmieniaj¹c¹ siê rolê zasobów ludzkich w kreowaniu
wartoœci firmy i wp³ywaæ na bardziej precyzyjn¹ ocenê
praktyk w zakresie zarz¹dzania owymi zasobami. Sys-
tem pomiaru kapita³u zasobów ludzkich i informowania
o nim jest bowiem niezbêdny i odgrywa niezwykle wa¿n¹
rolê w nowej ekonomii.

Aneta Maksimowicz
Studentka V roku zarz¹dzania i marketingu WZ PB

Studenci z Ko³a Naukowego „Orthos”
na Miêdzynarodowych Targach „Rehabilitacja” w £odzi

szony referat nt. „Biomechanika wielop³aszczyznowych
zespoleñ trzonu koœci d³ugich stabilizatorami p³ytkowy-
mi typu Polfix” wyg³osi³ dr in¿. Jaros³aw Sidun.

20 listopada 2006 r. odby³o siê równie¿ spotkanie stu-
dentów z przedstawicielem firmy „ConMed Linvatec”,
mgr. in¿. Jaros³awem Suchockim, absolwentem specjal-
noœci In¿ynieria Ortopedyczna i Protetyczna WM PB,
by³ym cz³onkiem Ko³a „Orthos”.

Podczas targów, studenci PB wziêli te¿ udzia³ w posie-
dzeniu Polskiego Towarzystwa Ortotyki i Prote-
tyki, na zaproszenie prezesa Towarzystwa dr. n. med.
Artura J. Boguckiego. W trakcie tego posiedzenia pro-
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Wizyta w Skandynawskim Laboratorium Ortopedycznym Fot. J. Sidun

Ko³o naukowe „ORTHOS” istnieje przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Bia³o-
stockiej od 23 kwietnia 1997 roku. Powsta³o ono z inicjatywy studentów specjalnoœci
In¿ynieria Ortopedyczna i Protetyczna. G³ównym celem dzia³alnoœci Ko³a jest zdoby-
wanie nowych doœwiadczeñ z zakresu szeroko pojmowanej in¿ynierii biomedycznej.
Jednym ze sposobów zdobywania nowej wiedzy przez cz³onków Ko³a s¹ krajowe
i zagraniczne wyprawy naukowo-dydaktyczne. Dziêki nim studenci poznaj¹ nowo-
czesne rozwi¹zania w dziedzinie ortopedii i protetyki, a tak¿e technologie wytwarza-
nia urz¹dzeñ wspomagaj¹cych osoby niepe³nosprawne.
Nad¹¿aj¹c za nowinkami technicznymi w in¿ynierii biomedycznej, cz³onkowie Ko³a
systematycznie uczestnicz¹ w krajowych i miêdzynarodowych targach sprzêtu me-
dycznego. Studenci nawi¹zuj¹ tak¿e wspó³pracê z innymi ko³ami i wspólnie uczest-
nicz¹ w wyk³adach na innych uczelniach, np. Politechnice Wroc³awskiej, Politechnice
Krakowskiej, Uniwersytecie Technicznym w Koszycach (S³owacja) oraz w Skandynaw-
skim Laboratorium Ortopedycznym.
Ko³o „ORTHOS” jest organizatorem Seminarium Studenckiego Ko³a Naukowego
„ORTHOS”. Jest to jedna z form zdobywania wiedzy i doœwiadczeñ przez studentów,
którzy prezentuj¹ tu swoje osi¹gniêcia nabyte w trakcie realizowania prac dyplomo-
wych oraz prac koncepcyjnych powsta³ych w Katedrze In¿ynierii Materia³owej i Tech-
nologii Maszyn Wydzia³u Mechanicznego PB.
Jedn¹ z aktywnych form dzia³alnoœci ko³a jest publikowanie na stronie internetowej
Ko³a: www.orthos.pb.bialystok.pl elektronicznej gazety „The Orthos Letter”. Nadzór
merytoryczny nad ni¹ sprawuje opiekun Ko³a – dr in¿. Jaros³aw Sidun.
Warto te¿ dodaæ, ¿e absolwenci specjalnoœci In¿ynieria Biomedyczna, którzy w prze-
sz³oœci byli aktywnymi cz³onkami Ko³a „ORTHOS”, dziœ reprezentuj¹ firmy krajowe
i miêdzynarodowe o uznanej renomie.

„ConMed Linvatec” jest producentem narzêdzi i urz¹-
dzeñ stosowanych w chirurgii medycznej. W swojej ofer-
cie posiada ponad 3 000 produktów. Jest jedynym pro-
ducentem typu „all-in-one” oraz liderem na rynku ar-
troskopii i elektrycznych narzêdzi chirurgicznych. Or-
topedzi z ca³ego œwiata wykorzystuj¹ narzêdzia artrosko-
powe firmy „Linvatec” w diagnostyce, zabiegach ambula-
toryjnych, kompleksowych rekonstrukcjach kolan, barków,
stawów nadgarstkowych, stawów skokowych, etc.

Cz³onkowie Studenckiego Ko³a Naukowego Mechaniki
i Informatyki Stosowanej, dzia³aj¹cego na Wydziale
Mechanicznym PB, w roku akademickim 2005/2006 brali
udzia³ w V Edycji Ogólnopolskiego Studenckiego
Konkursu Projektowego organizowanego przez CNC
Solutions wraz z SolidWorks Corporation. 7 wrzeœnia
2006 r. podczas V Ogólnopolskiej Konferencji CNS So-
lutions og³oszono wyniki konkursu. Cz³onkowie ko³a MiIS
zajêli odpowiednio miejsca: V – Dariusz Jab³oñski,
VI – Dawid Januszik, VI – Andrzej Szczuka, VII – £ukasz
Korenkiewicz (na 20 zakwalifikowanych projektów z 11
wy¿szych uczelni). Wykaz wyników wszystkich uczest-
ników zamieszczono na stronie: http://www.cns.pl/
edukacja/wyniki_konkurs5.htm.

Studenckie Ko³o Naukowe Mechaniki i Informatyki Stosowanej
Konkurs projektowy CNC Solutions, SolidWorks

Prace cz³onków ko³a MiIS

VI miejsce – Dawid Januszik, Maszyna do szycia

V miejsce – Dariusz Jab³oñski, Automobil VI miejsce – Andrzej Szczuka, Silnik spalinowy 4-cylindrowy
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Wyniki V Edycji Studenckiego Konkursu Projektowego SolidWorks
(rok akademicki 2005/2006)

Miejsce Imiê i Nazwisko Temat Uczelnia

1 Dominik Kutrowski Silnik spalinowy V8 PSz
2 Dominik Nolbert Robot kulisty PW
3 Szymon Szlaur Prasa walcowa AGH
4 Przemys³aw Zió³kowski Zakrêtak hydrauliczny AGH
4 Grzegorz Wolski Frezarka z belk¹ poziom¹ PSz
5 Dariusz Jab³oñski Automobil PB
6 Dawid Januszik Maszyna do szycia PB
6 Rafa³ Kowalski Obudowa dla urz¹dzenia medycznego PW
6 Andrzej Szczuka Silnik spalinowy, 4-cylindrowy PB
7 £ukasz Korenkiewicz Model œmig³owca PB
7 Dariusz £odkowski Pojazd trójko³owy PW
8 Krzysztof Wróbel Koparka ko³owa PW
9 £ukasz Szlêk Pojazd 4-ko³owy AGH
10 Krzysztof Burzyñski Rower AGH
11 Grzegorz Rybicki Pocisk moŸdzierzowy WAT
12 Wojciech Buczak Zwijak do wê¿y PŒw
13 Jacek Boczula £ó¿ko ortopedyczne UZ
14 Micha³ Cieœlak Samochód Cabrio UKW
15 Piotr Trzyszka Gazik – Pojazd terenowy UZ
15 Marcin Wysocki ¯aglówka UKW
16 £ukasz Sierakowski CD-ROM UKW
17 Tomasz Domin Obrêcz Ko³a PSz
17 Tomasz Nalborski Rower UWM
18 Marek Rudziñski Podnoœnik no¿ycowy P£
19 Przemys³wa Dziuba Kosiarka samojezdna PK
20 Maciej Iwaniuk Springfield PŒw

VII miejsce – £ukasz Korenkiewicz, Model œmig³owca

Do Ko³a nale¿y 87 studentów Wydzia³u Mechanicznego PB studiuj¹cych na kierunku
Mechanika i Budowa Maszyn, w g³ównej mierze na specjalnoœci Mechanika i Informa-
tyka Stosowana.

Wa¿ne osi¹gniêcia Ko³a w 2006 roku:
1. Udzia³ Rafa³a Karpiñskiego w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kó³ Na-

ukowych w Supraœlu „Rola i miejsce Studenckich Kó³ Naukowych w rozwoju
wspó³czesnej nauki” (8-10.05.2006 r.), gdzie wyg³osi³ referat na temat ,,Zasto-
sowanie wspó³rzêdnoœciowej techniki pomiarowej do odwzorowania powierzch-
ni swobodnych”.

2. udzia³ cz³onków Ko³a w VIII Miêdzynarodowym Sympozjum Studenckich Kó³ Na-
ukowych „In¿ynierowie nowej ery” w Lublinie (15-16.05.2006 r.), gdzie wyg³o-
sili referaty:
Karpiñski Rafa³, £ukaszewicz Andrzej: „Projektowanie form elementów o po-
wierzchniach krzywoliniowych z wykorzystaniem technik in¿ynierii odwrotnej”;
Niewiñski Marcin, £ukaszewicz Andrzej: „Zastosowanie narzêdzi CAD do projek-
towania prototypu mobilnego automatu do prac spawalniczych”;
£ukaszewicz Karol, £ukaszewicz Andrzej: „Projektowanie du¿ych z³o¿eñ w pa-
rametrycznym systemie CAD”.

3. Udzia³ cz³onków Ko³a w III Warsztatach Naukowych „Komputerowe Wspomaga-
nie Nauki i Techniki” CAX’2005 12-14.09.2006 r. w Dusznikach Zdrój. Wyg³osili
tam referaty:
Korenkiewicz £ukasz, £ukaszewicz Andrzej: „Modelowanie i analiza wirnika
œmig³owca”;
NiedŸwiedŸ Micha³, £ukaszewicz Andrzej: „Opracowanie modelu 3D dwup³atow-
ca Po2 w œrodowisku SolidWorks”;
¯ak Tomasz, £ukaszewicz Andrzej: „Modelowanie konfiguracji przek³adni ³añ-
cuchowej z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych”.

4. Organizacja postêpowania zwi¹zanego z uzyskaniem Certyfikatu SolidWorks
oprogramowania grafiki bry³owej, wydawane przez firmê CNS Solutions, przed-
stawiciela SolidWorks Corporation w Polsce. W wyniku postêpowania (w dn.
7-09.04.2006 r.) 34 studentów Wydzia³u zdoby³o certyfikaty potwierdzaj¹ce
bieg³¹ umiejêtnoœæ wykorzystania SolidWorks. Jest to wa¿ny certyfikat potrzeb-
ny w karierze zawodowej.

