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Sukcesy, imprezy, jubileusze�

Mamy za sob¹ wiele wa¿nych dla Politechniki imprez:
Dni Wydzia³ów, IV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki,
Juwenalia. Byli�my w tym roku organizatorem Festi-
walu Nauki, przygotowali�my ponad 60 imprez, które
przyci¹gnê³y bardzo du¿o m³odych ludzi.
Podczas Dni Wydzia³ów wybrano �Belfra Roku�, jest
to wybór studentów, wiêc wyk³adowcy powinni to
doceniæ. Forum Motoryzacji zgromadzi³o fanów sa-
mochodów. Wykonane samodzielnie samochody
przez studentów z Wydzia³u Mechanicznego budzi³y
spore zainteresowanie w�ród mieszkañców nasze-
go miasta. Wydzia³ Architektury �wiêtowa³ obchody
30-lecia, przyjecha³o 150 architektów z ca³ej Polski
i zagranicy. By³y wspomnienia, prelekcje, wyk³ady
i wystawy.
Coraz g³o�niej s³yszy siê o sukcesach naszych stu-
dentów, którzy wygrywaj¹ wiele ogólnopolskich kon-
kursów specjalistycznych, m.in. informatyczne, jêzy-
kowe. Gratulujemy im wygranej i jeste�my dumni,
¿e tak wspaniale reprezentuj¹ Politechnikê na ze-
wn¹trz. Konferencja zorganizowana przez Wydzia³
Zarz¹dzania pokaza³a z kolei, ¿e mamy prê¿ne ko³a
naukowe otwarte na wspó³pracê z uczelniami w Pol-
sce. Na naszych oczach rodzi siê i rozwija �rodowi-
sko m³odych naukowców.
W sporcie te¿ mamy czym siê pochwaliæ. Nasi stu-
denci zdobyli kilka medali na mistrzostwach Polski
m.in. w p³ywaniu, w biegach prze³ajowych, w kolar-
stwie górskim.
Absolwenci Politechniki s¹ ponadto doceniani przez
pracodawców w Polsce � mówi o tym 17 miejsce
naszej uczelni w rankingu �Newsweeka�. A wiêc
warto studiowaæ na naszej uczelni.
Przed nami czas wakacyjny. ̄ yczê wszystkim dobre-
go odpoczynku w piêknych miejscach Polski lub Eu-
ropy, regeneracji si³ i dobrych wra¿eñ.

Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Rzecznik Prasowy PB
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Z ¯YCIA UCZELNI

FINA£ PLEBISCYTU NA NAJLEPSZEGO BELFRA
POLITECHNIKI BIA£OSTOCKIEJ
25-26 kwietnia 2006 r.

�WIÊTO NAUKI
POLITECHNIKA BIA£OSTOCKA ORGANIZATOREM
IV PODLASKIEGO FESTIWALU NAUKI I SZTUKI
7-13 maja 2006 r.

Podczas Dni Wydzia³ów, które trwa³y w dniach 25-26
kwietnia 2006 r. na terenie campusu akademickiego PB,
odby³ siê fina³ Plebiscytu na Najlepszego Belfra Politech-
niki Bia³ostockiej. Konkurs polega³ na zebraniu kilku ty-
siêcy ankiet od studentów Politechniki, którzy przez
2 tygodnie g³osowali na najlepszego, wed³ug nich, nauczy-
ciela akademickiego. W finale znalaz³o siê 6 wyk³adow-
ców, po 1 z ka¿dego wydzia³u. Ca³¹ imprezê zorganizowa³
Samorz¹d Studencki PB, którego przedstawiciele wrêczyli
dyplomy najlepszym belfrom. Pogratulowa³ im tak¿e Rek-
tor Uczelni, prof. Joanicjusz Nazarko. Nagrod¹ w konkur-
sie by³a kolacja w Restauracji �Titanic�, na któr¹ laureaci
udali siê z osobami towarzysz¹cymi.

Najlepsi nauczyciele akademiccy na wydzia³ach PB:
Wydzia³ Architektury � mgr in¿. arch. Krzysztof Chy¿y

Wydzia³ Budownictwa i In¿ynierii �rodowiska � dr in¿. W³ady-
s³aw Ry¿yñski

Wydzia³ Elektryczny � dr in¿. Adam Ruszczyk

Wydzia³ Informatyki � mgr in¿. Tomasz Chiliñski

Wydzia³ Mechaniczny � prof. nzw. dr hab. Micha³ Czech

Wydzia³ Zarz¹dzania � dr hab. Andrzej Wasiak prof. nzw. dr hab. Micha³ Czech

mgr in¿. Tomasz Chiliñskidr in¿. Adam Ruszczyk

dr in¿. W³adys³aw Ry¿yñski

mgr in¿. arch. Krzysztof Chy¿y

Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki odby³ siê po raz czwar-
ty i cieszy³ siê du¿¹ popularno�ci¹. Festiwal organizuj¹
uczelnie publiczne i niepubliczne Podlasia. W tym roku
zaszczyt ten przypad³ Politechnice Bia³ostockiej, ponie-
wa¿ to ona by³a jego g³ównym koordynatorem. Odpo-
wiedzialnym za ca³okszta³t przygotowañ by³ Prorektor ds.
Nauki prof. nzw. dr hab. in¿. Waldemar Rakowski. Ju¿ od
lutego 2006 r. na terenie Politechniki regularnie spotykali
siê przedstawiciele wszystkich szkó³ wy¿szych i omawiali
najwa¿niejsze sprawy zwi¹zane z promocj¹, inauguracj¹,
przebiegiem i zakoñczeniem festiwalu.
Wydarzenie to jest niew¹tpliwie dowodem na integra-
cjê �rodowiska akademickiego na Podlasiu. To �wiêto na-
uki i tego wszystkiego, co najlepsze w ka¿dej uczelni bio-
r¹cej w nim udzia³. Podczas Festiwalu naukowcy zapraszali

Wyk³ad �Fraktalny �wiat� prowadzi mgr Ewa Girejko z Katedry Matematyki
Fot. A. Ludwiczak

dr hab. Andrzej Wasiak
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do swoich laboratoriów i sal wyk³adowych, pokazywali
uczelniê od �rodka, wyja�niali niezrozumia³e zjawiska, t³u-
maczyli, na czym polega styk nauki z codzienno�ci¹.
Festiwal Nauki i Sztuki obiegowo kojarzony jest z tym,
¿e adresowany jest nie do naukowców. Praktyka poka-
za³a jednak, ¿e jest on promocj¹ nauki i sztuki, poka-
zuje jej owoce w postaci badañ wp³ywaj¹cych na roz-
wój cywilizacyjny i kulturowy, ale te¿ pokazuje zastoso-
wanie badañ naukowych w naszym codziennym ¿yciu.
To uk³on w stronê tych, którzy chc¹ poszerzyæ swoje
zainteresowania, a nie s¹ zwi¹zani z uczelni¹. To przed³u-
¿one �dni otwarte� uczelni, gdzie mo¿na przyj�æ, zapy-
taæ, dowiedzieæ siê tego, czego nie ma w szkole.
Ka¿da edycja Festiwalu ma coraz wiêksz¹ ilo�æ imprez;
w tym roku by³o ich 240. Politechnika przygotowa³a
ponad 60 festiwalowych imprez. W ich organizacjê
zaanga¿owa³o siê wiele katedr i wydzia³ów oraz innych

jednostek uczelni.  Uczestnicy Festiwalu w PB mogli zo-
baczyæ do�wiadczenia z dziedziny elektroniki, fizyki,
mechaniki, czy wzi¹æ udzia³ w pokazie mikroskopu ska-
ningowego, który dokonuje milionowych powiêkszeñ
obiektów lub uczestniczyæ w warsztatach dla kinoma-
nów o edycji napisów filmowych. U architektów mogli
pos³uchaæ nowinek z zakresu wyposa¿ania wnêtrz lub
zobaczyæ, jak komputerowe technologie pomagaj¹ w ich
projektowaniu, za� u matematyków � �po³amaæ g³owê�
na quizach i zadaniach logicznych.
Popularyzacja nauki i wyja�nianie jej roli w ró¿nych
dziedzinach ¿ycia jest na pewno bardzo potrzebne. M³o-
dzi ludzie (choæ nie tylko oni) maj¹  du¿¹ ciekawo�æ
�wiata i to dla nich Festiwal jest jednym z najwa¿niej-
szych wydarzeñ w naszym regionie.

Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Rzecznik Prasowy Festiwalu

WIZYTA SEJMOWEJ KOMISJI
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Na terenie hali sportowej PB odby³a siê konferencja
prasowa z udzia³em 9 cz³onków Sejmowej Komisji Kul-
tury Fizycznej i Sportu wraz z jej przewodnicz¹cym
Januszem Wójcikiem (pos³em �Samoobrony�), którzy
w dniach 17-19 maja 2006 r. uczestniczyli w wyjazdo-
wym Posiedzeniu Komisji w Suwa³kach, Bia³ymstoku
i Hajnówce.

Pos³om z Komisji towarzyszli tak¿e: Grzegorz Schreiber,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu, a tak¿e
Rektor i Prorektorzy Politechniki Bia³ostockiej.
W dniu 18 maja 2006 r. cz³onkowie Komisji przeprowa-
dzili wizytacjê obiektów sportowych Bia³egostoku
(hali sportowej Politechniki Bia³ostockiej i stadionu Het-
mana).
Przewodnicz¹cy Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, pose³
Janusz Wójcik, odpowiada³ na pytania dziennikarzy do-
tycz¹ce szans dofinansowania ukoñczenia budowy czê-
�ci widowiskowej hali PB.
Pos³owie spotkali siê tak¿e z Wojewod¹ Podlaskim, Mar-
sza³kiem Województwa Podlaskiego, przedstawicielami
w³adz samorz¹dowych oraz Rektorem Politechniki Bia-
³ostockiej i rozmawiali o stanie bazy sportowej na Pod-
lasiu i potrzebnych inwestycjach. Spotkanie odby³o siê
w Urzêdzie Marsza³kowskim.

Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Rzecznik Prasowy PB

Prezentacja na Wydziale Elektrycznym ��wiat³o i elektronika� Fot. A. Ludwiczak

Prezentacja mikroskopu skaningowego na Wydziale Mechanicznym
Fot. T. Kozio³kiewicz

Uczestnicy konferencji prasowej Fot. T. Trochimczuk
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Chór Pracowników Politechniki Bia³ostockiej �Polifo-
nia� zaj¹³ III miejsce w kategorii chórów akademickich
na Miêdzynarodowym Festiwalu �Hajnowskie Dni Mu-
zyki Cerkiewnej�, jaki odbywa³ siê w dniach 14-20 maja
2006 r. w Hajnówce.

Chór �Polifonia� istnieje krótko, dopiero od 2002 roku,
jednak¿e macie Pañstwo na swoim koncie spore osi¹-
gniêcia. Czy móg³by Pan je krótko przedstawiæ?
Prawd¹ jest, i¿ mimo krótkiego okresu dzia³alno�ci, Chór ma
ju¿ na swoim koncie znacz¹ce osi¹gniêcia. Za najwa¿niejsze
nale¿y uznaæ:
! III miejsce w kategorii chórów �wieckich na I Miêdzyna-

rodowym Festiwalu �Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiew-
nej�, Hajnówka 2002;

! nagroda specjalna w kategorii chórów akademickich
na II Miêdzynarodowym Festiwalu �Hajnowskie Dni Mu-
zyki Cerkiewnej�, Hajnówka 2003;

! koncerty pokazowe jako go�æ specjalny podczas Touch of
Holiness Festival w Finlandii w dn. 16-21 lipca 2003 r.;

! Grand Prix i nagroda specjalna Ministra Spraw Zagranicz-
nych RP na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Bia³oru-
skiej, Bia³ystok 2004;

! I miejsce w kategorii Chórów � Grand Prix i nagroda spe-
cjalna Marsza³ka Sejmu RP na Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenki Bia³oruskiej, Bia³ystok 2005;

! III miejsce w kategorii chórów akademickich na V Miêdzy-
narodowym Festiwalu �Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiew-
nej�, Hajnówka 2006.

Inne szczególne osi¹gniêcia Chóru �Polifonia�, w ramach pro-
mocji Uczelni, to nagrania telewizyjne, radiowe i p³ytowe,
do których nale¿y zaliczyæ:
! nagranie p³yt CD pt.: �Najpiêkniejsze Kolêdy Podlasia�

i �Najpiêkniejsze Kolêdy Prawos³awne�, grudzieñ 2002;
! nagranie dla TVP2: program Bo¿onarodzeniowy pt.: �Chwa-

³a na wysoko�ciach�, grudzieñ 2003;
! nagranie dla TVP3 Kraków: program pt.: �Swojskie klima-

ty�, grudzieñ 2003;

! nagranie dla TVP3 Bia³ystok, grudzieñ 2003/styczeñ 2004;
! nagranie programu dla TVP2: �Paschalne modlitwy�, kwie-

cieñ 2004;
! nagranie albumu p³ytowego CD: ��piewy Cerkiewne�, gru-

dzieñ 2004.
Na ostatnim V Miêdzynarodowym Festiwalu �Hajnow-
skie Dni Muzyki Cerkiewnej�, Hajnówka 2006 Chór
�Polifonia� zaj¹³ III miejsce w kategorii chórów aka-
demickich. To du¿e osi¹gniêcie. Jaka jest, wed³ug Pana,

CHÓR �POLIFONIA� NA MIÊDZYNARODOWYM FESTIWALU
�HAJNOWSKIE DNI MUZYKI CERKIEWNEJ� W HAJNÓWCE
14-20 maja 2006 r.

Grand Prix festiwalu zdoby³ Pañstwowy Chór Kameral-
ny Republiki Bia³oru�. W kategorii chórów akademic-
kich zwyciêzc¹ zosta³ Chór �Renesans� z Uniwersytetu
Budownictwa i Architektury z Kijowa.
W dniach 15-19 maja odbywa³y siê przes³uchania kon-
kursowe; wstêp na wszystkie koncerty by³ wolny. W fe-
stiwalowym jury zasiedli: ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk
(Bielsk Podlaski, Polska), prof. Irena Protasewicz (War-
szawa, Polska), prof. Wiktor Skoromnyj (Kijów, Ukraina),
prof. Michai³ Driniewskij (Miñsk, Bia³oru�), ks. Andrej
Bondarenko (Grodno, Bia³oru�), prof. Katarzyna Soko-
³owska (Warszawa, Polska), dr hab. Grzegorz Pecka (Lu-
blin, Polska), ks. prot. Jerzy Mackiewicz (Bia³ystok, Polska),
dr  W³odzimierz Wo³osiuk (Warszawa, Polska).
�Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej� zakoñczy³y siê
20 maja, dwoma Koncertami Galowymi: w Hajnówce
w soborze �w. Trójcy oraz w Bia³ymstoku w auli Poli-
techniki Bia³ostockiej na Wydziale Elektrycznym.

Chór Politechniki Bia³ostockiej �Polifonia�

Dr in¿. arch. Andrzej Tokajuk
Urodzi³ siê w Siemiatyczach.
Z wyró¿nieniem ukoñczy³ Wy-
dzia³ Architektury na Politech-
nice Bia³ostockiej (1989 r.), dy-
plomem nt.: �Projekt cmentarza
i kaplicy w Bia³ymstoku�; pro-
motor: dr in¿. arch. J.M. Ullman.
Doktor nauk technicznych w za-
kresie architektury i urbanisty-
ki. Praca doktorska obroniona na Wydziale Architektury Poli-
techniki Warszawskiej (2000 r.) nt.: �Mo¿liwo�ci modernizacji
i przebudowy wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lat 1945-
70 (na przyk³adzie Polski Pó³nocno-Wschodniej)�; promotor:
prof. dr hab. in¿. arch. Hanka Zaniewska.
A. Tokajuk ukoñczy³ Pañstwow¹ Szko³ê Muzyczn¹ I i II stopnia
w Bia³ymstoku (1984 r.), a swoje zainteresowania umiejscawia
niezwykle blisko profili wykszta³cenia. S¹ nimi: architektura, urba-
nistyka, muzyka.
Pracê zawodow¹ A. Tokajuk rozpocz¹³ w 1989 r. jako asystent,
a od 2000 r. kontynuowa³ jako adiunkt w Zak³adzie Architektury
Mieszkaniowej Katedry Projektowania Architektonicznego
na Wydziale Architektury Politechniki Bia³ostockiej.
W roku 2002 A. Tokajuk zak³ada Chór Pracowników PB �Polifo-
nia�, którego dyrygentem zostaje i funkcjê tê pe³ni do dzi�.

WYWIAD Z DYRYGENTEM CHÓRU PB �POLIFONIA� DR. IN¯. ARCH. ANDRZEJEM TOKAJUKIEM
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kondycja muzyki cerkiewnej w naszym regionie i kra-
ju? I co Panu, osobi�cie, da³a ta nagroda?
Chór wielokrotnie zdobywa³ miejsca na najwy¿szym podium
podczas ró¿nych miêdzynarodowych festiwali. �wiadczy to
o tym, ¿e zespó³ prezentuje wysoki poziom wykonawczy. Bio-
r¹c pod uwagê amatorski status chóru, jest to du¿y sukces.
Mamy bowiem w repertuarze utwory nawet 8-g³osowe, wy-
konywane tylko i wy³¹cznie przez chóry zawodowe, takich
kompozytorów jak: S. Rachmaninow czy P.  Czajkowski. Oczy-
wi�cie nagrody ciesz¹, najbardziej jednak cieszy to, ¿e zespó³
zdoby³ uznanie i szerokie audytorium s³uchaczy.
Co Pan czuje �piewaj¹c muzykê cerkiewn¹?
Muzyka cerkiewna to przede wszystkim modlitwa i szczególny
kontakt z Bogiem. Wiele zespo³ów niew³a�ciwie interpretuje
takie utwory, zwracaj¹c jedynie uwagê na zagadnienia i kwe-
stie muzyczne. Najlepsz¹ odpowiedzi¹ na to, co czujemy �pie-
waj¹c, bêdzie pos³uchanie naszych nagrañ.
Muzyka cerkiewna rodzi siê w g³êbinach konkretne-
go Ko�cio³a, podobnie jak s³owo osoby mówi¹cej ro-
dzi siê z jej wnêtrza. �Nikt inny nie jest w stanie poznaæ
�wiata wewnêtrznego innej osoby, dopóki ona sama
go nie uzewnêtrzni za pomoc¹ s³ów�. Jak Pan, jako
dyrygent chóru wykonuj¹cego tak¹ muzykê, ustosun-
kowa³by siê do tych s³ów?
Odpowiedzia³bym s³owami �w. Jana Chryzostoma: �Nic tak
nie podnosi na duszy, nie odrywa od rzeczy ziemskich, nie

KONCERT CHÓRU POLITECHNIKI BIA£OSTOCKIEJ
�REQUIEM� W TWÓRCZO�CI KOMPOZYTORÓW POLSKICH
KO�CIÓ£ �W. WOJCIECHA, 28 maja 2006 r.
Chór PB pod dyrekcj¹ dr Wioletty Mi³kowskiej wyko-
na³ REQUIEM skomponowane przez 3 ró¿nych polskich
kompozytorów. Program koncertu sk³ada³ siê z trzech
kompozycji pochodz¹cych z ró¿nych epok: Damiana Sta-
chowicza (barok), Stanis³awa Moniuszki (romantyzm),
Stanis³awa Moryto (wspó³czesno�æ, XXI w.). Przygoto-
wanie i przeprowadzenie koncertu by³o czê�ci¹ pracy
habilitacyjnej dyrygent dr Mi³kowskiej.

uwalnia z wiêzów cia³a, nie pobudza do umi³owania m¹dro�ci
i do pogardy tego wszystkiego, co wi¹¿e siê z doczesno�ci¹,
jak harmonijny �piew i boska pie�ñ wed³ug miary rytmicznej
u³o¿ona�.
Chór tworz¹ pracownicy, studenci, absolwenci PB
i mi³o�nicy muzyki cerkiewnej. W czasach, kiedy wie-
lu ludzi jest zabieganych i bardzo zajêtych prac¹, trud-
no jest wygospodarowaæ wolne chwile. Pan jednak
gromadzi wokó³ siebie ludzi. Jak Pan i chórzy�ci znaj-
duj¹ czas na próby? Jak Pan motywuje chórzystów
do æwiczeñ?
Rzeczywi�cie, uczestnictwo w próbach i koncertach zajmuje
bardzo wiele czasu. My�lê, ¿e chórzy�ci zdaj¹ sobie sprawê,
tak, jak i ja, ¿e tworzymy razem wa¿ny fragment dorobku kul-
turalnego Podlasia i Polski. Wspólnie stworzyli�my zgrany ze-
spó³, gdzie chêæ spotykania siê, �piewania razem jest najlepsz¹
motywacj¹. Oprócz tego, ró¿norodny repertuar, jaki zespó³
wykonuje, dodatkowo zachêca do uczestniczenia w próbach
chóru.
Czego powinni�my ¿yczyæ Pañstwu na nastêpne lata
dzia³alno�ci chóru?
Z pewno�ci¹ du¿o zdrowia oraz przychylno�ci ze strony in-
nych osób.
Dziêkujê za rozmowê.

Rozmowê przeprowadzi³a
Dorota Szuper-Jakubiuk

Chórowi towarzyszy³a Orkiestra Barokowa oraz soli�ci
scen polskich i zagranicznych: Marta Wróblewska, Ane-
ta £ukaszewicz, Piotr Olech, Maciej Gocman, Rafa³ Suli-
ma, Artur M¹dry. W sk³ad orkiestry wchodzili muzycy
wykonuj¹cy kompozycje na unikalnych kopiach instru-
mentów pochodz¹cych z XVIII w. W czasie koncertu
mia³a miejsce prezentacja multimedialna Andrzeja

Wioletta Mi³kowska z solistami i Chórem PB Fot.  R. Szlendak

Wioletta Mi³kowska
Ukoñczy³a studia w Akademii
Muzycznej im. F. Chopina w War-
szawie, Filii w Bia³ymstoku,
w klasie dyrygowania prof. Vio-
letty Bieleckiej. Jest absolwentk¹
Podyplomowych Studiów Chór-
mistrzowskich przy Akademii
Muzycznej im. F. Nowowiejskie-
go w Bydgoszczy.
Pracê z chórem rozpoczê³a

w 1987 r. jako korepetytor, a nastêpnie II Dyrygent Chóru Filii
Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie Chór Uniwersytetu w Bia-
³ymstoku). W 1994 r. za³o¿y³a Chór M³odzie¿owy przy M³odzie-
¿owym Domu Kultury w Bia³ymstoku i do 1998 r. by³a jego dyry-
gentem. Od 1997 r. objê³a kierownictwo artystyczne w Chórze
Politechniki Bia³ostockiej. Od 1999 r. prowadzi grupê wokaln¹
Zespo³u Muzyki Dawnej � Capella Antiqua Bialostociensis.
Od 2002 r. pracuje równie¿ z Chórem Wy¿szej Szko³y Ekono-
micznej w Bia³ymstoku. Obecnie jest adiunktem w Akademii
Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, Filii w Bia³ymstoku oraz
nauczycielem przedmiotów teoretycznych w Zespole Szkó³ Mu-
zycznych w Bia³ymstoku.
Wioletta Mi³kowska prowadzi o¿ywion¹ dzia³alno�æ koncertow¹
w kraju i za granic¹ (m.in. Francja, Anglia, Hiszpania, Kanada), bio-
r¹c udzia³ tak¿e w nagraniach programów radiowych i telewizyj-
nych. Zespo³y dzia³aj¹ce pod jej kierownictwem s¹ laureatami ogól-
nopolskich oraz miêdzynarodowych konkursów i festiwali. Wraz
z Chórem Politechniki Bia³ostockiej dokona³a nagrañ, których
wynikiem s¹ 4 p³yty CD z repertuarem muzyki klasycznej.

Lechowskiego, dyrektora Muzeum Podlaskiego dotycz¹-
ca tematyki �mierci w sztuce, a zw³aszcza w malarstwie,
sztuce nagrobkowej, bi¿uterii ¿a³obnej.
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VI FORUM MOTORYZACJI I ZAWODY HIPPICZNE
�KONIE WIERZCHOWE I MECHANICZNE�
2-3 czerwca 2006 r.

W dniach 2-3 czerwca 2006 r. na terenie Politechniki
Bia³ostockiej odby³o siê VI Forum Motoryzacji pod ha-
s³em: �Konie wierzchowe i mechaniczne�. G³ównym or-
ganizatorem Forum by³ Wydzia³ Mechaniczny reprezen-
towany przez doc. dr. in¿. Waldemara Górala � prze-
wodnicz¹cego Forum, wspomagany przez Samorz¹d Stu-
dencki Politechniki Bia³ostockiej, reprezentowany przez
Rafa³a Gólcza � przewodnicz¹cego samorz¹du.
Impreza zrealizowana zosta³a w dwóch blokach tema-
tycznych. Jeden to parcour, na którym obserwowaæ mo¿-
na by³o zawody konne w skokach przez przeszkody.
Drugi to festyn motoryzacyjny, w programie którego
g³ówn¹ atrakcjê stanowi³y pokazy nietypowych pojaz-
dów specjalnych o nazwach: MONSTER-KOSTER-
TRUCK, RALLYCROS-WALDI, DRAGSTER-WALD-
STER, CI¥GNIK-PAPAJA, TALBOT-CABRIO, skonstru-
owanych i wykonanych przez studentów Wydzia³u Me-
chanicznego Politechniki Bia³ostockiej ze specjalno�ci
Pojazdy Samochodowe. Oprócz tego, podczas VI Forum
Motoryzacji obejrzeæ mo¿na by³o pokazy jazdy ekstre-
malnej motocyklistów oraz zawodników rajdowych sek-
cji m³odzie¿owej Automobilklubu Podlaskiego. Prezen-
towane by³y tak¿e samochody osobowe, terenowe i ciê-
¿arowe, w�ród których liczn¹ reprezentacjê wystawili
przedstawiciele producentów z Chin. W trakcie Forum
organizatorzy przeprowadzili dwa konkursy: na najg³o-
�niejszy zestaw caraudio oraz na najbardziej profesjonal-
nie tuningowany samochód osobowy. W pierwszym,
zwyciêzca osi¹gn¹³ poziom g³o�no�ci 140 db. Jak co roku,
podczas Forum pracownicy Katedry Budowy i Eksplo-
atacji Maszyn przeprowadzali badania samochodów oso-
bowych na hamowni podwoziowej MAHA LPS 3000;
w tym roku przebadano 25 pojazdów.
Tradycyjnie ju¿, Forum Motoryzacji poprzedzi³a parada
samochodów ulicami Bia³egostoku, eskortowana przez
policjantów Wydzia³u Ruchu Drogowego Komendy Miej-
skiej Policji. Parada wzbudzi³a ogromne zainteresowa-
nie mieszkañców miasta, tym bardziej, ¿e uczestnicz¹ce
w niej pojazdy widzowie ogl¹dali po raz pierwszy.
VI Forum Motoryzacji nale¿y uznaæ za imprezê niezwy-
kle udan¹, która cieszy³a siê du¿ym powodzeniem.
Dowodem tego jest liczba odwiedzaj¹cych � szacuje siê,
i¿ by³o to ok. 7 tysiêcy osób. Oprócz walorów meryto-
rycznych, VI Forum Motoryzacji by³o zarazem bardzo
efektywn¹ i efektown¹ promocj¹ Politechniki Bia³ostoc-
kiej.

doc. Waldemar Góral

Ustawianie siê pojazdów przed Parad¹ ulicami Bia³egostoku. Na pierwszym planie: Tal-
bot, dalej pojazd Rallycrossowy, Dragster i Monster Fot. W. Borysiuk

Parada ulicami Bia³egostoku � przejazd Alej¹ Niepodleg³o�ci. W kolejno�ci jad¹: Dragster,
Talbot, Monster i Rallycrossowy Fot. M. Szo³ucha, Ko³o Naukowe Auto-Moto-Club

Przejazd po wrakach samochodów pojazdem Monster Fot. J. Czaban

Wiêcej informacji na temat VI Forum Motoryzacji na stronie:
www.moto.pb.edu.pl,
natomiast na temat pojazdów: www.minidrag.go.pl.Pokaz jazdy ekstremalnej motocyklistów Fot. J. Gwiazdowski, SAF
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Z ¿ycia Uczelni

BAL SPORTOWCA
UROCZYSTE PODSUMOWANIE
SPORTOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2005/2006 W PB

W dniu 6 maja 2006 r. w Klubie Studenckim �Gwint�
w Bia³ymstoku odby³o siê uroczyste podsumowanie Spor-
towego Roku Akademickiego w PB w roku 2005/2006.
Na spotkanie, które mia³o od�wiêtny nastrój i zosta³o
po³¹czone z �Balem Sportu� przyby³y W³adze Uczelni
na czele z JM Rektorem PB prof. Joanicjuszem Nazarko
i Prorektorem ds. Studenckich i Dydaktyki prof. Bazylim
Krupiczem. Przybyli równie¿ dziekani i prodziekani piê-
ciu wydzia³ów PB w osobach: Prodziekan ds. Rozwoju
i Promocji Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii �rodowi-
ska, dr in¿. Andrzej Butarewicz, Dziekan Wydzia³u Elek-
trycznego, prof. Miros³aw �wiercz, Dziekan Wydzia³u Me-
chanicznego, prof. Andrzej Seweryn, Prodziekan ds. Stu-
denckich WM, dr Leon Demianiuk, Dziekan Wydzia³u In-
formatyki, prof. Leon Bobrowski, Dziekan Wydzia³u Za-
rz¹dzania, prof. Zofia Tomczonek, Prodziekan ds. Studenc-
kich i Dydaktyki WZ, dr in¿. Krzysztof Dziekoñski.