Prowadz¹cym – opiekunem naukowym wymienionych pro-
jektów by³ dr in¿.  Andrzej £ukaszewicz (opiekun ko³a MiIS).

dr in¿.  A. £ukaszewicz

Ko³o Naukowe Mechaniki i Informatyki Stosowanej
dzia³aj¹ce na Wydziale Mechanicznym PB

Z Sokratesem w Portugalii
Relacja studentki informatyki PB z pobytu w Uniwersytecie w Covilha
Czwarty rok studiów zdecydowa³am siê spêdziæ w Por-
tugalii w UBI – Universidade de Beria Interior
(http://www.ubi.pt/). Szanse tê otrzyma³am dziêki pro-
gramowi wymiany studenckiej Sokrates-Erasmus. Ponie-
wa¿ ka¿dy wydzia³ naszej Uczelni ma podpisan¹ umowê
z uczelniami w Europie, tak¿e inni studenci, podobnie
jak ja, maj¹ mo¿liwoœæ wyjechania miêdzy innymi do Hisz-
panii, W³och, Czech, Dani czy w³aœnie do Portugalii.

Studia inne ni¿ w Polsce

Uczelnia Universidade de Beria Interior – a dok³adnie
Wydzia³ Informatyki, znajduje siê dok³adnie pó³ godziny
drogi od akademika, w którym mieszkamy. Zajêcia roz-
poczynamy przewa¿nie o godz. 9, wiêc codziennie mamy
okazjê do spaceru i podziwiania Covilhi. Sam uniwersy-

tet mieœci siê w budynkach starej fabryki, dlatego te¿,
z powodu ogromnej przestrzeni, bardzo ³atwo siê w nim
zgubiæ.
Studiowanie w Portugalii niew¹tpliwie ró¿ni siê od tego,
do czego przyzwyczailiœmy siê w Polsce. Du¿o mówi siê
o procesie boloñskim – jednak jego pe³na implementa-
cja jeszcze przed nami. Tutaj studia zaczyna siê w wieku
18 lat, a do uzyskania dyplomu potrzebna jest okreœlona
iloœæ punktów. To student decyduje w jakim czasie zali-
czy poszczególne przedmioty. Oczywiœcie pewne regu-
³y s¹ narzucone, niemniej jednak na pewno indywidual-
na œcie¿ka studiowania jest tu bardziej widoczna. Poza
tym podejœcie wyk³adowców tak¿e nieco siê ró¿ni miê-
dzy oboma krajami. W Portugalii bowiem na porz¹dku
dziennym jest to, ¿e profesorowie zwracaj¹ siê do stu-
dentów po imieniu; w Polsce to chyba nie do pomyœlenia?



37

 ¯ycie Politechniki 
 listopad/grudzieñ 2006

Spraw
y studenckie

Wiêkszoœæ prac wykonuje siê na uczelni, co widaæ te¿
przed egzaminami, kiedy studenci zostaj¹ na uczelni na-
wet do czwartej, pi¹tej rano i razem siê ucz¹. W Polsce
na razie takiej mo¿liwoœci nie ma. Sokrates wi¹¿e siê z wy-
braniem przez studenta odpowiednich przedmiotów
i zaliczeniem ich, jednak nie jest mo¿liwe znalezienie do-
k³adnie takich samych co na Politechnice. Ka¿dy student
musi zarejestrowaæ wybrane przedmioty w „Matriculi”
i wnieœæ op³atê za studia (w Portugali studia s¹ p³atne).

Bycie kotem

Zdecydowanie najciekawszym elementem studiowania
jest specyficzna dla Portugalii kultura akademicka. Bycie
nowicjuszem...  wcale nie jest ³atwe. Pierwszoroczni stu-
denci przechodz¹ swoisty chrzest. Przez pierwsze dwa
miesi¹ce starsi koledzy, tzw. doktorzy, wymyœlaj¹ cieka-
we zadania do wykonania, tak wiêc czêsto mo¿na spo-
tkaæ pierwszaków chodz¹cych po mieœcie w ubraniach
przewróconych na drug¹ stronê, na czworaka lub œpie-
waj¹cych uczelniane pieœni.

da organizowana jest parada – œwiêto ca³ego miasta. Jest
to tylko jeden z elementów swoistego rytua³u wejœcia
w grono studentów. Przez ca³y tydzieñ odbywaj¹ siê im-
prezy na uczelni, a tak¿e poza ni¹. Podobne wydarzenia
przebiegaj¹ w maju, gdy studenci broni¹ swoje prace
magisterskie. Jest to wra¿enie nie do opisania – to po
prostu trzeba zobaczyæ!
Wa¿nym elementem kultury akademickiej jest strój.
Ka¿dy, po zdaniu egzaminów na drugim roku, ma prawo
do zakupienia czarnego p³aszcza i garnituru. Na p³aszcz
naszywane s¹ plakietki mówi¹ce o tym, co studiujemy,
z jakiego miasta jesteœmy i co jest naszym hobby. Im
wiêcej, tym lepiej.

W trakcie otrzêsin pierwszoroczniaki wszystkich wy-
dzia³ów, po wykonaniu szeregu dziwnych zadañ i przej-
œciu przez ca³e miasto, zostaj¹ obsypani m¹k¹, któr¹ sami
ze sob¹ przynieœli. Po otrzêsinach, na pocz¹tku listopa-

Wszyscy tzw. „powa¿ni” studenci, to znaczy ci, którzy zdali
na 2 rok, mog¹ nosiæ oficjalny strój studenta – czarne togi
z kapeluszem dla panów i takie same z kapturem dla pañ.
Do tego s¹ specjalne naszywki na p³aszczu, takie same buty,
kamizelki, ¿akiety i spodnie dla wszystkich. Mundurki s¹ tu
obowi¹zkowe. A co wa¿niejsze, wszyscy s¹ z nich napraw-
dê dumni. Ciekawe czy u nas by siê przyjê³o?...

Latada, czyli parada

Latada, to coroczna parada. Od pocz¹tku roku akade-
mickiego pierwszoroczniaki przygotowuj¹ siê do para-
dy. Wygl¹da to niesamowicie. Ka¿dy wydzia³ przygoto-
wuje siê do tego jak mo¿e najlepiej. Wszyscy chc¹ zaj¹æ
pierwsze miejsce w konkursie. Co chyba niespotykane
u nas, wyk³adowcy te¿ bior¹ w tym udzia³. Parada jest
najwiêkszym œwiêtem w mieœcie. W tym czasie nie ma
zajêæ na uczelni, a na ulicach roi siê od widzów. Wra¿e-
nie jest niesamowite. Co dziwne, w Polsce podczas ta-
kich imprez jest zazwyczaj du¿o stra¿y miejskiej, policji.
Tutaj wszystko odbywa siê spokojnie, a studenci sami
po sobie sprz¹taj¹. To siê nazywa portugalski styl.

Inny kraj, inna kultura

Du¿o zawdziêczam studentom, którzy byli na wymianie
w zesz³ym roku, miêdzy innymi w Polsce w Bia³ymstoku,
Gdañsku i Poznaniu. To oni za³o¿yli organizacjê IES (In-
ternational Erasmus Support). Ma ona na celu przybli-
¿enie studentom z zagranicy kultury portugalskiej oraz
pomoc w rozwi¹zywaniu bie¿¹cych trudnoœci. Zdecy-

Impresje Kamili Bogdan z Covilhi, dostêpne na jej blogu

Doktorzy, czyli studenci starszych lat w przebraniach

Tak wygl¹daj¹ otrzêsiny. Posypani m¹k¹ nowicjusze



38

¯y
cie

 Po
lite

ch
nik

i 
 lis

top
ad

/g
ru

dz
ieñ

 20
06

Sp
ra

w
y 

st
ud

en
ck

ie
dowanie warto skorzystaæ z tego pomys³u i zastanowiæ
siê nad jego realizacj¹ na Politechnice Bia³ostockiej.
Sokrates to tak¿e poznawanie kultury innego kraju, po-
cz¹wszy od jêzyka, którego wbrew pozorom nie tak
³atwo siê nauczyæ. Jednak próbujemy. Muszê przyznaæ,
¿e du¿o daj¹ kursy przed samym wyjazdem organizo-
wane ju¿ w Portugalii. Serdecznie polecam je wszyst-
kim, którzy planuj¹ wyjazd!
Je¿eli mówi siê o Portugalii, nie mo¿na nie wspomnieæ
o kawiarniach i ciastkarniach, które s¹ tu wszêdzie.
Na porz¹dku dziennym jest te¿ siesta. Od po³udnia
do 14 w Covilhi otwarte s¹ tylko kawiarnie. Inny klimat,
kultura, poczucie czasu – do kwadransu portugalskiego
te¿ trzeba przywykn¹æ. Je¿eli natomiast mówi siê o So-
kratesie, to nie sposób nie wspomnieæ o ludziach – nie
tylko Portugalczykach, ale tak¿e studentach innych kra-
jów europejskich, których siê tu spotyka. Rozmowy
do rana, podró¿e i poznawanie siebie – to najwa¿niej-
sze, co wynosi siê z takiego wyjazdu.

Uczelniana Wigilia, kolacja u Prezydenta miasta

Grupa IES, czyli International Erasmus Support, zorgani-
zowa³ nam, tzn. wszystkim Sokratesom, studentom
z innych krajów, kolacjê wigilijn¹. Pojawi³ siê na niej sam
Rektor uniwersytetu, nasza koordynator, nauczycielka
portugalskiego i oczywiœcie ludzie z IES. Mieliœmy oka-
zjê posmakowaæ tradycyjnych portugalskich dañ przy-
gotowywanych na Wigiliê. Obowi¹zkowo by³ bacalhau
com todo (dorsz ze wszystkim), zupa caldo verde i niesa-
mowite iloœci s³odkoœci – bolo de rei (podobny do nasze-
go keksu), chleb maczany w mleku, obsypany cynamo-
nem i póŸniej sma¿ony, przeró¿nego rodzaju desery,
w tym arroz doce (ry¿ gotowany na mleku z cynamo-
nem). Nastêpnie degustacja wina porto i fili¿anka kawy.
Mi³o spróbowaæ, ale… nie ma to, jak karp na œwi¹tecz-
nym stole! Wszyscy Sokratesi dostali wspania³e prezen-
ty – czapki z logo uczelni. Pami¹tkowe zdjêcie wykona³
sam pan Rektor. Po oficjalnej czêœci, nast¹pi³a czêœæ mniej
oficjalna i tutaj IES te¿ siê œwietnie spisa³. Zagrali nam
„Tuna”, jeden z uczelnianych zespo³ów.

Bardzo mi³ym akcentem by³o zaproszenie obcokrajow-
ców na kolacjê do Prezydenta miasta Covilha z okazji
rocznicy powstania miejscowoœci. Mieliœmy wtedy oka-
zjê spróbowaæ regionalnego jedzenia i wina. Zorganizo-
wane zosta³o tak¿e spotkanie z Ambasadorem Polski
w Portugalii. Polonia portugalska liczy zaledwie 500 osób,
kolejnych kilkaset studiuje w Portugalii dziêki progra-
mowi Sokrates-Erasmus. Z wizyt¹ na uniwersytet przy-
jecha³ tak¿e prof. nzw. dr hab. in¿. Piotr Radziszewski,
Prorektor ds. Promocji i Wspó³pracy Politechniki Bia³o-
stockiej. Kilku polskich profesorów pracuj¹cych w Co-
vilhi i studentów Politechniki Bia³ostockiej bêd¹cych tu-
taj na Sokratesie mia³o okazjê wymieniæ siê spostrze¿e-
niami na temat ró¿nic w systemie studiowania w Polsce
i Portugalii.

Pozdrawiam z gor¹cej Portugalii i zapraszam na swój blog
do Internetu: www.kamcia-na-portugal.blogspot.com!

Kamila Bogdan
Studentka IV roku informatyki PB

Zdjêcie z uczelnianej Wigili. Czapki z logo uczelni bêd¹ na pami¹tkê pobytu
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PROMOCJA I WSPÓ£PRACA PB

Konferencja pt. „Strategia Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego
Polski Wschodniej do roku 2020”

Prezentacja multimedialna Politechniki Bia³ostockiej podczas Dni Otwartych w WUP
Fot. J. Grodzka

Stoisko PB podczas Dni Otwartych w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy
Fot. K. Po³ubiñski

Prom
ocja i w

spó³praca PB

„B¹dŸ kowalem swojej kariery.
Odkryj swoje miejsce na rynku pracy”
Politechnika na Dniu Otwartym w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy w Bia³ymstoku

7 grudnia 2006 r. w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy
po raz pierwszy odby³ siê Dzieñ Otwarty, skierowany
do m³odzie¿y bezrobotnej oraz do absolwentów szkó³
ponadgimnazjalnych, policealnych i wy¿szych. G³ównym
celem imprezy by³o umo¿liwienie m³odym ludziom kon-
taktu z przedstawicielami firm oraz instytucji i organiza-
cji wspomagaj¹cych mo¿liwoœci zatrudnienia. W spotka-
niu udzia³ wziêli równie¿ przedstawiciele Biur Karier bia-
³ostockich uczelni, ZDZ, OHP i innych. Planuje siê,
i¿ tego typu Dni Otwarte stan¹ siê wydarzeniem cy-
klicznym, którego rezultatem bêdzie wzbogacanie wie-
dzy m³odych ludzi o rynku pracy, oczekiwaniach praco-
dawców i mo¿liwoœciach zdobycia doœwiadczenia zawo-
dowego oraz nowych umiejêtnoœci i kwalifikacji.

W imprezie uczestniczyli osoby reprezentuj¹ce Politech-
nik¹ Bia³ostock¹: Justyna Grodzka z Dzia³u Spraw Stu-
denckich i Dydaktyki, Krzysztof Po³ubiñski, Redaktor
Naczelny Radia „Akadera”, Mariusz Lenartowicz repre-
zentuj¹cy „Biuro Karier” PB.

Nale¿y przyznaæ, i¿ podczas spotkania du¿ym zaintere-
sowaniem wœród m³odzie¿y cieszy³a siê oferta Politech-
niki Bia³ostockiej, przedstawiaj¹ca m.in. warunki rekru-
tacji i przyjêcia na Uczelniê oraz w szczególnoœci aktu-
alnie oferowane przez PB kierunki kszta³cenia. Dodat-
kowo uwaga m³odzie¿y by³a skierowana na prezentacjê
promocyjnego filmu o wydzia³ach, jednostkach i zakre-
sie dzia³alnoœci dydaktyczno-naukowej PB.

Julia Siderska,
Mariusz Lenartowicz,
Mariusz Gorustowicz

M³odzi ludzie mieli mo¿liwoœæ uczestniczyæ w warszta-
tach prowadzonych przez doradców zawodowych i prze-
analizowaæ swoje predyspozycje i zainteresowania.

11 grudnia 2006 r. w Ministerstwie Rozwoju Regional-
nego w Warszawie odby³a siê konferencja poœwiêcona
opracowaniu dokumentu pt.: „Strategia Rozwoju Spo-
³eczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku
2020”, w której uczestniczy³ Mariusz Gorustowicz z Pio-
nu ds. Promocji i Wspó³pracy PB .

G³ównym celem konferencji by³o przedstawienie wyni-
ków prac zespo³u ds. opracowania wspomnianej strate-
gii, z³o¿onego z przedstawicieli administracji rz¹dowej,
samorz¹dowców, œrodowiska akademickiego oraz innych
partnerów. Podkreœlono, i¿ jest to pierwsza w Polsce,
powsta³a po reformie administracyjnej z 1998 roku, stra-
tegia makroregionalna Polski Wschodniej, obejmuj¹ca
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Wspó³praca Wydzia³u Architektury i Wydzia³u Zarz¹dzania PB
z Uniwersytetem w Ferrarze (W³ochy)

swym zasiêgiem 5 województw: lubelskie, podkarpac-
kie, podlaskie, œwiêtokrzyskie oraz warmiñsko-mazur-
skie. Ponadto ze strony Unii Europejskiej zapropono-
wano, aby w najbli¿szym okresie programowania polity-
ki i bud¿etu na lata 2007-2013, makroregion Polski
Wschodniej by³ beneficjentem specjalnego instrumen-
tu, zorientowanego na obszary o najni¿szym poziomie
rozwoju spo³eczno-gospodarczego we Wspólnocie, uru-
chamianego w ramach europejskiej polityki spójnoœci.
Poniewa¿ Polska Wschodnia, niezale¿nie od przysz³ej
ewolucji polityk Wspólnoty, przez wiele kolejnych lat
pozostanie beneficjentem instrumentów zorientowa-
nych na najbiedniejsze regiony Unii Europejskiej, istot-

ne jest zbudowanie spójnej i kompleksowej strategii
tworz¹cej ramy dla podejmowanych w przysz³oœci dzia-
³añ. Nale¿y przyznaæ, i¿ decyzja ta daje unikaln¹ szansê
wyjœcia Polski Wschodniej z cienia regionów Unii naj-
biedniejszych i najbardziej zacofanych.
W ten sposób konferencja w Warszawie rozpoczê³a
proces konsultacji Strategii Rozwoju Spo³eczno-Gospo-
darczego Polski Wschodniej. W najbli¿szym czasie od-
bêd¹ siê konferencje konsultacyjne w piêciu regionach
Polski Wschodniej, po których, uwzglêdniaj¹c poprawki
i uzupe³nienia, Strategia zostanie przekazana pod obra-
dy Rady Ministrów.

Mariusz Lenartowicz,
Mariusz Gorustowicz

Projekty ze „Œciany Wschodniej” – zaakceptowane
20 grudnia 2006 r. Komitet Rady Ministrów zaakcepto-
wa³ projekt Programu Operacyjnego „Rozwój Polski
Wschodniej na lata 2007-2013” (PO RPW) wraz z In-
dykatywnym Planem Inwestycyjnym dla Programu. Na-
le¿y przy tym dodaæ, i¿ z³o¿one przez Politechnikê Bia-
³ostock¹ projekty, zosta³y zakwalifikowane do realizacji
i s¹ nimi:
1. Budowa Czêœci C Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
Œrodowiska oraz Naukowego Centrum Badawczo-Roz-
wojowego Politechniki Bia³ostockiej wraz z wyposa¿e-
niem laboratoryjnym;
2. Rozwój infrastruktury Politechniki Bia³ostockiej
w zakresie: budowa budynku Biblioteki z salami multi-
medialnymi oraz Centrum Kszta³cenia Zdalnego.
Nale¿y przy tym nadmieniæ, i¿ umieszczenie projektu
w Planie Inwestycyjnym PO RPW jest wstêpn¹ dekla-
racj¹ jego realizacji i wi¹¿e siê z zarezerwowaniem

na ten cel œrodków w ramach bud¿etu PO RPW. Pro-
jekty, które zosta³y zapisane w Planie Inwestycyjnym nie
bêd¹ zatem podlega³y póŸniejszej procedurze konkur-
sowej. Ich realizacja bêdzie jednak uzale¿niona od ak-
ceptacji pe³nej dokumentacji projektu przez Instytucjê
Zarz¹dzaj¹c¹ PO RPW, ekspertów oraz negocjacji Pro-
gramu z Komisj¹ Europejsk¹. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ,
i¿ Plan Inwestycyjny, tworzony równolegle z Programem,
jest indykatywny i bêdzie podlega³ okresowej weryfika-
cji. Projekt Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej na lata 2007-2013, po wprowadzeniu zale-
canych przez Komitet Rady Ministrów zmian, zostanie
zamieszczony na stronie MRR. W kolejnym etapie prac
wspomniany projekt Programu zostanie przekazany
do akceptacji Radzie Ministrów, a nastêpnie przes³any
do Komisji Europejskiej (Ÿród³o: www.mrr.gov.pl ).

Mariusz Lenartowicz,
Mariusz Gorustowicz

Uniwersytet w Ferrarze zwróci³ siê do Wydzia³u Archi-
tektury i Wydzia³u Zarz¹dzania Politechniki Bia³ostoc-
kiej z propozycj¹ wspó³pracy w tworzeniu konsorcjum,
które z³o¿y wniosek do 7. Programu Ramowego Unii
Europejskiej. Naukowcy powo³ali grupê robocz¹ w sk³a-
dzie: prof. Henryk Sasinowski, prof. Andrzej Wasiak, prof.
Rafa³ Mi³aszewski, dr Aleksander Asanowicz, dr Bartosz
Czarnecki, dr Adam Jakimowicz, której zadaniem jest
przygotowanie aplikacji do tego programu. Do konsor-
cjum zg³osi³a swój akces równie¿ Fundacja „Zielone P³uca
Polski” oraz sekcja polska ECOVAST  (European Coun-
cil for the Village and Small Town – Europejski Ruch Od-
nowy Wsi i Ma³ych Miast). Prowadzone s¹ tak¿e rozmo-

wy z uniwersytetami w Wilnie i Kiszyniowie na temat
wspó³pracy przy tworzeniu owego konsorcjum.
Zamierzeniem konsorcjum jest udzia³ w programie „Œro-
dowisko” w bloku dzia³añ pn. „Wspó³praca”. Program
„Œrodowisko” obejmuje miêdzy innymi takie problemy,
jak: ochrona i zrównowa¿one gospodarowanie zasoba-
mi naturalnymi; ochrona, konserwacja i rozwój dziedzic-
twa kulturowego; metody prognozowania oraz narzê-
dzia oceny w zakresie zrównowa¿onego rozwoju.
Do realizacji projektu niezbêdna jest wielodyscyplinar-
noœæ i integracja badañ oraz wspó³udzia³ ró¿norodnych
podmiotów œwiata nauki i administracji.

prof. Henryk Sasinowski
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In¿ynier potrzebny od zaraz…

i rosn¹ce potrzeby spo³eczeñstwa. Jak wskazuj¹ bada-
nia, grupa zawodowa in¿ynierów gwarantuje wysoki
poziom satysfakcji z wykonywanej przez nich pracy
i silne poczucie bezpieczeñstwa. Warto przy tym dodaæ,
i¿ in¿ynierowie pracuj¹ nie tylko przy produkcji czy pro-
jektowaniu, ale równie¿ zajmuj¹ siê takimi dziedzinami
jak: handel, finanse, media. Co jest ciekawostk¹, wed³ug
sonda¿u przeprowadzonego przez Bank Danych o in¿y-
nierach, in¿ynier jest jedn¹ z najbardziej mobilnych grup
zawodowych – ponad 92% in¿ynierów jest gotowa pod-
j¹æ pracê wymagaj¹c¹ przeprowadzki.
Obecnie w UE trwa silna batalia nad opracowaniem ram
prawnych dla zniesienia barier przep³ywu kadry tech-
nicznej pomiêdzy krajami Unii. Nie dotyczy to wy³¹cz-
nie kwestii otwarcia rynków pracy, ale w szczególnoœci
odnosi siê do uznawania obcego wykszta³cenia (nostry-
fikacja dyplomów).
Wniosek z powy¿szych rozwa¿añ nasuwa siê oczywi-
sty: studiowanie na Politechnice Bia³ostockiej – jedynej
uczelni technicznej w regionie pó³nocno-wschodnim –
gwarantuje zdobycie odpowiedniego wykszta³cenia, któ-
re umo¿liwi absolwentom znalezienie satysfakcjonuj¹-
cej i dobrze p³atnej pracy.