II. Tegoroczni absolwenci, którzy reprezentowali
PB w czasie studiów
Jest to najbardziej liczna kategoria, obejmuj¹ca a¿ 47 osób.
Nagrody dla studentów � sportowców koñcz¹cych stu-
dia na PB wrêczyli dziekani i prodziekani poszczegól-
nych wydzia³ów.

III. Plebiscyt na 10 najlepszych sportowców PB
w latach 2004/2005 i 2005/2006
W trakcie balu odby³o siê tak¿e rozstrzygniêcie kon-
kursu na 10 najlepszych sportowców PB. W g³osowaniu
brali udzia³ studenci, trenerzy i zaproszeni go�cie.
Dziesi¹tka najlepszych (najpopularniejszych) sportow-
ców w PB, ukszta³towa³a siê nastêpuj¹co:
1. Pawe³ Chomicki
2. Jakub Olechnowicz
3. Magdalena Siemion
4. Wojciech Biehumik
5. Krzysztof Krzywosz
6. Ma³gorzata Brzeziñska
7. Justyna Dondzi³o
8. Artur Zalewski
9. £ukasz Kurek
10. Pawe³ Haraburda

Na uroczysto�æ przybyli równie¿ przedstawiciele prasy,
radia i telewizji. Najwiêksz¹ jednak grupê stanowili stu-
denci � ponad 200 sportowców naszej Uczelni.
Gospodarzami i zarazem prowadz¹cymi Galê Sportu byli:
kierownik SWFiS PB mgr Henryk Dunaj, prezes KU AZS
PB dr Miros³aw Broniewicz i z-ca kierownika ds. sportu
SWFiS PB mgr Andrzej Kukliñski.
Listy gratulacyjne i upominki wrêczono studentom i tre-
nerom w czterech kategoriach:

I. Medali�ci Akademickich Mistrzostw Polski
i Mistrzostw Polski Szkó³ Wy¿szych
W roku akademickim 2005/2006 ustanowiono rekord
w historii PB w ilo�ci zdobytych medali. 23. sportow-
ców zdoby³o a¿ 22 medale, reprezentuj¹c nasz¹ Uczel-
niê w Polsce i w regionie. Medale zdobywali studenci
w nastêpuj¹cych dyscyplinach: ergometr wio�larski, p³y-
wanie, biegi prze³ajowe, lekkoatletyka, trójbój si³owy, ka-
rate, kolarstwo górskie.
By³a to najwa¿niejsza kategoria, a listy gratulacyjne i upo-
minki wrêczyli studentom JM Rektor PB prof. J. Nazarko
i Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. B. Krupicz.

Pami¹tkowe statuetki najlepszym sportowcom wrêczy³
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki Wydzia³u Za-
rz¹dzania, dr in¿. Krzysztof Dziekoñski.
Medalami udekorowano równie¿ zwyciêzców zawodów
miêdzynarodowych, a dokonali tego:
! w pi³ce no¿nej i judo � Prodziekan ds. Studenckich

i Dydaktyki WBiI�, dr Andrzej Butarewicz;
! w wyciskaniu sztangi le¿¹c � Prodziekan ds. Studenc-

kich i Dydaktyki WM, dr Leon Demianiuk.
W czê�ci nieoficjalnej studenci i zaproszeni go�cie
w rytmie dyskotekowym bawili siê do pó�nych godzin
wieczornych.

mgr Andrzej Kukliñski
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JUWENALIA 2006
6-10 czerwca 2006 r.

Fot. J. Gwiazdowski, SAF

Samorz¹d Studencki PB wraz z innymi organizacjami stu-
denckimi bia³ostockich uczelni przygotowa³ Juwenalia, czyli
�wiêto naszych ¿aków. Tegoroczne koncerty odbywa³y siê
w Amfiteatrze Miejskim w dniach 6-10 czerwca 2006 r.
Na Juwenaliach zagra³y zespo³y znane z polskich scen
rockowych: Akurat, Homo Twist, �KULT� z Kazikiem
Staszewskim, Golden Life, Acid Drinkers i zespo³y Bia-
³ostockiej Sceny Muzycznej: Primal Rage, Silent Hill, Spoza,
EMPTV, Hellaizer, Sami Muzycy. Go�cinnie wyst¹pi³ ze-
spó³ N.R.M. z Bia³orusi. Odby³ siê te¿ Kabareton �Zielo-
ne rechoty� i koncert muzyki reggae. Fani mundialowe-
go futbolu mogli obejrzeæ na telebimie mecz Polska �
Ekwador.



11

 ¯ycie Politechniki !kwiecieñ/maj/czerwiec 2006
Z ¿ycia Senatu

Z ¯YCIA SENATU

Uchwa³y Senatu Politechniki Bia³ostockiej z dnia 13 kwietnia 2006 r.

Uchwa³y Senatu Politechniki Bia³ostockiej z dnia 25 maja 2006 r.

Uchwa³y Senatu Politechniki Bia³ostockiej z dnia 8 czerwca 2006 r.

Uchwa³y Senatu Politechniki Bia³ostockiej z dnia 22 czerwca 2006 r.

Uchwa³a 1/8/2006 w sprawie kontynuacji inwestycji �Hala widowiskowo-sportowa Politechniki Bia³ostockiej�

Uchwa³a 2/8/2006 w sprawie zobowi¹zania siê do umieszczenia w planie rzeczowo-finansowym Politechniki Bia³o-
stockiej na rok 2007 kwoty 500 tys. z³otych na realizacjê inwestycji �Hala widowiskowo-sportowa Politechniki
Bia³ostockiej�

Uchwa³a 1/9/2006 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Bia³ostockiej za rok 2005

Uchwa³a 2/9/2006 w sprawie przeznaczenia zysku netto Politechniki Bia³ostockiej za rok 2005

Uchwa³a 3/9/2006 w sprawie przeznaczenia dochodu podatkowego Politechniki Bia³ostockiej za rok 2005

Uchwa³a 4/9/2006 w sprawie zatwierdzenia podzia³u dotacji dydaktycznej na jednostki organizacyjne Politechniki
Bia³ostockiej w roku 2006

Uchwa³a 5/9/2006 w sprawie planu rzeczowo-finansowego Politechniki Bia³ostockiej na rok 2006

Uchwa³a 6/9/2006 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonar-
nych na rok akademicki 2007/2008

Uchwa³a 7/9/2006 w sprawie Regulaminu Studiów

Uchwa³a 8/9/2006 w sprawie uzupe³nienia sk³adu Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwa³a 9/9/2006 w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych

Uchwa³a 10/9/2006 w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych

Uchwa³a 11/9/2006 w sprawie zmiany sk³adu sta³ych komisji Senatu

Uchwa³a 1/10/2006 w sprawie ujawnienia wyników audytu nr RO-195/AB-2/06

Uchwa³a 2/10/2006 w sprawie wyra¿enia zgody na powo³anie na stanowisko Kanclerza PB

Uchwa³a 3/10/2006 w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w PB na rok akademicki 2007/2008

Uchwa³a 4/10/2006 w sprawie wyra¿enia protestu

Uchwa³a 1/11/2006 w sprawie przyjêcia procedury uchwalania poprawek do Statutu Politechniki Bia³ostockiej

Uchwa³a 2/11/2006 w sprawie przyjêcia Statutu Politechniki Bia³ostockiej

Uchwa³a 3/11/2006 w sprawie zasad organizacji procesu dydaktycznego w Politechnice Bia³ostockiej w roku aka-
demickim 2007/2008

Uchwa³a 4/11/2006 w sprawie wyra¿enia opinii w sprawie mianowania

Uchwa³a 5/11/2006 w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie sk³adników mienia

Uchwa³a 6/11/2006 w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie umowy

Uchwa³a 7/11/2006 w sprawie wyra¿enia zgody na podpisywanie planów roboczych do umów miêdzynarodowych
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KRONIKA REKTORA I PROREKTORÓW

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

28 maja 2006 r.
Na zaproszenie KRASP i kardyna³a S. Dziwisza uczestniczy³
w Mszy �wiêtej na krakowskich B³oniach celebrowanej przez
Ojca �wiêtego Benedykta XVI
29 czerwca 2006 r.
Uczestniczy³ w konferencji "Elektroniczny transfer wiedzy"
w Warszawie

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

2-3 czerwca
Udzia³ w konferencji �EAST-EUROPEAN UNIVERSITY NE-
TWORK�, zorganizowanej na Uniwersytecie im. Marii Curie-
Sk³odowskiej w Lublinie. W konferencji uczestniczyli przedsta-
wiciele uczelni z Polski, Rosji, Ukrainy, Bia³orusi, Litwy i £otwy.
Podczas obrad ustalono nazwê powsta³ej sieci (Academic Ne-
twork for Central and Eastern Europe, ANCEE), wybrano jej
prezydenta � prof. dr. hab. in¿. Mariana Harasimiuka, oraz se-
kretarza Komitetu Wykonawczego � prof. dr. hab. in¿. Marka
Frankowicza. W sk³ad Komitetu Wykonawczego wchodz¹
przedstawiciele poszczególnych pañstw reprezentowanych
w sieci, tak¿e Politechniki Bia³ostockiej, gdy¿ przedstawicielem
polskich uczelni w tej sieci zosta³ Prorektor ds. Promocji
i Wspó³pracy PB � prof. nzw. dr hab. in¿. Piotr Radziszewski.
W listopadzie br. Politechnika Bia³ostocka bêdzie organizato-
rem konferencji i warsztatów dotycz¹cych programów eduka-
cyjnych realizowanych przez uczelnie zrzeszone w nowo po-
wsta³ej sieci.

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

11 maja
Spotkanie z przedstawicielem wytypowanej przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego firmy �Mott MacDonald� Ltd. w sprawie
zg³oszonych przez Politechnikê Bia³ostock¹ wstêpnych projek-
tów do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013;
12 maja
Udzia³ w posiedzeniu Regionalnego Komitetu Steruj¹cego;
22 maja
Odbiór wyró¿nienia przyznanego prof. Piotrowi Radziszew-
skiemu przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa za pu-
blikacjê w dziedzinie budownictwa pt. �Nawierzchnie asfalto-
we�, gmach NOT-u w Warszawie;
1-3 czerwca
Udzia³ w obchodach 40-lecia Brzeskiego Pañstwowego Uni-
wersytetu Technicznego w Brze�ciu;
13 czerwca
Udzia³ w debacie �Rozwój Polski Wschodniej � Jak wykorzy-
staæ dotychczasowe do�wiadczenia absorpcji �rodków unij-
nych�. Debata odby³a siê w sali konferencyjnej Wy¿szej Szko³y
Finansów i Zarz¹dzania w Bia³ymstoku.

REKTOR POLITECHNIKI BIA£OSTOCKIEJ
PROF. ZW. DR HAB. IN¯. JOANICJUSZ NAZARKO
4 kwietnia
Spotkanie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
z Dyrektorem Departamentu Szkó³ Wy¿szych � E. Sieczek,
Spotkanie z Przewodnicz¹cym Pañstwowej Komisji Akredyta-
cyjnej � prof. Z. Marciniakiem;
6 kwietnia
Spotkanie w Ministerstwie Sportu z Dyrektorem Departamentu
Infrastruktury Sportowej � M. Cejmer;
6-7 kwietnia
Posiedzenie KRPUT w Radomiu;
10 kwietnia
Spotkanie w Instytucie Organizacji i Zarz¹dzania w Przemy�le
ORGMASZ;
18 kwietnia
Posiedzenie Komitetu Steruj¹cego Programu �Foresight�,
Spotkanie z Wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego �
K. Kurzyd³owskim;
21 kwietnia
Spotkanie z Wicemarsza³kiem Województwa � K. Tylend¹,
Spotkanie z Przewodnicz¹cym Pañstwowej Komisji Akredyta-
cyjnej � prof. Z. Marciniakiem;
7 maja
Inauguracja IV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki,
Posiedzenie Rektorskiego Kolegium Rektorów Szkó³ Wy¿szych
w Bia³ymstoku;
10 maja
Spotkanie z I. Nowick¹ � Naczelnikiem Wydzia³u ds. �Fore-
sight� w Departamencie Strategii i Rozwoju Nauki Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego;
11-12 maja
Posiedzenie KRASP w Gdañsku;
16 maja
Posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i M³odzie¿y
w Toruniu;
18 maja
Wizyta Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej,
Wizyta Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu na tere-
nie Politechniki,
Spotkanie z Wojewod¹ Podlaskim � J. Dobrzyñskim;
19 maja
Udzia³ w obchodach 30-lecia Wydzia³u Architektury,
Spotkanie z Zarz¹dem Zak³adowej Komisji NSZZ �Solidarno�æ�;
23 maja
Spotkanie z Wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego �
prof. S. Jurg¹,
Spotkanie z Redaktorem Naczelnym miesiêcznika �Perspekty-
wy� � W. Siwiñsk¹;
25 maja
Spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Policji;
29 maja
Spotkanie z Prezesem Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki
Cieplnej � dr. in¿. A. Usakiewiczem;
30 maja
Posiedzenie w Ho³nach Mejera dotycz¹ce Statutu PB;
1 czerwca
Posiedzenie na Wydziale Elektrycznym dotycz¹ce Statutu PB;
5-6 czerwca
Wizyta Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej na PB;

9 czerwca
Spotkanie z przedstawicielami Grodzieñskiego Pañstwowego
Uniwersytetu im. Janki Kupa³y,
Udzia³ w uroczysto�ci wrêczenia Medalu Tolerancji prof. W. Bar-
toszewskiemu.
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Z ¯YCIA WYDZIA£ÓW

WYDZIA£ ARCHITEKTURY
Dni Sztuki Wspó³czesnej
W dniu 27 maja 2006 r. w hali Wydzia³u Architektury PB
odby³ siê jeden z ostatnich akcentów 21. Dni Sztuki
Wspó³czesnej w Bia³ymstoku � monumentalne wieczor-
ne widowisko Teatru ustausta/2xu z Poznania pt.: �Ero-
sion � Architektura Obrazu�. W przedstawieniu, w re-
¿yserii i po�ród scenografii Marcina Libery, wziê³a udzia³
para aktorów z poznañskiego Teatru Tañca. Widowisko,
traktuj¹ce o ludzkiej egzystencji, obejrza³o liczne grono
widzów, ubranych na bia³o i zaopatrzonych przez orga-
nizatorów z Bia³ostockiego O�rodka Kultury w szpital-
ne ochraniacze na buty. Po przedstawieniu prasa lokalna
poda³a, ¿e dziêki temu wydarzeniu, w Bia³ymstoku ujaw-
ni³o siê nowe miejsce na kulturalnej mapie miasta � hala
Wydzia³u Architektury PB.

30-lecie Wydzia³u Architektury
W dniach 19-21 maja 2006 r. na Wydziale Architektury
PB odby³y siê konferencje naukowe oraz sesja
z okazji jubileuszu 30-lecia Wydzia³u. Uroczyst¹
sesjê swoj¹ obecno�ci¹ zaszczyci³ JM Rektor PB prof.
Joanicjusz Nazarko, byli pracownicy Wydzia³u, a tak¿e
jego absolwenci. W�ród go�ci byli tak¿e uczestnicy trzech
konferencji naukowych towarzysz¹cych obchodom ju-
bileuszu, z tak znanymi polskimi architektami na czele
jak: prof. Marek Budzyñski i dr Romuald Loegler. Podczas

sesji, Dziekan WA
� dr arch. Gra¿y-
na D¹browska-
Milewska przed-
stawi³a historiê
i dorobek Wy-
dzia³u, byli dzie-
kani oraz zas³u-
¿eni byli pracow-
nicy WA otrzy-
mali upominki

i dyplomy honorowe. Po zakoñczeniu czê�ci uroczystej,
odby³y siê konferencje naukowe: �Architektura a edu-
kacja�, III Konferencja Naukowa pt.: �Mieszkanie XXI
wieku� oraz XI
Konferencja pt.:
�Kierunki plano-
wania i architek-
tury wspó³cze-
snej wsi�.
Ca³emu przed-
siêwziêciu towa-
rzyszy³o ok. 30.
wystaw pracow-
ników i studen-
tów WA, ukaza³o siê 5 publikacji, w tym katalog wystaw
i pami¹tkowe wydawnictwo dokumentuj¹ce 30 lat ist-
nienia Wydzia³u. W�ród imprez towarzysz¹cych by³o

tak¿e spotkanie absolwentów, piknik zorganizowany przez
samorz¹d studencki oraz wycieczka uczestników konfe-
rencji do Wilna. Przedsiêwziêcia zwi¹zane z jubileuszem
by³y tak¿e okazj¹ do zaprezentowania wyremontowanej
hali Wydzia³u Architektury przy ul. Grunwaldzkiej 11/15,
która odt¹d mo¿e funkcjonowaæ jako przestrzeñ do wy-
staw, warsztatów, spotkañ i wyk³adów. Wiêcej szczegó-
³ów znajduje siê na stronie: www.wa.pb.edu.pl.

Dr Johann Zancanella z Wydzia³u Architektury Graz
University of Technology przebywa³ na WA w dn. 4-10
maja 2006 r., w ramach realizacji programu Erasmus-
Socrates. 5 i 8 maja dr Zancanella wyg³osi³ wyk³ad
o architekturze mieszkaniowej Grazu.

O miedzi w architekturze
W dniu 15 maja 2006 r. na Wydziale Architektury PB
odby³ siê wyk³ad otwarty pt.: �Mied� w architektu-
rze� wyg³oszony przez Kazimierza Zakrzewskiego
z Polskiego Centrum Promocji Miedzi Sp. z o.o. we
Wroc³awiu. Wyk³adowi towarzyszy³o og³oszenie konkur-
su fotograficznego dla studentów i wszystkich zaintere-
sowanych, zorganizowanego pod auspicjami �Copercam�.

Festiwal Nauki
W ramach IV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztu-
ki na Wydziale Architektury odby³y siê liczne wyk³ady
i wystawy:
! wyk³ady i wystawa prac studentów kierunku Archi-

tektura Wnêtrz WA PB pt.: �Prze³amaæ stereotypy,
nowe spojrzenie na mieszkanie�. Po wyk³adzie pra-
cownicy Katedry Architektury Wnêtrz prowadzili
konsultacje w zakresie projektowania wnêtrz miesz-
kalnych. Wiêcej informacji mo¿na znale�æ pod adre-
sem IV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Orga-
nizatorem spotkania by³a Katedra Architektury
Wnêtrz, za� prowadz¹cymi: dr arch. Ma³gorzata Bart-
nicka oraz mgr in¿. arch. Izabella Ullman;

! prezentacja animacji komputerowych pt.: �Forma
i emocje�, przedstawiaj¹ca mo¿liwo�ci twórczego
zastosowania techniki komputerowej w sztuce i ar-
chitekturze. Organizatorem prezentacji by³ Zak³ad
Komputerowego Wspomagania Projektowania. Foto-
grafie dostêpne s¹ pod adresem: www.wa.pb.edu.pl/
images/festiwal;

! wyk³ad dr. in¿. Franciszka Chodorowskiego pt.: �Elek-
tromagnetyczny Wizerunek Architektury Wszech-
�wiata�. Zaprezentowana zosta³a równie¿ wystawa
fotograficzna oraz pokaz przez teleskopy;

! wystawa fotografii Janiny Osewskiej pt.: �Nowy
Jork w tryptykach fotograficznych�. Janina Osewska
jest absolwentk¹ Wydzia³u Mechanicznego PB,
a wystawa, zosta³a zorganizowana przez Dzia³ Ad-
ministracyjny i Dzia³ Promocji PB.

dr Bartosz Czarnecki

Z ¿ycia W
ydzia³ów
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WYDZIA£ MECHANICZNY
Seminarium Komitetu Metrologii
i Aparatury Naukowej PAN
11-13 maja 2006 r., Bia³ystok-Augustów

W dniach 11-13 maja 2006 r. na Politechnice Bia³ostoc-
kiej odby³o siê Seminarium Komitetu Metrologii i Apa-
ratury Naukowej PAN, zorganizowane wspólnie przez
Wydzia³ Mechaniczny i Wydzia³ Elektryczny PB.

czas wizytacji odby³o siê spotkanie z zespo³em, który
przygotowa³ Raport Samooceny, a tak¿e wizytacja wybra-
nych zajêæ dydaktycznych. Oceniono bazê dydaktyczn¹
Wydzia³u, realizacjê programów nauczania i organizacji
zajêæ, organizacjê praktyk studenckich, prace dyplomo-
we studentów oraz seminaria dyplomowe.
W trakcie wizyty cz³onkowie Pañstwowej Komisji Akre-
dytacyjnej odbyli spotkanie ze studentami, podczas któ-
rego poruszone zosta³y sprawy studenckie, sprawy so-
cjalne, omówiono pracê studenckich kó³ naukowych
oraz wspó³pracê z samorz¹dem studenckim.
Eksperci PKA ocenili równie¿ kadrê dydaktyczn¹ Wy-
dzia³u Mechanicznego oraz formalno-prawne aspekty
prowadzenia kszta³cenia na kierunku Automatyka i Ro-
botyka, a tak¿e funkcjonowanie administracji Uczelni.
W nades³anym raporcie, Zespó³ Pañstwowej Komisji
Akredytacyjnej oceni³ jako�æ kszta³cenia na kierunku Au-
tomatyka i Robotyka, prowadzonym na poziomie jed-
nolitych studiów magisterskich w systemie studiów sta-
cjonarnych i niestacjonarnych oraz na poziomie studiów
I stopnia w systemie studiów niestacjonarnych, bardzo
korzystnie. W�ród pozytywów wymieniono w szcze-
gólno�ci:
! dobre programy i plany studiów spe³niaj¹ce standardy;
! dobr¹ organizacjê studiów niestacjonarnych;
! liczn¹ kadrê pracowników samodzielnych i doktorów;
! warto�ciowe i prowadzone na dobrym poziomie

oraz �ci�le zwi¹zane z kierunkiem nauczania prace
dyplomowe;

! rzetelnie prowadzone egzaminy dyplomowe;
! bardzo dobrze wyposa¿one laboratoria;
! aktywno�æ studenckich kó³ naukowych.

Spotkanie przedstawicieli
Wydzia³u Mechanicznego PB
z dyrektorami technicznych szkó³ �rednich

Dnia 7 czerwca 2006 r. odby³o siê spotkanie przedsta-
wicieli Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Bia³ostoc-
kiej z dyrektorami technicznych szkó³ �rednich woje-
wództwa podlaskiego.
Spotkanie otworzy³ prof. dr hab. in¿. Andrzej Seweryn �
Dziekan Wydzia³u Mechanicznego. Przywita³ serdecz-
nie wszystkich przyby³ych go�ci, a nastêpnie doda³,
i¿ spotkanie to ma na celu okre�lenie wspó³pracy miêdzy
Wydzia³em Mechanicznym a �rednimi szko³ami technicz-
nymi oraz s³u¿y konsolidacji �rodowiska nauczycielskie-
go w zakresie mechaniki i budowy maszyn, automatyki
i robotyki oraz edukacji techniczno-informatycznej.
Nastêpnie g³os zabra³ prof. nzw. dr hab. in¿. Bazyli Kru-
picz, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki PB. Profe-
sor pokrótce przedstawi³ ofertê Politechniki Bia³ostoc-
kiej w zakresie kszta³cenia oraz zapozna³ zebranych
z najnowszym rankingiem szkó³ wy¿szych, w którym
kryterium oceny by³a mo¿liwo�æ znalezienia pracy przez

Prezentacja laboratorium Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej WM PB
Fot. M. Kuciej

Spotkanie rozpoczê³o wyst¹pienie Prorektora ds. Nauki
Politechniki Bia³ostockiej � prof. Waldemara Rakowskie-
go, po którym nast¹pi³a prezentacja Wydzia³ów: Mecha-
nicznego i Elektrycznego. Po prezentacji go�cie zostali
zaproszeni do zwiedzenia laboratoriów obu Wydzia³ów.

Prezentacja laboratorium Katedry Automatyki i Robotyki WM PB Fot. M. Kuciej

Wieczorem wszyscy uczestnicy udali siê do Augustowa,
gdzie nastêpnego dnia odby³a siê sesja plenarna Semina-
rium, podczas której referaty wyg³osili m.in.: dr in¿. An-
drzej Werner pt.: �Ocena dok³adno�ci wykonania z³o-
¿onych powierzchni kszta³towych� oraz dr in¿. Jaros³aw
Makal pt.: �Wspó³czesna metrologia wspomaga lekarza
urologa�.

Wizytacja Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej

W dniach 18-19 maja 2006 r. na Wydziale Mechanicz-
nym PB odby³a siê wizytacja Pañstwowej Komisji Akre-
dytacyjnej maj¹ca na celu dokonanie oceny jako�ci kszta³-
cenia na kierunku studiów Automatyka i Robotyka. Pod-
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absolwentów tych¿e uczelni. Politechnika Bia³ostocka
zajê³a w nim 17 miejsce na 56 ocenianych szkó³.
Kolejnym punktem programu by³a prezentacja Wydzia-
³u Mechanicznego, podczas której Dziekan WM przed-
stawi³ kadrê naukow¹, prowadzone badania naukowe,
a tak¿e opowiedzia³ o mo¿liwo�ciach kszta³cenia trój-
stopniowego, dziêki uzyskanym przez wydzia³ uprawnie-
niom do nadawania stopnia naukowego doktora w dys-
cyplinie Mechanika oraz Budowa i Eksploatacja Maszyn.
Nastêpnie kolejno g³os zabrali:
! dr in¿. Andrzej Werner � Prodziekan Wydzia³u Me-

chanicznego ds. Nauki, przedstawiaj¹c kierunek stu-
diów Mechanika i Budowa Maszyn. Zaprezentowa³
on interesuj¹c¹ bazê laboratoryjn¹, przedstawi³ dzia-
³alno�æ studenckich kó³ naukowych istniej¹cych na
WM, podkre�laj¹c przy tym najwiêksze osi¹gniêcia
studentów;

! prof. zw. dr hab. in¿. Zdzis³aw Gosiewski � kierow-
nik Katedry Automatyki i Robotyki, który przybli¿y³
zebranym istotê kszta³cenia na kierunku Automaty-
ka i Robotyka, prezentuj¹c krótko kadrê, laborato-
ria, którymi katedra dysponuje, dzia³aj¹ce przy ka-
tedrze ko³a naukowe oraz ich osi¹gniêcia;

! prof. dr hab. in¿. Franciszek Siemieniako, który przed-
stawi³ nowy, istniej¹cy dopiero od roku, kierunek
Edukacja Techniczno-Informatyczna.

Po krótkiej prezentacji, Dziekan Wydzia³u zapropono-
wa³ wszystkim przedstawicielom technicznych szkó³
�rednich zwiedzenie laboratoriów Wydzia³u Mechanicz-

nego, a nastêpnie, po powrocie, podjêto dyskusjê nad
kierunkami rozwoju wspó³pracy dydaktycznej pomiê-
dzy Wydzia³em Mechanicznym Politechniki Bia³ostockiej
a technicznymi szko³ami �rednimi.
W ramach owej wspó³pracy Dziekan WM wskaza³
na mo¿liwo�æ udostêpnienia laboratoriów uczniom i na-
uczycielom szkó³ �rednich, co z jednaj strony urozma-
ici³oby zajêcia szkolne i tak¿e � z drugiej � pomog³oby
w przybli¿eniu i zapoznaniu siê z potencja³em i mo¿li-
wo�ciami Wydzia³u Mechanicznego. Do dyspozycji przy-
sz³ych studentów PB s¹ równie¿ zbiory biblioteczne, poza
tym istnieje te¿ ewentualno�æ poprowadzenia przez
pracowników Wydzia³u wybranych zajêæ dydaktycznych
w szko³ach oraz kursów specjalistycznych.
W odpowiedzi, obecni na spotkaniu Dyrektorzy tech-
nicznych szkó³ �rednich zgodnie wyrazili chêæ nawi¹za-
nia wspó³pracy z Wydzia³em Mechanicznym PB w zakre-
sie zaproponowanym przez Dziekana Wydzia³u, gdy¿
nierzadko, jak siê wyrazili, maj¹ problem z odpowied-
nim, profesjonalnym wyposa¿eniem, które jest koniecz-
ne do prowadzenia zajêæ dydaktycznych. Ponadto rów-
nie chêtnie skorzystaj¹ z mo¿liwo�ci prowadzenia zajêæ
przez kadrê Wydzia³u, która mo¿e wiele wnie�æ do edu-
kacji uczniów szkó³ �rednich.
Mo¿na wiêc za udane uznaæ spotkanie przedstawicieli
w³adz Wydzia³u Mechanicznego PB z Dyrektorami tech-
nicznych szkó³ �rednich, a efekty zadeklarowanej wspó³-
pracy szybko znajd¹ swoje odzwierciedlenie w praktyce.

mgr Anna Stefañczuk

WYDZIA£ ZARZ¥DZANIA
Otwarcie
Zambrowskiego Parku Przemys³owego
Otwarcie Zambrowskiego Parku Przemys³owego jest
dowodem na to, ¿e pracownicy naukowi PB wspó³-
pracuj¹ z przedstawicielami biznesu i administracji
na rzecz rozwoju regionu. Ich pomys³y na zarz¹dza-
nie i promocjê tego miasta s¹ doceniane.