* Artyku³ powsta³ na podstawie:
Kuczmaszewski J., Zawód: In¿ynier, Forum Akademickie 2004,
Nr 5;
Kariera – in¿ynieria, technologia, produkcja; In¿ynier Mobilny,
Grupa Modus, Kraków 2006;
www.kpp.org.pl – Konfederacja Pracodawców Polskich;
Dzia³: Opinie i stanowiska, artyku³: Trzeba dopasowaæ kie-
runki studiów do potrzeb gospodarki, 29.09.2006;
www.forumakad.pl.

Mariusz Gorustowicz,
Mariusz Lenartowicz

„Biuro Karier PB”

Prom
ocja i w

spó³praca PB

SZKOLENIA, WARSZTATY

Biuro Karier PB, wspólnie z Camp America, 12 grudnia
2006 r. zorganizowa³o spotkanie informacyjne pt. „Pra-
ca i wakacje w USA – Lato 2007”. G³ównym celem spo-
tkania by³o przekazanie studentom i osobom zaintere-
sowanym informacji w zakresie studenckiego programu
wakacyjnej pracy w USA oraz warunków i procedury
kwalifikacyjnej dotycz¹cych owego programu.
Poniewa¿ w spotkaniu wziê³a udzia³ liczna grupa stu-
dentów, z tego te¿ wzglêdu planowane s¹ nastêpne spo-
tkania poœwiêcone temu zagadnieniu.

Mariusz Lenartowicz,
Mariusz Gorustowicz

Etymologicznie, s³owo „in¿ynier” wywodzi siê z jêzyka francuskiego i okreœla osobê posiadaj¹c¹
wiedzê z okreœlonego zakresu techniki. W sposób jednoznaczny wiêc tytu³ zawodowy in¿yniera
dotyczy tego krêgu aktywnoœci cz³owieka, który zwi¹zany jest z technik¹. „Technika” z kolei
(z greckiego „technikos”) oznacza kunsztowny.

Dawniej technika dotyczy³a przede wszystkim rzemio-
s³a, niemniej jednak produkty myœli technicznej przez
wieki by³y kojarzone z g³êbok¹ wiedz¹ i kunsztem. Kszta³-
cenie dotyczy³o przede wszystkim umiejêtnoœci zwi¹-
zanych z rzemios³em. Natomiast technika, rozumiana jako
ogó³ œrodków i niezbêdnej wiedzy potrzebnych do wy-
twarzania materialnych zasobów naszej cywilizacji, jest
si³¹ sprawcz¹ zjawiska na wskroœ wspó³czesnego – glo-
balizacji.
W³aœnie w czasach globalizacji i œwiata pojmowanego
ju¿ nie tylko jako nieznana otch³añ – tzw. galaktyka Gu-
tenberga, ale jako przestrzeñ i czas, za spraw¹ techniki
i technologii, skompresowane, zwane globaln¹ wiosk¹,
rodzi siê pytanie dotycz¹ce przysz³oœci i wizji kszta³ce-
nia: w którym kierunku ma nastêpowaæ i jakie tenden-
cje promowaæ? Niejednokrotnie bowiem m³ody cz³o-
wiek staje przed dylematem: co ja bêdê robi³ w ¿yciu?
W któr¹ stronê swoje predyspozycje mam szlifowaæ
i z jakim zawodem w przysz³oœci siê zwi¹¿ê?
Niejako w odpowiedzi na te dylematy, Eksperci Konfe-
deracji Pracodawców Polskich przygotowali raport – li-
stê zawodów z przysz³oœci¹. Ma ona s³u¿yæ przede
wszystkim m³odym ludziom, którzy w³aœnie podejmuj¹
decyzjê, jaki wybraæ kierunek studiów. Lista ta ma tak¿e
za zadanie uœwiadomiæ uczelniom oraz Ministerstwu
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, w jakim kierunku przede
wszystkim nale¿y kszta³ciæ m³odych ludzi.
Raport pokazuje wyraŸnie, ¿e w Polsce brakuje absol-
wentów kierunków technicznych. Za ma³o jest in¿ynie-
rów o specjalnoœciach budowlanych, architektów i in-
formatyków. Ponadto obecna sytuacja na polskim ryn-
ku pracy oraz priorytety w krajach UE wskazuj¹, ¿e na-
stêpuje zmiana w zapotrzebowaniu na specjalistów z wy-
¿szym wykszta³ceniem: potrzebni s¹ specjaliœci z wy-
kszta³ceniem politechnicznym, którzy wykonywaliby pra-
cê na potrzeby produkcji, budownictwa i us³ug informa-
tycznych. Szczegó³owo lista zawodów z przysz³oœci¹ pre-
zentuje siê w sposób nastêpuj¹cy: od zaraz potrzebni s¹
absolwenci uczelni technicznych: a) in¿ynierowie: pro-
dukcji, w zakresie chemii, przemys³u motoryzacyjnego,
specjalnoœci budowlanych i specjaliœci od rynku nieru-
chomoœci, projektowania konstrukcji przemys³owych
i budowy maszyn, specjaliœci od eksploatacji maszyn, tech-
nolodzy materia³owi, konstruktorzy, organizatorzy pro-
dukcji itp.; b) wszelkiego rodzaju specjaliœci od operacji
finansowych; c) specjaliœci zwi¹zani z ochron¹ œrodowi-
ska naturalnego, w tym in¿ynierii krajobrazu;
d) specjaliœci zwi¹zani z szeroko rozumian¹ gospodark¹
mieszkaniow¹, poczynaj¹c od zarz¹dzania zasobami miesz-
kaniowymi, poprzez stylistykê, po projektowanie wnêtrz.
Popyt na in¿ynierów stale roœnie ze wzglêdu na nieustan-
ny rozwój technologii, nastêpuj¹ce zmiany w przemyœle
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NAGRODY, WYRÓ¯NIENIA

Nagroda w konkursie
sztuki graficznej
Prof. Tomasz Kukawski pracow-
nik Wydzia³u Architektury PB
otrzyma³ honorowe wyró¿nienie
na IX Bienial Internacional de Graba-
do Caixanova. Jest to konkurs sztuki
graficznej, w formule biennale (prze-
prowadzany co 2 lata), organizowany
w Hiszpanii przez stowarzyszenie
Caixanova. W obecnej edycji bra³o
udzia³ 894 artystów z 67 krajów œwia-
ta. Spoœród nades³anych 1436 prac jury
wyselekcjonowa³o oko³o 100 prac
do prezentacji cyklu wystaw oraz przy-
zna³o 3 nagrody i 5 wyró¿nieñ. Jedno
z wyró¿nieñ przypad³o w³aœnie pracownikowi WA PB –
prof. Tomaszowi Kukawskiemu. Jest to pi¹ta nagroda miê-
dzynarodowa zdobyta przez prof. Kukawskiego za pra-
ce graficzne.
Otwarcie wystawy Biennale odby³o siê 13 stycznia
2006 r. w Orense w Hiszpanii.

prof. Tomasz Kukawski
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Nagroda „Aedificjum Anno 2005”
Dr in¿. arch. Jerzy Uœcinowicz z Wydzia³u Architektury PB wraz z zespo³em zosta³ uhonorowany pierwsz¹
nagrod¹ „Aedificjum Anno 2005” rokrocznie przyznawan¹ przez Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospo-
litej Polskiej. Konkursowe jury w ten sposób doceni³o projekt akademickiej cerkwi Œwiêtej Trójcy przy Stu-
dium Ikonograficznym w Bielsku Podlaskim.

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze-
go Oddzia³u Bia³ostockiego Stowarzyszenia Architektów
Polskich, 9 listopada 2006 r., odby³o siê og³oszenie no-
minacji oraz wrêczenie nagrody roku 2006 w kon-
kursie „Aedificjum” za najlepszy obiekt oddany do u¿ytku
w roku 2005 na terenie regionu. Œpoœród kilku nomino-
wanych prac, werdyktem jury, nagrodê zdoby³ pracow-
nik Wydzia³u Architektury PB dr in¿. arch. Jerzy Uœci-
nowicz za projekt Kaplicy Akademickiej Œwiêtej Trójcy
w Bielsku Podlaskim. Asystentem przy pracach projek-
towych by³ mgr in¿. arch. Tomasz Daniluk, natomiast
polichromie w kaplicy wykonali studenci Studium Iko-
nograficznego pod kierunkiem ks. mitr. Leoncjusza
Tofiluka.
Konkurs „Aedificjum Anno 2005” ma zasiêg wojewódz-
ki i od czterech lat organizuje go Bia³ostocki Oddzia³
Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.
Do tego architektonicznego wspó³zawodnictwa zg³asza-
ne s¹ ró¿ne obiekty, bez podzia³u na kategorie, st¹d te¿
tym bardziej cieszy nagroda przyznana dr. Uœcionowi-
czowi za, jak g³osi opinia Marka Tryburskiego, prezesa

Dyplom i wyró¿niona praca prof. T. Kukawskiego

Nagrodzony obiekt, Kaplica Akademicka Œwiêtej Trójcy w Bielsku Podlaskim
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Nagrody za dokonania artystyczne
9 listopada 2006 r. dwaj pracownicy Wydzia³u Architek-
tury zostali uhonorowani jako wybitni twórcy kultury.
Dr hab. Jerzy Grygorczuk otrzyma³ Honorow¹ Od-
znakê „Zas³u¿ony dla Województwa Podlaskiego”, nato-
miast dr Jaros³aw Perszko otrzyma³ odznaczenie Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zas³u¿ony
dla Kultury Polskiej”. Odznaczenia s¹ wyrazem uznania
za wieloletni¹ pracê twórcz¹ obydwu artystów rzeŸbia-
rzy i ich wk³adu do dorobku kulturalnego regionu i kraju.

dr in¿. arch. Bartosz Czarnecki

Nagrodzony odznak¹ „Zas³u¿ony dla kultury Gloria Artis”
Jaros³aw Perszko

Jaros³aw Perszko jest absolwentem Wydzia³u Sztuk Piêknych Uniwersytetu im. Miko-
³aja Kopernika w Toruniu. Obroni³ dyplom z wyró¿nieniem w 1989 r. w Pracowni
RzeŸby prof. Hanny Brzuszkiewicz. W latach 1989-1990 by³ asystentem prof. Adolfa
Ryszki w Zak³adzie RzeŸby UMK w Toruniu. Od 1997 r. jest pracownikiem dydaktycz-
nym w Zak³adzie Rysunku, Malarstwa i RzeŸby Wydzia³u Architektury Politechniki
Bia³ostockiej, a od 2002 r. – adiunktem w Zak³adzie Architektury Wnêtrz PB. Jaro-
s³aw Perszko jest inicjatorem, wspó³za³o¿ycielem i prezesem Miêdzynarodowego Sto-
warzyszenia „ARTYŒCI W NATURZE” (Hajnówka, grudzieñ 2001), organizatorem
i kuratorem kolejnych edycji Miêdzynarodowego Sympozjonu Artystyczno-Progra-
mowego: „TOPI£O-UTOPIA”.
Jaros³aw Perszko jest uznanym artyst¹ rzeŸbiarzem, autorem wielu wystaw. W swojej
twórczoœci s³ynie ze szlachetnej oszczêdnoœci, tworzy prace nasycone tajemnic¹, metafi-

zyk¹, choæ w tworzywie niezwykle proste. Akt twórczy, którego zapisem jest materialna
forma rzeŸby, wynika u Perszki z filozofii artysty, traktuj¹cego uprawian¹ przez siebie
sztukê, za nieustanne Ÿród³o poznawania, badania, kwestionowania.
Równolegle z obiektami rzeŸbiarskimi, artysta realizuje instalacje. £¹czy je problem bytu
i czasu. Zapraszany jest do ró¿norodnych wystaw i realizacji, jak np. do wystawy Shibui
w Muzeum Sztuki i Techniki Japoñskiej Manggha w Krakowie (2004 r.), Zbieraæ kamienie
– realizacja na polsko-ukraiñskim sympozjum (Zamkowa Góra, Lwów 2005).
J. Perszko jest równie¿ inicjatorem i od 5. lat organizatorem sympozjonu „TOPI£O-UTO-
PIA”, którego celem jest wspólna refleksja uczestników (artystów z ró¿nych stron œwiata)
nad mo¿liwoœci¹ stworzenia uniwersalnego jêzyka przekazywania treœci i potencja³u du-
chowego inspirowanego miejscem spotkania, w tym przypadku – Puszczy Bia³owieskiej.

Wa¿niejsze wystawy dr. Jaros³awa Perszki:
1998 – P³aszczyzna, Galeria Manhattan, £ódŸ
1998 – Cienie, Galeria „Marszand”, Bia³ystok
2000 – Bia³y, Galeria „Arsena³”, Bia³ystok
2001 – Upadek miar¹ si³y, X Wystawa Wielkanocna, Muzeum Etnograficzne, Toruñ  
2001 – ¯ona Lota, Galeria „Marszand”, Bia³ystok
2002 – RzeŸba-performance, Galeria „Pod Arkadami”, £om¿a
2002 – Dekalog, Centrum RzeŸby Polskiej, Oroñsko
2002 – Z.P.P. i w P.S.O.(D. II), Galeria „Arsena³”, Bia³ystok
2002 – ¯ona Lota II, Forges de  Champagnole, Musee des Beaux-Arts de Dole (Francja)
2002 – 10 szt., Invitation to voyage, Galeria prywatna,  Chaussenans (Francja)
2003 – ¯ona Lota II, Le Gymnase Espace Culturel, Besancom (Francja)
2003 – po co po, Galeria „Kaplica”, Centrum RzeŸby Polskiej, Oroñsko
2003 – przez, Muzeum RzeŸby Alfonsa Karnego, Bia³ystok
2003 – Papier, Galerie Bourge de Sirod (Francja)
2004 – Shibui, Centrum Sztuki i Techniki Japoñskiej Manggha, Kraków
2005 – LOS , podziemia Koœcio³a Pokamedulskiego w Lasku Bielañskim, Warszawa.

Nagrody i wa¿niejsze realizacje:
wyró¿nienie – Bia³y Salon Sztuk Piêknych, Galeria „Arsena³”, Bia³ystok (1998)
I miejsce – konkurs na projekt pomnika i aran¿acji terenu po by³ym cmentarzu ¿o³nierzy
niemieckich i rosyjskich z okresu I i II wojny œwiatowej, Hajnówka (grudzieñ 1999)
I miejsce – zakoñczenie realizacji i ods³oniêcie pomnika „ZES£AÑCOM  SYBIRU”
we Wroc³awiu – Plac Strzelecki (wrzesieñ 2000)
nagroda – stypendium Marsza³ka Województwa Podlaskiego, Bia³ystok (wrzesieñ
2001)
 prezydent Miêdzynarodowego Sympozjonu Realizacyjnego Alliages 2002, Champa-
gnole (Francja)
Nagroda Marsza³ka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczoœci artystycznej
za sezon 2001/2002
Nagroda – Srebrna Stopka, Miêdzynarodowy Sympozjon Artystyczny, Czartoria (2003) 
udzia³ w dwudziestu wystawach zbiorowych o charakterze œrodowiskowym, ogólno-
polskim i miêdzynarodowym.

Dr Jaros³aw Perszko otrzymuje odznaczenie Ministra Kultury od Marsza³ka Wojewódz-
twa Podlaskiego Janusza Krzy¿ewskiego

bia³ostockiego oddzia³u SARP, wyjaœniaj¹ca
wybór jury, „wynik autorskich poszukiwañ,
naukowych analiz i dociekañ, osobistych do-
g³êbnych kontemplacji (…). Za rzeteln¹ pracê
projektow¹, której efektem jest doskona³a
wspó³czesna architektura to¿sama z miejscem
i kultur¹, na kanwie której wyrasta”.
Podczas zebrania oddzia³u SAP równie¿ inni
pracownicy Wydzia³u Architektury PB otrzy-
mali nagrody i wyró¿nienia. Mgr in¿. arch. Justy-
na Zalewska, mgr in¿. arch. Agnieszka Janusz-
kiewicz zosta³y wyró¿nione srebrnymi i br¹zo-
wymi odznakami SARP, natomiast mgr in¿. arch.
Janusz Grycel, dr in¿. arch. Adam Turecki, dr in¿.
arch. Bartosz Czarnecki i dr in¿. arch. Danuta
Korolczuk otrzymali odznaki br¹zowe.

Zród³o informacji: „Przegl¹d” 2006, nr 12



44

¯y
cie

 Po
lite

ch
nik

i 
 lis

top
ad

/g
ru

dz
ieñ

 20
06

Na
gr

od
y,

 w
yr

ó¿
nie

nia

Nagroda za projekt adaptacji magazynu wojskowego
przy ulicy Wêglowej w Bia³ymstoku

Studenci Politechniki laureatami konkursu
na najlepsz¹ pracê magistersk¹
z zakresu ekologii i ochrony œrodowiska
W Sali Konferencyjnej Domu Technika (w siedzibie NOT)
w Bia³ymstoku 29 listopada 2006 r. odby³a siê uroczy-
stoœæ wrêczenia nagród w XVI edycji „Konkursu na naj-
lepsz¹ pracê magistersk¹ z zakresu ekologii i ochrony
œrodowiska”. W konkursie udzia³ bra³y prace magi-
sterskie obronione w 2006 roku i zg³oszone do kon-
kursu z trzech uczelni wy¿szych Bia³egostoku: Politech-
niki Bia³ostockiej, Uniwersytetu w Bia³ymstoku i Akade-
mii Medycznej. Z prac zg³oszonych przez nasz¹ Uczel-
niê, jury nagrodzi³o i wyró¿ni³o:

Wrêczenie nagród i gratulacje dla wyró¿nionego – Marka Powajbo i promotora pracy –
prof. Andrzej Królikowskiego

Laureaci konkursu wraz ze swoimi promotorami

licznymi przyk³adami realizacji tego typu obiektów
z ca³ego œwiata. Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ pracy jest opra-
cowanie projektowe przedstawione w postaci rysun-
ków technicznych i wizualizacji na barwnych planszach.
Osiedle zosta³o zaprojektowane na terenach w pobli¿u
wsi Sowlany. Autorka w swojej pracy zastosowa³a sze-
reg nietypowych i nowatorskich rozwi¹zañ takich, jak:
œciany z prasowanej s³omy z elementami konstrukcji
drewnianej, ogrody zimowe oraz bioœcianê.
Wyró¿nienie – „Brzoza niska (Wetula humilis Schrank)
w Puszczy Knyszyñskiej – analiza lokalnych populacji”,
Agnieszka Ma³yszko; promotor: dr Beata Matowicka
z Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska PB.
Wyró¿nienie – „Analiza iloœci i struktury œcieków od-
prowadzanych z wybranych miast województwa podlaskie-
go”, Marek Powajbo; promotor: prof.  Andrzej Królikowski
z Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska PB.

dr in¿. arch. Bartosz Czarnecki,
dr in¿. Dariusz Boruszko

W konkursie architektonicznym na Podlaskie Centrum
Kultury – zagospodarowanie terenu dawnej sk³adnicy
wojskowej przy ul. Wêglowej w Bia³ymstoku, dwa pierw-
sze miejsca zajê³y zespo³y autorskie, w sk³ad których
weszli studenci i pracownicy Wydzia³u Architektury PB.
I nagrodê otrzyma³ zespó³ w sk³adzie: dr in¿. arch. Gra-
¿yna D¹browska-Milewska, mgr in¿. arch. Jan Kabac oraz
studenci: Anna Babula, Bart³omiej Dudziñski oraz Hu-
bert Ciesielski. II nagrodê uzyska³ zespó³ w sk³adzie:

dr in¿. arch. Adam Jakimowicz, mgr in¿. arch. Janusz Ka-
czyñski, mgr in¿. arch. Barbara Miron-Kaczyñska oraz
studenci: Mateusz Leœniak, Krzysztof Kiciñski, Anna Ry-
bowicz, Patryk Brzostek, Jacek Hawrylak, Grzegorz Gosk.
Celem konkursu by³o wy³onienie najlepszego rozwi¹za-
nia projektowego pozwalaj¹cego na adaptacjê terenu
i budynków dawnych sk³adów wojskowych na obiekty
u¿ytecznoœci publicznej, w tym zw³aszcza na obiekty kul-
tury i rozrywki.

dr in¿. arch. Bartosz Czarnecki

II nagroda – „Osiedle ekologiczne w Sowlanach”, Mag-
dalena Go³êbiewska; promotor: dr in¿. arch. Bartosz
Czarnecki z Wydzia³u Architektury PB.
Praca prezentuje obszerne studium pisemne zagadnieñ
projektowania zabudowy mieszkaniowej, uwzglêdniaj¹-
cych aspekty ekologiczne, a wiêc: energooszczêdnoœæ,
wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii oraz zasto-
sowanie tanich, niskoprzetworzonych materia³ów bu-
dowlanych. Tezy zawarte w pracy zosta³y zilustrowane
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KONFERENCJE, SEMINARIA

Badania nad e-administracj¹
Konferencja w Sankt Petersburgu
„Transformacja sektora publicznego. Problemy efektywnego zarz¹dzania”
8th International Conference „Public Sector Transition. Problems of Efficient Management”

Konferencje, sem
inaria

Nagroda Ministra Œrodowiska
Prof. dr hab. Rafa³ Mi³aszewski pracownik Wydzia³u
Zarz¹dzania PB otrzyma³ odznakê honorow¹ „Za Za-
s³ugi dla Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej”
nadan¹ przez Ministra Œrodowiska, prof. dr. hab. Jana
Szyszko. Prof. dr hab. Rafa³ Mi³aszewski jest cz³onkiem

Krajowej Rady Gospodarki Wodnej (powo³anym przez
Ministra Œrodowiska prof. dr. hab. Jana Szyszko z dniem
31 paŸdziernika 2006 r.) oraz Wiceprezesem Zarz¹du
Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Œrodowiska i
Zasobów Naturalnych.