Data 26 kwietnia 2006 r. niew¹tpliwie wpisze siê
w historiê Zambrowa. W tym dniu nast¹pi³o bowiem
uroczyste otwarcie Zambrowskiego Parku Przemys³o-
wego. Powsta³ on na bazie by³ej hali tkalni o ³¹cznej po-
wierzchni 22 tys. m2, któr¹ Przedsiêbiorstwo Przemys³u
Bawe³nianego �Zamtex� S.A. przekaza³o na rzecz Skar-
bu Pañstwa, a nastêpnie Starosta Zambrowski, w formie
darowizny, przekaza³ miastu. Park stworzy³ dogodne wa-
runki dla rozwoju firm w mie�cie i planuje siê, ¿e docelo-
wo pracê w nim znajdzie blisko 400 zambrowian.
W uroczystym otwarciu udzia³ wziê³o blisko dwustu
dostojnych go�ci, w tym m.in.: Wojewoda Podlaski, Jan
Dobrzyñski, Pe³nomocnik Premiera Rz¹du RP ds. Roz-
woju Polski Wschodniej, Wies³aw Kamieñski, Dyrektor
Gabinetu Premiera RP, Marian Prze�dziecki, Wicepre-
zes Polsko-Hiszpañskiej Izby Gospodarczej,  Andrzej

Szumowski, Dyrektor Departamentu Instrumentów
Wsparcia Rozwoju Regionalnego Agencji Rozwoju Prze-
mys³u, Rafa³ Syskowski, Prezes Izby Przemys³owo-Han-
dlowej w Bia³ymstoku, Witold Karczewski, Dyrektor Fir-
my �Spectus�, Colin Jackson oraz w³adze samorz¹dowe
miasta i powiatu. Porz¹dek imprezy przedstawia³ siê na-
stêpuj¹co:
1. Przywitanie zebranych przez Burmistrza Miasta Ka-

zimierza D¹browskiego.
2. Seria prezentacji obejmuj¹cych nastêpuj¹ce zagadnienia:

Zwiedzanie Zambrowskiego Parku Przemys³owego
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! Historyczne uwarunkowania to¿samo�ci Zambrowa,
dr Ewa Gliñska, Wydzia³ Zarz¹dzania Politechni-
ki Bia³ostockiej;

! Dzia³ania samorz¹du miasta Zambrów zwi¹zane
z powo³aniem Zambrowskiego Parku Przemys³owe-
go, Burmistrz Miasta Kazimierz D¹browski;

! Sprawozdanie z realizacji inwestycji, Prezes spó³ki
�Zarz¹d Nieruchomo�ciami� sprawuj¹cej nadzór
nad Parkiem Przemys³owym, Stefan Wojno;

3. Symboliczne przeciêcie wstêgi przez: Wojewodê
Podlaskiego Jana Dobrzyñskiego, Dyrektora Depar-
tamentu Instrumentów Wsparcia Rozwoju Regio-
nalnego Agencji Rozwoju Przemys³u Rafa³a Syskow-
skiego, Dyrektora Gabinetu Premiera RP Mariana
Prze�dzieckiego, Przewodnicz¹cego Rady Miasta Zbi-
gniewa Korzeniowskiego, Prezesa �Zarz¹du Nierucho-
mo�ciami� w Zambrowie Stefana Wojno oraz Burmi-
strza Miasta Kazimierza D¹browskiego.

4. Po�wiêcenie Zambrowskiego Parku Przemys³owe-
go przez ksiêdza Pra³ata Jerzego Samuela.

5. Prezentacje firm, które rozpoczê³y dzia³alno�æ
w Zambrowskim Parku Przemys³owym: �Keylite Roof
Windows� Ltd., �Tefim� Sp. z.o.o, �Oknorex� Sp. z.o.o.

6. Wyst¹pienia zaproszonych go�ci: Wojewody Podla-
skiego Jana Dobrzyñskiego, Dyrektora Gabinetu
Premiera RP Mariana Prze�dzieckiego, Wiceprezesa
Polsko-Hiszpañskiej Izby Gospodarczej Andrzeja Szu-
mowskiego, Dyrektora Firmy �Spectus� Colina Jack-
sona, a tak¿e prof. Tadeusza Pop³awskiego z Wydzia-
³u Zarz¹dzania Politechniki Bia³ostockiej.

budynku na cele przemys³owe. G³ównym celem przed-
siêwziêcia mia³o byæ stworzenie nowych miejsc pracy
w mie�cie, problemem okaza³y siê jednak pieni¹dze.
Postanowiono wiêc podj¹æ starania o dofinansowanie
inwestycji z funduszy Unii Europejskiej. Jednak droga
do sukcesu nie by³a ³atwa. Po z³o¿eniu wniosku o dofi-
nansowanie do Zintegrowanego Programu Rozwoju Re-
gionalnego oraz otrzymaniu wysokiej noty w wyniku
oceny merytorycznej Panelu Ekspertów, wniosek zo-
sta³ odrzucony przez Regionalny Komitet Steruj¹cy. Do-
piero z³o¿enie wniosku do Sektorowego Programu Ope-
racyjnego � Wzrost Konkurencyjno�ci Przedsiêbiorstw przy-
nios³o oczekiwany rezultat. Miasto otrzyma³o dofinan-
sowanie w wysoko�ci 7,5 mln z³otych. Realizacja ca³ego
projektu zamknê³a siê w kwocie 14 mln z³otych. Zambrow-
ski Park Przemys³owy stworzy³ dogodne warunki do po-
wstania nowych firm oraz do rozwoju istniej¹cych przed-
siêbiorstw. Inwestycja ma za zadanie inicjowanie, a tak¿e
usprawnianie rozwoju zambrowskiej przedsiêbiorczo�ci,
a tym samym ca³ej gospodarki lokalnej.
W trakcie swojego przemówienia Burmistrz Kazimierz
D¹browski podkre�li³, ¿e samorz¹d miasta zamierza �i�æ
za ciosem� i adaptowaæ kolejn¹ halê po �Zamtexie�
na cele produkcyjno-us³ugowe. Starosta Zambrowski
we wrze�niu 2005 roku przekaza³ bowiem miastu Za-
mbrów nastêpny obiekt po zak³adzie bawe³nianym, o po-
wierzchni 7687,6 m2 � jest to czê�æ wschodnia hali tkal-
ni, która przylega do budynku Zambrowskiego Parku
Przemys³owego.

dr Ewa Gliñska, Karolina Brutkowska

7. Zwiedzanie Zambrowskiego Parku Przemys³owego.

Przypomnijmy, ¿e dwa lata temu hala tkalni, pozosta³a
po zak³adach przemys³u bawe³nianego, by³a w bardzo
z³ym stanie technicznym i nadawa³a siê do kapitalnego
remontu. Samorz¹d Zambrowa zaplanowa³ adaptacjê

Wyst¹pienie prof. Tadeusza Pop³awskiego z Wydzia³u Zarz¹dzania PB

Wyst¹pienie dr Ewy Gliñskiej z Wydzia³u Zarz¹dzania PB

Prof. Stanis³aw Naruszewicz
z Wydzia³u Zarz¹dzania
cz³onkiem Rady Legislacyjnej
przy Premierze RP

Dr hab. Stanis³aw Naruszewicz, prof. PB, kierownik Ka-
tedry Prawa i Miêdzynarodowych Stosunków Gospo-
darczych Wydzia³u Zarz¹dzania Politechniki Bia³ostoc-
kiej zosta³ cz³onkiem Rady Legislacyjnej � organu do-
radczego Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów.
W sk³ad Rady wchodz¹ uznani profesorowie z ró¿nych
uczelni w Polsce, specjalizuj¹cy siê w ró¿nych dziedzi-
nach prawa. Rada ma za zadanie opiniowanie za³o¿eñ
i projektów wa¿niejszych ustaw kierowanych pod obra-
dy sejmu. Premier Kazimierz Marcinkiewicz 29 maja
2006 r. w Warszawie wrêczy³ akty nominacji cz³onkom
Rady Legislacyjnej, rozpoczynaj¹cej kolejn¹, X kadencjê.
4-letnia kadencja Rady up³ynie 29 maja 2010 r.
Funkcja Rady Legislacyjnej
Rada Legislacyjna dzia³a w Polsce od 1983 roku. Opiniu-
je projekty aktów normatywnych stanowi¹cych podsta-
wê rz¹dowych reform oraz projektów aktów prawnych
dostosowuj¹cych system prawa do wymagañ Konstytu-
cji RP i prawa Unii Europejskiej. 20 marca 2006 r. Rada
Legislacyjna zakoñczy³a IX kadencjê.
Rada Legislacyjna zajmuje bardzo wa¿ne miejsce w rz¹-
dowym procesie ustawodawczym, co zwi¹zane jest przede
wszystkim z wysokimi kwalifikacjami jej cz³onków, a tak-
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¿e z praktyczn¹ niezale¿no�ci¹ od administracji rz¹dowej.
Nie bez znaczenia jest tutaj równie¿ ugruntowany od lat
autorytet, jakim Rada cieszy siê nie tylko w �rodowisku
prawniczym, ale i w administracji pañstwowej.
Sk³ad Rady Legislacyjnej
Przewodnicz¹cym Rady Legislacyjnej na X kadencjê zo-
sta³ prof. dr hab. Bogus³aw Banaszak, profesor pra-
wa na Uniwersytecie Wroc³awskim oraz na Europejskim
Uniwersytecie Viadrina, specjalista prawa konstytucyj-
nego. W sk³ad Rady Legislacyjnej weszli ponadto:
! dr hab. Stanis³aw Naruszewicz, prof. nadzwy-

czajny Politechniki Bia³ostockiej (prawo UE,
wspó³czesne stosunki miêdzynarodowe);

! prof. dr hab. Zbigniew Hajn z Uniwersytetu £ódzkie-
go (europejskie prawo socjalne, prawo pracy);

! prof. dr hab. Antoni Hanusz z Uniwersytetu im. Marii
Curie-Sk³odowskiej w Lublinie (prawo finansowe
i podatkowe);

! prof. dr hab. Marian Kêpiñski z Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza w Poznaniu (prawo europejskie, prawo
konkurencji, prawo w³asno�ci intelektualnej);

! prof. dr hab. Aleksander Lichorowicz z Uniwersytetu
Jagielloñskiego w Krakowie (prawo rolne);

! prof. dr hab. Cezary Mik z Uniwersytetu im. Kardy-
na³a S. Wyszyñskiego w Warszawie (prawo miêdzy-
narodowe publiczne i prawa cz³owieka);

! prof. dr hab. W³odzimierz Nykiel z Uniwersytetu
£ódzkiego (prawo finansowe i podatkowe);

! prof. dr hab. Zygfryd Siwik z Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego (kryminologia, prawo karne, prawo karne
gospodarcze, prawo karne skarbowe, prawo o wy-
kroczeniach).

W ramach IV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
9 maja 2006 r. dr Iwona Piekunko-Mantiuk z Katedry Pra-
wa i Miêdzynarodowych Stosunków Gospodarczych
wyst¹pi³a z prezentacj¹ nt. �Zmiany pozycji konkurencyj-
nej Polski w wybranych rankingach miêdzynarodowych�.
W swoim wyst¹pieniu, licznym zainteresowanym przybli-
¿y³a problematykê miêdzynarodowej konkurencyjno�ci kra-
ju, czynników i mierników tej konkurencyjno�ci oraz przed-
stawi³a zmiany miêdzynarodowej pozycji konkurencyjnej
Polski w wybranych rankingach w latach 2000-2005.

mgr Iwona Troc

KATEDRA MATEMATYKI, INSTYTUT MATEMATYKI I FIZYKI
Podlaski Konkurs Matematyczny
dla Szkó³ Ponadgimnazjalnych

Dnia 27 maja 2006 r. odby³a siê czwarta edycja Podla-
skiego Konkursu Matematycznego, zorganizowana
przez Oddzia³ Bia³ostocki Polskiego Towarzystwa Ma-
tematycznego pod patronatem Podlaskiego Kurato-
ra O�wiaty oraz Politechniki Bia³ostockiej. Konkurs
przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych: klas
pierwszych i klas drugich szkó³ ponadgimnazjalnych.
Celem konkursu jest rozbudzenie zami³owania do ma-
tematyki w�ród m³odzie¿y oraz zachêcenie uczniów
do uczestnictwa w Olimpiadzie Matematycznej.

Konkurs przeprowadzi³a Komisja w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy:
dr hab. Piotr Grzeszczuk, prof. PB, Wydzia³ Informatyki
Cz³onkowie:
dr hab. Czes³aw Bagiñski, PB, Wydzia³ Informatyki;
dr Marek Kêpczyk, PB, Instytut Matematyki i Fizyki;
dr Ryszard Mazurek, PB, Wydzia³ Informatyki; mgr Ma³-
gorzata Hryniewicka, UwB, Instytut Matematyki;
mgr Marzena Filipowicz-Chomko, PB, Instytut Matema-
tyki i Fizyki; mgr Anna Poskrobko, PB, Instytut Matema-
tyki i Fizyki.

Trzyna�cie szkó³ ponadgimnazjalnych z Bia³egostoku,
Bielska Podlaskiego, £om¿y, Moniek, Siemiatycz, Sokó³ki
i Zambrowa zg³osi³o w sumie 14 zespo³ów 3-osobo-
wych w kategorii klas pierwszych i 14 zespo³ów w ka-
tegorii klas drugich. Do zawodów przyst¹pi³o razem 86.
uczniów (2 uczniów poza konkursem dru¿ynowym).
Otrzymali oni do rozwi¹zania cztery zadania, oceniane

w skali stosowanej w zawodach Olimpiady Matematycz-
nej. Komisja Konkursowa w kategorii klas pierwszych
przyzna³a:  8 osobom dyplomy i nagrody pierwszego, dru-
giego i trzeciego stopnia oraz wyró¿ni³a 6 osób.
W kategorii klas drugich: 12 osobom dyplomy i nagrody
pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz wyró¿ni³a
5 osób.

Kategoria klas pierwszych: Najlepsi zawodnicy klas pierwszych:
I LO w Bia³ymstoku Grzegorz Mironowicz z I LO w Bia³ymstoku
III LO w Bia³ymstoku Jakub Skiepko z III LO w Bia³ymstoku
I LO w £om¿y

Kategoria klas drugich: Najlepsi zawodnicy klas drugich:
I LO w Bia³ymstoku Stanis³aw Janikowski z I LO w £om¿y
I LO w £om¿y Joachim Jelisiejew z I LO w Bia³ymstoku
I LO w Bia³ymstoku

Dnia 12 czerwca 2006 r. na Politechnice Bia³ostockiej
odby³o siê uroczyste zakoñczenie Konkursu po³¹czone
z wrêczeniem nagród jego laureatom oraz wyk³adem
popularnonaukowym prof. dr. hab. Zbigniewa Mar-
ciniaka z Uniwersytetu Warszawskiego. W uro-
czystym zakoñczeniu Konkursu wziêli udzia³ m.in. Prze-
wodnicz¹cy Komitetu G³ównego Ogólnopolskiej Olim-
piady Matematycznej prof. dr. hab. Edmund R. Pu-
czy³owski z Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawi-
ciel Podlaskiego Kuratora mgr Katarzyna Mularz oraz
nauczyciele i uczniowie szkó³ ponadgimnazjalych. Politech-
nikê Bia³ostock¹ reprezentowa³ Prorektor ds. Studenc-
kich i Dydaktyki prof. dr hab. in¿. Bazyli Krupicz.

dr hab. Piotr Grzeszczuk, prof. PB
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STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JEZYKÓW OBCYCH

CENTRUM KOMPUTEROWYCH SIECI ROZLEG£YCH

Studium Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych Politech-
niki Bia³ostockiej jest Licencjonowanym Centrum Egzami-
nacyjnym (LCE) TELC i przeprowadza egzaminy z jêzyka
angielskiego oraz niemieckiego na nastêpuj¹cych pozio-
mach bieg³o�ci jêzykowej, zgodnie z Europejskim syste-
mem kszta³cenia jêzykowego:  A1, A2, B1, B2.
TELC (The European Lanuages Certificates) � jest syste-
mem egzaminów stworzonych w oparciu o europejski
System Opisu Kszta³cenia Jêzykowego Rady Europy �
Common European Framework of Reference.
Certyfikat TELC mo¿na uzyskaæ po zdaniu egzaminu, który
sprawdza znajomo�æ jêzyka, k³ad¹c szczególny nacisk
na umiejêtno�æ porozumiewania siê, a nie na znajomo�æ
gramatyki. Egzamin sk³ada siê z nastêpuj¹cych czê�ci:
! cze�æ pisemna, która obejmuje: czytanie, æwiczenia

leksykalno-gramatyczne, s³uchanie, pisanie listu;
! czê�æ ustna.

Certyfikat TELC jest dokumentem potwierdzaj¹cym
znajomo�æ jêzyka obcego, uznawanym w ca³ej Europie.
W Niemczech, na przyk³ad, certyfikaty TELC uznawane
s¹ jako egzaminy wstêpne lub koñcowe w wielu kole-
giach i uniwersytetach, a certyfikat z jêzyka niemieckie-
go jest oficjalnie akceptowany przy uzyskaniu obywa-
telstwa niemieckiego. W Polsce poziom B2 jest wyma-
gany przy zatrudnianiu pracowników administracji pañ-
stwowej.
Egzaminy TELC w Studium obywaj¹ siê dwa razy w roku:
na pocz¹tku grudnia i w czerwcu. Ponadto, jeste�my
gotowi zorganizowaæ dodatkowe sesje egzaminacyjne
w dowolnym terminie. Serdecznie zapraszamy!

mgr Wioletta Omelianiuk

SPAM � co robiæ z niechcian¹ poczt¹
Na ca³ym �wiecie toczy siê nieustanna walka z niechcian¹
poczt¹. Problem ten dotyczy ka¿dej firmy i ka¿dego u¿yt-
kownika na �wiecie, korzystaj¹cych z poczty elektro-
nicznej. Spamerzy ci¹gle szukaj¹ nowych metod dostar-
czenia reklam i innych zbêdnych informacji do skrzynek
pocztowych u¿ytkowników, a administratorzy poszukuj¹
narzêdzi, które pomog¹ tak¹ pocztê odrzuciæ. Zjawisko
spamu bardzo niekorzystnie wp³ywa na pracê ka¿dej fir-
my. Najistotniejsze negatywne skutki spamu to zwiêk-
szenie wydatków na ³¹cza internetowe, wzrost obci¹¿e-
nia serwerów pocztowych, zwiêkszenie zajêtego miej-
sca na dyskach twardych serwerów, zwiêkszenie kosz-
tów wykonywania i przechowywania kopii zapasowych
oraz najwa¿niejszy � zmniejszenie efektywno�ci pracow-
ników, którzy w ca³ej masie przesy³ek reklamowych
mog¹ nie zauwa¿aæ przesy³anych do nich istotnych
i wa¿nych wiadomo�ci. Niestety, nie istniej¹ na �wiecie
systemy, które s¹ w stanie w 100% rozpoznaæ niechcian¹
pocztê. Rozwi¹zanie zastosowane na serwerze Politech-
niki Bia³ostockiej jest jednym z najlepszych systemów
antyspamowych, które od zwyk³ych u¿ytkowników nie
wymaga aktywnej pracy nad jego dzia³aniem.
System antyspamowy na PB
Serwer pocztowy Politechniki Bia³ostockiej jest wypo-
sa¿ony w kilka efektywnych systemów wykrywania spa-
mu � narzêdzia SpamAssassin, filtry Bayesa i filtry za-
warto�ci tre�ci. S¹ to znane i u¿ywane na ca³ym �wiecie
rozwi¹zania antyspamowe, które dzia³aj¹ bez koniecz-
no�ci interakcji z u¿ytkownikiem i zapewniaj¹ poziom
wykrywalno�ci ok. 95%. Dodatkowo, na bie¿¹co (�red-
nio raz w tygodniu) aktualizowane s¹ listy filtruj¹ce, dziêki
czemu serwer pocztowy na PB mo¿e szybko reagowaæ
na nowe formy jakie przybiera spam.

W ci¹gu jednego dnia serwer pocztowy naszej Uczelni
na 1,321 kont e-mail przyjmuje �rednio 25 000 wiado-
mo�ci pocztowych, z których:
! 55% jest rozpoznawana i oznaczana jako spam;
! 10% zawiera wirusy i jest od razu kasowana;
! 30% zawiera niedozwolone za³¹czniki lub jest od-

rzucana przez filtry, DNSBL oraz tarpitting.
£¹cznie ok. 95% wiadomo�ci pocztowych, które s¹ prze-
twarzane przez serwer PB stanowi¹ wiadomo�ci-�mieci.
System filtracji niepo¿¹danych wiadomo�ci zosta³ skon-
figurowany tak, aby dopisywa³ w temacie listu e-mail
nag³ówek [SPAM] oraz przyczynê takiego potraktowa-
nia danej wiadomo�ci. Wiadomo�ci takie s¹ dostarcza-
ne do skrzynki u¿ytkownika, aby ten móg³ sam zadecy-
dowaæ, co z nimi zrobiæ: skasowaæ, czy zachowaæ je. War-
to jednak wiedzieæ, ¿e automatyczne kasowanie poczty
rozpoznanej przez serwer jako SPAM nie mo¿e byæ brane
pod uwagê, gdy¿ filtr mo¿e oznaczaæ takim nag³ówkiem
tak¿e i te wiadomo�ci, które s¹ po¿¹dane przez u¿yt-
kowników. Nie istniej¹ na �wiecie systemy nieomylne,
tak wiêc ostateczn¹ decyzjê o zachowaniu b¹d� odrzu-
ceniu wiadomo�ci podejmuje sam u¿ytkownik.
Co nieco mo¿emy zrobiæ samodzielnie
U¿ytkownik mo¿e tak¿e samodzielnie skonfigurowaæ
swoje konto pocztowe na serwerze tak, aby serwer
pocztowy automatycznie filtrowa³ wiadomo�ci oznaczo-
ne jako SPAM z jego skrzynki odbiorczej. W tym celu,
po zalogowaniu siê do strony www serwera pocztowe-
go http://poczta.pb.bialystok.pl, w menu �Ustawienia� �
�Anti Spam� nale¿y wybraæ opcjê �Spam folder: Use
Spam Folder�. Wówczas wiadomo�æ podejrzewana o to,
¿e jest niepotrzebna, bêdzie przenoszona do folderu
Spam w skrzynce pocztowej znajduj¹cej siê na serwe-
rze, a st¹d po 14 dniach bêdzie automatycznie usuwana.
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Dziêki takiemu rozwi¹zaniu u¿ytkownik mo¿e spraw-
dzaæ, czy niechc¹cy nie trafi³a tam potrzebna mu poczta,
a jednocze�nie skrzynka odbiorcza nie bêdzie ju¿ za-
�miecona niepotrzebnymi wiadomo�ciami i ³atwiej bê-
dzie mo¿na j¹ przegl¹daæ.
Osoby u¿ywaj¹ce zewnêtrznych programów do odbie-
rania poczty mog¹ skorzystaæ z dodatkowej ochrony
przed niechcian¹ poczt¹, korzystaj¹c z mechanizmów
wbudowanych w te programy. Szczególnie nale¿y pole-
ciæ korzystanie z darmowego programu pocztowego

Mozilla Thunderbird, który jest dostêpny w jêzyku pol-
skim (do pobrania ze strony www.thunderbird.pl).
Oprócz tego, ¿e program ten zapewnia du¿o wiêksz¹
niezawodno�æ i bezpieczeñstwo (w porównaniu do pro-
gramu Microsoft Outlook Express), dysponuje on rów-
nie¿ bardzo efektywnym systemem wykrywania spamu
i stanowi doskona³e uzupe³nienie dla mechanizmów an-
tyspamowych funkcjonuj¹cych na serwerze PB.

in¿. Marcin Walejewski
Administrator MSK BIAMAN

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PB
Dzia³alno�æ Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Bia-
³ostockiej w okresie kwiecieñ-czerwiec 2006 r. obejmo-
wa³a organizacjê lub wspó³organizacjê wielu wydarzeñ
naukowych oraz szkoleñ. Oto najwa¿niejsze z nich:
! Seminarium naukowo-techniczne wspó³organizowa-

ne z Katedr¹ Elektroenergetyki Wydzia³u Elektrycz-
nego Politechniki Bia³ostockiej, firm¹ �EL-IT� Sp. z o.o.
oraz �ELHURT-ELMET� Sp. z o.o. nt.: �Nowoczesne
przemys³owe systemy o�wietleniowe�, które odby³o
siê w dniu 6 kwietnia 2006 r. w budynku Wydzia³u
Elektrycznego PB;

! Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich
Kó³ Naukowych wspó³organizowana z SKN MSG,
Wydzia³em Zarz¹dzania Politechniki Bia³ostockiej
oraz SKNM nt. �Rola i miejsce studenckich kó³ na-
ukowych w rozwoju wspó³czesnej nauki�, która od-
by³a siê w dniach 8-10 maja 2006 r. w budynku Wy-
dzia³u Zarz¹dzania PB oraz O�rodku Wypoczynko-
wym �Puszcza� w Supra�lu;

! Obchody jubileuszu 30-lecia Wydzia³u Architektury
Politechniki Bia³ostockiej (19-21 maja 2006 r.);

! Wspólnie z Wydzia³em Informatyki prowadzone s¹
autoryzowane kursy z zakresu zaawansowanych tech-

ZAK£AD PRODUKCJI DO�WIADCZALNEJ
I US£UG TECHNICZNYCH PB
Dnia 9 maja 2006 r. w siedzibie Politechniki Bia³ostoc-
kiej odby³o siê posiedzenie Rady Technicznej ZPDiUT
PB. Dyrektor Zak³adu, dr in¿. Sergiusz Jakuszewicz pod-
sumowa³ dzia³alno�æ placówki za okres czterech mie-
siêcy, tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia br. Obecna
na posiedzeniu Rady Sylwia Iwañczuk, Kierownik Dzia³u
Spraw Personalnych PB, przedstawi³a zgromadzonym
za³o¿enia projektu Regulaminu Premiowania w PB.

W drugim kwartale 2006 r. w ZPDiUT PB zrealizowano
wiele ciekawych prac, wykonywanych na zlecenia kon-
trahentów Zak³adu. Oto niektóre z nich:
! dla firmy �Nibe Biawar� Sp. z o.o. w Bia³ymstoku

wykonano cylinder si³ownika do prasy hydraulicznej;

! dla przedsiêbiorstwa �Porta Kmi System� w Suwa³-
kach wykonano wa³y dociskowe do linii produkcyj-
nej drzwi;

! dla Spó³dzielni Mleczarskiej �Mlekovita� wykonano
przyrz¹d do pobierania próbek produktu w linii pro-
dukcyjnej mleka w proszku.

ZPDiUT PB jest wspó³organizatorem V Konferencji
Naukowo-Praktycznej pt.: �Energia w nauce i technice�,
zorganizowanej w Zamiejscowym Wydziale Mechanicz-
nym w Suwa³kach w dniach 23-24 czerwca 2006 r.

dr in¿. Sergiusz Jakuszewicz
Dyrektor ZPDiUT PB

nologii informatycznych �wiatowych liderów bran¿y
IT � firm Microsoft, Cisco i Red Hat;

! Fundacja realizuje projekt unijny pt.: �Program do-
stosowania kwalifikacji pracowników restrukturyzo-
wanych przedsiêbiorstw do standardów firm stosu-
j¹cych nowoczesne systemy produkcji w wojewódz-
twie podlaskim�.