Wyst¹pienia poszczególnych autorów sta³y na wysokim
poziomie merytorycznym – wiele z nich zawiera³o wy-
niki prowadzonych badañ, a ich autorzy czêsto odwo³y-
wali siê do bibliografii anglojêzycznej. Po wys³uchaniu
wyst¹pieñ autorów z Rosji, mogê stwierdziæ, ¿e zmiany
w gospodarce rosyjskiej nabieraj¹ tempa. Dokonuje siê
tu analiz i porównañ gospodarek innych krajów z ca³e-
go niemal¿e œwiata, analizowane s¹ problemy na pozio-
mie makro- i mikroskali przedsiêbiorstw rosyjskich, jak
te¿ firm zagranicznych, które wchodz¹ na rynek rosyj-
ski. W zakresie transformacji sektora publicznego i jego
efektywnego zarz¹dzania, zwracano uwagê na korupcjê
oraz potrzebê tworzenia rozwi¹zañ instytucjonalnych
do wprowadzenia elektronicznej administracji (e-govern-
ment).

W dniach 1-2 grudnia 2006 r. uczestniczy³em w miêdzy-
narodowej konferencji na temat: „Public sector transi-
tion: problems of efficient management”, organizowanej
przez Wy¿sz¹ Szko³ê Zarz¹dzania przy Pañstwowym
Uniwersytecie w Sankt Petersburgu wspólnie ze Sto-
warzyszeniem Studiów Ekonomicznych Sektora Publicz-
nego (Association for Studies in Public Economics  ASPE).
Konferencja ta organizowana jest cykliczne (informacje
o wczeœniejszych jej edycjach dostêpne s¹ na stronie:
www.aspe.spb.ru.). Kolejna, dziewi¹ta ju¿ edycja, odbê-
dzie siê w listopadzie 2007 roku, a jej program ramowy
mia³ zostaæ ustalany w lutym tego roku. Podczas roz-
mowy z Dziekanem Wydzia³u Zarz¹dzania, prof. Igorem
Baranowem, zosta³a wyra¿ona chêæ rozwijania wspó³-
pracy z Wydzia³em Zarz¹dzania PB, a nawet pad³ pomys³
zorganizowania wspólnej konferencji lub bloku tema-
tycznego w ramach konferencji.
W tym roku du¿a grupa osób reprezentowa³a uczelnie
i instytuty badawcze z Sankt Petersburga i Moskwy.
Z zagranicy goœcie pochodzili z Polski, Anglii, Wêgier oraz
Ukrainy. W poprzednich latach konferencja goœci³a na-
ukowców g³ównie z krajów nadba³tyckich i skandynaw-
skich. W konferencji, obok pracowników naukowych,
udzia³ wziêli tak¿e studenci studiów doktoranckich.
Zakres tematyczny ósmej konferencji by³ szeroki i kon-
centrowa³ siê wokó³ takich tematów jak:

nowe zarz¹dzanie publiczne,
zarz¹dzanie strategiczne w sektorze publicznym,
zarz¹dzanie miastem i jego infrastruktur¹,
bud¿etowanie i planowanie finansów,
zarz¹dzanie w sektorze us³ug spo³ecznych,
zarz¹dzanie i problemy w³asnoœciowe w przedsiê-
biorstwach pañstwowych,
e-administracja i technologie IT w zarz¹dzaniu pu-
blicznym.

Moje wyst¹pienie, w którym przestawi³em dokonania
w Polsce w tym zakresie, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem Biuletynu Informacji Publicznej, dobrze wpisa³o siê
w program konferencji. Tytu³ wyg³oszonego referatu

Prelegenci konferencji, wœród nich Andrzej Pawluczuk z Wydzia³u Zarz¹dzania PB
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brzmia³: „Biuletyn Informacji Publicznej jako element
e-government w œwietle polskich doœwiadczeñ”. We wpro-
wadzeniu przedstawi³em istotê elektronicznej administra-
cji oraz wymieni³em akty prawne, które stanowi¹ podsta-
wê jej realizacji w Polsce. W dalszej czêœci zaprezento-
wa³em wybrane badania dotycz¹ce funkcjonowania
e-administracji w Polsce, które zosta³y przeprowadzo-
ne miêdzy innymi przez Economist Intelligence Unit
(EIU), Capgemini wspólnie z Ministerstwem Nauki i In-
formatyzacji oraz badania w³asne przeprowadzone
wspólnie z M. Wasiuk w 2003 roku oraz kolejne samo-
dzielne badania dokonane w listopadzie 2006 roku.
Z badañ przeprowadzonych przez EIU wynika, ¿e pro-
ces wdra¿ania e-administracji w Polsce jest powolny;
na skali 1-10, nasz kraj ma indeks wynosz¹cy 4,74.
Indeks ten sk³ada siê z 25 wskaŸników jakoœciowych
i iloœciowych, pogrupowanych w siedem obszarów:
infrastruktura komunikacyjna i techniczna (waga 20%),
otoczenie biznesowe i prawne (10%), wykszta³cenie
i umiejêtnoœci (10%), polityka i wizja rz¹du (15%),
e-demokracja (15%) oraz us³ugi publiczne on-line dla
obywateli (15%) i firm (15%).
Najszersze badania nad e-government przeprowadzi³a
w Polsce firma Capgemini. Ich trzecia edycja uwzglêd-
nia³a: tempo, kierunek i czynniki rozwoju e-government
w Polsce, zaawansowanie poszczególnych województw
w prowadzeniu us³ug publicznych on-line, us³ugi najczê-
œciej dostêpne przez Internet, pozycjonowanie Polski
wœród innych krajów Unii Europejskiej. Rozwój e-us³ug
publicznych w Polsce wzrós³ z poziomu 19% z kwietnia
2002 roku do poziomu 34% w czerwcu 2004 roku;
w tym czasie w Europie wskaŸnik ten wzrós³ z poziomu
54% do 66%. Tempo wzrostu w Polsce, wynosz¹ce 15
punktów procentowych by³o wiêksze ni¿ œrednie w Eu-
ropie (12 punktów proc.), co wynika z niskiego poziomu
wyjœciowego oraz znacznego zapóŸnienia naszego kraju.
W wyst¹pieniu przytoczy³em te¿ badania z 2003 roku
nad wdro¿eniem urzêdowego publikatora teleinformatycz-
nego: Biuletynu Informacji Publicznej do jednostek samo-
rz¹du terytorialnego (JST) na przyk³adzie województwa
podlaskiego. Wyniki badañ przedstawia poni¿sza tabela 1.
Z tych badañ wynika³o, ¿e samorz¹dy w znikomym stop-
niu wype³nia³y zobowi¹zania na³o¿one przez ustawê.

Tabela 1.  Zawartoœæ przedmiotowa podmiotowych stron BIP w gminach województwa
podlaskiego

Lp. Zawartoœæ przedmiotowa Liczba % ogó³u gmin
1. Struktury urzêdu 28 23,7%
2. Dane teleadresowe 31 26,3%
3. Oœwiadczenia o posiadanym maj¹tku 77 65,3%
3. Bud¿et 42 35,6%
4. Statut 50 42,3%
5. Podejmowane uchwa³y 37 31,4%
6. Linki do samorz¹dowych jednostek organizacyjnych 24 20,3%
7. Informacja o sposobie dotarcia do informacji
       nie udostêpnionych 56 47,5%

Zród³o: A. Pawluczuk, M. Wasiuk, E-government wkracza do samorz¹du, „Studia Regio-
nalne i Lokalne” 2004, nr 1, s. 124-125.

Moim celem by³o wiêc sprawdzenie, jak po trzech i pó³
roku JST wype³niaj¹ swoje zobowi¹zania informacyjne
wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r., w sprawie
Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. nr 67, poz. 619).
Kolejne samodzielnie badania, przeprowadzone w listo-
padzie 2006 roku wykaza³y, ¿e gminy upora³y siê z pro-
blemami i w 100% wype³niaj¹ obowi¹zki na³o¿one przez
ustawodawcê dotycz¹ce zawartoœci stron przedmioto-
wych BIP (wp³yw na to mia³y z pewnoœci¹ dzia³ania kon-
trolne podjête przez Najwy¿szy Urz¹d Kontroli w 2004
i 2006 roku). Z uwagi na okres wyborów samorz¹do-
wych, du¿a liczba gmin doda³a do swej strony zak³adkê
„Wybory samorz¹dowe 2006”. W czêœci gmin autor
badania nie móg³ jednak zapoznaæ siê ze wszystkimi
uchwa³ami podjêtymi przez gminê. Zapoznaj¹c siê
ze statystyk¹ odwiedzin, najwiêksza dotyczy³a stron in-
formuj¹cych o strategii gmin, kontaktów z urzêdnikami
oraz oœwiadczeñ maj¹tkowych sk³adanych przez po-
szczególne osoby pe³ni¹ce funkcje radnych lub zajmuj¹-
ce stanowiska burmistrza, wójta, skarbnika, sekretarza,
dyrektora czy jednostki publicznej nale¿¹cej do gminy
(np. szko³y, zak³adu komunalnego itp.). Takie informacje
jak statut czy oœwiadczenia maj¹tkowe, które s¹ wymie-
niane w ustawie, w du¿ej liczbie gmin s¹ zawarte na ko-
lejnych podstronach biuletynu. Brak jednolitego uk³adu
graficznego oraz inne nieœcis³oœci ustawodawcze znala-
z³y odzwierciedlenie w pracach, które trwaj¹ nad no-
welizacj¹ ustawy i samego rozporz¹dzenia.
Wdro¿enie e-administracji, w tym BIP, niesie za sob¹
du¿e korzyœci dla mieszkañców. Najwiêksz¹ z nich jest
zmniejszenie kosztów transakcyjnych. Zosta³y one sfor-
mu³owane przez R. Coase, noblistê z 1991 roku. W prak-
tyce oznacza to, ¿e w kontaktach z urzêdem sprawne
dzia³anie elektronicznej administracji obni¿a koszt za³a-
twienia sprawy administracyjnej oraz obni¿a koszty funk-
cjonowania samej administracji. Mieszkaniec oszczêdza
swój czas potrzebny na dotarcie do Ÿród³a informacji,
czyli dwukrotnej podró¿y tam i z powrotem, czekania
w kolejce do urzêdnika; nawet eliminowane s¹ koszty
samej podró¿y. Poœrednio, w skali globalnej wp³ywa to
na mniejsze korki w miastach czy mniejsze zu¿ycie na-
turalnych surowców.
Wiêksza przejrzystoœæ informacji i dostêp do nich (bu-
d¿et, statut, uchwa³y) w przysz³oœci mo¿e tak¿e spowo-
dowaæ wiêksze zaanga¿owanie obywateli w dzia³ania
samorz¹dów oraz wiêksz¹ frekwencjê wyborcz¹. Ponad-
to samo wprowadzenie obowi¹zku posiadania podmio-
towej strony BIP i jej zawartoœci, przyczynia siê do wiêk-
szego uporz¹dkowania zadañ, obowi¹zków, czy zmian
organizacyjnych. Jednostki, które nie posiada³y stron
promocyjnych, zosta³y „zmuszone” do zainteresowania
siê i wdro¿enia tych nowoczesnych form komunikacji z
obywatelami. Tempo dalszych zmian bêdzie uzale¿nione
nie tylko od regulacji prawnych czy organizacji pracy
JST, ale i powszechnoœci korzystania z komputera oraz
wykorzystywania do komunikacji Internetu.

mgr  Andrzej Pawluczuk
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Sport na Politechnice
III Konferencja Naukowa Katedr Marketingu Uczelni Technicznych
„Wspó³czesne problemy marketingu”, Gdañsk, 7-8 grudnia 2006 r.

³y siê z czterech bloków tematycznych, które tworzy³y:
Instrumenty i metody marketingowe, Informacja i bada-
nia rynkowe w przedsiêbiorstwie, Techniki informacyj-
ne w marketingu, a tak¿e Nowe trendy w marketingu.

dr Ewa Gliñska

Dr Ewa Gliñska oraz dr Jaros³aw Zalejski z Katedry
Marketingu i Przedsiêbiorczoœci Wydzia³u Zarz¹dzania
PB reprezentowali Politechnikê Bia³ostock¹ na III Kon-
ferencji Naukowej Katedr Marketingu Uczelni Technicz-
nych pt. „Wspó³czesne problemy marketingu”. Organi-
zatorem tej cyklicznej konferencji, ju¿ po raz trzeci, by³a
Katedra Marketingu Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania Po-
litechniki Gdañskiej, któr¹ kieruje prof. Marianna Dasz-
kowska. Obok niej, w Radzie Naukowej Konferencji, za-
siedli profesorowie posiadaj¹cy ogromny dorobek nauko-
wy z dziedziny marketingu: prof. dr hab. Eulalia Skawiñska,
prof. dr hab. in¿. W³adys³aw Mantura z Politechniki Po-
znañskiej, prof. dr hab. Eugeniusz Michalski z Politechniki
Koszaliñskiej, dr hab. Jacek Otto, prof. P£ oraz prof. dr
hab. Andrzej Pomykalski z Politechniki £ódzkiej, a tak¿e
prof. dr hab. Jan Stachowicz z Politechniki Œl¹skiej.
Celem konferencji by³a wymiana myœli w zakresie wspó³-
czesnych wyzwañ marketingu oraz doœwiadczeñ w ob-
szarze prowadzonych badañ, a tak¿e integracja œrodo-
wiska naukowego uczelni technicznych. Obrady sk³ada-

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
W dniach 4-5 grudnia 2006 r. na Wydziale Zarz¹dzania
Politechniki Bia³ostockiej odby³y siê warsztaty szko-
leniowe pt. „Wzmacnianie ochrony praw w³asno-
œci intelektualnej i przemys³owej”. Organizatorem
warsztatów by³o Centrum Innowacji i Transferu Tech-
nologii Politechniki Bia³ostockiej, a program spotkania
obejmowa³ zagadnienia dotycz¹ce systemu ochrony w³a-
snoœci przemys³owej w odniesieniu do wszystkich tytu-
³ów ochronnych. Warsztaty skierowane by³y do przed-
stawicieli przemys³u, samorz¹du regionalnego, izb gospo-
darczych i otoczenia oko³obiznesowego z wojewódz-
twa podlaskiego. Projekt by³ wspó³finansowany ze œrod-
ków Unii Europejskiej i realizowany przez ekspertów
z Duñskiego i Polskiego Urzêdu Patentowego.

***
20 grudnia 2006 r. w Hotelu „Branicki” w Bia³ymstoku
odby³o siê spotkanie informacyjne pt. „7. Program
Ramowy Unii Europejskiej. Wspieranie rozwoju
MŒP i uczelni wy¿szych. Programy badawcze”.
Organizatorami spotkania by³y takie instytucje jak: Cen-
trum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Bia-
³ostockiej, Wschodni Oœrodek Transferu Technologii
Uniwersytetu w Bia³ymstoku oraz Centrum Euro Info.
Celem spotkania by³o przedstawienie instrumentów fi-
nansowych 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej,
skierowanych do uczelni wy¿szych oraz ma³ych i œred-
nich przedsiêbiorstw (MŒP).

W ramach spotkania uczestnicy mieli mo¿liwoœæ zdo-
bycia szczegó³owych informacji dotycz¹cych nowego
okresu programowania, mo¿liwoœci uzyskania wspó³fi-
nansowania prac badawczo-rozwojowych, a tak¿e infor-
macji na temat programów stypendialnych dla przed-
stawicieli uczelni wy¿szych. Wyk³ady poprowadzili pre-
legenci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów
Badawczych UE: dr in¿. Aleksander B¹kowski oraz Ma³-
gorzata Snarska-Œwiderska – eksperci w zakresie pro-
gramów Unii Europejskiej, w tym Programów Ramo-
wych i Funduszy Strukturalnych, konsultanci i kierowni-
cy zespo³u ds. innowacji i MŒP.

mgr Grzegorz Sienkiewicz

Prelegenci konferencji. Wœród nich: dr Ewa Gliñska i dr Jaros³aw Zalejski

Uczestnicy warsztatów szkoleniowych organizowanych przez CITT
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SPORT NA POLITECHNICE

***

Zakoñczone rozgrywki pierwszej rundy w grach zespo³owych,
w ramach Podlaskiej Akademickiej Ligi Miêdzyuczelnianej,
ukaza³y rezultaty osi¹gniête przez zespo³y PB. Oto wyniki:

Futsal
PB – Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki – 1:2
PB – Nauczycielskie Kolegium Resocjalizacji i Rewalidacji i Wychowania Fizycznego

– 5:7
PB – Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna – 5:1
PB – Wy¿sza Szko³a Administracji Publicznej – 8:3
PB – Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa Suwa³ki – 2:13
PB – Akademia Medyczna Bia³ystok – 7:0
PB – Uniwersytet w Bia³ymstoku – 5:1
PB – Wy¿sza Szko³a Finansów i Zarz¹dzania – 3:2

Po niezwykle zaciêtych meczach, nasi pi³karze zajêli III miej-
sce, co da³o im kwalifikacjê do udzia³u w rozgrywkach strefo-
wych II szczebla w ramach Mistrzostw Polski Szkó³ Wy¿szych.

Tenis sto³owy
Z³ote medalistki PB Mistrzostw Polski Szkó³ Wy¿szych w Rze-
szowie, nie pozostawi³y cienia w¹tpliwoœci nad swoimi umie-
jêtnoœciami i wysoko pokona³y rywalki podlaskiej ligi:

PB – Uniwersytet w Bia³ymstoku – 7:0
PB – Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki – 7:0
PB – Wy¿sza Szko³a Administracji Publicznej – 7:0
PB – Wy¿sza Szko³a Finansów i Zarz¹dzania – 5:2

Kolegom naszych „z³otek” wiod³o siê nieco gorzej i po I run-
dzie rozgrywek, ostatecznie zajmuj¹ III miejsce. Ich sportowe
zmagania przebiega³y w sposób nastêpuj¹cy:

PB – Uniwersytet w Bia³ymstoku – 7:0
PB – Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki – 7:0
PB – Wy¿sza Szko³a Administracji Publicznej – 7:0
PB – NKRRiWF – 2:5
PB – Akademia Medyczna Bia³ystok – 6:1
PB – Wy¿sza Szko³a Finansów i Zarz¹dzania – 3:4

Pi³ka siatkowa mê¿czyzn
Brawurowo rozpoczêli rozgrywki nasi siatkarze. Wygrywali mecz
po meczu, by, niestety, pod koniec semestru ulec Wy¿szej Szkole
Wychowania Fizycznego i Turystyki. Rozgrywki siatkarzy z PB
przebiega³y w sposób nastêpuj¹cy:

PB – Akademia Medyczna Bia³ystok – 2:1
PB – Wy¿sza Szko³a Administracji Publicznej – 2:0
PB – NKRRiWF – 2:0
PB – Uniwersytet w Bia³ymstoku – 2:1
PB – Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna – 2:0
PB – Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki – 0:2

Pi³ka siatkowa kobiet
Ze zmiennym szczêœciem gra³y dotychczas nasze siatkarki:

PB – Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki – 0:2
PB – Wy¿sza Szko³a Administracji Publicznej – 0:2
PB – Akademia Medyczna Bia³ystok – 2:0
PB – Wy¿sza Szko³a Finansów i Zarz¹dzania – 0:2
PB – Uniwersytet w Bia³ymstoku – 2:0

Pi³ka koszykowa mê¿czyzn
Koszykarze PB uzyskali nastêpuj¹ce wyniki:

PB – Wy¿sza Szko³a Finansów i Zarz¹dzania – 65:87
PB – Wy¿sza Szko³a Administracji Publicznej – 72:57
PB – Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna – 63:72
PB – NKRRiWF – 94:46
PB – Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki – 94:109
PB – Uniwersytet w Bia³ymstoku – 59:77

Seminarium naukowe w Szczyrku
W dniach 12-15 grudnia 2006 r. w Szczyrku odby³o siê semi-
narium naukowe pt.: „Narzêdzia i technologie informatycz-
ne w zarz¹dzaniu i in¿ynierii produkcji”, zorganizowane wspól-
nie przez Katedrê Informatyki Gospodarczej i Logistyki Po-
litechniki Bia³ostockiej oraz Katedrê Informatycznych Sys-
temów Zarz¹dzania Politechniki Czêstochowskiej.

W ramach seminarium pracownicy Katedry Informaty-
ki Gospodarczej i Logistyki przygotowali wyst¹pienia,
których treœæ uka¿e siê w czasopiœmie „Zarz¹dzanie
Przedsiêbiorstwem”. 

mgr Joanna Urban

Student PB pojedzie
na Uniwersjadê do Turynu
Przedstawiciel PB w sportach zimowych, zawodnik w dyscy-
plinie olimpijskiej Short-Track, student Wydzia³u Mechanicz-
nego – Tomasz Wróblewski, zakwalifikowa³ siê do reprezen-
tacji Polski na Uniwersjadê w Turynie. Bêdzie to ju¿ drugi start
naszego studenta w zawodach tej rangi. W poprzedniej Uniwer-
sjadzie w Innsbrucku w 2005 roku, zaj¹³ on IV miejsce w repre-
zentacyjnej sztafecie na dystansie 5 tys. metrów.

Mistrzostwo Polski Szkó³ Wy¿szych
w tenisie sto³owym dla studentek PB
W dniach 8-10 grudnia 2006 r. w Rzeszowie, podczas Mi-
strzostw Polski Szkó³ Wy¿szych w tenisie sto³owym, student-
ki PB dru¿ynowo zdoby³y najwy¿sz¹ lokatê. Osi¹gniêcie to
jest tym bardziej warte podkreœlenia, ¿e jest to ju¿ czwarty
tytu³ Dru¿ynowego Mistrza Polski osi¹gniêty przez studen-
tów Politechniki Bia³ostockiej. Historia zdobywania laurów
przedstawia siê w sposób nastêpuj¹cy:

Poznañ, 1977 rok – Mistrzostwo Polski Politechnik w pi³ce rêcznej mê¿czyzn
Wroc³aw, 2000 rok – Mistrzostwo Polski Politechnik w street-basket kobiet
Poznañ, 2003 rok – Mistrzostwo Polski Politechnik w lekkiej atletyce mê¿czyzn
Rzeszów, 2006 rok – Mistrzostwo Polski Politechnik w tenisie sto³owym kobiet



49

 ¯ycie Politechniki 
 listopad/grudzieñ 2006

Sport na Politechnice

Wizyta Wima Aertsa
– trenera judo z Belgii w Bia³ymstoku
8 grudnia 2006 r. zawodniczki i zawodnicy sekcji judo Klubu
Uczelnianego AZS Politechniki Bia³ostockiej na swojej macie
goœcili trenera Wima Aertsa. Trener sekcji judo z Uniwer-
sytetu w Leuven (Belgia) jest doœwiadczonym szkoleniowcem
(posiada stopieñ 3 dan – czarny pas). Odznaczaj¹c siê wysok¹
klas¹ trenersk¹ (odpowiednik I klasy trenerskiej w Polsce) Wim
zajmuje siê równie¿ szkoleniem i przygotowaniem do pracy
instruktorów judo. Judoczki i judocy z Politechniki Bia³ostoc-
kiej mieli wiêc niecodzienn¹ okazjê uczestniczyæ w perfekcyj-
nie przygotowanym i poprowadzonym treningu, pokazuj¹cym
ciekawe techniki i kombinacje w newaza (w parterze).
¯egnaj¹c siê z uczestnikami spotkania Wim wyrazi³ chêæ dal-
szej wspó³pracy z nasz¹ sekcj¹, co najprawdopodobniej za-
owocuje ju¿ w marcu 2007 roku tygodniow¹ wizyt¹ grupy
belgijskich judoczek i judoków na PB.