! Na obecnym etapie realizacji projektu, w dniach
6 maja � 30 czerwca 2006 r. przeprowadzono szko-
lenie z zakresu obs³ugi i sposobu dzia³ania �Obrabia-
rek Sterowanych Numerycznie�. W szkoleniu wziê³y
udzia³ 63 osoby.

! 13 maja 2006 r. rozpoczê³o siê równie¿ szkolenie
z zakresu �Uprawnieñ Spawalniczych�. W szkoleniu
bierze udzia³ 66 osób. Zakoñczenie kursu nast¹pi
10 sierpnia 2006 r.
W najbli¿szym czasie planowane jest tak¿e urucho-
mienie kolejnych szkoleñ modu³u:
! kurs komputerowy wspomagania projektowania

i wytwarzania CAD/CAE/CAM,
! sterowniki PLC,
! 2 grupy jêzyka angielskiego.

Agnieszka Szmidt
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SPRAWY STUDENCKIE
FOTO ¯YCIE
Ostatnie trzy miesi¹ce w ¿yciu Studenckiej Agencji Fo-
tograficznej by³y bardzo pracowite. 4 kwietnia 2006 r.
odby³ siê pokaz slajdów Filipa Wi�niewskiego, absol-
wenta architektury PB, honorowego cz³onka SAF i jed-
nocze�nie prezesa Bia³ostockiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego. Spotkanie odby³o siê w pakamerze SAF i przy-
ci¹gnê³o spor¹ grupê widzów.
Ogromnym sukcesem by³a te¿ wystawa fotografii Aliny
Gabrel oraz Piotra Kêdysia � �Ukraina w cztery
oczy�, której wernisa¿ odby³ siê 4 czerwca br. By³a ona
efektem dwóch plenerów fotograficznych, listopadowego
w Kijowie � Piotra i kwietniowego we Lwowie � Aliny.

w Miêdzynarodowym Konkursie Fotograficznym Canona
w 2003 r.
Wystawy:
2001 � Wystawa zbiorowa STF �Suwalszczyzna�, PaCamera, Suwa³ki
2002 � Wystawa �Portrety�, MDK, Suwa³ki
2002 � Wystawa zbiorowa SAF, GWINT, Bia³ystok
2005 � Wystawa zbiorowa SAF pt. �Kolekcja�, �Fama�, Bia³ystok
2006 � Wystawa zbiorowa SAF, Ostro³êka

Piotr: �Pojecha³em do Kijowa dok³adnie rok po zwyciêstwie
Pomarañczowej Rewolucji. Na Majdanie Nezale¿nosti � g³ów-
nym placu stolicy � zgromadzi³y siê wielotysiêczne t³umy.
Ludzie przybyli tu, by �wiêtowaæ odzyskanie niepodleg³o�ci.
Przyjechali z najodleglejszych zak¹tków Ukrainy: Charkowa,
¯ytomierza, ze Lwowa. Gdy mówiê im, ¿e jestem z Polski,
witaj¹ siê ze mn¹ bardzo wylewnie, chc¹ robiæ wspólne zdjê-
cia. Odnios³em jednak wra¿enie, ¿e 30-40-latkowie, którzy
przed rokiem wprowadzili przemiany na Ukrainie nie przy-
szli dzisiaj na Majdan. S¹ zmêczeni sporami rz¹dz¹cych,
wiêc zajêli siê swoimi sprawami. Na placu widaæ g³ównie
m³odzie¿ i emerytów. Przyszli popatrzeæ na polityków, któ-
rych dot¹d znali tylko z telewizji. Wszystko przypomina mi
trochê majówkê w listopadzie. Taki piknik na skraju Drogi�.

Piotr Kêdy� � Absolwent Filologii Polskiej. Studiowa³ te¿ Public
Relations i Reklamê w Studium Dziennikarstwa i Komunikacji
Spo³ecznej. Vice-prezes Bia³ostockiego Towarzystwa Fotograficz-
nego. Swoj¹ przygodê z fotografi¹ rozpocz¹³ od radzieckiego apa-
ratu marki �SMIENA�, otrzymanego z okazji Pierwszej Komunii.
Obecnie pracuje zarówno w technice cyfrowej (Nikon D70), jak
i tradycyjnej (Konica Hexar, Hasselblad 500C).

Nie tylko dla Studenckiej Agencji Fotograficznej te trzy
miesi¹ce by³y pracowite, lecz równie¿ ¿ycie Politechniki
obfitowa³o w wiele wydarzeñ naukowych i kulturalnych,
których obs³ugê fotograficzn¹ objê³a nasza Agencja. By³y
to miêdzy innymi: Dni Otwarte Politechniki Bia³o-
stockiej, Dni Wydzia³ów, IV Podlaski Festiwal Na-
uki i Stuki, VI Forum Motoryzacji, �Requiem� �
koncert habilitacyjny dr Wioletty Mi³kowskiej z Chórem
Politechniki Bia³ostockiej oraz tegoroczne Juwenalia.
Oprócz prowadzenia dokumentacji fotograficznej wy-
mienionych wydarzeñ, cz³onkowie SAF brali w nich rów-
nie¿ czynny udzia³. Podczas Dni Otwartych PB odby³a
siê wystawa fotografii Emilii Wiêcko, studentki Turystyki
i Rekreacji PB, podczas Dni Wydzia³ów, na pokazie slaj-
dów, prezentowali�my fotografie cz³onków SAF: Jakuba
Gwiazdowskiego, Macieja Folejewskiego, Aliny Gabrel,
Rados³awa J. Kamiñskiego, Marcina Harasimowicza, Anny
Stefañskiej, Sylwii Dani³o�, Aleksandry Jaroszkiewicz oraz
£ukasza Zimnocha.
W zwi¹zku z wakacjami, ¿yczymy wszystkim studentom
i pracownikom Politechniki Bia³ostockiej udanego wy-
poczynku oraz ciekawych fotografii.

Alina Gabrel
Prezes SAF
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Fot. A. Gabrel

Wernisa¿ �Ukraina w cztery oczy� przyci¹gn¹³ przed-
stawicieli bia³ostockich mediów, artystów fotografików,
studentów i wielu innych go�ci. Wszystkie sale restau-
racji �Kabaret�, w której odbywa³ siê wernisa¿, by³y za-
pe³nione. Wystawa cieszy³a siê wielkim powodzeniem
i mo¿na j¹ by³o ogl¹daæ do koñca czerwca br. Powsta³a
dziêki pomocy Politechniki Bia³ostockiej
oraz Laboratorium fotograficznego
Agfa Foto Quelle.

Oto co autorzy mówi¹ o swoich wyprawach:
Alina: �Podwórza Lwowa s¹ brudne, zniszczone i odrapane.
Mimo to zakocha³am siê w nich. Poznaj¹c ciemne zau³ki
kamienic naznaczonych czasem, wszêdzie spotyka³am cza-
rodziejskie koty, których obecno�æ potêgowa³a niecodzienn¹
atmosferê miasta. Lwów sta³ siê dla mnie miejscem wyj¹tko-
wym. Jego zakamarki, ciemne korytarze, stare kamienice
i podwórka pe³ne starych rzeczy, ilekroæ o nich my�lê, powo-
duj¹ przyjemne dreszcze. Wchodz¹c w kolejn¹ bramê czu-
³am siê jak odkrywca, który jako pierwszy znalaz³ skarb.
Mia³am usta otwarte z wra¿enia, rêce szeroko rozpostarte,
chcia³am to wszystko poch³on¹æ, zapamiêtaæ. Pewnie dla in-
nych s¹ to miejsca zwyczajne, pospolite, a nawet odpychaj¹-
ce, lecz ja znalaz³am w nich swój ma³y raj. Pulsuje w nich

niesamowita moc i ciep³o ludzi, które
sprawi³o, ¿e chcê tam znów powróciæ�
I te koty��

Alina Gabrel � rocznik �80, studentka
V roku Mechaniki i Budowy Maszyn na Po-
litechnice Bia³ostockiej. Prezes Studenckiej
Agencji Fotograficznej. Ma na swoim kon-
cie kilka nagród i wyró¿nieñ w konkursach
fotograficznych. Zdoby³a m.in. wyró¿nienie
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1 lipca 2006 r., gdy na Politechnice Bia³ostockiej za-
koñczy³a siê sesja, student II roku Informatyki, jeden
z najm³odszych bia³ostockich podró¿ników, dwudzie-
stolatek � Pawe³ �ROBINSON� Dunaj, wyruszy³
na swoj¹ kolejn¹, tym razem samotn¹ rowerow¹ wy-
prawê na Kaukaz i w góry Iranu.

Jego celem jest dotarcie na rowerze do podnó¿a masy-
wu Elbrusa i zdobycie jego najwy¿szego wierzcho³ka.
Nie bêdzie to zadanie ³atwe, poniewa¿ wysoko�æ góry
to 5642 m n.p.m. � nie bez powodu jest wiêc nazywana
DACHEM EUROPY. Elbrus to bowiem najwy¿szy szczyt
na naszym kontynencie. Oprócz tego, Pawe³ ma tak¿e
w planach wyd³u¿yæ swoj¹ trasê z 6000 do ponad 7000
kilometrów, by wjechaæ a¿ w g³¹b Iranu, pod same Mo-
rze Kaspijskie oraz �zaatakowaæ� najwy¿sz¹ górê tego¿
kraju � Demwend (5604 m n.p.m). Czy siê powiedzie,
�bêdzie zale¿a³o od tego, jak �noga bêdzie podawaæ�,
jak sam mówi, co w �slangu� rowerzystów oznacza to
samo co �Wiatr w ¿agle!� dla ¿eglarzy. Wyprawa bêdzie
trwa³a ponad dwa miesi¹ce. W tym czasie Pawe³ Dunaj
przejedzie ponad kilka tysiêcy kilometrów na swoim
rowerze, przemierzaj¹c kolejno 10 krajów: Ukrainê,
Rosjê, Gruzjê, Azerbejd¿an, Iran, Armeniê, Turcjê, Bu³ga-
riê, Rumuniê, S³owacjê. �Nie znam szczegó³owej trasy
z dok³adno�ci¹ do kolejnych miast, miasteczek czy wsi,
poniewa¿ konkretne planowanie odk³adam na dzieñ,
w którym bêdê jecha³� � mówi Pawe³.
Brak znajomo�ci jêzyka rosyjskiego (Pawe³ zna tylko an-
gielski i niemiecki), samotno�æ, s³oñce, warunki atmos-
feryczne, strome podjazdy, jednym s³owem Rowerzysta
bêdzie �katowa³� swój organizm niczym rajdowcy silni-
ki podczas najtrudniejszych rajdów samochodowych.
To wszystko czyni tê wyprawê tak ekstremaln¹, i¿ wy-
daje siê niemal niemo¿liwa... A jednak...
Niestety, rzeczywisto�æ pokazuje, ¿e z w³asnej, studenc-
kiej kieszeni nie da³oby siê pojechaæ na tak¹ wyprawê,
ale dziêki sponsorom Pawe³ przekona³ siê, ¿e �chcieæ, to
móc� i przy odrobinie szczê�cia, nie ma rzeczy niemo¿-
liwych. Z pomoc¹ przysz³y mu firmy, takie jak: bia³ostoc-
ki dostawca Internetu �DUNA�, udostêpniaj¹c, bezp³at-
nie, 1 GB miejsca na swoim serwerze; firma �CROS-
SO�, producent sakw rowerowych, udzielaj¹c sporego
rabatu na zakup swoich produktów, które i tak Pawe³
musia³by nabyæ, Rektor Politechniki Bia³ostockiej, prof.
zw. dr hab. in¿. Joanicjusz Nazarko, Dziekan Wydzia³u
Informatyki, prof. dr hab. in¿. Leon Bobrowski oraz wie-
le innych instytucji. Patronatem medialnym wyprawê ob-
jê³y: rozg³o�nie radiowe, bia³ostockie stacje telewizyjne,
gazety oraz portale internetowe, w których, po powro-
cie, bêdzie mo¿na poczytaæ relacje z podró¿y, reporta¿e
i przede wszystkim obejrzeæ zdjêcia. Patronat honoro-
wy nad ca³ym przedsiêwziêciem objê³a Politechnika Bia-
³ostocka.
Wiêcej szczegó³ów o tej wyprawie oraz innych eskapa-
dach Paw³a mo¿na znale�æ na stronie: www.kaukaz.
duna.pl

SAMOTNA WYPRAWA NA KAUKAZ 2006

Zdjêcia
z poprzednich wypraw
Piotra

Pawe³ Dunaj: 20 lat,
! Student Informatyki na Politechnice Bia³ostockiej (specjaliza-

cja � In¿ynieria Komputerowa);
! Czynny instruktor Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego;
! Mi³o�nik gór (im wy¿sze, tym lepiej), maj¹cy na swoim koncie

do�wiadczenia górskie zdobyte w polskich pasmach górskich,
jak równie¿ w Dolomitach i Alpach; wyprawa w Himalaje wy-
daje siê wiêc kwesti¹ najbli¿szej przysz³o�ci;

! Zapalony rowerzysta, przemierzaj¹cy na jednym ze swych ro-
werów tysi¹ce kilometrów rocznie � nie zsiada z roweru przez
ca³y rok, niezale¿nie od pogody;

! Cz³onek Podlaskiego Klubu Morsów;
! Cz³onek Bia³ostockiego Klubu P³etwonurków �AMFORA�;
! Lektor (ministrant) w bia³ostockiej Katedrze;
! Ratownik WOPR;
! Honorowy dawca krwi � od osiemnastego roku ¿ycia;
! Pracownik wysoko�ciowy; pracowa³ m.in. przy skokach w Stañ-

czykach;
! Mimo m³odego wieku, posiada du¿e do�wiadczenie w dzie-

dzinie fotografii, której uprawianie jest w jego rodzinie wie-
loletni¹, kultywowan¹ tradycj¹. Ma na swoim koncie tysi¹ce
zdjêæ, indywidualn¹ wystawê w III LO (jego szkole �redniej).
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STUDENCKIE KO£A NAUKOWE
Ogólnopolska Konferencja
Studenckich Kó³ Naukowych
pt.: �Rola i miejsce Studenckich Kó³ Naukowych
w rozwoju wspó³czesnej nauki�
8-10 maja 2006 r.

Wydzia³ Zarz¹dzania Politechniki Bia³ostockiej w dniach
8-10 maja 2006 r. zorganizowa³ Ogólnopolsk¹ Konfe-
rencjê Studenckich Kó³ Naukowych pt.: �Rola i miejsce
Studenckich Kó³ Naukowych w rozwoju wspó³czesnej
nauki� pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Poli-
techniki Bia³ostockiej prof. zw. dr hab. in¿. Joanicjusza
Nazarko.
G³ównym celem konferencji by³a integracja �rodowisk
m³odych naukowców skupionych w studenckich ko³ach
naukowych na terenie ca³ego kraju. Konferencja umo¿-
liwi³a prezentacjê dorobku naukowego uczestników oraz
wymianê pogl¹dów i do�wiadczeñ dotycz¹cych ró¿nych
zagadnieñ podejmowanej przez nich problematyki na-
ukowo-badawczej. Z tego te¿ wzglêdu konferencja z pew-
no�ci¹ przyczyni³a siê do poszerzenia obszaru zaintere-
sowañ studentów, ich wzajemnej inspiracji, a tak¿e u³a-
twi³a nawi¹zanie wspó³pracy pomiêdzy ko³ami uczelnia-
nymi w ca³ej Polsce.

wydzia³ów PB. Ogólnopolska Konferencja Studenckich
Kó³ Naukowych pt. �Rola i miejsce Studenckich Kó³ Na-
ukowych w rozwoju wspó³czesnej nauki� zosta³a wiêc
zorganizowana przez Wydzia³ Zarz¹dzania przy Wspó³-
pracy z Wydzia³em Informatyki i Wydzia³em Mechanicz-
nym Politechniki Bia³ostockiej.
W organizacji konferencji uczestniczy³y ko³a:
! SKN Miêdzynarodowych Stosunków Gospodarczych,

Wydzia³ Zarz¹dzania, opiekun: dr Katarzyna Czerewacz;
! SKN Marketingu, Wydzia³ Zarz¹dzania, opiekun: prof.

dr hab. Tadeusz Pop³awski;
! SKN Finansów i Rachunkowo�ci, Wydzia³ Zarz¹dza-

nia, opiekun: dr Anna Linowska;
! Ko³o Wydzia³u Informatyki, Wydzia³ Informatyki, opie-

kun: dr Jolanta Koszelew;
! Ko³o Automatyzacji Procesów Przemys³owych, Wy-

dzia³ Mechaniczny, opiekun: dr in¿. Zbigniew Kulesza.
Szczególny wk³ad w przygotowanie konferencji wnios³y
nastêpuj¹ce osoby:
! Marta Sznajder � przewodnicz¹ca SKN MSG, Wy-

dzia³ Zarz¹dzania;
! £ukasz Saniewski � wiceprzewodnicz¹cy SKN MSG,

Wydzia³ Zarz¹dzania;
! Monika Ta³a³aj � koordynator ds. organizacyjnych SKN

MSG, Wydzia³ Zarz¹dzania;
! Joanna Bogna Go³êbiewska � organizator ds. kon-

taktów SKN MSG, Wydzia³ Zarz¹dzania;
! Anna Koszkuæ � organizator ds. imprez SKN MSG,

Wydzia³ Zarz¹dzania;
! Katarzyna Stachera � organizator ds. sponsoringu

SKN Marketingu, Wydzia³ Zarz¹dzania;
! Arkadiusz Stankiewicz � organizator ds. finansów SKN

Finansów i Rachunkowo�ci, Wydzia³ Zarz¹dzania;
! Krzysztof Jurczuk � organizator ds. technicznych Ko³o

Wydzia³u Informatyki, Wydzia³ Informatyki.
Przy organizacji konferencji wspó³pracowali równie¿:
! Marek Antoniuk � Ko³o Wydzia³u Informatyki, Wy-

dzia³ Informatyki;
! Jan Bakoniuk � SKN Automatyzacji Procesów Prze-

mys³owych, Wydzia³ Mechaniczny;
! Anna Deoniziak � SKN MSG, Wydzia³ Zarz¹dzania;
! Marta G¹sowska � SKN MSG, Wydzia³ Zarz¹dzania;
! Beata Go³aszewska � SKN Marketingu, Wydzia³ Za-

rz¹dzania;
! Justyna Grze� � SKN MSG, Wydzia³ Zarz¹dzania;
! Anna Hymkowska � SKN MSG, Wydzia³ Zarz¹dzania;
! Jaros³aw Kapica � Ko³o Wydzia³u Informatyki, Wy-

dzia³ Informatyki;
! Iwona Kondracka � SKN MSG, Wydzia³ Zarz¹dzania;
! Ma³gorzata Kowalczyk � SKN MSG, Wydzia³ Zarz¹-

dzania;
! Agnieszka Liszewska � SKN MSG, Wydzia³ Zarz¹-

dzania;
! Krzysztof Nawrocki � Ko³o Wydzia³u Informatyki,

Wydzia³ Informatyki;
! Ma³gorzata Sasinowska � SKN Finansów i Rachun-

kowo�ci, Wydzia³ Zarz¹dzania;

Panel ekonomiczny, wyst¹pienie Katarzyny Stachery z Wydzia³u Zarz¹dzania PB
Fot. M. G¹sowska

Projekt konferencji narodzi³ siê na forum Studenckiego
Ko³a Naukowego Miêdzynarodowych Stosunków Go-
spodarczych, które dzia³a na Wydziale Zarz¹dzania Poli-
techniki Bia³ostockiej od 1997 roku. Pieczê nad organi-
zacj¹ konferencji sprawowali: obecna opiekun ko³a SKN
MSG dr Katarzyna Czerewacz oraz jej podopieczni, któ-
rzy w zwi¹zku z uczestnictwem we wcze�niej organizo-
wanej Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej
pt.: ��wiat otwartych granic. Szanse czy zagro¿enia?�,
zorganizowanej przez Katedrê Prawa i Miêdzynarodo-
wych Stosunków Gospodarczych z Wydzia³u Zarz¹dza-
nia Politechniki Bia³ostockiej, wyst¹pili z inicjatyw¹ stwo-
rzenia ogólnopolskiego forum umo¿liwiaj¹cego integra-
cjê studenckich kó³ naukowych w Polsce i wymianê miê-
dzy nimi pogl¹dów. Pomys³ ten spotka³ siê ze szczególn¹
aprobat¹ i objêciem przewodnictwa nad Rad¹ Naukow¹
Konferencji przez Dziekan Wydzia³u Zarz¹dzania, prof.
dr hab. Zofiê Tomczonek oraz w³adze Politechniki Bia-
³ostockiej. Projekt zosta³ równie¿ poparty przez pozo-
sta³e ko³a Wydzia³u Zarz¹dzania, a tak¿e ko³a z innych
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! Justyna Simoniuk � SKN Finansów i Rachunkowo�ci,

Wydzia³ Zarz¹dzania;
! Marta Truskolawska � SKN Marketingu, Wydzia³ Za-

rz¹dzania;
! Jakub Wasilczuk � SKN Finansów i Rachunkowo�ci,

Wydzia³ Zarz¹dzania;
! Justyna ¯ynel � SKN MSG, Wydzia³ Zarz¹dzania.

! prof. dr hab. in¿. Andrzej Seweryn, Dziekan Wydzia³u
Mechanicznego PB,

! prof. dr hab. Stanis³aw Naruszewicz,
! prof. dr hab. Tadeusz Pop³awski,
! dr Katarzyna Czerewacz,
! dr Anna Linowska,
! dr in¿. Maciej Dobrzyñski,
! dr Jolanta Koszelew,
! dr in¿. Zbigniew Kulesza.
Uczestnikami konferencji ze strony studentów byli g³ów-
nie studenci z Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii
�wiêtokrzyskiej w Kielcach, Politechniki �wiêtokrzyskiej
w Kielcach, Wy¿szej Szko³y Bankowej w Poznaniu, Wy-
¿szej Szko³y Komunikacji i Zarz¹dzania w Poznaniu, Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwer-
sytetu Gdañskiego, Uniwersytetu £ódzkiego, Politech-
niki Opolskiej. Go�cili�my tak¿e studentów z Politech-
niki �l¹skiej w Gliwicach, Akademii Ekonomicznej
im. Oskara Langego we Wroc³awiu, Akademii Technicz-
no-Rolniczej w Bydgoszczy, Politechniki Rzeszowskiej,
Politechniki Czêstochowskiej, Politechniki Lubelskiej, Po-
litechniki Szczeciñskiej, Politechniki Poznañskiej, Akade-
mii Rolniczej we Wroc³awiu oraz studentów z bia³o-
stockich uczelni: Uniwersytetu w Bia³ymstoku, Politech-
niki Bia³ostockiej i innych.
Warto przy tym nadmieniæ, i¿ w konferencji, od strony
organizacyjnej i naukowej, Wydzia³ Zarz¹dzania PB
reprezentowa³o 21 studentów: 13 z SKN MSG, 4 z SKN
Marketingu, 4 z SKN Finansów i Rachunkowo�ci oraz
4 studentów z Wydzia³u Informatyki Politechniki Bia³o-
stockiej, a tak¿e 15 studentów Wydzia³u Mechaniczne-
go PB.
Pozostali uczestnicy konferencji reprezentowali takie ko³a,
jak: �Przegl¹d Prawniczy� Uniwersytetu Warszawskiego,
SKN Finansistów, SKN Prawa Karnego �Temida�, SKN
Prawa Europejskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, SKN
�Societas� z Akademii �wiêtokrzyskiej, SKN �Funkcjo-
na³� z Politechniki �wiêtokrzyskiej, KNRK �Rookies�
 z Wy¿szej Szko³y Bankowej w Poznaniu, SKN Zarz¹dza-
nia z Wy¿szej Szko³y Komunikacji i Zarz¹dzania w Pozna-
niu, SKN Samorz¹du Terytorialnego, SKN Literacko-Te-
atralne z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, SKN Ekologów Ro�lin z Uniwersytetu Gdañskiego,
SKN Ochrony Przyrody z Uniwersytetu £ódzkiego, SKN
�EXPERT� z Politechniki Opolskiej i innych.

dr Katarzyna Czerewacz

Komitet Organizacyjny Konferencji

Uroczyste zakoñczenie konferencji Fot. M. G¹sowska

Uczestnikami konferencji byli przede wszystkim studenci
z ca³ej Polski. Jednak¿e wraz ze studentami, na konfe-
rencjê przyjechali te¿ niektórzy opiekunowie ich kó³ na-
ukowych, np. dr Marcin Gêbarowski, opiekun SKN Ko-
munikacji Marketingowej, dzia³aj¹cego na Wydziale Za-
rz¹dzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej, dr in¿.
Jerzy Jó�wik i dr in¿. Anna Rudawska, opiekunowie SKN
Podstaw In¿ynierii Produkcji, dzia³aj¹cego na Wydziale
Mechanicznym Politechniki Lubelskiej oraz dr in¿. Hu-
bert Dêbski, opiekun SKN KN Komputerowego Wspo-
magania Prac Projektowych, dzia³aj¹cego na Wydziale
Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.
W�ród uczestników znale�li siê tak¿e przedstawiciele
firm sponsoruj¹cych Ogólnopolsk¹ Konferencjê Studenc-
kich Kó³ Naukowych pt.: �Rola i miejsce Studenckich
Kó³ Naukowych w rozwoju wspó³czesnej nauki�, któ-
rych mniejszym pragniemy wymieniæ, a by³y to firmy:
! �RINF�
! �ORBIS�
! Towarzystwo Ubezpieczeñ na ̄ ycie �COMPENSA� S.A.
! �PARTNER�
! �Kamasz�
! Cukiernia �U Lecha�
! �Morliny�
! �Dom Ksi¹¿ki�
! Browar �£om¿a�
oraz przedstawiciele firm, które objê³y patronat nad
konferencj¹:
! Radio �Akadra�
! Portal internetowy �Bia³ystokOnline�
! Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych �Le-

wiatan�, Forum M³odych
! Podlaski Klub Biznesu
! Portal Internetowy �WortalStudencki�.
W�ród zaproszonych go�ci znale�li siê równie¿: prezes
Fundacji na Rzecz Rozwoju Politechniki Bia³ostockiej �
partner konferencji oraz cz³onkowie Rady Programo-
wej Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kó³ Na-
ukowych, którymi byli:
! prof. dr hab. Leon Bobrowski, Dziekan Wydzia³u In-

formatyki PB,
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Studenckie Ko³o Naukowe �LUX�

Podczas IV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w dniu
12 maja 2006 r. dr in¿. Krzysztof Zaremba, Prodziekan
Wydzia³u Elektrycznego ds. Studenckich i Dydaktyki, dla
uczniów liceów zaprezentowa³ wyk³ad pt.: ��wiat³o i elek-
tronika�. W jego przygotowaniu aktywny udzia³ bra³o
Studenckie Ko³o Naukowe �LUX�, którego dr Zarem-
ba jest opiekunem, a tak¿e Studenckie Ko³o Naukowe
Elektroników, którego opiekunem jest dr in¿. Andrzej
Karpiuk. Nale¿y te¿ wspomnieæ o aktywnym udziale
w przedsiêwziêciu dr. in¿. Wojciecha Wojtkowskiego.
Wyk³ad pt.: ��wiat³o i elektronika� spotka³ siê z du¿ym
zainteresowaniem s³uchaczy.

dr in¿. Krzysztof Zaremba
Prodziekan Wydzia³u Elektrycznego

ds. Studenckich i Dydaktyki

VIII Ogólnopolskie Dni M³odego Elektryka 

W dniach 12-14 maja 2006 r. w Lublinie odby³y siê VIII
Ogólnopolskie Dni M³odego Elektryka zorganizowane
przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Studenckie
Ko³o Naukowe przy Politechnice Lubelskiej i Politech-
nikê Lubelsk¹. Ogólnopolskie Dni M³odego Elektryka
to impreza cykliczna, odbywaj¹ca siê raz w roku. Jej
uczestnikami s¹ studenci wy¿szych uczelni technicznych
zrzeszonych w studenckich ko³ach Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich, samorz¹dach uczelnianych, studenckich
ko³ach naukowych, a tak¿e studenci niezrzeszeni.
W imprezie bra³o udzia³ 16 uczelni z ca³ej Polski oraz
go�cie z Ukrainy. Studenckie Ko³o SEP i Wydzia³ Elektrycz-
ny Politechniki Bia³ostockiej reprezentowa³a czterooso-
bowa grupa studentów: Katarzyna Falkowska, Elwira Gaw-
kowska, Piotr Borawski i Grzegorz Czy¿ewski.
Ogólnopolskie Dni M³odego Elektryka s¹ coroczn¹ im-
prez¹ przeznaczon¹ dla studentów wydzia³ów elektrycz-
nych z ca³ej Polski. Organizuj¹ j¹ poszczególne uczelnie,
ka¿dego roku inna placówka. W Bia³ymstoku odby³y siê
II ODME. ODME s¹ organizowane przede wszystkim
w celach integracyjnych uczelnie, lecz tak¿e pojawiaj¹
siê wydarzenia i spotkania naukowe, takie jak wyk³ady
czy konkursy teoretyczno-praktyczne.
Podczas VIII ODME pierw-
sze miejsce w takim konkur-
sie zdoby³a Politechnika
Gdañska, drugie � Akademia
Marynarki Wojennej z Gdy-
ni, natomiast trzecie � go�cie
z Ukrainy. My zajêli�my
czwarte miejsce. Mo¿e-
my siê jednak pochwaliæ
trzecim miejscem w konkur-
sie manualnym, który ze
wzglêdu na du¿y poziom
trudno�ci i bardzo wyrównane wyniki (od pierwszego miej-
sca dzieli³ nas tylko 1 punkt), by³ nagradzany dodatkowo.
Kolejne, IX ODME, odbêd¹ siê w Szczecinie.

Studenckie Ko³o SEP

Studenckie Ko³o Naukowe �Drogowiec�
poznaje tajniki pracy in¿ynierów w Gdañsku
W dniach 29 maja � 2 czerwca 2006 r., Studenckie Ko³o
Naukowe �Drogowiec�, dzia³aj¹ce na PB od 1996 roku,
na Wydziale Budownictwa i In¿ynierii �rodowiska zor-
ganizowa³o kolejn¹ wyprawê dydaktyczn¹ � tym razem
do Trójmiasta i Olsztyna. G³ównym celem wyprawy by³o
zapoznanie siê z tajnikami zawodu drogowca. Wyprawa
dosz³a do skutku dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu jej
organizatora � dr in¿. Bo¿enny A. Kierus-Gogacz.
Wyjazd z Bia³egostoku do Gdañska nast¹pi³ 29 maja
2006 r. wcze�nie rano, bo o godzinie 700. Po drodze
do Trójmiasta odwiedzili�my gotycki zamek w Malborku
wzniesiony przez Krzy¿aków w latach 1274-1457.
Jak wiadomo, zamek w Malborku to jedna z najwiêk-
szych twierdz �redniowiecznej Europy i przyk³ad �re-
dniowiecznej architektury obronnej. Mieli�my wiêc oka-
zjê zobaczyæ przepiêkne wnêtrza zamku, zapoznaæ siê
z ówczesn¹ technik¹ ogrzewania takich budynków oraz
zwyczajami i ¿yciem mieszkaj¹cych w nim rycerzy Za-
konu Krzy¿ackiego. Nastêpnie pojechali�my do miejsca
zakwaterowania na Wyspê Sobieszewsk¹ do O�rodka
Wypoczynkowego �Fala�.
Nastêpnego dnia udali�my siê z wizyt¹ do Biura Projek-
towo-Konsultingowego �Transprojekt Gdañski� � wio-
d¹cego biura projektowego w Polsce. Firma realizuje
powa¿ne projekty drogowe i mostowe, uczestniczy rów-
nie¿ w rz¹dowych projektach budowy p³atnych auto-
strad w Polsce. �Transprojekt Gdañski� posiada wyso-
ko wykwalifikowan¹ 200-osobow¹ kadrê in¿ynierów
i projektantów. Pracownicy biura wprowadzili nas w �wiat
pracy in¿yniera projektanta drogowego oraz u�wiadomili
jak odpowiedzialne i ciê¿kie jest to zajêcie.

W siedzibie �Transprojektu Gdañskiego�

Po zapoznaniu siê z procesem przygotowawczo-projek-
towym autostrad, udali�my siê na budowê autostrady
A1 w okolicach Gdañska. Zostali�my tam przyjêci przez
realizatora autostrady, firmê budowlan¹ �Skanska�, jedn¹
z najwiêkszych w Polsce. Firma ta bardzo rygorystycz-
nie przestrzega zasad bezpieczeñstwa pracy, z tego po-
wodu wszyscy zostali�my ubrani w twarzowe kamizelki
i kaski. Kierownicy poszczególnych sekcji oprowadzili
nas po terenie budowy, zapoznali ze sprzêtem i tech-
nik¹ wykonywania poszczególnych robót ziemnych (mie-
li�my na przyk³ad okazjê zobaczyæ, jak wbijane s¹ pale
�Franki�), a tak¿e problemami, z jakimi borykaj¹ siê wy-
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konawcy, wynikaj¹cymi z istniej¹cych warunków grun-
towo-wodnych.
�roda 31 maja 2006 r. by³a dla nas dniem szczególnym.
Udali�my siê bowiem na spotkanie z pracownikami Ka-
tedry In¿ynierii Drogowej Politechniki Gdañskiej. Tam
wys³uchali�my szeregu wyk³adów dotycz¹cych bezpie-
czeñstwa ruchu drogowego, mieli�my przyjemno�æ po-
znaæ prof. R. Krystka, który jest szanowanym autoryte-
tem w dziedzinie BRD i twórc¹ programu �GAMBIT�.
Problematykê technologii materia³ów i nawierzchni dro-
gowych przedstawi³ nam prof. J. Judycki. Zwiedzili�my te¿
laboratorium drogowe oraz uwierzyli�my, na w³asne oczy
obserwuj¹c wahad³o Foucaulta, ¿e ziemia siê krêci!

II Seminarium Studenckiego Ko³a Naukowego
�ORTHOS� w Bia³ymstoku � spotkanie
nauki i medycyny

W dniach 23-24 czerwca 2006 r. w Supra�lu oby³o siê
II Seminarium Studenckiego Ko³a Naukowego �OR-
THOS�. Udzia³ w seminarium wziê³o 77 osób: 6 pra-
cowników naukowych, zaproszony go�æ ze Szwajcarii �
Wojciech Stêpniewski, czterech przedstawicieli z firm
pracuj¹cych na rzecz medycyny oraz 56 studentów,
cz³onków Ko³a Naukowego �ORTHOS�, dzia³aj¹cego
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Bia³ostockiej.
Ogó³em podczas Seminarium wyg³oszono 36 referatów
(33 prace studenckie, 2 prace pracowników katedry
materia³oznawstwa oraz referat Wojciecha Stêpniew-
skiego) dotycz¹cych in¿ynierii biomedycznej. Prezento-
wane prace zosta³y opublikowane w materia³ach z se-
minarium pt.: �In¿ynieria biomedyczna � zagadnienia
wybrane� pod redakcj¹ dr. in¿. Jaros³awa Siduna oraz
prof. dr. hab. in¿. Jana R. D¹browskiego.

Nastêpnie udali�my siê do Elektrowni Wodnej �¯arno-
wiec� � klasycznej elektrowni szczytowo-pompowej.
Dyrektor elektrowni przedstawi³ nam jej historiê, omó-
wi³ zasadê dzia³ania obiektu. Mieli�my te¿ wyj¹tkow¹
okazjê obejrzeæ remont sztucznego, górnego zbiornika
o powierzchni 135 ha, który stanowi olbrzymi �akumu-
lator� energii elektrycznej. Dyrektorem projektu reno-
wacji zbiornika jest Szwajcar, a wykonawcami przedsiê-
wziêcia s¹ m.in.: Portugalczycy, Niemcy i Polacy z firmy
�Strabag�. To, co nas szczególnie zszokowa³o, to warun-
ki pracy rozk³adarek mieszanek mineralno-bitumicznych
i walców, które pracuj¹ na niezwykle stromych skarpach
zbiornika; ka¿da z tych maszyn by³a zabezpieczona przed
zsuwaniem potê¿nymi linami i wyci¹garkami. Po tak
emocjonuj¹cych obserwacjach, z rado�ci¹ przyjêli�my
zaproszenie firmy �Strabag� na lunch w restauracji.
Ostatni dzieñ � Dzieñ Dziecka spêdzili�my w Warmiñ-
sko-Mazurskim Przedsiêbiorstwie Drogowym w Gut-
kowie k. Olsztyna. Mieli�my okazjê zobaczyæ Wytwór-
niê �Amman Global 160�, produkuj¹c¹ masy mineral-
no-bitumiczne oraz obejrzeæ bardzo nowoczesne labo-
ratorium drogowe, z unikalnym sprzêtem, jak automa-
tyczny ekstraktor ultrad�wiêkowy. Po zwiedzeniu firmy,
czeka³a na nas niezwykle mi³a niespodzianka, przygoto-
wana przez Prezesa WMPD Pana Marka Lipskiego, a by³y
to zaprzêgi konne, które zawioz³y nas do Gospodarstwa
Agroturystycznego na poczêstunek i na chwilê zabawy.
Podczas przerw w zwiedzaniu firm budowlanych, po-
dziwiali�my uroki Wyspy Sobieszewskiej i Trójmiasta oraz
integrowalismy siê przy wspólnym ognisku, dziel¹c siê
wra¿eniami nabytymi podczas wycieczek.

dr in¿. Bo¿enna A. Kierus-Gogacz, Aneta £ojewska
(autorami zdjêæ s¹ cz³onkowie SKN �Drogowiec�)

Pami¹tkowe zdjêcie przed Politechnik¹ Gdañsk¹

II Seminarium Studenckiego Ko³a �ORTHOS� � prezentacje prac studenckich

Zaprezentowane prace dotyczy³y osi¹gniêæ studentów,
nabytych w trakcie realizowania prac dyplomowych oraz
prac koncepcyjnych powsta³ych w Katedrze Materia³o-
znawstwa Wydzia³u Mechanicznego PB. W trakcie semi-
narium odby³a siê równie¿ prezentacja firm takich, jak:
! �OKO-VITA Polska Sp. z o.o.� generalnego przedsta-

wiciela w Polsce ame-
rykañskiej firmy
�AMO�, dotycz¹ca no-
woczesnych metod
stosowanych podczas
laserowych zabiegów
oka;

! �MEDTRONIC Szwaj-
caria�, dotycz¹ca zasto-
sowania implantów
krêgos³upowych, in-
strumentarium do za-
biegów operacyjnych
krêgos³upa oraz neuro-
nawigacji; Prezentacja referatów by³a po³¹czona

z prezentacj¹ eksponatów
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6 kwietnia 2006 r. w auli Zamiejscowego Wydzia³u Me-
chanicznego w Suwa³kach odby³a siê prezentacja Po-
litechniki Bia³ostockiej w�ród uczniów suwalskich
szkó³ �rednich Zespo³u Szkó³  Nr 1, 2, 4 i 5. Spotkanie
zorganizowane przez Pion Prorektora ds. Promocji
i Wspó³pracy PB mia³o na celu zaprezentowanie oferty
edukacyjnej Politechniki, zapoznanie uczniów z kierun-
kami kszta³cenia na poszczególnych wydzia³ach Uczelni
oraz przedstawienie zasad rekrutacji. W prezentacji PB
udzia³ wziêli: mgr in¿. Krzysztof Po³ubiñski, kierownik
Radia �Akadera�, mgr Justyna Grodzka, Dzia³ Spraw Stu-
denckich i Dydaktyki, dr in¿. Jaros³aw Werdoni, Wydzia³
Elektryczny, dr in¿. Andrzej Butarewicz, Wydzia³ Budow-
nictwa i In¿ynierii �rodowiska, dr in¿. El¿bieta Skorup-
ska, Wydzia³ Mechaniczny, mgr in¿. arch. Justyna Zalew-
ska, Wydzia³ Architektury, mgr Andrzej Magruk, Wydzia³
Zarz¹dzania, mgr in¿. Marek Grze�, Wydzia³ Informatyki.

! �B/BRAUN AESCULAP � CHIFA Sp. z o.o.� � najwiêk-
szego w Polsce producenta nici chirurgicznych i instru-
mentarium chirurgicznego.

Warto przy tym wspomnieæ, ¿e podczas Seminarium
firmy o uznanej renomie miêdzynarodowej reprezento-
wali absolwenci specjalno�ci In¿ynieria Biomedyczna, któ-
rzy w przesz³o�ci byli aktywnymi cz³onkami Ko³a
�ORTHOS�.
W trakcie trwania Seminarium osi¹gniêto zak³adany
wcze�niej cel zdobycia i wymiany do�wiadczeñ przez
uczestników spotkania, tak tych m³odszych, jak i ju¿ bar-
dziej do�wiadczonych. Dla wszystkich by³o wiêc ono
�ród³em wiedzy, gdy¿ zaprezentowano nowe kierunki
badañ w in¿ynierii biomedycznej oraz trendy rozwoju
�wiatowej technologii w tej dziedzinie.

Jak ju¿ wcze�niej wspomniano, powsta³a w wyniku Se-
minarium publikacja pt.: �In¿ynieria biomedyczna � za-
gadnienia wybrane� ma szczególny charakter, gdy¿ sta-
nowi do�æ rzadk¹ w praktyce akademickiej prezentacjê
dorobku studentów, bêd¹cego wynikiem realizacji przez
nich prac przej�ciowych, dyplomowych, czy te¿ zadañ
podejmowanych przez Ko³o Naukowe �ORTHOS�. Pre-
zentowane w publikacji prace s¹ te¿ rezultatem wspó³-
pracy naukowej studentów i pracowników realizuj¹cych
proces dydaktyczny w ramach specjalno�ci In¿ynieria
Biomedyczna na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Bia³ostockiej. Jest to wyraz przyjêtej przez animatorów
specjalno�ci filozofii, by anga¿owaæ studentów we wszyst-
kie istotne poczynania naukowe, co z jednej strony jest
dodatkowym zdobywaniem przez nich cennego do�wiad-
czenia, za� z drugiej � stanowi istotne wzbogacenie pro-
cesu dydaktycznego. Za³o¿eniem przyjêtym przez orga-
nizatorów Seminarium i Opiekunów Ko³a Naukowego
�ORTHOS� jest to, ¿eby obok tradycyjnego przekazy-
wana wiedzy, wa¿ne by³o kszta³towanie u przysz³ych ab-
solwentów umiejêtno�ci samodzielnego rozwi¹zywania
problemów i wspó³dzia³ania w zespole. Taki cel realizo-
wany jest w ramach dzia³alno�ci ko³a, a tak¿e z pewno�ci¹
zasta³ osi¹gniêty podczas czerwcowego Seminarium.

dr in¿. Jaros³aw Sidun

Uczestnicy Seminarium na spotkaniu integracyjnym z pracownikami Katedry Materia³o-
znawstwa WM PB

Spotkanie z m³odzie¿¹ suwalskich szkó³ �rednich
Fot. K. Po³ubiñski

12 maja 2006 r. w Du¿ej Auli przy Wydziale Elektrycz-
nym PB odby³a siê, zorganizowana przez Pion Prorekto-
ra ds. Promocji i Wspó³pracy PB, kolejna prezentacja
Politechniki Bia³ostockiej uczniom I, IV, V, VI i XI
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Bia³ymstoku.

Dr in¿. Krzysztof Zaremba pokazuje uczniom dzia³anie urz¹dzeñ �wietlno-elektronicznych
Fot. J. Dawidziuk
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Radio �Akadera�

W okresie kwiecieñ-czerwiec 2006 r. dzia³alno�æ Radia
�Akadera� PB dotyczy³a patronowania oraz obs³ugi me-
dialnej wielu imprez kulturalnych, sportowych i nauko-
wych, organizowanych przez Politechnikê Bia³ostock¹, a
tak¿e inne organizacje. Kronika Radia �Akadera� PB
w miesi¹cach kwiecieñ-czerwiec 2006 r. przedstawia siê
nastêpuj¹co:

Kwiecieñ:
! patronat i obs³uga medialna V Podlaskiego Turnieju

w Programowaniu Zespo³owym, zorganizowanego
przez Wydzia³ Informatyki PB;

! patronat i obs³uga medialna projektu �SMART-up�
zorganizowanego przez NZS;

! patronat i obs³uga medialna IV Przegl¹du Filmów
Dokumentalnych pt.: �Miêdzy socjologi¹ a filmem do-
kumentalnym�, zorganizowanego przez Ko³o Socjo-
logów UwB;

! patronat medialny i obs³uga Centralnej Olimpiady
Wiedzy i Umiejêtno�ci, zorganizowanej przez
Zespó³ Szkó³ Budowlano-Geodezyjnych w Bia³ym-
stoku;

! patronat i obs³uga medialna Dni Wydzia³ów PB;
! wspó³organizacja imprezy pt.: �Belfer Roku Politech-

niki Bia³ostockiej� wspólnie z Samorz¹dem Studen-
tów PB.

Maj:
! patronat i obs³uga medialna IV Podlaskiego Festiwa-

lu Nauki i Sztuki;
! patronat medialny i obs³uga Miêdzynarodowej Kon-

ferencji pt. �Zarz¹dzanie i marketing w warunkach
spo³eczeñstwa informacyjnego�, zorganizowanej
przez Studenckie Forum Business Centre Club;

! patronat i obs³uga medialna imprezy pn. �Regaty
o puchar Rektorów�;

! patronat medialny i obs³uga imprezy pn. �Fabryka
wyobra�ni�, zorganizowanej przez Podlaskie Towa-
rzystwo Mi³o�ników Fantastyki;

! patronat i obs³uga medialna V edycji �Tygodnia Nauk
Humanistycznych�, zorganizowanego przez Parla-
ment Studentów UwB;

! patronat i obs³uga medialna imprezy pn. �Wampiria-
da 2006�;

! patronat i obs³uga medialna Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Studenckich Kó³ Naukowych pt. �Rola i miej-
sce Studenckich Kó³ Naukowych w rozwoju wspó³-
czesnej nauki�, zorganizowanej przez Wydzia³ Zarz¹-
dzania PB;

! patronat i obs³uga medialna Festiwalu Kina Amator-
skiego i Niezale¿nego �Kan 2006�, zorganizowane-
go przez ZSP;

! patronat medialny i obs³uga eliminacji do studenc-
kiego festiwalu �FAMA 2006�, zorganizowanych przez
ZSP.

Czerwiec:
! patronat i obs³uga medialna �Juwenaliów 2006�,

zw³aszcza za� organizacja koncertu pn. �Rock-kosz�
Radia �Akadera�;

! organizacja pilota¿owego przedsiêwziêcia pn. �Dzieñ
II LO na antenie Radia �Akadera� (uczniowie mówili
o swojej szkole w audycjach transmitowanych bez-
po�rednio z siedziby szko³y);

! wspó³organizacja, wraz z Miejsk¹ Komisj¹ Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych, akcji pn. �Bezpiecz-
ne wakacje�, zaplanowan¹ na okres od 20 czerwca
do 30 wrze�nia 2006 r.

Krzysztof Po³ubiñski

Liceali�ci poznali historiê Politechniki Bia³ostockiej i kie-
runki kszta³cenia na poszczególnych wydzia³ach. M³odzie¿
mia³a tak¿e mo¿liwo�æ wys³uchania wyk³adu pt. ��wia-
t³o i elektronika�, który poprowadzi³ dr in¿. Krzysztof
Zaremba z Wydzia³u Elektrycznego. Pokazano zjawiska
zwi¹zane z otrzymywaniem barw i obrazów ruchomych:
�wiat³o, têcza, mieszanie pigmentów i promieniowañ,
�wiat³o pulsuj¹ce, obrazy ruchome.

W prezentacji udzia³ wziêli równie¿ dziekani, prodzie-
kani i pracownicy poszczególnych wydzia³ów: dr in¿. arch.
Ma³gorzata Dolistowska � Prodziekan ds. Studenckich
i Dydaktyki Wydzia³u Architektury, dr in¿. arch. Bartosz
Czarnecki � Prodziekan ds. Nauki Wydzia³u Architeku-
ry, dr in¿. Dariusz Boruszko � Prodziekan ds. Studenc-
kich i Dydaktyki Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii �ro-
dowiska, dr in¿. Krzysztof Zaremba � Prodziekan ds. Stu-
denckich i Dydaktyki Wydzia³u Elektrycznego, mgr in¿.
Tomasz Grze� � Wydzia³ Informatyki, dr in¿. Leon De-
mianiuk � Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki Wy-
dzia³u Mechanicznego, dr in¿. Krzysztof Dziekoñski � Pro-
dziekan ds. Studenckich i Dydaktyki Wydzia³u Zarz¹dza-
nia, Kierownik Radia �Akadera� � mgr in¿. Krzysztof
Po³ubiñski, Kierownik Biura ds. Wspó³pracy, Promocji
i Rozwoju � mgr Micha³ Karpowicz, Asystentka Prorek-
tora ds. Promocji i Wspó³pracy � mgr Julia Dawidziuk.

Julia Dawidziuk

Indywidualne konsultacje uczniów z prodziekanami Wydzia³ów PB
Fot. J. Dawidziuk
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NAGRODY, WYRÓ¯NIENIA
Studenci Politechniki
w Finale Podlaskiej Edycji Konkursu
�Primus Inter Pares 2006�
Gala Fina³owa regionaklnej edycji konkursu �Primus
Inter Pares 2006� odby³a siê 18 maja 2006 r. w Auli
Magna Pa³acu Branickich w Bia³ymstoku. Krzysztof
Jurczuk i Pawe³ Pogorzelski � studenci V roku  Wy-
dzia³u Informatyki PB znale�li siê w pierwszej dzie-
si¹tce laureatów, czyli w grupie 10 najwybitniejszych
studentów Podlasia.

Finalist¹ �Primus Inter Pares 2006� zosta³ Wojciech Ko-
ciewski � student II i IV roku Wydzia³u Ekonomicznego
Uniwersytetu w Bia³ymstoku, który bêdzie reprezento-
wa³ nasz region w etapie ogólnopolskim konkursu.
Konkurs �Primus Inter Pares� jest skierowany do najle-
piej ucz¹cych siê i najaktywniejszych spo³ecznie studen-
tów wszystkich typów szkó³ wy¿szych w Polsce. Pomy-
s³odawc¹ i organizatorem konkursu jest Zrzeszenie Stu-
dentów Polskich. Historia i geneza konkursu �Primus
Inter Pares� siêga pocz¹tków ruchu studenckiego w Pol-
sce, czyli po³owy lat sze�ædziesi¹tych ubieg³ego stulecia,
kiedy to w �rodowisku akademickim zaistnia³a potrze-
ba nagradzania najwybitniejszych ¿aków.
Wa¿nym kryterium wyboru �najlepszego w�ród rów-
nych� by³a aktywno�æ spo³eczna studentów na uczel-
niach macierzystych oraz poza ich murami. Kandydat
musia³ posiadaæ wysok¹ �redni¹ ocen (min. 4,53 za ostat-
nie dwa semestry z jednego kierunku studiów). Musia³
pochwaliæ siê znajomo�ci¹ jêzyków obcych, dzia³alno-
�ci¹ na rzecz �rodowiska akademickiego, publikacjami
naukowymi, aktywnym udzia³em w konferencjach i se-
minariach naukowych, jak równie¿ poparciem w³adz
swojej uczelni (do konkursu musia³ zostaæ zg³oszony
przez organizacjê studenck¹ lub w³adze uczelni).
Konkurs ma wieloetapowy przebieg. W pierwszej czê-
�ci � regionalnej, powo³ywane s¹ uczelniane komisje
konkursowe. W ich sk³adzie zasiadaj¹ przedstawiciele
w³adz i samorz¹dów poszczególnych uczelni oraz re-
prezentanci Zrzeszenia Studentów Polskich. Kieruj¹c siê
wytycznymi regulaminu konkursu, komisje wybieraj¹ naj-
lepszych studentów na poszczególnych uczelniach. Na-
stêpnie, powo³ana zostaje komisja regionalna, której za-
daniem jest wy³onienie najlepszego studenta w regio-
nie. Bêdzie on potem reprezentowa³ region w czê�ci
ogólnopolskiej.
W dalszej czê�ci konkursu laureaci etapów regionalnych
bior¹ udzia³ w finale ogólnopolskim �Primus Inter Pa-
res�. Podczas zesz³orocznej uroczysto�ci podsumowu-
j¹cej konkurs, poza Prezydentem RP, obecni byli przed-
stawiciele ministerstw, rektorzy wy¿szych uczelni, przed-
stawiciele ogólnopolskich instytucji sponsorskich, repre-
zentanci �wiata nauki, polityki oraz dzia³acze organizacji
studenckich. Oprócz uczestników konkursu w gali wziê³o
udzia³ przesz³o 200 osób. Finali�ci otrzymali dyplomy,
statuetki, a zwyciêzca nagrodê g³ówn¹: samochód oso-
bowy. Ca³¹ galê relacjonowa³a Telewizja Publiczna.
Wiêcej informacji o konkursie: www.primus.zsp.org.pl.

�IMAGINE CUP 2006�
Studenci Informatyki
z Politechniki Bia³ostockiej
w finale presti¿owego
ogólnopolskiego konkursu technicznego
25 maja 2006 r. Senat Politechniki Bia³ostockiej przy-
zna³ nagrody 4 studentom naszej Uczelni za zajêcie
III miejsca w krajowym finale konkursu �Imagine Cup
2006�. Jest on bardzo presti¿owym i najwiêkszym miê-
dzynarodowym konkursem technicznym dla studen-
tów (fina³ w New Delhi, w Indiach, w sierpniu 2006 r.).

Studenci Wydzia³u Informatyki Politechniki Bia³ostockiej
odnie�li du¿y sukces w kategorii Projektowanie Opro-
gramowania. Zdobyli III miejsce, wyprzedzaj¹c zespo³y
takich uczelni jak: Politechnika Warszawska, Politechni-
ka Wroc³awska, Uniwersytet Warszawski czy AGH.
Pierwsze i drugie miejsce zajê³y dru¿yny z Politechniki
Poznañskiej. Studenci Politechniki Bia³ostockiej zapro-
jektowali aplikacjê pomagaj¹c¹ w kontrolowaniu garbie-
nia siê przy komputerze.
Nie garb siê!
W zespole PB byli studenci z Informatyki, ze specjalno-
�ci In¿ynieria Oprogramowania: Jakub Ja³brzykowski (ka-
pitan), Marek Antoniuk, Marcin Bartoszuk, Arkadiusz
Kondratiuk, którzy nazwali swoj¹ dru¿ynê �GarbWat-
chers�. Opiekunem zespo³u by³a dr Jolanta Koszelew
z Wydzia³u Informatyki PB. Zaprojektowana przez nich
aplikacja o nazwie �GarbWatcher� pomaga u¿ytkowni-
kowi zachowaæ prawid³ow¹ postawê podczas pracy przy
komputerze. Sprzê¿one z kamer¹ internetow¹ narzê-
dzie ostrzega u¿ytkownika za ka¿dym razem, gdy ten
zaczyna siê garbiæ, wysy³aj¹c d�wiêkowy komunikat: �Nie
garb siê!�. Tym, co spodoba³o siê Jury by³ argument, ¿e
aplikacja uniemo¿liwia³a korzystanie z programu Gadu-
Gadu, gdy u¿ytkownik garbi³ siê przed komputerem. Fina³
krajowego etapu konkursu �Imagine Cup 2006� w ka-
tegorii Projektowanie Oprogramowania odby³ siê w sie-
dzibie firmy Microsoft w Warszawie 21 kwietnia 2006 r.
Tegoroczna edycja zgromadzi³a rekordow¹ liczbê ok. 100
tysiêcy uczestników z ponad 170 pañstw �wiata; w tym
1084 studentów z Polski.
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Nagroda Komitetu Mechaniki PAN
za rok 2005 dla dr in¿. Jolanty Pauk
z Wydzia³u Mechanicznego

Pani dr in¿. Jolanta Pauk z Katedry Automatyki i Robo-
tyki Wydzia³u Mechanicznego PB zdoby³a nagrodê
I stopnia przyznan¹ przez Komitet Mechaniki Polskiej
Akademii Nauk za ca³okszta³t osi¹gniêæ naukowych. Jest
to bardzo presti¿owe wyró¿nienie w konkursie na Na-
grodê Komitetu za rok 2005. Dr in¿. Pauk bêdzie zapro-
szona na jesienne posiedzenie Komitetu Mechaniki, gdzie
wyg³osi referat na temat zagadnieñ, które stanowi¹ istotê
zainteresowañ badawczych laureatki. Pani Doktor ser-
decznie gratulujemy!

III miejsce dla studentki Informatyki PB
w Olimpiadzie Jêzyka Niemieckiego

Maria Sulewska, studentka V roku Wydzia³u Informa-
tyki PB, zajê³a III miejsce w I Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Jêzyka Niemieckiego dla Studentów Wy¿szych
Uczelni Technicznych w Gliwicach. W olimpiadzie wziê-
³o udzia³ 222. studentów z 18. uczelni, którzy musieli
wykazaæ siê umiejêtno�ciami jêzykowymi w zakresie
rozumienia ze s³uchu, rozumienia tekstu pisanego, zna-
jomo�ci¹ gramatyki oraz zagadnieñ kulturoznawczych
i s³ownictwa technicznego.
Opiekunem Marii Sulewskiej by³a mgr Wioletta Ome-
lianiuk, wyk³adowca jêzyka niemieckiego w Studium Prak-
tycznej Nauki Jêzyków Obcych PB.
Laureatce olimpiady oraz jej Opiekunce serdecznie gra-
tulujemy!

Nagrody Ministra Transportu i Budownictwa
dla prof. Piotra Radziszewskiego
i prof. Andrzeja £apko

Po�ród wielu nagród przyznawanych przez Ministra
Transportu i Budownictwa, na szczególn¹ uwagê zas³u-
guj¹ sukcesy naukowców z PB, a s¹ nimi:
! wyró¿nienie otrzymane za przystêpne i komplek-

sowe ujêcie ca³okszta³tu problematyki dotycz¹cej na-
wierzchni asfaltowych w publikacji pt.: �Nawierzch-
nie asfaltowe�, której jednym ze wspó³autorów, obok
prof. dr hab. in¿. Jerzego Pi³ata, jest prof. dr hab. in¿.
Piotr Radziszewski, Prorektor PB ds. Promocji
i Wspó³pracy PB. Wydawca publikacji to Wydawnic-
twa Komunikacji i £¹czno�ci Sp. z o.o. (Warszawa
2004);

Informatyka pomaga ¿yæ zdrowiej
Do ogólnopolskiego fina³u kategorii Projektowanie
Oprogramowania konkursu zakwalifikowa³o siê 10 ze-
spo³ów z ca³ego kraju. Zadaniem studentów by³o stwo-
rzenie oprogramowania, które pozwoli ludziom ¿yæ zdro-
wiej. Jednym z najwa¿niejszych kryteriów oceny prac
konkursowych by³a ich innowacyjno�æ i pozytywny
wp³yw na jako�æ ¿ycia spo³eczeñstwa.

W tym roku konkurs organizowano po raz czwarty.
W konkursie �Imagine Cup 2006� uczestnicy rywali-
zuj¹ ze sob¹ w 6. kategoriach: Projektowanie Oprogra-
mowania, Algorytm, Film krótkometra¿owy, Technolo-
gie informatyczne, �Projekt Hoshimi� oraz Projekt in-
terfejsu. Uczestnicy ka¿dej z tych kategorii wykorzystuj¹
technologiê do rozwi¹zania stawianego przez organiza-
torów problemu. W tym roku motywem przewodnim
konkursu jest �technologia, która pozwala ludziom ¿yæ
zdrowiej�.
Studenci z Politechniki Poznañskiej w dniach 8-10 maja
2006 r. reprezentowali Polskê w S³owenii podczas fina-
³ów Europy �rodkowo-Wschodniej, rywalizuj¹c z dzie-
wiêcioma innymi zespo³ami. �wiatowe fina³y �Imagine
Cup 2006� odbêd¹ siê w sierpniu w stolicy Indii, Delhi,
gdzie uczestnicy walczyæ bêd¹ o 25 tys. USD. W zesz³o-
rocznej edycji konkursu, w kategorii Visual Gaming (ak-
tualnie pod nazw¹ �Projekt Hoshimi�) studenci Politech-
niki Poznañskiej i Politechniki £ódzkiej zdeklasowali dru-
¿yny z ca³ego �wiata, zajmuj¹c na �wiatowych fina³ach w
Japonii odpowiednio pierwsze i trzecie miejsce. Wiêcej
informacji o konkursie: www.imaginecup.pl.

! nagroda za opracowanie podrêcznika przedstawia-
j¹cego wspó³czesny stan wiedzy w dziedzinie obli-
czania i projektowania konstrukcji ¿elbetowych,
pt.: �Podstawy projektowania i algorytmy obliczeñ
konstrukcji ¿elbetowych�, którego autorem jest nasz
profesor: prof. dr hab. in¿. Andrzej £apko,
we wspó³pracy z prof. dr. Bjarne Christian Jansenem.
Wydawc¹ podrêcznika jest Wydawnictwo �Arkady�
Sp. z o.o., (Warszawa 2005), a redaktorem nauko-
wym mgr in¿. Janusz Panas.

Bia³ostoccy laureaci �Imagine Cup 2006�
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XVI Krajowa Konferencja
Mechaniki Gruntów
i In¿ynierii Geotechnicznej
�Problemy geotechniczne posadowieñ
na gruntach s³abych�
oraz III Ogólnopolska Konferencja
M³odych Geotechników
21-23 czerwca 2006 r., Augustów

W dniach 21-23 czerwca 2006 r. w Augustowie odby³y
siê dwa niezwykle wa¿ne dla geotechników wydarzenia:
XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i In¿y-
nierii Geotechnicznej pt.: �Problemy Geotechniczne
posadowieñ na gruntach s³abych� oraz III Ogólnopol-
ska Konferencja M³odych Geotechników.
Organizatorami konferencji by³y takie instytucje, jak:
Polski Komitet Geotechniki,
Oddzia³ Bia³ostocki Polskiego Komitetu Geotechniki,
Sekcja Geotechniki Komitetu In¿ynierii L¹dowej i Wod-
nej Polskiej Akademii Nauk,
Katedra Geotechniki i Budownictwa Komunalnego Po-
litechniki Bia³ostockiej.
Komitet honorowy sprawowali:
Marek Naglewski, G³ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Mariusz-Orion Jêdrysek, G³ówny Geolog Kraju,
Andrzej M. Brandt, Przewodnicz¹cy Komitetu In¿ynierii L¹-
dowej i Wodnej PAN,
Zbigniew Grabowski, Prezes Polskiej Izby In¿ynierów Budow-
nictwa,
Joanicjusz Nazarko, Rektor Politechniki Bia³ostockiej,
Czes³aw Miedzia³owski, Dziekan Wydzia³u Budownictwa i In-
¿ynierii �rodowiska PB,

O konkursie�
W minionym, 2005 roku, odby³a siê ju¿ 40. edycja Kon-
kursu na prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyj-
ne i publikacje z takich dziedzin, jak: architektura,
budownictwo, urbanistyka, gospodarka przestrzen-
na, mieszkaniowa i komunalna oraz geodezja i kar-
tografia. Idea nagradzania osi¹gniêæ osób naukowo zwi¹-
zanych z budownictwem jest trwa³a, a nagrody s¹ uznawa-
ne za presti¿owe.
Historia Konkursu, który przyczyni³ siê do popularyzacji
polskiej my�li technicznej, siêga 1965 roku. Wtedy to zosta³y
ustanowione nagrody przez Ministra Budownictwa i Przemy-
s³u Materia³ów Budowlanych. Stanowi³y one wyraz uznania
dla absolwentów wy¿szych uczelni za podejmowanie przez
nich na gruncie nauki tematyki najbardziej aktualnej i u¿ytecz-
nej w budownictwie.
Z up³ywem lat poszerzano zakres tematyczny Konkursu,
dodaj¹c nowe kategorie, twórczo inspiruj¹c tym samym
wielu wspania³ych autorów. W ten sposób stworzono wiêk-
sze mo¿liwo�ci uhonorowania szerszego grona uczestni-
ków Konkursu.

KONFERENCJE

W latach 1975-2005 ogó³em zg³oszono 2700 wniosków,
spo�ród których nagrodzono 880 prac, wyró¿niono 530,
co stanowi 52% zg³oszeñ. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e Konkurs
jest drugim etapem eliminacji � pierwsza kwalifikacja prac
odbywa siê na wydzia³ach i w katedrach macierzystych
uczelni uczestników przystêpuj¹cych do Konkursu.
Nagrody i wyró¿nienia s¹ odzwierciedleniem stanu nauki,
edukacji i zaplecza naukowo-badawczego budownictwa.
Konkurs jest bowiem forum porównawczym dzia³alno�ci
dydaktycznej kilkudziesiêciu wydzia³ów w Polsce, zdolno-
�ci aplikacyjnej dla budownictwa, dysertacji prac doktor-
skich i habilitacyjnych, a tak¿e aktywno�ci autorów i wy-
dawców publikacji naukowych.
Aby dydaktyka mog³a osi¹gn¹æ wysoki poziom, musz¹
jej towarzyszyæ i jednocze�nie j¹ poprzedzaæ badania na-
ukowe, które równocze�nie umo¿liwiaj¹ m³odym pracow-
nikom zdobywanie wy¿szych stopni kariery naukowej.
A inwestowanie w edukacjê i badania naukowe jest klu-
czem do rozwoju krajowej gospodarki.

mgr Dorota Szuper-Jakubiuk
Pion Prorektora ds. Promocji i Wspó³pracy PB

* W artykule wykorzystano publikacjê Ministerstwa Transportu
i Budownictwa

Jan Dobrzyñski, Wojewoda Podlaski,
Leszek Cie�lik, Burmistrz miasta Augustowa.
W Komitecie Naukowym konferencji znale�li siê tak
znamienici naukowcy, jak:
prof. zw. dr hab. in¿. Eugeniusz Dembicki, przewodnicz¹cy
dr hab. in¿. Pawe³ Dobak
dr in¿. Wojciech Grodecki
prof. dr hab. in¿. Maciej Gryczmañski
prof. dr hab. in¿. Ryszard Izbicki
prof. dr hab. in¿. Zbigniew Lechowicz
prof. dr hab. in¿. Zygmunt Meyer
prof. dr hab. in¿. Zbigniew M³ynarek
prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Pisarczyk
dr hab. in¿. Leszek Rafalski
prof. dr hab. in¿. Krystyna Skar¿yñska
prof. dr hab. in¿. Alojzy Szymañski
dr hab. in¿. Zenon Szypcio
prof. zw. dr hab. in¿. Wojciech Wolski
prof. dr hab. in¿. Lech Wysokiñski
prof. dr hab. in¿. Bohdan Zadroga
Komitet organizacyjny, z ramienia PB, stanowili:
dr in¿. Maria Sulewska, przewodnicz¹ca
dr in¿. W³adys³aw Gardziejczyk, wiceprzewodnicz¹cy
dr in¿. Katarzyna Zabielska-Adamska, sekretarz
dr in¿. Tadeusz Chy¿y
dr in¿. Ma³gorzata Glinicka
mgr in¿. Wojciech Gosk
mgr Janina Wnorowska
mgr in¿. Katarzyna Do³¿yk
mgr in¿. Andrzej Leonczuk

Obrady konferencyjne odbywa³y siê w nastêpu-
j¹cych sesjach:
Sesja 1: Modelowanie i analiza zagadnieñ geotechnicznych
Sesja 2: Problemy praktyczne w geotechnice
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Sesja 3: Badania do�wiadczalne w geotechnice
oraz Sesja III Ogólnopolskiej Konferencji M³odych Geo-
techników.
Natomiast szczegó³owa tematyka konferencji obej-
mowa³a:
1. Modelowanie i analizê zagadnieñ geotechnicznych.
2. Badania do�wiadczalne w geotechnice.
3. Fundamentowanie budowli na gruntach s³abych.
4. Metody ulepszania pod³o¿a gruntowego.
5. Geotechniczne problemy budowy i eksploatacji dróg

i mostów.
6. Oryginalne rozwi¹zania praktyczne w geotechnice.
7. Geoin¿ynieria �rodowiska.
8. Geologia in¿ynierska.
9. Budownictwo podziemne.
Uczestnikami konferencji byli specjali�ci i naukowcy
ze wszystkich polskich uczelni technicznych, instytutów
badawczych, instytucji i urzêdów oraz firm zwi¹zanych
z geotechnik¹ i fundamen-
towaniem (ok. 180 osób).
Podczas konferencji prze-
widziano tak¿e prezenta-
cje znanych firm geotech-
nicznych w postaci sto-
isk wystawienniczych
oraz w formie sesji pro-
mocyjno-szkoleniowych.

dr in¿. Maria Sulewska

Konferencja naukowa
�Membrany i procesy membranowe
w ochronie �rodowiska�
8-10 czerwca 2006 r., Wis³a

W dniach 8-10 czerwca 2006 r. w Wi�le odby³a siê
VI Konferencja Naukowa pt.: �Membrany i procesy mem-
branowe w ochronie �rodowiska�, zorganizowana przez
Politechnikê �l¹sk¹, Wydzia³ In¿ynierii �rodowiska i Ener-
getyki, Instytut In¿ynierii Wody i �cieków oraz Sekcjê
Membranow¹ Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
W konferencji, z ramienia WBiI� PB, wziê³y udzia³:
dr Janina Piekutin z referatem pt.: �Od wody infiltracyj-
nej z podwy¿szon¹ zawarto�ci¹ zwi¹zków azotu do wody
pitnej� oraz  dr in¿. El¿bieta Grygorczuk-Petersons
z referatem pt.: �Zastosowanie odwróconej osmozy
do preparowania wody w przemy�le spirytusowym�.
Przedmiotem konferencji uczyniono nastêpuj¹ce zagad-
nienia:
! odsalanie wód i �cieków z wykorzystaniem technik

membranowych,
! wykorzystanie membran w technologii oczyszczania

�cieków i uzdatniania wód,
! membranowa separacja gazów, perwaporacja, desty-

lacja membranowa,

! reaktory membranowe,
! modelowanie procesów membranowych i inne za-

gadnienia in¿ynieryjne,
! wytwarzanie i charakteryzowanie membran pod k¹-

tem ich zastosowania w ochronie �rodowiska,
! wykorzystanie membran w biotechnologii,
! membrany w monitoringu �rodowiska.

dr Janina Piekutin

Miêdzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna
�Budownictwo Sakralne
i Monumentalne�2006�
18-19 maja 2006 r., Bia³ystok

Szósta ju¿ z kolei Miêdzynarodowa Konferencja Nauko-
wo-Techniczna pt.: �Budownictwo Sakralne i Monumen-
talne�2006� odby³a siê na Wydziale Budownictwa i In¿y-
nierii �rodowiska Politechniki Bia³ostockiej w dn. 18-19
maja 2006 r. Organizatorami konferencji byli: Politech-
nika Bia³ostocka, Komitet Architektury i Urbanistyki PAN,
ZO PZITB w Bia³ymstoku, ZO SARP w Bia³ymstoku oraz
Podlaska Okrêgowa Izba In¿ynierów Budownictwa.

W tym roku konferencja by³a organizowana w ramach
obchodów 55-lecia Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii
�rodowiska oraz 30-lecia Wydzia³u Architektury Poli-
techniki Bia³ostockiej.
Wiod¹ca problematyka tegorocznej Konferencji oscy-
lowa³a wokó³ tematu g³ównej sesji: �Historia a wspó³-
czesno�æ. Problemy konserwacji, adaptacji i rozbudowy
zabytków architektury sakralnej�. Pozosta³e dwie sesje
dotyczy³y: �Aspektów kulturowo-historycznych i pro-
jektowych realizacji budowli sakralnych i monumental-
nych� oraz �Problemów realizacji i eksploatacji budowli
sakralnych i monumentalnych�. Komitet Naukowy,
pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. in¿. arch. Konra-
da Kucza-Kuczyñskiego, do wyg³oszenia lub dyskusji za-
kwalifikowa³ 48 referatów. Uczestnikami konferencji byli
naukowcy, projektanci i u¿ytkownicy obiektów sakral-
nych z Litwy, Bia³orusi, Rosji, Ukrainy i Polski.
Za g³ówne wnioski wyp³ywaj¹ce z VI Miêdzynarodowej
Konferencji Naukowo-Technicznej pt.: �Budownictwo

Obrady konferencyjne w Auli im. prof. T. Be³dowskiego
Fot. K. Cichocka

Podziêkowanie Polskiego Komitetu
Geotechniki za przygotowanie
Konferencji
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Miêdzynarodowy Kongres �ECWATECH�
29 maja - 2 czerwaca 2006 r., Moskwa

W dniach od 29 maja do 2 czerwca 2006 r. sze�ciu pra-
cowników WBiI� PB bra³o udzia³ w Miêdzynarodowym
Kongresie �ECWATECH�, targach wodno-kanalizacyj-
nych i Konferencji IWA w Moskwie. Byli to: prof. Anatol
Hurynowicz,dr in¿. Wies³aw Matwiejczuk, dr in¿. Andrzej
Butarewicz, dr in¿. Dariusz Boruszko, dr in¿. Wojciech
D¹browski, dr in¿. Lech Magrel.

Kongres w Orlando w USA

Pracownik Katedry Mechaniki Konstrukcji z Wydzia³u
Budownictwa i In¿ynierii �rodowiska PB � dr in¿. Irena
Sielamowicz w dniach 23-27 kwietnia 2006 r. bra³a udzia³
w kongresie w Orlando na Florydzie, gdzie we wspó³-
autorstwie przedstawi³a poni¿sze wyst¹pienia:
- I. Sielamowicz, R. Balevièius, R. Kaèianauskas, Z. Mróz:

Numerical modeling of filling and discharge processes in

Konferencja po�wiêcona
Rozwojowi Regionalnemu
Polski Pó³nocno-Wschodniej

Pracownicy Katedry Technologii Wody, �cieków i Osa-
dów WO� PB uczestniczyli w III Regionalnej Konferen-
cji organizowanej przez WSAP nt.: �Czynniki rozwoju
regionalnego Polski Pó³nocno-Wschodniej�, która od-
by³a siê 28 kwietnia 2006 r. Uczestnikami tej konferencji
z PB byli: dr in¿. Katarzyna Ignatowicz z artyku³em: Infra-
struktura komunalna w Bia³ymstoku � sektor zaopatrzenia
w wodê, dr in¿. Anna Siemieniuk oraz dr n. tech. Joanna
Szczykowska: Ochrona wód w aspekcie sanitarnej infrastruk-
tury technicznej województwa podlaskiego.

Ogó³em podczas kongresu pracownicy PB wyg³osili
i opublikowali 9 referatów w jêzyku rosyjskim i angiel-
skim. Warto przy tym dodaæ, i¿ byli oni najsilniej repre-
zentowanym o�rodkiem naukowym spo�ród wszystkich
krajów, poza Rosj¹. Z Polski w kongresie uczestniczy³a
jeszcze tylko jedna osoba z Politechniki Czêstochow-
skiej. Wiêcej informacji na ten temat mo¿na znale�æ
na stronie: www.ecwatech.com.

dr Dariusz Boruszko

Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy
�Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy?�

W dniach 19-21 czerwca 2006 r. w Politechnice £ódz-
kiej odby³a siê Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy
z udzia³em go�ci zagranicznych, w której uczestniczy³a
mgr Barbara Kubiak, Dyrektor Biblioteki G³ównej PB.
Podczas konferencji pt.: �Biblioteki XXI wieku. Czy prze-
trwamy?� próbowano odpowiedzieæ na nastêpuj¹ce py-
tania: Czy i jakie biblioteki bêd¹ jeszcze potrzebne
za 10-20 lat?, Kto i w jakim celu bêdzie chcia³ korzystaæ
z bibliotek w przysz³o�ci?, Co zrobiæ, ¿eby by³o zapo-
trzebowanie na us³ugi bibliotek i bibliotekarzy? Uczest-

Sakralne i Monumentalne�2006� uznano, i¿:
1) nastêpn¹ konferencjê w pierwszej kolejno�ci nale¿y

po�wiêciæ problemowi konwersji obiektów religijnych
w Polsce i w Europie;

2) nale¿y wzmóc nauczanie architektury sakralnej
na Wydzia³ach Architektury w Polsce;

3) nale¿y bardziej zainteresowaæ u¿ytkowników obiek-
tów sakralnych (ksiê¿y, proboszczów) sprawami re-
alizacji i eksploatacji tych budowli;

4) w miarê mo¿liwo�ci nale¿y przedstawiæ budowê lub
adaptacjê istniej¹cych obiektów sakralnych na �wi¹-
tynie o charakterze ekumenicznym.

Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego
prof. zw. dr hab. in¿. Micha³ Bo³tryk

hoppers of different shapes. 5th World Congress on
Particle Technology, Orlando, April 23-27, 2006.

- I. Sielamowicz, T. A. Kowalewski: Digital particle image
velocimetry in measurements of eccentric flows in a model
of silo. 5th World Congress on Particle Technology,
Orlando, April 23-27, 2006.

Konferencja w Hammamet w Tunezji
W dniach 3-5 maja 2006 r. dr in¿. I. Sielamowicz wziê³a
udzia³ w konferencji w Hammamet w Tunezji, gdzie we
wspó³udziale z T.A. Kowalewskim przedstawi³a referat
pt.: Experimental investigations of central and eccentric gra-
nular material flows registered by DPIV technique. Opubli-
kowany zosta³ on w: �Advances in Geomaterials and
Structures: 1st Euromediterranean Symposium�, Ham-
mamet, May 3-5, 2006.

W biuletynie firmy �DuPont� � Support Program for
Universities zamieszczony
jest wywiad z pani¹ dr in¿.
I. Sielamowicz dotycz¹cy
poruszanej przez ni¹
tematyki badawczej.
Warto wspomnieæ, i¿ Pani
dr in¿. I. Sielamowicz jest
jednym z g³ównych wnio-
skodawców o grant rozwo-
jowy na wdro¿enie do
przemys³u (przygotowywa-
ny w miesi¹cu czerwcu).

mgr Krzysztof Czech
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�Nauka dla Polski�
16 maja 2006 r. Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki �
prof. Bazyli Krupicz, Kierownik Biura ds. Wspó³pracy,
Promocji i Rozwoju � mgr Micha³ Karpowicz oraz
dr in¿. Aleksy Patejuk z Wydzia³u Mechanicznego wziêli
udzia³ w Sesji pt. �Nauka dla Polski�. Sesja objêta
by³a honorowym patronatem Marsza³ka Sejmu RP Mar-
ka Jurka i odby³a siê w Warszawie w Sali Kolumnowej
Sejmu. Tematem I Sesji by³a �Rola nauki w rozwoju spo-
³ecznym i gospodarczym Polski�, a wyst¹pienia swoje
przedstawili w niej: Marek Jurek, Marsza³ek Sejmu RP,
prof. Micha³ Seweryñski, Minister Edukacji i Nauki,
prof. Andrzej B. Ligocki, Prezes PAN. Uczestnicy spotka-
nia mieli mo¿liwo�æ obejrzenia wystawy, na której zo-
sta³y zaprezentowane modele i plansze obrazuj¹ce osi¹-
gniêcia polskich naukowców. Nastêpnie wyst¹pili:
prof. Krzysztof J. Kurzyd³owski, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji i Nauki, prof. Tadeusz Luty, Prze-
wodnicz¹cy KRASP, prof. Zbigniew �mieszek, Przewod-
nicz¹cy Rady G³ównej JBR. Niezwykle ciekaw¹ okaza³a
siê Sesja pt.: �Polska Pó³nocno-Wschodnia � Zielone
Serce Europy�, podczas której dyskutowano o szansach
rozwoju województw �ciany wschodniej dziêki dotacjom
z unijnych funduszy strukturalnych.

SZKOLENIA, SPOTKANIA

Konsultacje spo³eczne
22 maja 2006 r. Daniel Puch z Zespo³u Programów Miê-
dzynarodowych Biura Promocji PB wzi¹³ udzia³ w kon-
sultacjach spo³ecznych rz¹dowego projektu Na-
rodowej Strategii Spójno�ci na lata 2007-2013
oraz projektu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Konfe-
rencja zosta³a zorganizowana przez Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego w porozumieniu z Podlaskim Urzê-
dem Wojewódzkim oraz Urzêdem Marsza³kowskim
Województwa Podlaskiego.

�Rozwój Polski Wschodniej�
13 czerwca 2006 r. równocze�nie w Bia³ymstoku
i w Lublinie, odby³a siê debata � telekonferencja nt.:
�Rozwój Polski Wschodniej. Jak wykorzystaæ do-
tychczasowe do�wiadczenia absorpcji �rodków
unijnych?�. Wziêli w niej udzia³ marsza³kowie, woje-
wodowie, dyrektorzy departamentów rozwoju woje-
wództw po³o¿onych na pó³nocy i wschodzie naszego
kraju. G³os zabra³ tak¿e (w trybie telekonferencji) pre-
mier Kazimierz Marcinkiewicz. W Bia³ymstoku debata
odby³a siê w sali konferencyjnej Wy¿szej Szko³y Finan-
sów i Zarz¹dzania.

Innowacje w województwie podlaskim
20 czerwca 2006 r. w siedzibie Wy¿szej Szko³y Ekono-
micznej w Bia³ymstoku odby³a siê konferencja nauko-
wa nt.: �Aktywno�æ innowacyjna w województwie
podlaskim � stan i perspektywy�, organizowana
w ramach projektu �Podlaskie Centrum Innowacji� przy
wspó³pracy z Uniwersytetem w Bia³ymstoku oraz firm¹
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. Celem konfe-
rencji by³o przedstawienie informacji dotycz¹cych efek-
tów wdra¿ania Regionalnej Strategii Innowacji Woje-
wództwa Podlaskiego, w oparciu o dane uzyskane
z przedsiêbiorstw, instytucji naukowo-badawczych
i instytucji otoczenia biznesu.

nicy, podczas o�miu sesji konferencyjnych, zastanawiali
siê miêdzy innymi nad tym, jakie cechy powinien posia-
daæ bibliotekarz dzi� i w przysz³o�ci, jaki wp³yw na bi-
bliotekê maj¹ przemiany polityczne, kulturowe i spo-
³eczne, a tak¿e nowe technologie i �ród³a informacji
(Internet). Referat otwieraj¹cy konferencjê wyg³osi³ red.
Edwin Bendyk z tygodnika Polityka. Obrady mo¿na by³o
obejrzeæ w Internecie dziêki transmisji LODMAN. Wiê-
cej informacji, a tak¿e wybrane referaty, mo¿na znale�æ
na stronie: http://bg.p.lodz.pl/konferencja2006/index.html

Agnieszka Halicka

Seminarium szkoleniowe
kadry in¿ynieryjno-technicznej

19 maja 2006 r. w Bia³ymstoku odby³o siê Seminarium
szkoleniowe kadry in¿ynieryjno-technicznej pn. �Kom-

Europejski Fundusz Spo³eczny
dla szkó³ wy¿szych
11 maja 2006 r. pracownik Biura Karier, Mariusz Lenar-
towicz wzi¹³ udzia³ w spotkaniu zorganizowanemu
na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie,
po�wiêconemu przygotowaniu wspólnego projektu
wdro¿enia informatycznego instrumentu u³atwiaj¹cego
wchodzenie na rynek pracy studentom i absolwentom
szkó³ wy¿szych. �rodki na sfinansowanie tego przedsiê-
wziêcia pochodzi³yby z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach programu operacyjnego �Roz-
wój Zasobów Ludzkich�.

pleksowa ochrona odgromowa i przepiêciowa
instalacji zasilania elektroenergetycznego do 1 kV
� podstawy projektowania w �wietle aktualnych
norm i przepisów�. By³o to ju¿ IV seminarium tego
typu, które corocznie organizuje: Stowarzyszenie Elek-
tryków Polskich � Oddzia³ Bia³ostocki, Politechnika Bia-
³ostocka � Wydzia³ Elektryczny, Katedra Elektroenerge-
tyki oraz Zak³ad Energetyczny Bia³ystok S.A.
Seminarium otworzy³ Dziekan Wydzia³u Elektrycznego
Politechniki Bia³ostockiej � dr hab. in¿. Miros³aw �wiercz,
prof. PB. Nastêpnie uczestnicy przys³uchiwali siê wyk³a-
dom prowadzonym przez dr. hab. in¿. Andrzeja Sowê
prof. PB oraz dr. in¿. Miros³awa Zielenkiewicza, dyrekto-
ra RST w Bia³ymstoku. Uczestnicy seminarium otrzy-
mali obszerne materia³y, przygotowane przez wyk³adow-
ców z prezentowanej przez nich dziedziny.
Tematyka spotkania obejmowa³a nastêpuj¹ce zagadnienia:
! rola projektanta w procesie zwiêkszania odporno�ci
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Innowacje informatyczne
w zarz¹dzaniu procesami firmy
� warsztaty zorganizowane przez CITT

24 maja 2006 r. na Wydziale Zarz¹dzania PB odby³y siê
warsztaty, pt. �Innowacje informatyczne w zarz¹dzaniu
procesami firmy�. Spotkanie zosta³o zorganizowane
przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT)
oraz �BOC Information Technologies Consulting�
Sp. z o.o. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele
przedsiêbiorstw z sektora produkcyjnego i us³ugowego,
którzy z ¿ywym zainteresowaniem uczestniczyli w po-
dzielonych na dwa bloki warsztatach.

odgromowej i przepiê-
ciowej wspó³czesnych
instalacji elektrycznych;

! ochrona odgromowa
i przepiêciowa � obo-
wi¹zek czy dowolno�æ
w �wietle przepisów
prawa;

! ochrona odgromowa
obiektów budowlanych
w �wietle wymagañ sta-
wianych przez normy;

! podzia³ pr¹du pioruno-
wego w du¿ym obiekcie;

! wyrównywanie poten-
cja³ów wewn¹trz obiek-

Patronat medialny nad Seminarium objê³o Radio �Aka-
dera�, które na swojej antenie przedstawi³o obszern¹
relacjê z tego wydarzenia.
Nale¿y w tym miejscu podkre�liæ, i¿ organizatorzy Se-
minarium spotkali siê z wieloma pozytywnymi opiniami
ze strony uczestników na jego temat, a tak szerokie za-
interesowanie owym wydarzeniem utwierdza organiza-
torów w przekonaniu, ¿e istnieje du¿a potrzeba spo-
tkañ �rodowiskowych z dziedziny elektroenergetyki.
By³oby wiêc dobr¹ tradycj¹, aby to cykliczne semina-
rium na sta³e zago�ci³o w kalendarzu przedsiêwziêæ or-
ganizacyjnych Politechniki Bia³ostockiej, Bia³ostockiego
Oddzia³u SEP i Zak³adu Energetycznego Bia³ystok S.A.
W tym miejscu organizatorzy Seminarium pragn¹ po-
dziêkowaæ firmom go sponsoruj¹cym, a by³y to:
! �Amator� Toruñ S.A.;
! PUH �EL-BEST� Grzegorz Buchowiecki, Suwa³ki;
! �El-Centrum� S.A. (obecnie �Elektroskandia�);
! PHU �Kurpiowski�, £om¿a;
! Przedsiêbiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych

�ELTOR� Bia³ystok Sp. z o.o.;
! Zak³ad Wykonawstwa Sieci Elektrycznych (ZWSE)

Bia³ystok;
! �Energobud 1� Witold Dawidowski, Szepietowo.

dr hab. in¿. Ryszard Skliñski

Seminarium otworzy³ Dziekan Wydzia³u
Elektrycznego Politechniki Bia³ostockiej
dr hab. in¿. Miros³aw �wiercz, prof. PB

Fot. S. Tomaszewski

tów budowlanych;
! uk³adanie przewodów wewn¹trz obiektu budowla-

nego i miêdzy obiektami;
! normalizacja w zakresie ochrony przepiêciowej �

zarys ogólny;
! ochrona przepiêciowa w warunkach technicznych

obiektów i instalacji ró¿nego przeznaczenia;
! klasyczny uk³ad kaskady ochronnej;
! zasady doboru, lokalizacji i monta¿u ograniczników

przepiêæ;
! przyk³ady ochrony przepiêciowej obiektów budow-

lanych;
! ochrona przepiêciowa linii elektroenergetycznych

niskiego napiêcia.

Seminarium, jak co roku, cieszy³o siê bardzo du¿ym za-
interesowaniem po�ród techników i in¿ynierów pro-
jektantów, eksploatatorów, w�ród osób z nadzoru tech-
nicznego oraz elektroinstalatorów i pracowników s³u¿b
energetycznych. W tym roku liczba uczestników � 286
osób � by³a najwiêksz¹ z dotychczasowych, co spowo-
dowa³o, ¿e tak znaczna grupa s³uchaczy stanowi³a du¿e
wyzwanie organizacyjne dla Komisji Szkoleniowej SEP
(w sk³adzie: E. Zalech, R. Skiliñski, S. Laskowski, D. Szki-
³¹d�, £. Zaniewski), która zajê³a siê bezpo�redni¹ organi-
zacj¹ spotkania, maj¹c ju¿ do�wiadczenia z lat poprzed-
nich. Nowoczesna Aula Wydzia³u Elektrycznego Politech-
niki Bia³ostockiej z nawi¹zk¹ (320 miejsc) sprosta³a jed-
nak wymaganiom technicznym nowoczesnej prezenta-
cji przy tak szerokim forum s³uchaczy.

Uczestnicy seminarium Fot. S. Tomaszewski

Dr in¿. A. Jurczuk podczas wystapienia

W pierwszej czê�ci � wyk³adowej, uczestnikom warsz-
tatów przedstawiono mo¿liwo�ci, jakie w zarz¹dzaniu
procesami firmy daj¹ narzêdzia informatyczne. Druga
czê�æ warsztatów mia³a formê zajêæ praktycznych, pod-
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czas których uczestnicy mieli okazjê w sposób samo-
dzielny zmierzyæ siê z modelowaniem, analiz¹ oraz sy-
mulacj¹ przyk³adowych procesów biznesowych.
Centrum Innowacji i Transferu Technologii planuje zor-
ganizowanie pe³nego cyklu szkoleñ o podobnym cha-
rakterze, ukazuj¹cych szereg innowacyjnych rozwi¹zañ
oferowanych przez PB, których wdro¿enie wyra�nie
wzmacnia potencja³ firm i przyczynia siê do wzrostu ich
konkurencyjno�ci na rynku.

mgr Grzegorz Sienkiewicz

Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT)
jest ogólnouczelnian¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Politechniki Bia³o-
stockiej. Ma charakter centrum uczelniano-przemys³owego, pro-
wadz¹cego dzia³alno�æ us³ugow¹, badawcz¹, doradcz¹, szkoleniow¹,
promocyjn¹ i organizacyjn¹, w zakresie transferu technologii
i przedsiêbiorczo�ci.
W ramach CITT dzia³a Punkt Kontaktowy Programów Unii Eu-
ropejskiej, powo³any w 2003 r., na podstawie decyzji Krajowego
Punktu Kontaktowego. Celem dzia³ania Punktu Kontaktowego
jest wspieranie uczestnictwa ró¿norodnych podmiotów w Pro-
gramach Ramowych Unii Europejskiej.
Centrum Innowacji i Transferu Technologii podejmuje dzia³ania
polegaj¹ce na nawi¹zywaniu wspó³pracy z organami samorz¹du
i przedsiêbiorcami na rzecz podnoszenia konkurencyjno�ci re-
gionu podlaskiego w dziedzinie przedsiêbiorczo�ci, badañ i roz-
woju technologicznego.

Sk³ad osobowy CITT:
Dr in¿. Arkadiusz Jurczuk � Dyrektor CITT

Mgr Grzegorz Sienkiewicz � Specjalista

Kontakt:
ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin

Tel.: 085 746 98 91
Fax: 085 746 98 92

e-mail: citt@pb.edu.pl
www.citt.pb.edu.pl

Wyjazd na Uniwersytet w L�Aquili
we W³oszech

W dniach 21-25 maja 2006 r. przebywali�my we W³o-
szech, w L�Aquili na tamtejszym uniwersytecie. Wyjazd
odby³ siê w ramach realizacji kontraktu Erasmus-Sokra-
tes. W trakcie wizyty wziêli�my udzia³ w miêdzynaro-
dowych warsztatach �Soul Places�. Uczestnikami
warsztatów, oprócz studentów w³oskich, byli równie¿
studenci z wydzia³ów architektury z Shiabura Universi-
ty w Tokio (10 studentów pod kierunkiem prof. Hiroshi
Ouchi) i Pontificia Universidad Catolica Mater et Magi-
stra z Republiki Dominikany (10 studentów pod kie-
runkiem prof. Rosemary Franquiz).
Dlaczego tam pojechali�my?
Celem spotkania by³o opracowanie projektu rekon-
strukcji i rewaloryzacji klasztoru benedyktynów
Santa Maria a Graiano w pobli¿u S. Pio di Fontec-
chio. Warsztaty zorganizowane zosta³y przez Comunita
Montana Serentina, a sfinansowane przez UNESCO.
Warto przy tym zaznaczyæ, i¿ ten sposób pozyskiwania
funduszy na dzia³alno�æ dydaktyczn¹, jak¹ s¹ warsztaty
studenckie, zas³uguje na przeanalizowanie pod k¹tem

mo¿liwo�ci uzyskania przez gminy funduszy Unii Euro-
pejskiej na odnowê zabytków równie¿ w Polsce. G³ów-
nym organizatorem warsztatów, ich �spiritus movens�,
by³ prof. Romolo Continenza, który równocze�nie
zorganizowa³ nasz¹ wizytê w L�Aquili.
Co nieco o L�Aquili
L�Aquila le¿y niedaleko Rzymu, w sercu Abruzji, w�ród
gór, na wysoko�ci 721 m n.p.m. u podnó¿a Gran Sasso.
Dwie pierwsze informacje s¹ niezmiernie wa¿ne dla stu-
dentów, którzy zechc¹ tam wyjechaæ w ramach progra-
mu Erasmus-Sokrates. Stosunkowo niewielka odleg³o�æ
� 1,5 godziny autobusem � pozwala na poznawanie Rzy-
mu w wolnych chwilach (niestety, nie bêdzie ich zbyt
wiele). Abruzja z kolei, chocia¿ ma³a, mo¿e poszczyciæ
siê wieloma zabytkami: jest tam ok. 700 zamków,
a o ko�cio³ach i klasztorach nie wspomnimy. Z kolei in-
formacja trzecia jest wa¿na dla mi³o�ników historii. Gran
Sasso (góra wysoko�ci 2912 m n.p.m.) to miejsce uwiê-
zienia Mussoliniego przez wojska alianckie i spektaku-
larnego rajdu Otto Skorzennego, zakoñczonego uwol-
nieniem przywódcy.
L�Aquila powsta³a w po³owie XIII w., gdy 70. mieszkañ-
ców okolicznych zamków i wsi postanowi³o za³o¿yæ
miasto. Od pocz¹tku swego istnienia L�Aquila by³a wa¿-
nym o�rodkiem handlowym i uniwersyteckim. Ju¿ 11
pa�dziernika 1458 r. i ponownie 9 maja 1464 r. miasto
L�Aquila prosi³o króla Ferdynanda Aragoñskiego o po-
wo³anie Studium, takiego jak w Bolonii, Sienie i Perugii.
Szko³a rozwija³a siê nieustannie i 30 wrze�nia 1986 r.
utworzono w niej Dipartimento di Architettura e Urba-
nistica. Obecnie L�Aquila liczy 70 tys. sta³ych mieszkañ-
ców i 20 tys. studentów.
W L�Aquili udzielali�my siê te¿ dydaktycznie
W³a�nie w szkole architektury wyg³osili�my dwa wy-
k³ady. W pierwszym pt.: �Bialystok Technical University
� a �crossroad� between the West and the East� przed-
stawili�my nasze miasto, Uczelniê i Wydzia³ Architektu-
ry. Drugi � �Architectural Composition in Digital Spa-
ce� by³ po�wiêcony mo¿liwo�ci zastosowania kompute-
rowych programów do modelowania przestrzennego
w nauczaniu kompozycji architektonicznej. Po wyk³adzie
odby³y siê warsztaty � �Passing through abstract urban
space�, w których studenci podjêli próbê intuicyjnego
modelowania form przestrzennych, a nastêpnie przygo-
towania animacji przej�cia w�ród tych form. Zarówno
wyk³ady, jak i zajêcia praktyczne cieszy³y siê wielkim za-
interesowaniem, co, mamy nadziejê, w przysz³o�ci za-
owocuje przyjazdem studentów z L�Aquili na nasz Wy-
dzia³ Architektury.
Koñcz¹c relacjê nale¿y podkre�liæ doskona³¹ organiza-
cjê naszej wizyty. Zaprezentowano nam ca³y Wydzia³
In¿ynierii, odbyli�my rozmowê z koordynatorem pro-
gramu Erasmus-Sokrates prof. Ann¹ Godzi, a tak¿e
z dyrektorem ds. transferu technologii S.E. Truemanem.
Go�cinno�æ W³ochów jest ogólnie znana, ale to, czego
do�wiadczyli�my, znacznie wychodzi poza standardy.

dr in¿. arch. Katarzyna Asanowicz,
dr in¿. arch.  Aleksander Asanowicz
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W ostatnich miesi¹cach mury Politechniki Bia³ostockiej
zaszczyci³y sw¹ obecno�ci¹ wizyty go�ci:

z Estonii:
Prof. U. Kotta, mgr T. Mulari z Instytutu Cybernetyki przy
Politechnice w Tallinie. Przyjazd go�ci odby³ siê w ra-
mach umowy miêdzynarodowej miêdzy Polsk¹ Akade-
mi¹ Nauk a Estoñsk¹ Akademi¹ Nauk i mia³ miejsce
4-10 maja 2006 r. Opiekunami delegacji z Estonii,
z ramienia PB byli prof. Zbigniew Bartosiewicz, dr Ewa
Paw³uszewicz;

z Bia³orusi:
Prof. W.P. £ysow, Pani mgr T. Kriwickaja z Bia³oruskiego
Pañstwowego Uniwersytetu Technicznego w Miñsku,
w ramach umowy o wspó³pracy naukowej miêdzy PB
a Bia³oruskim Pañstwowym Uniwersytetem Technicz-
nym. Celem wizyty by³o wyg³oszenie referatu na konfe-
rencji naukowej pt.: �Budownictwo Monumentalne i Sa-
kralne�, w dn. 17-19 maja 2006 r. Opiekunem go�ci
z Brze�cia ze strony PB by³ prof. Zygmunt Or³owski;

z Bia³orusi:
Doc. L. Pojta, doc. N.P. Ja³owaja, doc. B. ¯itenjow, A. An-
goluk, z Brzeskiego Pañstwowego Uniwersytetu Tech-
nicznego. Przyjazd go�ci z Brze�cia odby³ siê w ramach
umowy o wspó³pracy miêdzy PB a Brzeskim Uniwersy-
tetem i mia³ na celu udzia³ i wyg³oszenie wyk³adów
na specjalnym Seminarium Instytutowym dla pracowni-
ków i studentów Instytutu Ochrony �rodowiska
w dniach 24-26 maja 2006 r.  Opiekunem go�ci z Brze-
�cia, ze strony PB by³ prof. Jerzy Bry³ka;

z Danii:
Prof. B.Ch. Jensen z Uniwersytetu w Odense. Wizyta
odby³a siê w ramach umowy o wspó³pracy miêdzy PB
a tym¿e uniwersytetem i mia³a miejsce w dn. 22-24 maja
2006 r. Opiekunem prof. Jansena by³ � prof. Andrzej
£apko;

z Francji:
Dr J. Bezy-Wendling z Uniwersytetu I w Rennes. Wizyta
go�cia z Francji by³a mo¿liwa dziêki umowie
o wspó³pracy naukowej miêdzy PB a Uniwersytetem I
w Rennes i dotyczy³a omówienia kwestii zwi¹zanych
z nowym grantem w ramach programu �Polonium�.
Dr J. Bezy-Wendling go�cili�my w PB w dniach 6-10
czerwca 2006 r., a jej opiekunami ze strony PB byli
prof. Leon Bobrowski i dr in¿. Marek Krêtowski;

18-23 czerwca 2006 r., pracownik WBiI� PB dr in¿. Mi-
cha³ Gaszeñ, w czasie pobytu na Universidad de Beira
Interior (UBI) w miejscowo�ci Covihla w Portugalii, wy-
g³osi³ wyk³ad pt. �Eksperimental tests over elements of
light wood-framed buildings�.

z Bia³orusi:
J. Gafo z Bia³oruskiego Pañstwowego Naukowo-Produk-
cyjnego Koncernu Metalurgii Proszków Bia³oruskiej Aka-
demii Nauk w Miñsku. Wizyta ta dotyczy³a omówienia
wyników badañ zwi¹zanych z projektem badawczym
KBN G/WM/2/04 pt.: �Projekt materia³owo-konstruk-
cyjny wêz³a kinematycznego endoprotezy stawu biodro-
wego z porowat¹ panewk¹�, realizowanym w Katedrze
Materia³oznawstwa Wydzia³u Mechanicznego PB. Opie-
kunem go�cia z Bia³orusi z ramienia PB by³a dr in¿. Ma³-
gorzata Gr¹dzka-Dahlke;

z Bia³orusi:
Prof. J.A. Rowba, Rektor Grodzieñskiego Pañstwowego
Uniwersytetu im. Janki Kupa³y, prof. J.A. Wojtukiewicz,
Kierownik Wydzia³u Zarz¹dzania, prof. W.G. Barsukow,
Dziekan Wydzia³u Fizyko-Technicznego, A. Walko z Gro-
dzieñskiego Pañstwowego Uniwersytetu im. Janki Kupa³y.

Celem wizyty by³o uroczyste podpisanie umowy
o wspó³pracy naukowej miêdzy PB a Grodzieñskim Pañ-
stwowym Uniwersytetem im. Janki Kupa³y, co mia³o miej-
sce w dn. 9 czerwca 2006 r. Opiekunem delegacji
z Grodna, ze strony PB by³ prof. Bazyli Krupicz.

25-30 czerwca 2006 r. w trakcie Second International
Summer School on Full-Scale and Model scale Studies
of Dynamical Behaviour and Modal Analysis of Structu-
res, zorganizowanej przez Wydzia³ Budownictwa Poli-
techniki Opolskiej, wyk³ad wyg³osi³ dr in¿. W³adys³aw
Ró¿yñski, pracownik WBiI� PB.

Krzysztof Czech

WIZYTY GO�CI ZAGRANICZNYCH NA PB

Rektorzy podpisuj¹ umowê o wspó³pracy naukowej

Reprezentanci w³adz obu uczelni po podpisaniu umowy
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SPORT NA POLITECHNICE

Sport na Politechnice

¯ycie sportowe Politechniki Bia³ostockiej w miesi¹cach
kwiecieñ-czerwiec 2006 r. obfitowa³o w wiele wydarzeñ,
zarówno na szczeblu regionalnym, jak i krajowym.
W krajowej rywalizacji uczestniczy³y kolejne sekcje Klu-
bów Uczelnianych AZS.

W dniach 20-21 maja 2006 r. trójboi�ci si³owi walczyli
o prymat w Akademickich Mistrzostwach Polski
w Supra�lu. Dru¿ynowo zajêli V miejsce w klasyfikacji
generalnej, a IV miejsce w�ród Politechnik. W zawodach
przede wszystkim dominowali reprezentanci Politech-
nik, a jedynie WSWFiT z Supra�la wyprzedzi³a nasz ze-
spó³. Indywidualnie si³acze z PB zdobyli 5 medali. S¹ to:
1. Piotr Czy¿ewski, WM
2. Jacek Stasie³uk, WE
3. Ernest Bijak, ZWZ� w Hajnówce
4. Jakub Olechnowicz, WZ
5. Marek Smólski, WZ
Trenerem sekcji jest mgr Romuald £utkowski, który
wspaniale przygotowa³ swoich podopiecznych do walki
o najwy¿sze laury.

W tym samym czasie, 20-21 maja 2006 r. lekkoatleci
wyst¹pili w Warszawie w Miêdzynarodowych Aka-
demickich Mistrzostwach Polski. Obsada tych za-
wodów, tradycyjnie ju¿, by³a niezwykle silna. Startowa³o
w nich wielu zawodników czo³ówki krajowej, reprezen-
tantów Polski. W tej stawce znakomicie spisali siê nasi
studenci, zdobywaj¹c trzy br¹zowe medale i wiele wy-
soko punktowanych miejsc. Medalistami tegorocznych
MAMP zostali:

1. Magdalena Siemion, ZiM � bieg na 200m.
2. Krzysztof Krzywosz, ZiM mgr uzupe³niaj¹ce �

pchniêcie kul¹.
3. Wojciech Jarymowicz, I � trójskok.
I tu ciekawostka: ostatni z wymienionych zawodników �
W. Jarymowicz zdoby³ 80. medal w historii startów stu-
dentów-lekkoatletów Politechniki Bia³ostockiej. Trene-
rem sekcji lekkiej atletyki KU AZS PB jest mgr Andrzej
Kukliñski.

W dniach 27-28 maja 2006 r. odby³y siê Miêdzynaro-
dowe Akademickie Mistrzostwa Polski we Wro-
c³awiu w Karate � najwy¿szej federacji WKF. Nasz¹
uczelniê reprezentowa³y Agnieszka Olszewska, ZiM
i Barbara Kisz³o, ZiM. Nasze dwie studentki, mimo tego,
¿e do punktacji dru¿ynowej liczy³y siê trzy zawodniczki,
wywalczy³y br¹zowy medal dru¿ynowo. Na tych samych
zawodach Przemys³aw Romañczuk wywalczy³ srebrny
medal indywidualnie.

W tym samym czasie, w dniach 27-28 maja 2006 r.,
w miejscowo�ci Przesieka k. Jeleniej Góry odby³y siê
Mistrzostwa Polski Szkó³ Wy¿szych w Kolarstwie
Górskim. Nasz zawodnik Robert Pietrzak, WB wywal-
czy³ w nich br¹zowy medal. Dru¿yna mêska ogó³em za-
jê³a wysokie VI miejsce. Opiekunem sekcji jest
mgr in¿. Wojciech Kruszyñski, asystent na Wydziale Bu-
downictwa i In¿ynierii �rodowiska.

W miesi¹cach maj-czerwiec 2006 r. zakoñczy³y siê te¿
rozgrywki w grach zespo³owych w ramach Podlaskiej
Akademickiej Ligi Miêdzyuczelnianej.

W dniach 22-25 czerwca 2006 r., w ramach umowy po-
miêdzy PB a Brzeskim Pañstwowym Uniwersytetem
Technicznym w Brze�ciu, na zaproszenie Dyrektora
ZPDiUT, dr. in¿. Sergiusza Jakuszewicza, swoj¹ wizytê
z³o¿yli: W. Chwiesiewicz, M. Sozonow, M. Go³ub,
W. Go³ub.
Celem wizyty by³o uczestnictwo w V Konferencji Na-
ukowo-Technicznej pt.: �Energia w nauce i technice�,
która odby³a siê w Zamiejscowym Wydziale Mechanicz-
nym Politechniki Bia³ostockiej w Suwa³kach.

W dniach 3-17 sierpnia 2006 r. na Wydziale Informatyki
Politechniki Bia³ostockiej planowana jest wizyta prof.
G. Marksa z Wydzia³u Matematyki i Informatyki
z Saint Louis University w USA. Opiekunem go�cia jest
dr in¿. Ryszard Mazurek z Katedry Informatyki Teore-
tycznej WI PB, a celem wizyty jest kontynuacja dotych-
czasowej wspó³pracy oraz prowadzenie wspólnych

badañ prof. Marksa z dr. Mazurkiem oraz innych alge-
braików pracuj¹cych w Katedrze Informatyki Teoretycz-
nej PB.

Senat PB w dn. 22 czerwca 2006 r. pozytywnie zaopi-
niowa³ zawarcie umowy na okres 5 lat pomiêdzy Poli-
technik¹ Bia³ostock¹ a Instytutem Mechaniki
i Niezawodno�ci Maszyn Narodowej Akademii
Nauk Bia³orusi oraz Fizyko-Technicznym Insty-
tutem Narodowej Akademii Nauk Bia³orusi.
Koordynatorem tej wspó³pracy, ze strony PB, jest dr in¿.
Aleksy Patejuk. Nale¿y tak¿e nadmieniæ, i¿ do umowy
zosta³ zaakceptowany program roboczy na lata 2006-
2007 pn.: �Wytwarzanie, obróbka i badanie w³a�ciwo�ci
nowoczesnych materia³ów in¿ynierskich�; kierownikiem
programu ze strony PB jest dr in¿.  Aleksy Patejuk, nato-
miast ze strony bia³oruskiej � doc. M.A. Bie³ocerkowskij.

Urszula Dobroñska
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Mistrzostwa Polski Szkó³ Wy¿szych
w Ergometrze Wio�larskim

1 kwietnia 2006 r. w Warszawie odby³y siê Mistrzostwa
Polski Szkó³ Wy¿szych w ergometrze wio�larskim.
Wielki sukces w tych zawodach odnios³y reprezentant-
ki i reprezentanci Politechniki Bia³ostockiej. Dru¿yna
kobiet zdoby³a tytu³ wicemistrza Polski w kategorii Po-
litechnik. W tej samej konkurencji mê¿czy�ni uplasowali
siê na wysokim � VI miejscu. Indywidualnie najlepiej spi-
sa³a siê Urszula £upiñska, która w kategorii atletycznej

Reprezentanci PB zajêli:
! w rozgrywkach pi³ki no¿nej � III miejsce,
! w rozgrywkach pi³ki koszykowej kobiet � II miejsce.
Pozosta³e wyniki zostan¹ podane po otrzymaniu oficjal-
nych komunikatów.

W dniach 26-27 maja 2006 r. Politechnika Bia³ostocka
by³a organizatorem rundy rewan¿owej w tenisie sto-
³owym kobiet i mê¿czyzn. Zawody rozegrano na 12.
sto³ach w sali gier Akademickiego Centrum Sportu. Na-
sze reprezentantki utrzyma³y do koñca I miejsce dru¿y-
nowo, mê¿czy�ni za� zajêli miejsce IV.

Sensacyjnie i szczê�liwie dla PB zakoñczy³a siê Liga
Miêdzyuczelniana w Siatkówce Pla¿owej Mê¿-
czyzn. Naszpikowane ligowymi zawodnikami dru¿yny
WSWFiT z Supra�la i WSFiZ z Bia³egostoku musia³y
uznaæ wy¿szo�æ reprezentacji PB. W klasyfikacji indywi-
dualnej kolejno�æ ukszta³towa³a siê nastêpuj¹co:
1. PB I: Jakub Groblewski � Pawe³ Haraburda
2. PB II: Wojciech Bihunik � £ukasz Sztukowski
3. WSWFiT: Daniel Saczko � Kamil Skrzypkowski
4. PB III: £ukasz Kostyra � Pawe³ Wasilewski
5. WSWFiT: S³awomir Go³êbiewski � Kamil £yczko
Trenerem sekcji siatkówki, który tak znakomicie przy-
gotowa³ pary pla¿owe do rozgrywek, jest mgr Stanis³aw
Pi¹tkowski.

Ponad miesi¹c na boisku PB trwa³y Mistrzostwa PB
w Pi³ce No¿nej. Do zawodów przyst¹pi³o 16 dru¿yn.
Zwyciêzc¹ zawodów zosta³a dru¿yna Wydzia³u Budow-
nictwa (II zespó³). Drugie miejsce zajê³a dru¿yna repre-
zentuj¹ca Wydzia³ Mechaniczny. Królem strzelców,
z dorobkiem 12. bramek, zosta³ Artur Zalewski, który
gra³ w zwyciêskiej dru¿ynie.
Dodatkow¹ atrakcj¹ turnieju by³ fakt, ¿e mecze prowa-
dzi³a studentka UwB Diana Czerska � licencjonowany
sêdzia pi³ki no¿nej.
Organizatorem turnieju by³ mgr Jaros³aw Kierdelewicz,
��wie¿o upieczony� trener II klasy pi³ki no¿nej.

W ramach rozgrywek wewn¹trzuczelnianych odby³y siê
ponadto:
- Mistrzostwa PB w koszykówce,
- Mistrzostwa PB w judo,
- Mistrzostwa PB w wyciskaniu sztangi le¿¹c.
Szczegó³owe relacje z tych imprez przeka¿emy w naj-
bli¿szym wydaniu �¯ycia Politechniki�.

(pow. 61,5 kg) zdoby³a srebrny medal w�ród zawodni-
czek reprezentuj¹cych politechniki. Znakomity br¹zo-
wy medal w wadze do 61,5 kg (kategoria lekka), w kate-
gorii Politechnik, zdoby³a Joanna Grzegorzewska.
Niemal wszyscy reprezentanci naszej Uczelni ustano-
wili na tych zawodach rekordy ¿yciowe, a naszych barw
bronili: Joanna Grzegorzewska, Urszula £upiñska, Wero-
nika �rednicka, Justyna Stêpiñska, Ewelina Sieñko, Rado-
s³aw Walasek, Wojciech D¹browski, Adam Ma³oñ, Jakub
Olechnowicz, £ukasz Liæwinko, Pawe³ Ku�micki, Jaros³aw
Stokowski, Krzysztof Misiewicz i Marcin Syczewski.
Trenerem naszej reprezentacji, który tak wspaniale przy-
gotowa³ zawodników do Mistrzostw jest mgr Witold
G³uszuk.

Mistrzostwa Polski Szkó³ Wy¿szych
w Biegach Prze³ajowych

W dniu 8 kwietnia 2006 r. w miejscowo�ci Arturówek
k. £odzi odby³y siê Mistrzostwa Polski Szkó³ Wy¿szych
w Biegach Prze³ajowych, w których udzia³ wziê³a
11-osobowa reprezentacja Politechniki Bia³ostockiej.
Trasa dla kobiet wynosi³a 3,5km, a dla mê¿czyzn 7km.
W zawodach startowa³a rekordowa ilo�æ sportowców
� blisko 800 zawodniczek i zawodników. Wielki sukces
odniós³ reprezentant naszej Uczelni, student II roku Wy-
dzia³u Mechanicznego � W³adys³aw Bernacki, zdobywa-
j¹c srebrny medal w kategorii Politechnik. Spo�ród bli-
sko 400 zawodników przybieg³ na znakomitej � VI pozy-
cji, wyprzedzaj¹c wielu medalistów i reprezentantów
kraju.
Trenerem biegaczy z PB jest mgr Andrzej Kukliñski.

mgr Andrzej Kukliñski
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do sze�ædziesiêciu zawodników. Tym bardziej wiêc za-
s³u¿one s¹ zdobyte lokaty przez naszych zawodników,
którym serdecznie gratulujemy osi¹gniêtych sukcesów.

mgr S³awomir Szczerbiñski Sport na Politechnice
MISTRZOSTWA POLSKI
POLITECHNIK W P£YWANIU
8-9 kwietnia 2006 r., Poznañ

�Z tarcz¹� wrócili z Poznania p³ywacy Politechniki Bia-
³ostockiej, gdzie w dniach 8-9 kwietnia 2006 r. repre-
zentowali nasz¹ Uczelniê podczas Mistrzostw Polski Po-
litechnik w P³ywaniu. Piêcioosobowa dru¿yna kobiet oraz
trzynastoosobowa dru¿yna mê¿czyzn, reprezentuj¹ca
�rodowisko bia³ostockie, gdzie � dodajmy � funkcjonu-
je tylko jeden klub p³ywacki, z powodzeniem walczy³y
o jak najwy¿sze miejsca z zawodnikami takich potê¿-
nych �rodowisk, jak: Warszawa (22 kluby p³ywackie),
�l¹sk (20), Wroc³aw (14), Poznañ (12), Gdañsk (8)
czy Kraków (7).
Rewelacyjne wyniki w tym wzglêdzie osi¹gnê³a Katarzy-
na Matejczyk, która w pierwszym dniu mistrzostw zdo-
by³a srebrny medal na 100m, a w drugim z³oty medal na
50m stylem dowolnym. Br¹zowe medale zdobyli rów-
nie¿: Konrad Muraszkiewicz na 50m stylem klasycznym,
Tomasz Minko na 50m stylem grzbietowym oraz sztafe-
ta 4x50m stylem dowolnym w sk³adzie: £ukasz Rybo³o-
wicz, Rados³aw B³achno, Tomasz Minko i Kamil Goss.

W opinii trenera mgr. S³awomira Szczerbiñskiego, wy-
stêp reprezentacji Politechniki Bia³ostockiej nale¿y oce-
niæ na pi¹tkê. Do ju¿ wymienionych wyników trzeba
bowiem dodaæ jeszcze IV miejsce sztafety kobiet
na 4x50m stylem dowolnym w sk³adzie: Emilia Kaniak,
Anna Wierzbicka, Karolina Rybek, Katarzyna Matejczyk,
jak równie¿ IV miejsce Konrada Muraszkiewicza na 100m
stylem klasycznym, V miejsce drugiej sztafety mê¿czyzn
na 50m stylem dowolnym w sk³adzie: Wiktor Jakubow-
ski, Robert Zubrycki, Rafa³ Lach i Konrad Muraszkie-
wicz oraz VI miejsce Tomasza Minko na 100m stylem
grzbietowym. Efektem osi¹gniêcia tak wysokich rezul-
tatów przez naszych zawodników by³ wynik koñcowy
w klasyfikacji dru¿ynowej, w której Politechnika Bia-
³ostocka zajê³a wysokie V miejsce w gronie jedena-
stu startuj¹cych Uczelni. Nale¿y dodaæ, ¿e zgodnie
z obowi¹zuj¹c¹ formu³¹ zawodów, uczelnie mog³y wy-
stawiæ nieograniczon¹ ilo�æ zawodników. Ten fakt unie-
mo¿liwi³ równorzêdn¹ walkê naszej skromnej reprezen-
tacji o wy¿sze miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej z uczel-
niami, które przyjecha³y w sk³adach od trzydziestu

Wyniki zawodników Politechniki Bia³ostockiej
w Mistrzostwach Polski Politechnik w P³ywaniu:

KOBIETY: MÊ¯CZYZNI:
100m stylem dowolnym 100m stylem dowolnym
II Matejczyk Katarzyna 1:06,13 VII Rybo³owicz £ukasz 0:57,22
XVI Rybek Karolina 1:18,87 XII Goss Kamil 0:59,11

XVI Zubrycki Robert 1:01,05
XXVI Zalewski Grzegorz 1:07,48
XLI Muraszkiewicz Konrad 1:08,61

100m stylem grzbietowym 100m stylem klasycznym
VII Kaniak Emilia 1:21,20 IV Muraszkiewicz Konrad 1:11,04
VIII Wierzbicka Anna 1:22,85 XVIII B³achno Rados³aw 1:18,32

XXIV Grabowski £ukasz 1:21,57

Sztafeta 4x50m stylem dowolnym 50m stylem motylkowym
IV Politechnika Bia³ostocka 2:09,36 IX Goroszkiewicz Karol 0:28,34

XIII Jakubowski Wiktor 0:29,38

50m stylem dowolnym 100m stylem grzbietowym
I Matejczyk Katarzyna 0:29,88 VI Minko Tomasz 1:04,26
VIII Rybek Karolina 0:33,94 XXII Lach Rafa³ 1:12,51

50m stylem klasycznym Sztafeta 4x50m stylem dowolnym
XV Staro�ciak Ma³gorzata 0:45,50 III Politechnika Bia³ostocka I 1:41,91

V Politechnika Bia³ostocka II 1:45,20

50m stylem grzbietowym Sztafeta 4x50m stylem zmiennym
VII Kaniak Emilia 0:37,29 XIV Politechnika Bia³ostocka 2:08,81
VIII Wierzbicka Anna 0:37,49

50m stylem dowolnym
VI Goss Kamil 0:25,68
VII Rybo³owicz £ukasz 0:25,96
XXIII Zubrycki Robert 0:27,41
XXV Zalewski Grzegorz 0:27,55
XXXVII Muraszkiewicz Marcin 0:28,92

50m stylem klasycznym
III Muraszkiewicz Konrad 0:32,34
IX B³achno Rados³aw 0:34,63
XVIII Grabowski £ukasz 0:36,49

50m stylem grzbietowym
III Minko Tomasz 0:29,25
XVII Lach Rafa³ 0:32,40

Medali�ci z Politechniki

Reprezentacja Politechniki
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I Mistrzostwa Politechniki Bia³ostockiej w Judo

W dniu 31 maja 2006 r. w Sali Sportów Walki Akade-
mickiego Centrum Sportu Politechniki Bia³ostockiej
rozegrane zosta³y I Mistrzostwa Politechniki Bia³o-
stockiej w Judo. W turnieju wziê³o udzia³ 27. zawodni-
ków. Judocy rywalizowali w piêciu kategoriach wago-
wych. Dodatkowo po raz pierwszy rozegrano walki
w kategorii open.

Najlepszym technikiem turnieju wybrany zosta³ Artur
Po³ocki � zwyciêzca turnieju w kategorii pon. 81kg. Sta-
tuetkê zwyciêzcy wrêczy³ jej fundator � mgr Wojciech
£uczyñski honorowy cz³onek Sekcji Judo KU AZS PB

mgr Piotr Klimowicz
trener sekcji judo KU AZS PB

.
Wyniki I Mistrzostw Politechniki Bia³ostockiej w Judo:

Kategoria wagowa � pon. 66kg:
I miejsce � £uckiewicz Pawe³,
II miejsce � Majewski Krzysztof.

Kategoria wagowa � pon. 73kg:
I miejsce � ¯ak Daniel,
II miejsce � Gryc Krzysztof,
III miejsce � Milewski Mariusz,
IV miejsce � Godlewski £ukasz,
V miejsce � Nowowiejski Przymys³aw,
VI miejsce � Timofiejuk Adam i Grabiñski Jerzy,
VII miejsce � Pietrzak Marek,
VIII miejsce � Kozikowski Pawe³.

Kategoria wagowa � pon. 81kg:
I miejsce � Po³ocki Artur,
II miejsce � Birgiel Kamil,
III miejsce � Bogucki Emil,
IV miejsce � Antoniak Tadeusz,
V miejsce � Roszczenko Dawid i Cisz Pawe³,
VI miejsce � Krupa Adam i £ukaszewicz Marek.

Kategoria wagowa � pon. 90kg:
I miejsce � �widerski Arkadiusz,
II miejsce � Kapica Jaros³aw,
III miejsce � Cetera Adam,
IV miejsce � Kulesza Grzegorz,
V miejsce � Pietrzak Karol.

Kategoria wagowa � pow. 100kg:
I miejsce � Fiedorow Wojciech,
II miejsce � Bia³ous Adam.
Kategoria open:
I miejsce � �widerski Arkadiusz,
II miejsce � Fiedorow Wojciech,
III miejsce � Birgiel Kamil,
IV miejsce � Kapica Jaros³aw,
V miejsca � Po³ocki Artur i Bia³ous Adam.

Skuteczne �duszenie� w wydaniu Jaros³awa Kapicy

Zawody cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem ze strony
widzów � nie tylko studentów. Go�ciem honorowym
imprezy by³ Pan Ni³ Dubrowski � wicemistrz Polski
Juniorów Judo z 1968 r. i cz³onek kadry narodowej
na Igrzyska Olimpijskie w Monachium w 1972 r. Pod-
czas olimpijskiego turnieju judo w Monachium inny Pod-
lasianin � wychowanek bia³ostockiej Jagiellonii � Antoni
Zajkowski, jako pierwszy Polak, zdoby³ medal olimpijski
(srebrny).
Obok Pana Dubrowskiego, na Mistrzostwach PB w Judo,
obecny by³ tak¿e jego podopieczny � obecnie pracow-
nik Wydzia³u Elektrycznego PB � prof. Andrzej Sikor-
ski. Ponadto swoj¹ obecno�ci¹ zaszczyci³ nas Jaros³aw
Kazberuk � trener judo, dwukrotny uczestnik Rajdu
Pary¿-Dakar oraz Camel-Trophy.
Kibice byli �wiadkami piêknego widowiska na wysokim
poziomie sportowym. Mieli okazjê obejrzeæ a¿ 65 wspa-
nia³ych walk, z których tylko 5 nie rozstrzygniêto przed

Uczestnicy mistrzostw w hali PB

regulaminowym czasem. Zawodnicy prezentowali ró¿-
norodno�æ stosowanych technik i wiele ciekawych roz-
wi¹zañ taktycznych.

100 m stylem zmiennym
XII Goroszkiewicz Karol 1:08,36
XIX Jakubowski Wiktor 1:10,37

Klasyfikacja koñcowa kobiet: Klasyfikacja koñcowa mê¿czyzn:
I Politechnika Gdañska I Politechnika Warszawska
II Politechnika Warszawska II Politechnika Poznañska
III Politechnika Wroc³awska III Politechnika �l¹ska
IV Politechnika �l¹ska IV Politechnika Wroc³awska
V Politechnika £ódzka V Politechnika Bia³ostocka
VI Politechnika Poznañska VI Politechnika Gdañska
VII Politechnika Krakowska VII AGH Kraków
VIII Politechnika Bia³ostocka VIII Politechnika £ódzka
IX Politechnika Opolska IX Politechnika Szczeciñska
X AGH Kraków X Politechnika Opolska

XI Politechnika Krakowska
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Kwiecieñ 2006
! O skierowaniu sprawy budowy Hali Sportowo-Widowisko-

wej PB do prokuratury, Gazeta Wspó³czesna, 4.04.2006
! Studenci III roku Wydzia³u Architektury PB, Krzysztof Kiciñ-

ski i Mateusz Le�niak w 9. edycji ogólnopolskiego Konkursu
Studenckiego zrealizowali projekt rozbudowy Muzeum Woj-
ska Polskiego, �Miasto na styku�, Kurier Poranny, dodatek
�Praca i Nauka�, 4.04.2006

! O finale V Podlaskiego Turnieju w Programowaniu Zespo³o-
wym (nagroda � indeksy na Informatykê PB), �M³odzie¿
z Katowic gór¹�, Kurier Poranny, dodatek �Praca i Nauka�,
4.04.2006

! O negocjacjach Rektora PB z Ministrem Edukacji i Nauki
o przesuniêciu terminu bodowy hali PB, �Zgoda na budowê
hali do 2008 roku?�, Gazeta Wyborcza, 5.04.2006

! O problemach z salami dydaktycznymi Wydzia³u Elektrycz-
nego i kontrowersjach zwi¹zanych z budow¹ Wydzia³u w la-
tach 2000-2002, �W nowoczesnym budynku elektryków za-
brak³o miejsca�, Gazeta Wyborcza, 6.04.2006

! O wynikach audytu i nieprawid³owych przetargach na sprzêt
do hali sportowej PB, �Milion to za drogo�, Kurier Poranny,
7.04.2006

! Zaproszenie na Dni Otwarte na Politechnice Bia³ostockiej,
�Dni otwarte na uczelniach�, Gazeta Wyborcza, 8.04.2006;
�Zaprasza Politechnika, zaprasza Uniwersytet�, Kurier Poran-
ny, 8.04.2006

! Relacja z prezentacji oferty Politechniki na Dniach Otwar-
tych, �In¿ynierowie odkrywaj¹ swoje tajemnice�, Kurier Po-
ranny, 10.04.2006; �Uczelnie otworzy³y drzwi�, Gazeta Wspó³-
czesna, 10.04.2006; �Uczelnie otwarte�, Gazeta Wyborcza,
10.04.2006

! Relacja z posiedzenia Senatu PB, gdzie dyskutowano nad kon-
tynuacj¹ budowy Hali Widowiskowo-Sportowej, �Senat chce
walczyæ·o halê�, Gazeta Wyborcza 14.04.2006; �Bêdzie hala.
Byæ mo¿e�, Kurier Poranny, 14.04.2006

! Politologia jako nowo�æ na uczelni technicznej, �Nowe kie-
runki na bia³ostockich uczelniach�, Gazeta Wyborcza,
18.04.2006

! Wypowied� prof. Tadeusza Pop³awskiego z Wydzia³u Zarz¹-
dzania PB nt. palenia w miejscach publicznych, �Zakaz palenia
w miejscach publicznych jest potrzebny�, Gazeta Wspó³cze-
sna, 19.04.2006

! O konsekwencjach braku ministerialnej dotacji na studia nie-
stacjonarne (od pa�dziernika 2006 r.) i problemie zwiêksze-
nia czesnego, �Studia tylko dla bogatych�, Kurier Poranny,
20.04.2006

! Wyniki rankingu szkó³ wy¿szych przygotowanego przez
�Rzeczpospolit¹� i �Perspektywy�, �Gdzie warto studiowaæ?�,
Kurier Poranny, 20.04.2006

! Komentarze nt. rankingu szkó³ wy¿szych, wypowiedzi rekto-
rów bia³ostockich uczelni, w tym prof. Joanicjusza Nazarko,
�Trzeba goniæ najlepszych�, Gazeta Wspó³czesna, 20.04.2006

! O kuluarach realizacji programu komputeryzacji gmin i pro-
blemach z przetargami (program realizowany przez Urz¹d
Marsza³kowski i Politechnikê Bia³ostock¹), �Przetarg z wiru-
sami�, Kurier Poranny, 21.04.2006

! O przestrzeganiu przez Politechnikê zasad przyjmowania stu-
dentów na studia p³atne (nie wiêcej ni¿ 50% studentów
z uczelni), �Dobry student p³aci�, Kurier Poranny, 22.04.2006

! O planach wspó³pracy samorz¹du miejskiego i wojewódz-
kiego przy utrzymaniu hali sportowej PB, �Samorz¹dy mog¹
pomóc uczelni�, Gazeta Wspó³czesna, 24.04.2006

! W dodatku Gazety Wyborczej �Matura i studia� artyku³y
o Politechnice Bia³ostockiej, 24.04.2006:
! �Rekrutacja na bia³ostockie uczelnie� (wirtualna rekru-

tacja po raz pierwszy na PB),

! �Nasi na plusie� (komentarz rzecznika prasowego PB
nt. rankingu szkó³ wy¿szych),

! �Magisterka na dwa szczeble� (o wprowadzaniu na PB
kierunków dwustopniowych),

! �Indeks zgodnie z umow¹� (o obowi¹zku uczelni podpi-
sywania umów ze studentami za studia p³atne),

! �Nowe kierunki� (politologia jako nowy �miêkki� kieru-
nek na Wydziale Zarz¹dzania)

! Zaproszenie na Dni Wydzia³ów PB na campus akademicki,
�Piknik na Politechnice�, Kurier Poranny, 26.04.2006

Maj 2006
! Informacja o IV Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki pod pa-

tronatem medialnym Kuriera Medialnego, �Nasz patronat�,
Kurier Poranny, 2-3.05.2006

! Zapowied� rozpoczêcia IV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztu-
ki, �Nauka i sztuka�, Kurier Poranny, 5.05.2006

! Informator o imprezach festiwalowych organizowanych przez
bia³ostockie uczelnie, �Bliskie spotkania z nauk¹ i sztuk¹�,
dodatek reklamowy �Kurier na Festiwal�, Kurier Poranny
6.05.2006

! Serwis regionalny Bia³ystok na stronach internetowych TVP3,
7.05.2006, www.bialystok.tvp.pl/informacje, ww6.tvp.pl/
View?Cat=2836&id=338595

! Rozmowa z prof. Waldemarem Rakowskim i Ann¹ Leszczuk-
Fiedziukiewicz nt. IV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
w programie �Go�æ dnia�, TVP3, 8.05. 2006, ww6.tvp.pl/
View?Cat=4463&id=339189

! Relacja z festiwalowej imprezy UwB, �Wêdrówki po kosmo-
sie�, �Astronomia podwórkowa�, Kurier Poranny, 8.05.2006

! Relacja z pokazu mikroskopu skaningowego na PB, �Podlaski
festiwal sztuki i nauki�, Gazeta Wyborcza, 8.05.2006

! Wywiad z Rzecznikiem Festiwalu, Ann¹ Leszczuk-Fiedziukie-
wicz, opis imprez z Akademii Medycznej, UwB, PB, Wy¿szej
Szko³y Kosmetologii, zaproszenie na imprezy do PB, UwB,
WSK, WSAP, Akademii Teatralnej, �Wê¿e faraona i skacz¹cy
mi��, Gazeta Wyborcza, 9.05. 2006

! Relacja z prezentacji mikroskopu skaningowego na PB,
�Mikroskop na festiwalu�, Kurier Poranny, 9.05.2006

! O pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kó³
Naukowych zorganizowanej przez Wydzia³ Zarz¹dzania PB,
�Podyskutuj¹ o osi¹gniêciach�, Kurier Poranny, 9.05.2006

! Zaproszenie na imprezy, w tym na pokaz �Efektowna che-
mia� na UwB i �Zobaczyæ niewidzialne� na PB, �Nauka, sztu-
ka, zabawa�, Kurier Poranny, 10.05.2006

! Relacja z imprezy �Efektowna chemia� i prezentacji ekspery-
mentów chemicznych na UwB, �Znicz olimpijski�, Kurier Po-
ranny, 11.05.2006

! Zaproszenie na imprezy Akademii Muzycznej (�Taniec hula�)
i UwB, �IV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki�, Gazeta Wybor-
cza, 11.05.2006

! Zaproszenie na warsztaty pedagogiczne i prezentacjê o czy-
taj¹cych komputerach na UwB oraz warsztaty dla kinoma-
nów na PB, �Wyspa twórczo�ci�, Kurier Poranny, 12.05.2006

! Zaproszenie na warsztaty z biologii na UwB, �Co w ¿y³ach
p³ynie?�, Kurier Poranny, 13.05.2006

! Prezentacja Chóru PB �Polifonia� wystêpuj¹cego na �Haj-
nowskich Dniach Muzyki Cerkiewnej�, Gazeta Wyborcza,
13-14.05.2006

! Hala PB jako najwa¿niejsza inwestycja w regionie (wed³ug
Regionalnego Komitetu Steruj¹cego), �Hala, lotnisko i wysta-
wa koni marsza³ka�, Gazeta Wyborcza, 13.05.2006

! Relacja z ostatnich imprez IV Podlaskiego Festiwalu Nauki
i Sztuki, �W¹¿ na festiwalu�, Kurier Poranny, 15.05.2006
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! Opinia prof. Tadeusza Pop³awskiego, socjologa z Wydzia³u

Zarz¹dzania o pokrywaniu siê dat imprez: Juwenaliów i me-
czu Jagiellonii, �Pseudokibice na juwenaliach�, Kurier Poran-
ny, 15.05.2006

! O sprawie s¹dowej by³ego prodziekana zamiejscowego wy-
dzia³u PB, �Nie sfa³szowa³em podpisu ¿ony�, Kurier Poranny,
15.05.2006

! Podsumowanie oferty IV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztu-
ki organizowanego przez Politechnikê Bia³ostock¹, �IV Pod-
laski Festiwal Nauki i Sztuki�, Kurier Poranny, dodatek Praca
i Nauka, 16.05.2006

! O efektach wewnêtrznego audytu � skierowanie sprawy bu-
dowy hali PB do prokuratury, �Prokurator wchodzi do hali
politechniki�, Gazeta Wyborcza, 16.05.2006; �Prokuratura
zajê³a siê hal¹ widowiskow¹�, Gazeta Wspó³czesna, 16.05.2006

! Marian Blecharczyk, wiceprezydent Bia³egostoku, absolwent
Wydzia³u Elektrycznego PB w wywiadzie �Poci¹g odjedzie
bez nas�, Gazeta Wyborcza, 18.05.2006

! Politechnika bierze udzia³ w rz¹dowym programie pomocy
studentom z Bia³orusi represjonowanym za dzia³alno�æ opo-
zycyjn¹, �Wyrzuceni znajd¹ u nas miejsce�, Gazeta Wspó³-
czesna, 18.05.2006

! Zapowied� uroczystych obchodów Jubileuszu 30-lecia Wy-
dzia³u Architektury i przyjazdu znanych architektów z kraju
i zagranicy, �30 lat architektury�, Gazeta Wyborcza, 19.05.2006

! Rektor PB, prof. Joanicjusz Nazarko, odpowiada na pytania
stawiane w akcji Gazety Wyborczej pn. �Co chcia³by� zmie-
niæ w Bia³ymstoku?� i przybli¿a problemy zwi¹zane z ukoñ-
czeniem Hali Widowiskowo-Sportowej, �Hala i k¹pielisko�,
Gazeta Wyborcza, 19.05.2006

! Janusz Wójcik, przewodnicz¹cy sejmowej Komisji Kultury Fi-
zycznej i Sportu, wspiera budowê hali PB, �Dokoñcz¹ halê�,
Gazeta Wspó³czesna, 19.05.2006; �Dobre rady i ma³o kon-
kretów�, Gazeta Wspó³czesna, 22.05.2006

! Wyniki prawyborów na prezydenta, zorganizowanych na bia-
³ostockich uczelniach, �Sukces ¿yrafy�, Kurier Poranny,
20.05.2006

! Wywiad z architektem, wyk³adowc¹ PB, Hubertem Tramme-
rem, �Campus izoluje, studenci do centrum�, Gazeta Wybor-
cza, 22.05.2006

! Wyniki festiwalu �Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej�
- III miejsce dla Chóru PB �Polifonia�, Gazeta Wyborcza,
22.05.2006

! Wywiad z Januszem Kaczyñskim, jednym z pierwszych absol-
wentów Instytutu Architektury w Bia³ymstoku, �To by³y opty-
mistyczne czasy��, 30-letnia historia Wydzia³u Architektury,
�W pa³acyku by³o kameralnie�, Kurier Poranny, 23.05.2006

! O decyzji Zarz¹du Województwa w przyznaniu dofinanso-
wania na budowê hali PB, �Hala bêdzie zasilona z Unii�, Ga-
zeta Wyborcza, 24.05.2006

! Forum Bezpieczeñstwa w Budownictwie zorganizowane przez
Okrêgowy Inspektorat Pracy w Bia³ymstoku na Politechnice
Bia³ostockiej, �Forum o rusztowaniach�, Gazeta Wspó³cze-
sna, 25.05.2006

! Zapowied� koncertu chóru PB pod dyr. Wioletty Mi³kow-
skiej, �Requiem i multimedia w ko�ciele�, Gazeta Wyborcza,
26.05.2006

! 17 miejsce Politechniki w Ogólnopolskim Rankingu Wy¿szych
Uczelni, Newsweek Polska, Wydanie specjalne, 28.05.2006

! O przygotowaniach do rekrutacji na PB, �Uczelnie wy¿sze
szykuj¹ siê do naboru�, Gazeta Wyborcza, 30.05.2006

! O wynikach rankingu Newsweeka, w którym Politechnika
Bia³ostocka zajê³a 17 miejsce (na 100 szkó³ wy¿szych daj¹-
cych dobr¹ pracê), �Chcesz byæ dyrektorem, kierownikiem?
Wybierz politechnikê�, Kurier Poranny, 30.05.2006

! Informacja o wygranej studentów informatyki PB w ogólno-
polskim konkursie �Imagine Cup 2006�, Gazeta Wspó³cze-
sna, 31.05.2006

Czerwiec 2006
! Zaproszenie na VI Forum Motoryzacji, imprezê w PB pn. �Ko-

nie wierzchowe i mechaniczne�, Gazeta Wyborcza, 2.06.2006,
Kurier Poranny, 2.06.2006;  Kurier Poranny, 3.06.2006

! O wystawie zdjêæ ze Lwowa studentki PB Aliny Gabrel, pre-
zesa SAF, �Ukraina w cztery oczy�, Gazeta Wyborcza,
2-8.06.2006

! Relacja z VI Forum Motoryzacji i prezentacji samochodów
skonstruowanych przez studentów Wydzia³u Mechaniczne-
go PB, �Wy�cigówki na ulicach�, Gazeta Wyborcza,
3-4.06.2006; �Konie wierzchowe i mechaniczne�, Kurier Po-
ranny, 5.06.2006

! O pomy�le wprowadzenia elektronicznej legitymacji od no-
wego roku akademickiego, �Legitymacja z chipem�, Kurier
Poranny, 6.06.2006

! O ofercie PB dot. wynajmowania akademików podczas wa-
kacji, �Tanie wakacje w akademikach�, Kurier Poranny,
8.06.2006

! Komentarze bia³ostockich naukowców, w tym prof. T. Pop³aw-
skiego z Wydzia³u Zarz¹dzania PB nt. rz¹dowego pomys³u
o wy¿szych podatkach dla naukowców i artystów, �Profesor-
skie nie�, Kurier Poranny, 9.06.2006

! O mo¿liwo�ci ³¹czenia siê uczelni w zwi¹zki � komentarze
rektorów nt. konsekwencji po³¹czenia Politechniki i Uniwer-
sytetu, �Akademicki romans�, Kurier Poranny, 13.06.2006

! O nominacji prof. Stanis³awa Naruszewicza z Wydzia³u Za-
rz¹dzania PB do Rady Legislacyjnej przy premierze RP, �Bê-
dzie doradzaæ premierowi�, Gazeta Wspó³czesna, 16.06.2006;
�Bêdzie doradza³ premierowi�, Gazeta Wyborcza, 16.06.2006;
�Swój cz³owiek w Radzie�, Kurier Poranny, 20.06.2006

! O rozpoczêciu rekrutacji przez Internet na PB i w innych
bia³ostockich uczelniach, �¯¹dni indeksów�, Gazeta Wspó³-
czesna, 21.06.2006

! O problemach z wyposa¿eniem hali sportowej PB i wyni-
kach wewnêtrznego audytu w tej sprawie, �Prokurator
w si³owni�, Kurier Poranny, 21.06.2006

! O ustalonych op³atach rekrutacyjnych na PB i w innych bia-
³ostockich uczelniach, �S³ono zap³ac¹ za rekrutacjê�, Gazeta
Wyborcza, 22.06.2006

! O zg³oszeniu Politechniki do ogólnopolskiego systemu anty-
plagiatowego dla szkó³ wy¿szych i zaletach tego systemu, �Pla-
giaty nie przejd¹�, Kurier Poranny, 22.06.2006

! Przedstawienie pomys³u przez studenta informatyki PB �
Paw³a Dunaja na samotn¹ wyprawê rowerow¹ na Kaukaz,
�Jest ryzyko, jest zabawa�, Gazeta Wyborcza, 23.06.2006

! Komentarz nt. nowego uchwalonego przez Senat Statutu PB,
�Nowy statut uczelni�, Gazeta Wyborcza, 23.06.2006, �Rek-
tor ma w³adzê�, Kurier Poranny, 23.06.2006

! O egzaminach wstêpnych na architekturê na PB, �Przymiarki
do indeksu�, Kurier Poranny, 29.06.2006

! Debata Kuriera Porannego o korupcji w s³u¿bie zdrowia �
uczestniczyli w niej prezes Okrêgowej Izby Lekarskiej, rzecz-
nik prasowy podlaskiej policji, lekarz z Akademii Medycznej,
rzecznik praw pacjenta, socjolog z Politechniki Bia³ostockiej,
prof. Tadeusz Pop³awski, �Miêdzy koniakiem a kopert¹�, Ku-
rier Poranny, 30.06.2006

Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Rzecznik Prasowy PB
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