Pokaz judo – Mistrzostwa Polski
w Karate Shidokan w Bia³ymstoku
9 grudnia 2006 r., podczas Mistrzostw Polski w Karate Shido-
kan w Bia³ymstoku (hala W³ókniarza), ju¿ po raz trzeci swoje
umiejêtnoœci zaprezentowali zawodniczki i zawodnicy judo
z Politechniki Bia³ostockiej. Pod kierunkiem trenera Piotra
Klimowicza, judoczki i judocy (z grupy dzieciêcej i studenc-
kiej) przedstawili 10-minutowy pokaz, obfituj¹cy w elementy
gimnastyczne i wiele efektownych rzutów i chwytów oraz
technik samoobrony.

IV Mistrzostwa Polski Form Kata
w Judo w Warszawie
10 grudnia 2006 r. w sali judo WKS „Gwardia Warszawa”
odby³y siê IV Mistrzostwa Polski Form Kata w Judo. Zawodni-
cy i zawodniczki rywalizowali w trzech konkurencjach: Nage
no Kata (Formy Rzutów), Katame no Kata (Formy Chwytów)
i Kodokan Goshinjutsu (Formy Samoobrony). W dwóch pierw-
szych konkurencjach Bia³ystok reprezentowany by³ przez parê

z Politechniki Bia³ostockiej: trenera sekcji judo – Piotra Kli-
mowicza oraz absolwenta Wydzia³u Zarz¹dzania – Wojciecha
Doroszkiewicza. Zawodnicy ci, w Nage no Kata uplasowali siê
na IV pozycji, zaœ w Katame no Kata zdobyli br¹zowy medal.
Kata w judo s¹ szczegó³ow¹ prezentacj¹ ró¿norodnych tech-
nik z du¿ym naciskiem k³adzionym na precyzjê ich wykonania.
W odró¿nieniu od kata wykonywanego w karate, w judo for-
my te prezentowane s¹ zawsze przez dwie osoby (tori – oso-
bê wykonuj¹c¹ techniki i uke – osobê, na której prezentowa-
ne s¹ techniki).
Nage no Kata to 15 rzutów wykonywanych przez zawodni-
ków w 5. grupach: rzuty rêczne, biodrowe, no¿ne, poœwiêce-
nia z upadkiem na plecy i poœwiêcenia z upadkiem na bok.
Nage no Kata wchodzi w sk³ad materia³u egzaminacyjnego
na 2 dan (stopieñ mistrzowski). Katame no Kata natomiast
to 15 chwytów prezentowanych w 3 grupach technik w par-
terze: trzymania, duszenia i dŸwignia. Jest to materia³ na 3 dan.
Kodokan Goshinjutsu zaœ to najm³odsza z form kata (powsta³a
w 1956 roku). W jej sk³ad wchodzi 21 technik samoobrony w
typowych sytuacjach: obrona przed chwytami, ciosami,
a tak¿e przed atakiem no¿em, pa³k¹ i pistoletem. Techniki te
wykonuje siê na egzaminie na 5 i 6 dan.

XV Miêdzynarodowa Konferencja
Naukowo-Metodyczna
„Kierunki doskonalenia treningu
i walki sportowej”
Spa³a, 27-29 listopada 2006 r.
Celem XV Miêdzynarodowej Konferencji Naukowo-Meto-
dycznej by³a prezentacja wyników badañ naukowych oraz
wdro¿eñ dzia³añ metodycznych maj¹cych na celu udoskona-
lenie procesu treningu i rywalizacji w ró¿nych formach spor-
tu: sporcie wyczynowym (tak¿e w sporcie dzieci i m³odzie¿y),

w sporcie dla
wszystkich oraz
w sporcie nie-
pe ³nospraw-
nych. Prezento-
wane podczas
konferencji pra-
ce ukaza³y no-
woczesne ten-
dencje w zakre-
sie: metodyki
treningu, selek-

cji kwalifikowanych zawodników do kadry i szkó³ mistrzostwa
sportowego, programowania i organizacji treningu, technologii
sterowania treningiem i przygotowania do zawodów, kszta³ce-
nia i doskonalenia zawodowego trenerów i instruktorów oraz
wdro¿eñ wyników badañ naukowych do praktyki sportowej.
Obecny na konferencji mgr Piotr Klimowicz ze Studium Wy-
chowania Fizycznego i Sportu PB oraz sekcji Klubu Uczelnia-
nego AZS, zaprezentowa³ wyniki badañ polskich judoczek
i judoków na najwy¿szym poziomie szkoleniowym. Tematy
przedstawionych prezentacji dotyczy³y „Charakterystyki po-
równawczej wybranych cech psychicznych u judoków w gru-
pach juniorów i seniorów” oraz „Charakterystyki porównaw-
czej przygotowania techniczno-taktycznego judoczek o ró¿-
nych poziomach skutecznoœci”.

mgr Piotr Klimowicz

Pi³ka koszykowa kobiet
Podczas rozgrywek koszykarki naszej Uczelni uzyska³y nastê-
puj¹ce rezultaty:

PB – Wy¿sza Szko³a Wychowania Fizycznego i Turystyki – 57:67
PB – Akademia Medyczna Bia³ystok – 48:28
PB – Uniwersytet w Bia³ymstoku – 76:60

mgr Andrzej Kukliñski

Sportowcy z naszej
Uczelni na podium

Uczestnicy konferencji
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ZapowiedŸ presti¿owego ogólnopolskiego turnieju
tanecznego Grand Prix zorganizowanego przez agen-
dê studenck¹ uczelni, tj. Klub Tañca Towarzyskiego
„Feniks”, „Wiele, wiele tañca”, Gazeta Wyborcza,
3-9.11.2006

Zaproszenie na bezp³atne szkolenia dla m³odzie¿y
pt. „Akademia przedsiêbiorczoœci” organizowane
na Wydziale Zarz¹dzania PB, „Bezp³atne szkolenia
z biznesu”, Gazeta Wspó³czesna

O problemach z podpiêciem sieci miejskich kamer
do œwiat³owodów nale¿¹cych do Politechniki, „Mia-
sto bez wizji”, Gazeta Wyborcza, 15.11.2006

Temat powrotu do pracy na Politechnikê by³ego pre-
zydenta zainteresowa³ dziennikarza Gazety Wybor-
czej, „Ryszard Tur politologiem?”, 16.11.2006

O zawodowej przysz³oœci by³ego prezydenta i by-
³ych wiceprezydentów Bia³egostoku po odejœciu
z Urzêdu Miejskiego, m.in. o powrocie Ryszarda Tura
na PB, „Wracaj¹ tam, sk¹d przyszli”, Kurier Poranny,
16.11.2006

Wyjaœnienie opublikowane przez Gazetê Wyborcz¹
dot. artyku³u „Miasto bez wizji”, na podstawie infor-
macji przygotowanych przez in¿. Cezarego Citko,
Dyrektora Centrum Komputerowych Sieci Rozle-
g³ych, 20.11.2006

Oferty pracy dla in¿ynierów i technologów propo-
nowane przez Biuro Karier PB, dodatek Kuriera Po-
rannego „Praca i Nauka, 21.11.2006

„Jak rektor dba o uczelniê, rodzinê i znajomych”,
Kurier Poranny, 22.11.2006

„Politechnika familijna”, Gazeta Wyborcza, 22.11.2006

Oferty pracy proponowane przez Biuro Karier PB,
dodatek Kuriera Porannego „Praca i Nauka,
27.11.2006

O rozpoczêciu kursu nauki jêzyka esperanto przez
studentów PB, prowadzonych przez Jaros³awa Pa-
rzyszka, „Uczniowie Zamenhofa”, Kurier Poranny,
30.11.2006

Grudzieñ 2006

O powo³aniu konsorcjum bia³ostockich uczelni pu-
blicznych planuj¹cych otwarcie Podlaskiej Biblioteki
Cyfrowej, „Ksi¹¿ka w sieci”, Kurier Poranny, 9.12.2006

O dyskusji, czy mieszkañcom miasta potrzebna jest
hala sportowa i o niemo¿liwoœci wybudowania jej
przez PB z powodu braku finansów, „Potrzebujemy
hali”, Kurier Poranny, 18.12.2006

Dni Otwarte przygotowane przez Wojewódzki Urz¹d
Pracy by³y miejscem prezentacji Politechniki infor-
muj¹cej o swojej ofercie kszta³cenia i Biura Karier
PB informuj¹cego o  atrakcyjnych propozycjach pra-
cy dla in¿ynierów, „Wszystko na temat kariery”, do-
datek Kuriera Porannego „Praca i Nauka”, 12.12.2006

O przed³u¿eniu wa¿noœci legitymacji studenckich
do koñca 2007 r. i wprowadzaniu legitymacji elek-
tronicznej przez PB, „Ulgi ze starymi legitymacjami”,
Kurier Poranny, 14.12.006

Sprostowanie nieprawdziwych informacji zamieszczo-
nych w Kurierze Porannym z dnia 22.11.2006 r.
w artykule „Jak rektor dba o uczelniê, rodzinê i zna-
jomych”, Kurier Poranny, 21.12.2006

OdpowiedŸ na sprostowanie Rzecznika Prasowego
PB, „Jak rektor dba o uczelniê, rodzinê, znajomych
…i swoje dobre imiê”, Kurier Poranny, 22.12.2006

Pomys³y studentów Wydzia³u Architektury PB
nt. modernistycznej wizji Bia³egostoku (np. stadionu
na Krywlanach, ratusza miejskiego, kompleksu miesz-
kaniowego) i wywiad z dr in¿. arch. Bartoszem Czar-
neckim, Prodziekanem ds. Nauki WA, „Przestrzeñ
wed³ug m³odych architektów”, Gazeta Wyborcza,
23-26.12.2006

O funduszach unijnych dla Podlasia z Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, w tym na wsparcie dla œro-
dowiska akademickiego (m.in. na projekt nowej bi-
blioteki PB i Centrum naukowo -badawcze), „Siedem
t³ustych lat”, Kurier Poranny, 28.12.2006

Deklaracje miasta o budowie hali widowiskowej przy
PB na potrzeby miasta i wstêpnych rozmowach
z w³adzami uczelni, „Miasto chce budowaæ halê poli-
techniki”, Gazeta Wyborcza, 29.12.2006

dr  Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz






