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Siedem pytań do REKTORA PB 
prof. zw. dra hab. inż. 
Joanicjusza Nazarko
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O sukcesach i porażkach trzyletniej kadencji Rektora PB rozmawia Urszula Szewczyk, 
studentka II roku politologii, reprezentująca Samorząd Studencki Politechniki Biało-
stockiej. 

 Co Rektor Politechniki Białostockiej robi w wolnych chwilach? Co zalicza do 
swych sukcesów, a co uważa za swoje niepowodzenie? Jak wyobraża sobie studenta 
idealnego? Aby przybliżyć sylwetkę prof. zw. dra hab. inż. Joanicjusza Nazarko, 
osoby sprawującej najważniejszą funkcję na Uczelni – Rektora, a z drugiej strony 
jako zwykłego człowieka, postanowiłam porozmawiać z Rektorem osobiście. 
 Już przy wejściu, Rektor powitał mnie uśmiechem i mocnym uściskiem dłoni. 

Urszula Szewczyk – Jak rozpoczął Pan swoją karierę naukową?

 Rektor PB, prof. Joanicjusz Nazarko – Kiedy rozpoczynałem studia nie my-
ślałem, że moja przyszłość będzie związana z nauką. Postrzegałem swoją przyszłość 
raczej jako przyszłość inżyniera. Świadomie wybrałem studia na Politechnice 
Warszawskiej. Wówczas w Białymstoku funkcjonowała Wyższa Szkoła Inżynier-
ska, szukałem jednak uczelni, która będzie gwarantowała ukończenie studiów ma-
gisterskich, także uczelni o dużym prestiżu. W trakcie studiów zetknąłem się 
z działalnością kół naukowych, dzięki czemu zainteresowałem się pracą naukową. 
Dużą rolę w tym procesie odegrał również promotor mojej pracy magisterskiej – 
Prof. Kożuchowski, który utworzył innowacyjny, jak na owe czasy, kierunek – In-
formatykę, Sterowanie i Zarządzanie, na którym się znalazłem. Po obronie magi-
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sterium zaproponowano mi, abym został na studiach doktoranckich. I to w zasadzie 
zadecydowało o dalszym rozwoju mojej kariery zawodowej. Tuż przed obroną 
doktoratu rozpocząłem pracę na Politechnice Białostockiej. Będąc pracownikiem 
tej Uczelni bardzo szybko zdobywałem tytuły naukowe, obroniłem doktorat, na-
stępnie uzyskałem habilitację, zdobyłem profesurę.

U.S. – Sprawuje Pan funkcję Rektora już trzeci rok. Czym jest dla Pana ta funkcja?

Prof. J.N. – Z pewnością jest to duże wyzwanie merytoryczne i nie małe organiza-
cyjne. Stając do wyborów trzy lata temu wiedziałem, że funkcja ta wiąże się z cięż-
ką pracą – jest to praca innego typu niż praca profesora, jednak nie do końca zda-
wałem sobie sprawę z problemów, z którymi przyjdzie mi się zmierzyć. Moim 
celem i ambicją było, aby Politechnika Białostocka przestała być postrzegana jako 
uczelnia prowincjonalna, szkoła z trzeciego szeregu. Chciałem i nadal chciałbym, 
abyśmy zaistnieli w świadomości lokalnej. Ale nie tylko – także w krajowej oraz, na 
miarę naszych możliwości, również w świadomości międzynarodowej, jako dobra 
uczelnia techniczna w swojej klasie. I funkcję Rektora właśnie tak postrzegam – 
jako tego, kto zarządza uczelnią oraz wypełnia jej misję: stwarza możliwości do roz-
woju i przede wszystkim inspiruje do nieustannego doskonalenia swoich umiejęt-
ności, wzmacniania atutów, aby dorównać najlepszym.

U.S. – Dlaczego tak często podkreśla Pan, że sukces studenta jest sukcesem Politechniki?

Prof. J.N. – O uczelni świadczą głównie jej absolwenci. Chciałbym, aby każdy stu-
dent Politechniki Białostockiej prezentował taki poziom, aby był pozytywnie od-
bierany przez rynek pracy. Chciałbym, aby mówienie o sobie jako studencie Poli-
techniki Białostockiej było powodem do dumy, a nie kompleksu, że jesteśmy 
uczelnią słabszą, czy też gorszą. Podstawowym zadaniem uczelni jest praca dydak-
tyczna, a efektem tej pracy jest absolwent uczelni. Sukces studenta świadczy rów-
nież o naszym sukcesie, o wartości naszej pracy, poczuciu dobrze spełnionego obo-
wiązku.

U.S. – Jeśli mówimy sukcesach, chciałabym zapytać o to, co uważa Pan za swój naj-
większy sukces odniesiony podczas sprawowania funkcji Rektora?

Prof. J.N. – Tutaj należałoby mówić o kilku płaszczyznach działalności. Najważ-
niejszą jest kształcenie studentów. W ciągu ostatnich trzech lat znacznie poszerzy-
liśmy ofertę edukacyjną: startowaliśmy od czternastu kierunków studiów, dziś 
oferujemy studentom ponad dwadzieścia. Moim celem było nieograniczanie oferty 
Uczelni na kształceniu ściśle technicznym, ale otwieranie się również na obszary 
związane z działalnością gospodarczą, administracyjną, polityczną. W nowocze-
snej Europie mariaż nauki i biznesu, nauki i praktyki nie jest niczym złym, czy 
gorszącym, wręcz przeciwnie – jest wysoce pożądany.
 Uważam również, że w ostatnim czasie Politechnika uzyskała miano dobrej 
uczelni, o czym świadczą nasze sukcesy rekrutacyjne. Przy niekorzystnych proce-
sach demograficznych, malejącej liczbie młodzieży w wieku studenckim, potrafili-
śmy wywalczyć dobrą pozycję na rynku, zwiększając nabór na studia. Niezwykle 
ważne jest również umiędzynarodowienie studiów na PB: zwiększenie między-
narodowej wymiany, sięgnięcie po możliwości, jakie daje zatrudnienie profesorów 
wizytujących z innych krajów, nacisk na kształcenie w językach obcych. To również 
na Politechnice wprowadziliśmy. 
 Z kolei w obszarze badawczym, Uczelnia znacznie podniosła swój poziom 
w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie wszystkie wydziały 
PB, z wyjątkiem jednego, posiadają drugą kategorię naukową, a przypomnę, że star-
towaliśmy z pozycji trzeciej, a nawet z czwartej. Nastąpiło również zwiększenie 
uprawnień do doktoryzowania i habilitowania, co oznacza, że ranga Politechniki 
Białostockiej jako instytucji prowadzącej badania, wzrosła. 
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 Kolejny obszar to rozwój infrastruktury Uczelni. W ciągu ostatnich trzech lat 
udało się pozyskać środki na jej rozwój, co jest wręcz faktem bezprecedensowym 
w historii Uczelni. Politechnika Białostocka nigdy nie stała przed szansą tak po-
ważnego rozwoju infrastruktury. Kilka dni temu podpisałem preumowę z Polską 
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na budowę Centrum Nowoczesnego Kształ-
cenia, w którym to kompleksie znjdzie się nowoczesna, nastawiona na cyfrowe 
zbiory multimedialne biblioteka oraz centrum zdalnego kształcenia – to uważam, 
jest obecnie jeden z priorytetów, wręcz paradygmat kształcenia na światowym po-
ziomie. Na świecie, czy w Europie wyraźnie dziś podkreśla się powstawanie otwar-
tych zasobów edukacyjnych, które są dostępne w trybie zdalnym. Każda uczelnia, 
a w szczególności uczelnia techniczna, bez możliwości zdalnego kształcenia już 
w niedalekiej przyszłości stanie się w jakimś sensie uczelnią ułomną. Natomiast 
w ramach naszego nowego przedsięwzięcia – Centrum Nowoczesnego Kształcenia 
powstanie na Podlasiu nowoczesne centrum kształcenia w językach obcych, jak 
również część laboratoryjna, która pozwoli na wkroczenie w obszary najnowocze-
śniejszych technologii – tu chciałbym wspomnieć chociażby o laboratorium nano-
technologii.
 Oprócz tego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego, powstać ma Inkubator Przedsiębiorczości i Nowoczesnych Techno-
logii. Ta inicjatywa także jest wyrazem ogólnoświatowych trendów, aby przy uczel-
ni powstawały ośrodki, projekty, czy przedsięwzięcia, które będą zalążkiem udanej 
współpracy nauki i biznesu. Chodzi o to, aby studenci, absolwenci i pracownicy 
mogli komercjalizować wyniki swoich badań oraz swoją wiedzę zamieniać w pro-
dukt rynkowy – temu głównie to centrum ma służyć. 
 Do sukcesów mogę dodać również uporządkowanie otoczenia PB, które było 
– nie da się ukryć – zaniedbane. Udało nam się zlikwidować straszące wszystkich 
baraki, unormować stosunki własnościowe i prawa do terenu, na którym stoi kom-
pleks naszych budynków. Również podjęta skala remontów i modernizacji w PB 
nie miała sobie równych w ostatnich latach. Są to osiągnięcia może nie tak spekta-
kularne, ale wymagające dużej pracy, a co najważniejsze – wyraźnie poprawiające 
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jakość pracy pracowników i studentów PB. Ponadto Politechnika Białostocka sta-
le jest w dobrej sytuacji finansowej, skończyła rok dodatnim wynikiem finanso-
wym. Po raz pierwszy w historii, z własnych, wypracowanych środków, nie czeka-
jąc tylko i wyłącznie na dotacje budżetowe, mogliśmy podnieść wynagrodzenia 
pracownikom. I te wszystkie sukcesy, nie ukrywam, dają dużą satysfakcję i napa-
wają prawdziwą radością.

U.S. – A czy jest coś, co Rektorowi się nie udało?

Prof. J.N. – Sprawę, którą przeceniłem obejmując funkcję Rektora, była moja oce-
na skłonności uczelni oraz jej pracowników, i wydaje się, że również studentów, 
do innowacyjności i zmian. Oceniałem sytuację o wiele bardziej optymistycznie 
niż okazała się w rzeczywistości. Wiele kontrowersji wywoływała na przykład 
kwestia kształcenia w językach obcych, czy znajomość języków obcych przez pra-
cowników uczelni. Nie udało się również w znaczący sposób zmobilizować pra-
cowników do awansu naukowego – myślę tu głównie o awansie grupy adiunktów. 
Tutaj czas osiągania stopnia doktora habilitowanego jest bardzo długi i de facto 
bardzo niewiele osób z doktoratami przekracza próg habilitacji, a to w jakimś sen-
sie jest barierą rozwoju Uczelni. Nie udało mi się przekonać zdecydowanej więk-
szości pracowników, ale i studentów, że warto być innowacyjnym, że warto włożyć 
do datkowy wysiłek i dodatkową pracę w swój własny rozwój, a przez to również 
w rozwój uczelni, w której się pracuje i studiuje, by osiągnąć prawdziwy sukces.

U.S. – Jak Rektor wyobraża sobie studenta idealnego?

Prof. J.N. – (śmiech) Nie mam wizji studenta idealnego, który odpowiadałby jakie-
muś katalogowi wymagań. Kilka, przynajmniej ogólnych cech, które powinien po-
siadać student to na pewno chęć studiowania, czyli rozumienie tego, że na studiach 
jest się po to, żeby się czegoś nauczyć. Otwartość poznawcza – jest to również coś, 
co powinno być atrybutem „studenckości”. Dalej na pewno chęć uczestniczenia 
w szeroko pojętej kulturze. Uważam, że generalnie nie jest to mocna strona stu-
dentów Politechniki Białostockiej, a szerzej mówiąc: nawet środowiska studentów 
Białegostoku. Uważam, że za mało jest w tej chwili inicjatyw, zwłaszcza inicjatyw 
studenckich, które byłyby w jakiś sposób znaczące, widoczne w życiu miasta. Jak 
mówi filozof: „tylko ludzie kulturalni tworzą postęp cywilizacyjny”. Na pewno ide-
alny student kojarzy mi się również z kimś, kto ma fantazję, polot. Wydaje mi się, 
że wiele takich osób studiuje na naszej Uczelni, wiele takich osób znam. Ale ciągle 
uważam, że nie jest to wystarczająca liczba.

U.S. – Na koniec pytanie z życia prywatnego: co Rektor Politechniki Białostockiej robi 
w wolnych chwilach?

Prof. J.N. – Może wynika to z mojego charakteru, z pełnego angażowania się w to, 
co robię, ale w trakcie sprawowania funkcji Rektora miałem bardzo mało czasu, 
który byłby zagospodarowany w sposób zupełnie oderwany od pracy i obowiąz-
ków, które wykonuję. Wolny czas najprzyjemniej spędzam w domu: miło jest ko-
sić trawę u siebie w ogródku, rozmawiać z dziećmi, z żoną, spotkać się z przyjaciół-
mi – bez codziennej gonitwy. Lubię chodzić na koncerty czy do teatru. Szczególnie 
interesująca wydaje mi się oferta Teatru Wierszalin. Rzeczywiście, przez ostatnie 
trzy lata tego czasu było bardzo mało i do wyjątków należały takie dni, które mógł-
bym poświęcić tylko dla siebie.

U.S. – Życzę więc Panu Rektorowi więcej wolnego czasu i jednocześnie nieustawania 
w inspirowaniu do innowacyjności studentów i pracowników. Serdecznie dziękuję 
za rozmowę.

Rozmawiała Urszula Szewczyk
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1. Organa jednoosobowe

JM Rektor PB – prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko

Organa Uczelni (2005-2008)

Zastpcy Rektora:

Prorektor ds. Nauki (I zastępca Rektora) – dr hab. inż. Waldemar Rakowski, prof. nzw.

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki – dr hab. inż. Bazyli Krupicz, prof. nzw.

Prorektor ds. Promocji i Współpracy – dr hab. inż. Piotr Radziszewski, prof. nzw.

Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych – Wydziałów

Dziekan Wydziału Architektury – 
dr in. arch. Grayna Dbrowska-Milewska

Zastępcy Dziekana WA:
Prodziekan ds. Nauki – dr inż. arch. Bartosz Czarnecki
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki – dr Małgorzata Dolistowska (do 31.07. 
2007 r.)
p.o. Prodziekana ds. Studenckich i Dydaktyki – dr inż. arch. Jadwiga C. Żarnowiec-
ka (od 1.09.2007 r.)

Dziekan Wydziału Budownictwa i Inynierii Środowiska – 
prof. dr hab. in. Czesław Miedziałowski

Zastępcy Dziekana WBiIŚ:
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki (budownictwo) – dr inż. Marta Kosior-
-Kazberuk
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki (inżynieria środowiska i ochrona środo-
wiska) – dr inż. Dariusz Boruszko
Prodziekan ds. Promocji i Współpracy – dr inż. Andrzej Butarewicz
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Dziekan Wydziału Elektrycznego – 
dr hab. in. Mirosław Świercz, prof. nzw.

Zastępcy Dziekana WE:
Prodziekan ds. Nauki – dr hab. inż. Marian Roch Dubowski, prof. nzw.
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki – dr inż. Sławomir Kwiećkowski

Dziekan Wydziału Informatyki – 
prof. dr hab. Leon Bobrowski

Zastępcy Dziekana WI:
Prodziekan ds. Nauki – dr Zenon Sosnowski
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki – dr Stanisław Zajkowski

Dziekan Wydziału Mechanicznego – 
prof. zw. dr hab. in. Andrzej Seweryn

Zastępcy Dziekana WM:
Prodziekan ds. Nauki – dr inż. Andrzej Werner
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki – dr inż. Leon Demianiuk

Dziekan Wydziału Zarzdzania – 
dr hab. Zofia Tomczonek, prof. nzw.

Zastępcy Dziekana WZ:
Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju – dr inż. Maciej Dobrzyński
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki (studia stacjonarne) – dr Barbara Wojsznis
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki (studia niestacjonarne) – dr inż. Krzysztof 
Dziekoński

Dziekan Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego w Suwałkach – 
dr hab. in. Jerzy Jaroszewicz, prof. nzw.

Dziekan Zamiejscowego Wydziału Zarzdzania Środowiskiem w Hajnówce 
– dr hab. in. Elbieta Malzahn, prof. nzw.

Zastępca Dziekana ZWZŚ
Prodziekan – dr n. med. Halina Chomutowska

2. Organ kolegialny Uczelni – Senat

Skład Senatu (stan z dnia ..):
1.  prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko, JM Rektor
2.  dr hab. inż. Waldemar Jan Rakowski, prof. nzw., Prorektor ds. Nauki
3.  dr hab. inż. Bazyli Krupicz, prof. nzw., Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
4.  dr hab. inż. Piotr Radziszewski, prof. nzw., Prorektor ds. Promocji i Współpracy
5.  dr inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska, Dziekan Wydziału Architektury
6.  prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski, Dziekan Wydziału Budownictwa i Inży-

nierii Środowiska
7.  dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. nzw., Dziekan Wydziału Elektrycznego
8.  prof. dr hab. Leon Bobrowski, Dziekan Wydziału Informatyki
9.  prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Seweryn, Dziekan Wydziału Mechanicznego
10. dr hab. Zofia Tomczonek, prof. nzw., Dziekan Wydziału Zarządzania
11. dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, prof. nzw., Dziekan Zamiejscowego Wydziału Mecha-

nicznego w Suwałkach
12. dr hab. inż. Elżbieta Malzahn, prof. nzw., Dziekan Zamiejscowego Wydziału Zarzą-

dzania Środowiskiem w Hajnówce
13. dr hab. art. plast. Andrzej Dworakowski, prof. nzw., Wydział Architektury
14. dr hab. inż. Henryk Kaliszuk, prof. nzw., Wydział Architektury
15. dr hab. inż. arch. Tomasz Marek Kukawski, prof. nzw. Wydział Architektury
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16. dr hab. inż. Zygmunt Orłowski, prof. nzw. Wydział Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska

17. prof. dr hab. inż. Lech Dzienis, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
18. prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Łapko, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
19. prof. zw. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz, Wydział Elektryczny
20. prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Citko, Wydział Elektryczny
21. dr hab. inż. Marian Roch Dubowski, prof. nzw., Wydział Elektryczny
22. prof. zw. dr hab. inż. Jan Ryszard Dąbrowski, Wydział Mechaniczny
23. dr hab. inż. Marek Gawrysiak, prof. nzw., Wydział Mechaniczny
24. dr hab. inż. Krzysztof Lech Molski, prof. nzw., Wydział Mechaniczny
25. dr hab. inż. Władysław Chiżniak, prof. nzw., Wydział Zarządzania
26. dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski, prof. nzw., Wydział Zarządzania
27. dr hab. inż. Zbigniew Bartosiewicz, prof. nzw., Instytut Matematyki i Fizyki
28. dr inż. Andrzej Jerzy Butarewicz, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
29. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
30. dr inż. Jarosław Werdoni, Wydział Elektryczny
31. dr inż. Krzysztof Cezary Zaremba, Wydział Elektryczny
32. dr Zenon Antoni Sosnowski, Wydział Informatyki
33. dr inż. Andrzej Werner, Wydział Mechaniczny
34. dr inż. Maciej Dariusz Dobrzyński, Wydział Zarządzania
35. dr inż. Wojciech Maciej Zalewski, Wydział Zarządzania
36. mgr Wojciech Wójcik, Studium Języków Obcych
37. inż. Stanisław Daniel Słowikowski, Przedstawiciel pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi
38. inż. Grzegorz Ryszard Orzepowski, Przedstawiciel pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi
39. inż. Waldemar Szymanowicz, Przedstawiciel pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi
40. Piotr Trajgiel, Przedstawiciel Samorządu Studenckiego PB

Osoby biorce udział w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym:
1. mgr Piotr Krupicz, p.o. Kwestor
2. mgr inż. Grzegorz Zdanowicz, Kanclerz
3. mgr Barbara Kubiak, Dyrektor Biblioteki Głównej PB
4. dr inż. Lech Magrel, Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
5. mgr Adam Wasilewski, Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników 

Technicznych PB
6. doc. dr Jan Czerniawski, Przedstawiciel ZNP PB







Życie Politechniki  13

KADENCJA 20052008

Najważniejsze wydarzenia kadencji 2005-2008

6 października 2005 r. – Inauguracja Roku Akademickiego 2005/ 
2006. Była to pierwsza Inauguracja przygotowana przez nowe 
władze Uczelni.

1 grudnia 2005 r. – Otwarcie Hali Widowiskowo-Sportowej części 
B w Akademickim Centrum Sportu PB. Otwarcie hali wiązało się 
ze Świętem Politechniki Białostockiej, obchodzonym corocz-
nie 1 grudnia, ustanowionym Uchwałą Senatu PB dnia 1 grud-
nia 1999 r. w 50. rocznicę powstania Uczelni.

2 marca 2006 r. – w Biurze Rektora PB odbyło się pierwsze spo-
tkanie absolwentów PB. Celem spotkania była dyskusja nad 
rejestracją Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Biało-
stockiej. Wzięło w nim udział 25 osób, w tym przedstawiciele 
administracji rządowej, władz miasta Białegostoku, prezesi 
dużych firm, politycy, dziekani. Stowarzyszenie zostało za-
rejestrowane w lipcu 2006 r.

7-13 maja 2006 r. – IV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, którego 
głównym organizatorem była Politechnika Białostocka. Uroczyste 
otwarcie festiwalu miało miejsce 7 maja. Na uroczystość 
przybyło ponad 150 osób: Rektorzy i Prorektorzy białostoc-
kich szkół wyższych, ludzie świata nauki, przedstawiciele ad-
ministracji i polityki, Kościoła i lokalnych mediów oraz 
mieszkańcy Białegostoku.

1 października 2006 r. – Inauguracja Roku Akademickiego 
2006/2007. Była to 57. Inauguracja Roku Akademickiego na 
Politechnice Białostockiej. Wzięli w niej udział goście z za-
granicy, rektorzy szkół wyższych, przedstawiciele władz, pra-
cownicy Uczelni i studenci.
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30 listopada 2006 r. – Święto Politechniki Białostockiej. Uroczy-
ste przeniesienie popiersia prof. Tadeusza Bełdowskiego z Sali 
Senatu PB na Wydział Elektryczny oraz Uroczyste Posiedze-
nie Senatu.

11 grudnia 2006 r. – podpisanie umowy o podwójnym dyplomo-
waniu dla studentów Politechniki Białostockiej z Uniwersytetem 
Vitus Bering Denmark. Rektor PB prof. Joanicjusz Nazarko, 
w imieniu Politechniki Białostockiej, zawarł umowę o po-
dwójnym dyplomowaniu z Uniwersytetem Vitus Bering 
Denmark. Umowa ta umożliwia studentom obu uczelni 
otrzymanie dwóch dyplomów: polskiego oraz duńskiego.

23-24 marca 2007 r. –  Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Judo 
w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej. Od wielu 
lat Białystok nie gościł takiej liczby sportowców. W  Mistrzo-
stwach Polski Szkół Wyższych w Judo uczestniczyło  ponad 
200. sportowców z 23. szkół wyższych.

2 kwietnia 2007 r. – Rozpoczęcie pierwszej w Polsce kampanii 
Promocyjnej tylko dla dziewcząt pod hasłem: „Dziewczyny na Poli-
technikę”.

 3-5 czerwca 2007 r. – Dni Matematyki w Białymstoku. Dni Ma-
tematyki zostały zorganizowane przez Oddział Białostocki 
Polskiego Towarzystwa Matematycznego pod honorowym 
patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku i Rektora Poli-
techniki Białostockiej. Współorganizatorem Dni Matematy-
ki była nasza Uczelnia.

15-19 lipca 2007 r. – III Szkoła Letnia Fundacji Rektorów Polskich. 
Spotkanie to odbyło się pod hasłem: „Projekty badawcze – 
koordynacja i nadzór” i zostało zorganizowane na Wydziale 
Zarządzania PB.

17-18 września 2007 r. – Białostocki Salon Maturzystów „Per-
spektywy 2007”. Spotkanie to – skierowane głównie do absol-
wentów szkół średnich – miało na celu promocję ofert edu-
kacyjnych, przygotowanych przez liczne podlaskie uczelnie 
wyższe. Zostało ono zorganizowane przez Politechnikę Bia-
łostocką i zgromadziło tak wielu zainteresowanych, że gmach 
Wydziału Elektrycznego PB przeżywał oblężenie na niespo-
tykaną dotąd skalę.
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14 kwietnia 2008 r. – rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję ar-
chitektoniczną Biblioteki PB. Odbyło się ono w sali Senatu Poli-
techniki Białostockiej podczas specjalnej konferencji praso-
wej dotyczącej konkursu na koncepcję architektoniczną 
Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Biało-
stockiej.

4 października 2007 r. – Inauguracja Roku Akademickiego 
2007/2008. Inauguracja odbyła się w Auli Dużej Wydziału 
Elektrycznego, a wzięli w niej udział znakomici goście z za-
granicy, Rektorzy szkół wyższych, przedstawiciele władz 
miasta i regionu, pracownicy Uczelni i oczywiście studenci.

24 listopada 2007 r. – Uroczystość 30-lecia Chóru Politechniki 
Białostockiej. Ukoronowaniem działalności artystycznej Chó-
ru Politechniki Białostockiej był wielki koncert w sali Opery 
i Filharmonii Podlaskiej, która w tym dniu wypełniła się go-
śćmi po brzegi.

31 stycznia 2008 r. – podpisanie porozumienia między Politech-
niką Białostocką i Politechniką Warszawską. W ramach podpisa-
nego porozumienia przez JM Rektora Politechniki Białostoc-
kiej prof. Joanicjusza Nazarko oraz JM Rektora Politechniki 
Warszawskiej prof. Włodzimierza Kurnika, uczelnie będą 
między innymi organizować wspólne seminaria ogólnouczel-
niane dotyczące problematyki szkolnictwa wyższego i badań 
naukowych.

12 maja 2008 r. – Politechnika Białostocka została uznana za naj-
lepszą uczelnię w regionie według rankingu „Newsweeka”. Poli-
technika Białostocka zajęła wysokie siódme miejsce w ran-
kingu krajowym, wyprzedzając między innymi: Szkołę 
Główną Handlową w Warszawie, Politechniki: Gdańską, 
Łódzką, Poznańską oraz Uniwersytet Warszawski.
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Nagroda dla chóru „Polifonia” na Festiwalu „Hajnowskie Dni 
Muzyki Cerkiewnej 2008” 

 Chór Politechniki Białostockiej „Polifonia” powstał w 2002 roku. W jego skład 
wchodzą pracownicy, a także studenci i absolwenci Politechniki Białostockiej. 
„Polifonia” wiele koncertuje, bierze udział w uroczystościach akademickich. Ze-
spół specjalizuje się w wykonywaniu utworów religijnych (zwłaszcza cerkiewnych) 
oraz pieśni ludowych. Uczestniczył w wielu festiwalach, m.in. w Ogólnopolskim 
Turnieju Chórów w Legnicy, Białostockich Dniach Muzyki Cerkiewnej, Białostoc-
kich Wieczorach Kolęd, Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Białoruskiej (Grand 
Prix w latach 2004 i 2005). Koncertował w Finlandii, w Filharmonii Białostockiej, 
Teatrze im. A. Węgierki w Białymstoku oraz w świątyniach wielu polskich miast. 
Ma na swym koncie nagrania dla radia i telewizji. Nagrał 3 płyty. W hajnowskim 
festiwalu wystąpił po raz piąty, będąc wcześniej wyróżnianym i nagradzanym.
 W obecnym składzie oraz z obecnym dyrygentem – Martą Zinkiewicz „Polifo-
nia” pracuje od roku. 

Praca dla pięćdziesięciu informatyków w Białymstoku

 Firma Transition Technologies otworzyła swoją siedzibę w Białymstoku. To piąta 
filia tej dużej informatycznej firmy, która obsługuje między innymi koncern lotni-
czy Airbus w Polsce. Prezes TT Konrad Świrski, podczas konferencji prasowej, 
uzasadniał otwarcie biura w Białymstoku dużą liczbą wysoko wykwalifikowanych, 
kształconych na Politechnice Białostockiej informatyków.
 Podczas konferencji prof. Waldemar Rakowski Prorektor ds. Nauki Politechni-
ki Białostockiej zapewniał, że to na naszej Uczelni są zdolni pasjonaci wygrywający 
konkursy informatyczne na całym świecie i wyraził nadzieję, że to właśnie absol-
wenci Wydziału Informatyki PB staną się przyszłymi pracownikami Transition 
Technologies.

VI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki 

 Już po raz szósty w dniach 26-31 maja 2008 r., z inicjatywy środowiska akade-
mickiego województwa podlaskiego, odbył się VI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. 
W trakcie festiwalu zorganizowanych zostało blisko 500 imprez przez prawie 
wszystkie wyższe uczelnie funkcjonujące w województwie podlaskim.

Politechnika najlepszą uczelnią w regionie 
według „Newsweeka” 

 Według tegorocznego rankingu „Newsweeka”, Politechnika Białostocka jest nie 
tylko największą, ale też najlepszą uczelnią w regionie. 
 „Newsweek” swój ranking przygotował po przebadaniu 1409 przedsiębiorstw 
handlowych, finansowych, hotelarskich i gastronomicznych. W badaniu sprawdza-
no jakimi dyplomami mogą poszczycić się młodzi (do 36. roku życia) pracownicy 
na najwyższych stanowiskach. Wyniki tych analiz pokazują, że w podlaskiem pra-
codawcy najbardziej cenią absolwentów Politechniki Białostockiej!
 Także w kraju to inżynierowie mają największe szanse na zawodowy sukces. 
Politechnika Białostocka zajęła wysokie siódme miejsce w rankingu krajowym, 
wyprzedzając między innymi Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Poli-
techniki: Gdańską, Łódzką, Poznańską, a także Uniwersytet Warszawski. Ranking 
„Newsweeka” pokazuje, że nastała era inżyniera, dlatego warto studiować na Poli-
technice Białostockiej.

Kalendarium wydarzeń 2008
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Wizyta na Politechnice Białostockiej delegacji 
z Southern University w Odense

 W dniach 6-7 maja 2008 r. Politechnikę Białostocką odwiedziła pięcioosobowa 
delegacja z Southern University of Denmark w Odense (Dania). W sali Rady Wy-
działu Elektrycznego przybyłych gości powitał Prorektor ds. Studenckich i Dydak-
tyki PB prof. Bazyli Krupicz. W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy ds. Progra-
mu „Erasmus”, prodziekani oraz prodziekani elekci Politechniki Białostockiej.
 Wizyta naszych partnerów z Danii była inspiracją do omówienia wielu tematów. 
Dużo miejsca poświęcono wzajemnej wymianie studentów („exchange possibilities”) 
oraz najistotniejszym badaniom naukowym realizowanym w obu uczelniach. 

Uczestnicy spotkania, fot. dr inż. Jarosław Makal

 Podczas spotkania pracownicy naszej Uczelni mieli możliwość zapoznania się 
z ofertą dydaktyczną Uniwersytetu w Odense i wysłuchać wystąpień Dziekana 
duńskiego uniwersytetu Pera M. Johansena oraz Dziekana ds. Dydaktyki Hennin-
ga Andersena, którzy zaprezentowali metody dydaktyczne oraz badania naukowe 
prowadzone w swoich jednostkach. Następnie przedstawiciele poszczególnych wy-
działów PB przybliżyli skalę i warunki wymiany w ramach Programu „Erasmus” na 
naszej Uczelni i przedstawili najważniejsze osiągnięcia naukowe swoich wydzia-
łów. Na zakończenie wizyty goście z Danii mieli okazję spotkać się ze studentami 
PB, a także zwiedzić laboratoria na Wydziale Mechanicznym, Elektrycznym oraz 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska. 
 Warto wspomnieć, że Uniwersytet w Odense cieszy się dużym zainteresowa-
niem wśród studentów Politechniki Białostockiej uczestniczących w Programie 
„Erasmus”. W ubiegłym roku do Southern University w Odense wyjechało ok. 30. 
osób, a w roku bieżącym chęć taką zadeklarowało już ponad 50. studentów PB. 

mgr MonikaStankiewicz

Konkurs na koncepcję architektoniczną Biblioteki PB 
rozstrzygnięty! 

 14 kwietnia 2008 r. w sali Senatu Politechniki Białostockiej, na specjalnej kon-
ferencji prasowej dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu na koncepcję architekto-
niczną Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, jury ogło-
siło wyniki: 
 I nagrodę zdobyła praca oznaczona literą P, autorstwa wrocławskiej pracowni 
architektonicznej AA Studio. Jury konkursu nagrodziło tę pracę między innymi 
za „trafną dyspozycję przestrzenną, inspirowaną kompozycją założenia pałacowo-
-ogrodowego Pałacu Branickich” i „poszukiwanie kulturowego zakorzenienia, zazna-
czonego w ażurowych, betonowych ścianach inspirowanych motywami tradycyjnych, 
podlaskich wycinanek”. 
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 Rektor Politechniki Białostockiej prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko pod 
koniec ubiegłego roku ogłosił „Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-
-architektonicznej projektu budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej wraz 
z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic Zwierzynieckiej i Świerkowej w Bia-
łymstoku”. W imieniu Rektora PB konkurs przeprowadziło Stowarzyszenie Archi-
tektów Polskich (SARP), oddział w Białymstoku.
 Skład Sądu Konkursowego tworzyli:
• prof. dr hab. arch. Konrad Kucza Kuczyński, SARP Warszawa – Przewodniczący, 
• mgr inż. arch. Stanisław Łapieński Piechota, SARP o. Białystok – z-ca Przewod-

niczącego, 
• dr inż. arch. Jerzy Uścinowicz, SARP o. Białystok, 
• mgr inż. arch. Waldemar Hinc, SARP Warszawa, 
• dr hab. inż. arch. Tomasz Marek Kukawski, Politechnika Białostocka, 
• dr hab. inż. Piotr Radziszewski, prof nzw. – Prorektor Politechniki Białostockiej,
• mgr Barbara Kubiak – Dyrektor Biblioteki Politechniki Białostockiej.
 Budowa Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej plano-
wana jest na przyszły rok. Przewiduje się, iż całość inwestycji będzie kosztowała 
ok.15 mln euro.

Spotkanie JM Rektora z pracownikami PB 

 15 lutego 2008 r. na Wydziale Elektrycznym PB odbyło się coroczne spotkanie 
JM Rektora PB z pracownikami. Podczas spotkania Rektor Politechniki Białostoc-
kiej prof. Joanicjusz Nazarko przedstawił pracę i osiągnięcia Uczelni w minionym 
roku, a następnie odpowiadał na liczne pytania przedstawicieli Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego, NSZZ „Solidarność” oraz pracowników Uczelni.

Blisko pięć tysięcy zwiedzających na Targach Pracy PB! 

 Tysiące osób odwiedziło Targi Pracy zorganizowane przez Biuro Karier Poli-
techniki Białostockiej i „FORMACJĘ” – Koło Naukowe Organizacji i Zarządzania 
Politechniki Białostockiej. Targi spotkały się z ogromnym zainteresowaniem, za-
równo odwiedzających, jak i podlaskich przedsiębiorców. Swoje stoiska zaprezen-
towało tam 29 firm z regionu, kraju i świata. 
 Organizatorzy szacują, że imprezę odwiedziło blisko pięć tysięcy studentów, 
którzy mogli porozmawiać z przedstawicielami firm lokalnych, krajowych i zagra-
nicznych gigantów o potencjalnych możliwaościach, a także warunkach pracy 
w ich przedsiębiortwach. Na targach prezentowały się przedsiębiorstwa zajmujące 
się informatyką, budownictwem, energetyką. 
 Targi Pracy obu stronom przyniosły obopólne korzyści, gdyż – dla firm były 
dobrą okazją do rozpoznania rynku pracy. Natomiast dla studentów i absolwentów 
białostockich uczelni były szansą na nawiązanie kontaktów z przyszłymi praco-
dawcami.

Podpisanie porozumienia między Politechniką Białostocką 
i Politechniką Warszawską 

 31 stycznia 2008 r., w ramach podpisanego przez JM Rektora Politechniki Bia-
łostockiej prof. Joanicjusza Nazarko i JM Rektora Politechniki Warszawskiej 
prof. Włodzimierza Kurnika porozumienia, uczelnie będą organizować wspólne 
seminaria dotyczące problematyki szkolnictwa wyższego i badań naukowych. 
 Obie placówki chcą wspólnie prowadzić studia międzyuczelniane, wykorzystu-
jąc ofertę Ośrodka Kształcenia na Odległość „OKNO” Politechniki Warszawskiej. 
Politechnika Warszawska udzieli pomocy organizacyjnej i kadrowej Politechnice 
Białostockiej w uruchomieniu studiów anglojęzycznych. Poza tym uczelnie będą 
podejmować działania w zakresie wspólnego ubiegania się o projekty badawcze 
i dydaktyczne, krajowe i międzynarodowe. 
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 Uczelnie będą współpracowały także w zakresie przeprowadzania przewodów 
doktorskich i habilitacyjnych. Planowane jest także uczestnictwo studentów PB 
w konwersatoriach, seminariach oraz w badaniach naukowych realizowanych 
przez PW. Uczelnie będą też prowadziły wzajemną wymianę studentów w ramach 
programu „MOSTECH”, na zasadach uznawalności zaliczeń i punktów ECTS; już 
dziś deklarują pomoc socjalno-bytową zainteresowanym studentom. 
 Współpracować ze sobą będą też Samorządy Studenckie obydwu uczelni w ob-
szarze działalności organizacyjnej, kulturalnej, naukowej i sportowej. Przewiduje 
się przeprowadzenie szkoleń kadry nowego Samorządu Studentów Politechniki 
Białostockiej przez doświadczony Samorząd Politechniki Warszawskiej. W planach 
jest też wymiana zespołów artystycznych obu uczelni. 
 Podpisanie porozumienia uświetnił koncert orkiestry rozrywkowej Politechni-
ki Warszawskiej „The Engineers Band”. 

Zatwierdzenie Misji Uczelni 

 Senat Politechniki Białostockiej podczas XXV uroczystego posiedzenia 29 li-
stopada 2007 r., z okazji Święta Politechniki, jednogłośnie przyjął Misję Uczelni. 

Prof. Tadeusz Citko nowym Rektorem 
Politechniki Białostockiej

 Prof. Tadeusz Citko 7 marca 2008 r. został wybrany do pełnienia funkcji Rekto-
ra Politechniki Białostockiej. Przejmie ją po prof. Joanicjuszu Nazarko. W głoso-
waniu uczestniczyło 95. elektorów. Prof. Tadeusza Citko poparło 59. z nich. Kaden-
cja nowego Rektora PB zacznie się 1 września 2008 r. i będzie trwała cztery lata.

Sukces młodych informatyków z PB! 

 Drużyna z Wydziału Informatyki PB zajęła IV miejsce w kraju, w kategorii 
Software Design ogólnoświatowego konkursu „Imagine Cup” 2008. Podczas zawo-
dów pokonali oni m.in. Uniwersytet Warszawski i Politechnikę Warszawską. 
 A tak o opiekunce zespołu z Białegostoku napisał Przewodniczący Jury, Tomasz 
Golonka Microsoft Regional Director in Poland: 
 „Jestem pod dużym wrażeniem pracy i determinacji p. dr Jolanty Koszelew z Poli-
techniki Białostockiej. Po raz trzeci, mając na uwadze polskie finały „Imagine Cup”, 
które sędziowałem, zespół, którym dr Jolanta Koszelew się opiekuje, częściowo w po-
dobnym składzie, znalazł się w ścisłej czołówce. Myślę, że jest to ważna wiadomość 
dla wszystkich, którzy zamierzają studiować informatykę właśnie w Białymstoku”.
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ów Nagroda im. prof. Waltera Henna dla absolwentki WA PB

 W wyniku rozstrzygnięcia w dniach 19-21 kwietnia 2008 r. w Domu Pracy 
Twórczej SARP w Tucznie konkursu o Nagrodę im. prof. Waltera Henna, wśród 
prac wyróżnionych znalazł się projekt dyplomowy absolwentki Wydziału Archi-
tektury PB. Arch. Julita Anna Przybysz otrzymała równorzędne wyróżnienie 
za pracę pt.: „Naturą oddzielone, naturą połączone – most na Odrze między Słubica-
mi i Frankfurtem”. Promotorem pracy była dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska-
-Milewska.

***
 W ramach cyklicznych wykładów pod hasłem „Czy sztuka jest potrzebna i dla-
czego?” organizowanych przez Galerię „Arsenał” w Białymstoku oraz Wyższą 
Szkołę Administracji Publicznej, 25 lutego 2008 r. bogato ilustrowany odczyt wy-
głosiła dr Małgorzata Dolistowska z Pracowni Historii Architektury i Konserwa-
cji Zabytków WA PB. Tematem była bardzo aktualna dla miasta kwestia: „GALE-
RIA W ELEKTROWNI – O NOWĄ PRZESTRZEŃ DLA SZTUKI”. Pomieszczenia 
Galerii „Arsenał” z trudem pomieściły tłumnie przybyłych zainteresowanych te-
matem. Więcej informacji na stronie: www.galeria-arsenal.pl.

***
 W ramach dorocznych Dni Sztuki Współczesnej, które w tym roku przebiegały 
w dniach 8-18 maja 2008 r., Wydział Architektury PB był partnerem w organizacji 
spektaklu Teatru Formy z Wrocławia pt. „Babel”. Przedstawienie odbyło się 17 
maja 2008 r. w Hali Wydziału Architektury PB przy ul. Grunwaldzkiej. 

***
 19 maja 2008 r. w Sali Kongresowej Hotelu „Gołębiewski” w Białymstoku odby-
ła się konferencja nt. „Białystok: miasto przyjazne niepełnosprawnym” przy meryto-
ryczno-organizacyjnym współudziale Wydziału Architektury PB. W ramach kon-
ferencji swoje wystąpienia związane z kształtowaniem przestrzeni uniwersalnej 
przedstawili: dr arch. wnętrz. Janina Jezierska oraz dr arch. Bartosz Czarnecki.

WA PB podczas VI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

 W dniach 26 maja – 1 czerwca 2008 r. białostockie uczelnie zorganizowały 
VI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Wydział Architektury Politechniki Białostoc-
kiej zaprezentował 6 przedsięwzięć w formie wykładów, wystaw i działań artystycz-
nych oraz przegląd filmów. Szczegółowy program festiwalu oraz opis przedsięwzięć 
znajduje się na stronie: www.festiwal.wsfiz.edu.pl.

Nowe przedsięwzięcie – „Graficzny Białystok”

 W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych w zakre-
sie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji, w II półroczu 2008 r. Wydział 
Architektury PB otrzymał dotację na realizację przedsięwzięcia pn. „Graficzny Bia-
łystok”. Wydarzenie, które będzie serią wystaw i prezentacji przygotowują pracow-
nicy Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w osobach prof. Andrzeja Dworakow-
skiego i prof. Tomasza M. Kukawskiego. „Graficzny Białystok” jest kontynuacją 
cyklu zapoczątkowanego w roku 2007; organizacji projektu od roku bieżącego 
podjęli się pracownicy WA PB. 
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Wystawy, wernisaże

 8 marca 2008 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy miało 
miejsce otwarcie wystawy projektów studialnych wykonanych przez studentów 
III roku kierunku architektura i urbanistyka WA PB wykonanych w Zakładzie 
Architektury Kultur Lokalnych, kierowanym przez dra arch. Jerzego Uścinowicza. 
Tematem projektów była „Architektoniczno-urbanistyczna rewitalizacja przestrzeni 
Rynku 11 Listopada w Choroszczy”. 

***
 28 marca 2008 r. w salach Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego oraz 
galerii „OBOK” Białowieskiego Ośrodka Kultury odbyły się wernisaże poplenero-
wej wystawy pracowników Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Archi-
tektury PB. Prace prezentowane na obu wystawach autorstwa: prof. Janusza Debi-
sa, prof. Andrzeja Dworakowskiego, prof. Tomasza M. Kukawskiego, dra 
Grzegorza Łosia, dra Waldemara Reguckiego, dra Zygmunta Kłodeckiego, mgr 
Anny Ciżewskiej-Czarneckiej oraz mgra Marka Świrydowicza są rezultatem ple-
neru pracowników zakładu, który odbył się we wrześniu ubiegłego roku. Organiza-
torami wystaw byli: Wydział Architektury PB, Galeria „Arsenał”, Białowieski Ośro-
dek Kultury oraz Muzeum BPN. Kuratorem i animatorem przedsięwzięcia jest mgr 
Jerzy Hermanowicz.

***
 3 kwietnia 2008 r. w hallu Biblioteki Uniwersytetu w Białymstoku przy 
ul. M. Skłodowskiej-Curie miało miejsce otwarcie wystawy fotografii autorstwa 
dra inż. arch. Jerzego Uścinowicza pt. „Hagia Sophia”. 

Wyjazdy, goście zagraniczni 

 W dniach 17-20 marca 2008 r. na Wydziale Architektury PB gościła grupa 
trzech osób z holenderskiego miasta Eindhoven. Wizyta była kolejnym elementem 
realizacji projektu „B+”, w ramach którego grupa studentów WA PB, przy wykorzy-
staniu doświadczeń Holendrów, opracowuje koncepcję ideowego zagospodarowa-
nia budynku magazynowego u zbiegu Alei Piłsudskiego i ulicy Bohaterów Getta 
w Białymstoku. Podczas wizyty odbyła się wizja lokalna w terenie, warsztaty ze stu-
dentami, a także spotkanie w Departamencie Planowania Urzędu Miejskiego 
w Białymstoku, która to instytucja jest partnerem projektu. 

***
 Grupa studentów Wydziału Architektury PB wzięła udział w seminarium stu-
denckim Kraków-Berlin nt. „Architektura Betonowa”. Studentki II roku kierunku 
architektura wnętrz – Anita Bieniek, Elwira Gorzelak i Aneta Kowszyło zapre-
zentowały projekty tronów dla czarnoksiężnika Abraxusa. Częścią seminarium był 
wyjazd do Berlina, którego celem było zapoznanie się z najbardziej interesującymi 
dziełami architektury współczesnej w tym mieście. Uczestnicy mogli obejrzeć 
obiekty autorstwa tak wybitnych projektantów i pracowni, jak: Erich Mendehlson, 
Le Corbusier, Mies van der Rohe, Alvaro Siza, Daniel Liebeskind czy Peter 
Eisenman. 
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Polska, podobnie jak inne kraje członkowskie Unii Europejskiej, zobowiązana była, 
zgodnie z ustaleniami art. 15 Dyrektywy 2002/91/WE dot. Znakowania Energetyczne-
go Budynków, przygotować system prawny wdrażający tę dyrektywę. Przestrzeganie 
ustaleń owego dokumentu wynika z zobowiązań ogólnych, tj. art. 226 Traktatu usta-
nawiającego Wspólnotę Europejską. 

Obecnie stosowne akty prawne i rozporządzenia zostały już przygoto-
wane i od stycznia 2009 r. wchodzi w Polsce obowiązek znakowania 
energetycznego budynków. Znakować w ten sposób budynki mogą 
tylko osoby do tego uprawnione. Jedną z dróg uzyskania takich upraw-

nień jest ukończenie Studium Podyplomowego organizowanego przez PB; upraw-
nienia te absolwentom nadają licencję zawodową eksperta energetycznego. Pro-
gram studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska PB uzyskał pozytywną opinię Ministra Infrastruktury oraz 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stąd też ukończenie studiów prowadzo-
nych przez WBiIŚ jest równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem 
pozytywnym egzaminu państwowego. Absolwenci Studiów Podyplomowych są zwol-
nieni z takiego egzaminu.
 Studia Podyplomowe „Budownictwo Ekologiczne i Energooszczędne. Znakowa-
nie Energetyczne Budynków” adresowane są do trzech grup słuchaczy: czynnych 
zawodowo magistrów inżynierów, zwłaszcza architektury, budownictwa, inżynierii 
środowiska, energetyków lub pokrewnych kierunków, kandydatów na audytorów 
energetycznych w rozumieniu Ustawy o wspieraniu inwestycji termomodenizacyj-
nych lub ekspertów dokonujących energetycznej oceny budynków w rozumieniu 
przepisów o systemie oceny energetycznej budynków oraz kontroli niektórych 
urządzeń w zakresie efektywności energetycznej. 
 Uczestnictwo w studiach jest odpłatne.
 Słuchaczami studiów mogą być absolwenci wyższych uczelni takich kierunków 
jak: architektura, budownictwo, inżynieria sanitarna, ale dopuszcza się także posia-
danie innego wykształcenia technicznego. O przyjęciu na studia decyduje kolejność 
zgłoszeń.
 Obecnie zakończono już I edycję, w kwietniu 2008 r. rozpoczęto II edycję, 
a w październiku 2008 r. planowana jest III edycja studiów. Rekrutacja na III edycję 
odbywa się elektronicznie. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien 
złożyć następujące dokumenty: podanie, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu 
ukończenia studiów wyższych, 3 zdjęcia (niezbędne informacje oraz druki podane 
są na stronie internetowej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska – Studia 
Podyplomowe).
 Absolwenci studiów otrzymają świadectwa ich ukończenia, zgodnie z zarzą-
dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącym prowadzenia stu-
diów podyplomowych przez uczelnie wyższe.
 Absolwenci studiów podyplomowych „Budownictwo Ekologiczne i Energoosz-
czędne. Znakowanie Energetyczne Budynków”, jako wysokiej klasy specjaliści w za-
kresie fizyki budowli, zrównoważonego rozwoju oraz oceny energetycznej budyn-
ków i kontroli niektórych urządzeń w zakresie efektywności energetycznej, 
w odrębnym postępowaniu uzyskują tytuł rzeczoznawcy, eksperta lub audytora 
energetycznego.

dr inż. Irena Ickiewicz

Studia Podyplomowe 
Budownictwo Ekologiczne i Energooszczędne 
Znakowanie Energetyczne Budynków

Szczegółowe informacje 
można uzyskać

telefonicznie: 

(085) 7469615, 7469626 

lub osobiście: 

pok. 120, 118 Wydział Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska

ul. Wiejska 45 E
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16 maja 2008 r. w gmachu Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki 
Białostockiej odbyło się „Forum Bezpieczeństwa w Budownictwie”. Już po raz ósmy zor-
ganizowały go Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku oraz Katedra Podstaw 
 Budownictwa i Inżynierii Procesów Budowlanych Instytutu Inżynierii Budowlanej PB. 
Gościem honorowym Forum był Zbigniew Żurek, Zastępca Przewodniczącego Rady 
Ochrony Pracy. W oficjalnych wystąpieniach zabrali głos Prorektor ds. Nauki prof. 
Waldemar Rakowski i Dziekan Wydziału BiIŚ prof. Czesław Miedziałowski. Tegoroczne 
seminarium poświęcono bezpieczeństwu pracy na wysokości. 

 „Forum Bezpieczeństwa w Budownictwie” na stałe wpisało się do podlaskiego 
kalendarza wydarzeń związanych z bezpieczną pracą w budownictwie. W tego-
rocznym spotkaniu udział wzięło ok. 80 osób: pracodawców, studentów i uczniów 
szkół budowlanych. Tytuły wygłoszonych referatów podczas tegorocznej sesji do-
tyczyły:
• Upadków z wysokości – najczęstszej przyczyny wypadków przy pracy w budow-

nictwie
• Środków ochrony indywidualnej – zabezpieczeń przed upadkiem
• Medycznych aspektów kwalifikowania pracowników do wykonywania prac 

na wysokości
• Zastosowania rozwiązań firmy „Palisander”
• Zagrożeń przy pracach na wysokości
• Modelowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników budownictwa.

dr inż. Jerzy Obolewicz

VIII Forum Bezpieczeństwa 
w Budownictwie

W ramach VI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki na Wydziale Budownictwa i Inży-
nierii Środowiska PB zostało zorganizowane seminarium nt. „Nowe technologie w bu-
downictwie, inżynierii środowiska i ochronie środowiska”.

Impreza została przeprowadzona w formie prezentacji multimedialnych. 
Dodatkowo przed Aulą prof. Tadeusza Bełdowskiego przedstawiono ekspo-
zycję dorobku kół studenckich istniejących na Wydziale Budownictwa i Inży-
nierii Środowiska oraz zaprezentowany został model stacji rewitalizacji wody 

udostępniony przez firmę „Bartosz”.
 Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje przygotowane przez dra inż. 
Andrzeja Plewę oraz dra inż. Lecha Magrela. Młodzież interesowała się zarówno 
budową autostrad, jak również alternatywnymi źródłami energii, a zwłaszcza moż-
liwością ich wykorzystania na terenie naszego województwa. Po wygłoszeniu pre-
lekcji, najaktywniejszym słuchaczom wręczono skromne upominki. 
 Największe zainteresowanie wśród młodzieży wzbudziła stacja rewitalizacji 
wody. Dzięki ekspozycji modelu tego urządzenia uczniowie i studenci mogli prze-
konać się o skuteczności rewitalizacji zanieczyszczonej wody pobranej z rzeki Bia-
łej do postaci krystalicznie czystej i zdatnej do picia.

dr inż. Andrzej Butarewicz

VI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki na Wydziale 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska
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III Międzynarodowe 
Seminarium Ekologiczne

15 maja 2008 r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB, Zakład Chemii, 
kierowany przez prof. zw. dra hab. Włodzimierza Lewandowskiego, zorganizował 
III Międzynarodowe Seminarium Ekologiczne.

Podczas seminarium wykłady wygłosili pracownicy Białoruskiego Pań-
stwowego Uniwersytetu Technicznego w Brześciu, a ze strony gospoda-
rzy – studentka I roku Ochrony Środowiska PB Ewa Piotrowska oraz 
prof. nzw. dr hab. Jerzy Bryłka. Wysłuchano następujących referatów:

1. Borys Żytieniow, „Problemy i metody podniesienia wydajności pracy miejskich 
oczyszczających urządzeń kanalizacji”,

2. Natalia Jałowaja, „Opracowanie i zastosowanie elektrokoagulacyjnej technologii 
oczyszczania naturalnych wód zawierających mało minerałów”,

3. Ludmiła Naumenko, „Wodne zasoby Białorusi i ich wykorzystanie”,
4. Ewa Piotrowska , „Czarnobyl”,
5. Jerzy Bryłka „Miasta duchów: Prypeć i Czarnobyl”.

 W seminarium wzięło udział około 200 osób: pracowników i studentów Insty-
tutu Inżynierii i Ochrony Środowiska PB, natomiast same obrady seminarium 
prowa dził członek rzeczywisty Międzynarodowej Akademii Ekologicznej prof. dr 
hab. Jerzy Bryłka. 
 Referaty głoszone i prezentowane były w języku rosyjskim i polskim. 
 Następne seminarium za rok. Zapraszamy!

prof. dr hab. inż. Jerzy Bryłka

Międzynarodowa Konferencja 
„Nowoczesne technologie recyklingu odpadów 
produkcji i konsumpcji”

W dniach 28-29 maja 2008 r. w Mińsku w Białoruskim Państwowym Technologicznym 
Uniwersytecie odbyła się Międzynarodowa Naukowo-Techniczna Konferencja pn.  
„Nowoczesne technologie recyklingu odpadów produkcji i konsumpcji”.

Członkami Komitetu organizacyjnego z polskiej strony byli pracownicy 
Politechniki Białostockiej: prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski – Pro-
rektor ds. Promocji i Rozwoju oraz dr inż. Lech Magrel. Podczas konfe-
rencji Politechnikę Białostocką reprezentowały dwa referaty wygłoszo-

ne w języku rosyjskim:
1. Lech Magrel, Jerzy Bryłka, „Doświadczenia z eksploatacji systemów powierzch-

niowego i wgłębnego napowietrzania na przykładzie oczyszczalni ścieków w Bia-
łymstoku”,

2. Jerzy Bryłka, Lech Magrel, „Kompostowanie biomasy oraz osadów ściekowych 
na potrzeby produkcji leśnej i leśnictwa”.
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Rozwiązania urbanistyczne 

 Teren objęty opracowaniem konkursowym to północno-zachodnia część kam-
pusu Politechniki Białostockiej, stanowiąca naturalne zwieńczenie jego osi. Osiowe 
założenie urbanistyczne kampusu stanowiło element najsilniej wpływający na toż-
samość miejsca, w którym planowana jest budowa Biblioteki PB. Budynek Biblio-
teki zaprojektowano w centralnej części działki i ma on stanowić kompozycyjne 
oraz funkcjonalne zamknięcie niezakończonej – na chwilę obecną – osi kampusu. 
 Tereny znajdujące się na przedłużeniu osi kampusu stanowią tzw. pas aktywno-
ści. W części zachodniej stanowią go plac wejściowy z małą architekturą. Pas ak-
tywności w części wschodniej działki stanowią: wielofunkcyjny plac (możliwość 
wykorzystania go w formie sceny, placu targowego etc.), pochylnia (widownia, 
miejsce rekreacji) oraz zbiorniki wodne. Obszar pozostałej części działki stanowią 
tereny rekreacyjne: park nasadzony drzewami owocowymi (wiśnie, jabłonie) oraz 
– na przedłużeniu osi kampusu – inny silny akcent kompozycyjny, pod względem 
krajobrazowym – Las Zwierzyniecki, który sąsiaduje z terenem Biblioteki PB od 
strony południowo-wschodniej. 
 Biblioteka nawiązuje do Pałacu Branickich w Białymstoku. Zaplanowana zosta-
ła na planie podkowy, od strony kampusu tworząc obszerny plac wejściowy. Plac 
ów, stanowiąc logiczne przedłużenie pieszego pasażu kampusu, a także pozostałej 
części pasu aktywności, ma koncentrować w sobie ruch pieszych tworząc przyjazne 
miejsce do spędzania wolnego czasu. Przeszklony łącznik – centralna część Biblio-
teki – stanowi element, który daje poczucie kontynuacji osi: łączy plac wejściowy 
z widownią i sceną letnią. Place oraz łącznik tworzą pas aktywności kampusu.
 W rozwiązaniach urbanistyczno-funkcjonalnych gmachu Biblioteki PB wyko-
rzystano istniejące już wjazdy i podłączenia tej części kampusu do ulic Zwierzy-
nieckiej i Świerkowej. Wykorzystując natomiast istniejącą różnicę terenu, na pozio-
mie górnej platformy parkingu, zaprojektowano plac wejściowy do Biblioteki. 
Dostęp do Biblioteki – dla czytelników zorganizowano z poziomu platformy placu 
wejściowego: od strony kampusu oraz od strony ogrodu Biblioteki; parking dla 
pracowników zlokalizowano na poziomie dolnej platformy istniejącego parkingu 
wielopoziomowego. Natomiast obsługa techniczna oraz dostawy do Biblioteki re-
alizowane będą przy wykorzystaniu łącznika ulic Zwierzynieckiej i Świerkowej; 
strefę dostaw do biblioteki zlokalizowano pod nawierzchnią platformy placu wej-
ściowego.

Zwycięski projekt w konkursie na koncepcję 
architektoniczną Biblioteki PB

BIBLIOTEKA
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BIBLIOTEKA

Rozwiązania architektoniczne

 Poszukując dla nowego gmachu Biblioteki PB lokalnego punktu odniesienia, 
zarówno jeśli chodzi o rozpoznawalność obiektu, jak i skalę przestrzeni wewnątrz 
i wokół budynku, zdecydowano się nawiązać do założeń pałacu barokowego, czego 
bezpośrednią inspiracją był Pałac Branickich w Białymstoku. 
 Budynek, zaprojektowany na rzucie litery C, formalnie tworzą: przeszklony łącznik 
oraz monolityczne pudła skrzydeł bocznych. Ściany łącznika dodatkowo przebite 
są pudłami nadwieszonymi nad placem wejściowym do Biblioteki. W nawiązaniu 
do formy łącznika, ściany skrzydeł bocznych Biblioteki również tworzą sekwencję 
pudeł ustawionych na sobie, wizualnie przypominając zwarte prostopadłościany.
 Otwarcia w ścianach bocznych zainspirowane zostały formą tradycyjnych pod-
laskich wycinanek ludowych. Betonowe żaluzje stanowią element ograniczający 
bezpośrednie nasłonecznienie pomieszczeń Biblioteki.

Rozwiązania funkcjonalno-programowe

 Budynek Biblioteki PB, pod względem funkcjonalnym i formalnym tworzą trzy 
wyraźnie wydzielone strefy funkcjonalne: dwa bloki skrzydeł budynku – mieszczą-
ce Bibliotekę i Studium Języków Obcych oraz łącznik – mieszczący strefę wejścio-
wą oraz wyeksponowane boksy Czytelni.
 Kondygnacje przyziemia zawierają magazyny, zespoły opracowania druków, 
strefę wejścia dla pracowników i przyjmowania dostaw książek oraz, w pobliżu 
drogi technicznej, pomieszczenia techniczne budynku. 
 Kondygnacje nadziemne, to parter, w którym przede wszystkim mieści się wej-
ście dla użytkowników. Z poziomu placu prowadzi ono do przeszklonego łącznika 
Biblioteki, który mieści strefę wejściową budynku: hall wejściowy z przestrzenią 
wystawową, stanowiska informacji wstępnej, szatnie, księgarnię. Hall jest głównym 
punktem rozrządu budynku Biblioteki i SJO. 
 Blok skrzydła południowego mieści w sobie zespół Czytelni, pomieszczenia In-
formacji oraz Wypożyczalnię. Wszystkie te pomieszczenia znajdują się w strefie 
kontrolowanej Biblioteki. Granica strefy wolnego i limitowanego dostępu (bramki) 
jest logicznie wyznaczona granicą hallu.
 Blok północny mieści pomieszczenia strefy ogólnodostępnej: salę konferencyjną 
z foyer, kawiarnię-bar, a także pomieszczenia kontemplacyjne, palarnię, toalety.
 Antresola skrzydła południowego mieści w sobie pomieszczenia zespołu admi-
nistracyjnego Biblioteki, antresola skrzydła północnego – pomieszczenia dydak-
tyczne i gabinety SJO. 
 Piętro skrzydła południowego zawiera w sobie Czytelnię z wolnym dostępem 
do półek, a piętro skrzydła północnego – sale dydaktyczne SJO. Boksy łącznika 
mieszczą w sobie sale do pracy indywidualnej i zbiorowej Czytelni. 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY

W kwietniu 2008 r. prof. Dariusz Butrymowicz z Wydziału Mechanicznego PB otrzy-
mał podziękowanie za znaczący wkład w uzyskanie Pokojowej Nagrody Nobla 2007 
dla Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Prof. Dariusz Butrymowicz 
jest bowiem jednym z wiodących autorów raportu IPCC dotyczącego zmian klimatu. 
Nad opracowaniem raportu pracowali naukowcy z 40. krajów, natomiast prof. D. Bu-
trymowicz przewodniczył grupie sześciu specjalistów, w której był jedynym Europej-
czykiem.

Prof. Dariusz Butrymowicz ukończył studia na Politechnice Gdańskiej. 
Pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej oraz w In-
stytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. 
Ponadto jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma naukowo-tech-

nicznego pt. „Technika chłodnicza i klimatyzacyjna. Niekonwencjonalne źródła 
energii” oraz ekspertem Krajowego Forum Chłodnictwa – Związku Pracodawców. 
Prof. Dariusza Butrymowicza śmiało można nazwać pasjonatem: potrafi on godzi-
nami opowiadać o swoich zainteresowaniach i pracy naukowej. Poza tym jest czło-
wiekiem otwartym, niezwykle pracowitym, a przede wszystkim skromnym.
 Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu, którego członkiem jest prof. Da-
riusz Butrymowicz, został założony przez Program Narodów Zjednoczonych 
ds. Ochrony Środowiska (UNEP) oraz Światową Organizację Meteorologiczną. 
Jego zadaniem jest ocena ryzyka związanego z działalnością człowieka, które wpły-
wa na zmianę klimatu. Eksperci IPCC postanowili spojrzeć na problem globalnego 
ocieplenia klimatu całościowo: znaleźć elementy niszczące warstwę ozonową i po-
wodujące wzrost temperatury na Ziemi, a także ocenić możliwość ich zastąpienia 
i przewidzieć skutki dla klimatu oraz gospodarki. Grupa kierowana przez polskie-
go naukowca zajmowała się gazami fluorowanymi, tzw. F-gazami.
 Prof. Dariusz Butrymowicz zaznacza, że ograniczenie emisji gazów cieplarnia-
nych nie jest proste. Podkreśla, że w Polsce praktycznie wszystkie technologie 
oparte są na F-gazach. Nie można zapomnieć również o skutkach ekonomicznych 
takiego stanu. Uważa, iż z wielu względów nie powinno się stosować rozwiązań 
opcji zero-jedynkowej. Alternatywa, w stosunku do dotychczasowych sposobów, 
jest jednak dużo bardziej skomplikowana.

Pokojowa Nagroda Nobla 2007
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WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

29 maja 2008 r. w Politechnice Białostockiej, w Auli imienia prof. Tadeusza Bełdow-
skiego, odbyło się seminarium szkoleniowe Kadry Inżynieryjno-Technicznej, organi-
zowane corocznie, już przez sześć lat przez Komisję Szkoleniową SEP, Oddział Biało-
stocki, Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej, ZEB Dystrybucja Spółkę z o.o. 
oraz Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Tematem tegorocznego seminarium była kompensacja mocy biernej 
w układach elektroenergetycznych przemysłowych i energetyki zawodo-
wej niskiego i średniego napięcia. Pracami Komitetu Naukowo-Progra-
mowego kierował zespół w składzie: Dziekan Wydziału Elektrycznego 

dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB (przewodniczący), mgr inż. Mirosław Ka-
sacki (wiceprzewodniczący), dr hab. inż. Ryszard Skliński, prof. P.B. (sekretarz) 
oraz mgr inż. Ryszard Dobrowolski, mgr inż. Sławomir Laskowski, mgr inż. Da-
riusz Szkiłądź, mgr inż. Eugeniusz Zalech, mgr inż. Łukasz Zaniewski.
 Organizatorzy zaproponowali uczestnikom seminarium otwarte forum dysku-
syjne, łączące problemy naukowo-badawcze i techniczne oraz integrację środowi-
ska teoretyków i praktyków w szerokim obszarze elektroenergetyki. W seminarium 
udział wzięły 223 osoby, które reprezentowały szerokie grono elektryków z terenu 
województwa podlaskiego.

ELSEP-2008 Seminarium Szkoleniowe
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 Oficjalnego otwarcia seminarium dokonał prezes Oddziału Białostockiego SEP 
– Mirosław Kasacki, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie omawianych 
zagadnień dla prawidłowej pracy systemu elektroenergetycznego. Następnie głos 
zabrał Dziekan Wydziału Elektrycznego PB – dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. 
PB, który zwrócił uwagę na szczególną potrzebę organizowania takich spotkań. 
Następnie głos zabrał przewodniczący POIIB – Ryszard Dobrowolski, który przed-
stawił program wspólnych szkoleń.

 Część merytoryczna seminarium obejmowała następujące referaty:
• „Zapotrzebowanie na energię bierną, zastosowanie urządzeń kompensujących 

oraz sposoby kompensacji w układach SN i nn” – prof. dr hab. inż. Ryszard Skliń-
ski (Politechnika Białostocka),

• „Odbiorniki mocy biernej w systemie elektroenergetycznym oraz wpływ mocy 
biernej na warunki pracy sieci zasilająco rozdzielczej” – dr inż. Marcin Sulkow-
ski (Politechnika Białostocka),

• „Kompensacja mocy biernej w warunkach występowania odkształconych prądów 
i napięć” – dr inż. Grzegorz Hołdyński (Politechnika Białostocka),

• „Zarządzanie mocą bierną z poziomu operatora systemu dystrybucyjnego” – 
mgr inż. Grzegorz Dąbrowski (ZEB Dystrybucja Sp. z o.o.).

 Druga część spotkania obejmowała prezentację wyrobów elektroenergetycz-
nych produkowanych przez następujące firmy:
• ELMA Energia z Olsztyna – Tomasz Walendziak,
• APATOR z Torunia – Miłosz Radoń,
• TAVRIDA ELECTRIC z Tychów – Janusz Byrczek.

 W trzeciej części seminarium referaty obejmujące zastosowania i wybór 
określonych rodzajów urządzeń do kompensacji mocy biernej dotyczyły w szcze-
gólności:
• „Wybranych zagadnień z zakresu wyboru rodzaju urządzeń do kompensacji mocy 

biernej na bazie kondensatorów energetycznych. Prezentacja konkretnych roz-
wiązań” – mgr inż. Marcin Kwiatkowski (ELMA Energia),

• „Kondensatorów energetycznych średnich napięć” – mgr inż. Łukasz Matyjasek 
(ELMA Energia).

 Uczestnicy seminarium otrzymali certyfikat udziału w seminarium oraz eg-
zemplarz miesięcznika naukowo-technicznego pt. „Wiadomości Elektrotechnicz-
ne”, którego Redakcja sprawowała patronat medialny nad seminarium.
 W podsumowaniu organizatorzy podziękowali uczestnikom seminarium za licz-
ne przybycie i udział w dyskusjach, co potwierdza potrzebę organizowania semina-
ryjnych spotkań elektryków makroregionu białostocczyzny w przyszłości.

dr hab. inż. Ryszard Skliński, prof. P.B.

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
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W dniach 5-7 czerwca 2008 r. na Wydziale Zarządzania PB odbyła się III Międzynaro-
dowa Konferencja Naukowa pt. „Gospodarka i Społeczeństwo. Zarządzanie – Wiedza – 
Rozwój” połączona z obchodami 15-lecia Wydziału Zarządzania PB oraz dorocznym 
spotkaniem katedr o profilu ekonomicznym wszystkich politechnik w Polsce. 

Głównym celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń śro-
dowiska naukowego, przedstawicieli praktyki gospodarczej oraz władz 
samorządowych na temat czynników determinujących zmiany gospo-
darcze, polityczne, społeczne i kulturowe na obszarze Polski oraz wśród 

jej sąsiadów. Szczególna uwaga została poświęcona procesom zachodzącym w Pol-
sce Północno-Wschodniej oraz w sąsiadujących z nią krajach. Podczas wspólnej 
debaty uczestnicy konferencji podjęli próbę prognozy kierunków przyszłych zmian 
społeczno-gospodarczych w naszym regionie oraz ich konsekwencji. Organizato-
rzy pragnęli zapoczątkować w ten sposób cykliczne spotkania forum dyskusyjnego, 
którego członkami będą przedstawiciele różnych środowisk.
 W programie konferencji zaplanowano trzy panele dyskusyjne:
1. „Promocja i rozwój regionalny/lokalny. Problemy zarządzania kapitałem ludz-

kim, społecznym i kulturowym”,
2. „Stosunki dobrosąsiedzkie i współpraca w obszarach transgranicznych. Proce-

sy dostosowawcze podmiotów gospodarczych do wyzwań globalnych”,
3. „Zarządzanie marketingowe – współczesne tendencje. Wyzwania e-społeczeń-

stwa i gospodarki opartej na wiedzy”. 
 Wśród zaproszonych gości znaleźli się tak wybitni naukowcy, jak m.in.: prof. 
zw. dr hab. Alojzy Z. Nowak Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu War-
szawskiego, prof. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, prof. dr hab. Eulalia Skawiń-
ska oraz reprezentanci 35 ośrodków naukowych, w tym z USA, Węgier, Wielkiej 
Brytanii, Francji, Litwy, Białorusi, a także przedstawiciele administracji publicznej 
oraz przedsiębiorcy.
 Honorowy patronat nad Konferencją objął JM Rektor Politechniki Białostoc-
kiej prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko.
 Ponieważ konferencja odbywała się z okazji 15-lecia istnienia Wydziału Zarzą-
dzania, podczas spotkania nie mogło zabraknąć również jubileuszowych akcentów. 
Uroczyste obchody jubileuszu uświetnili swoim przybyciem licznie zaproszeni go-
ście – naukowcy z polskich, jak również zagranicznych ośrodków, przedstawiciele 
władz miasta i regionu oraz studenci. Podczas uroczystej inauguracji, trudne po-
czątki powstawania Wydziału w 1993 roku, a także jego stan obecny – jako najlicz-
niejszego Wydziału Politechniki Białostockiej, w multimedialnej prezentacji zapre-
zentowała Dziekan Wydziału, prof. Zofia Tomczonek. Po przyjęciu życzeń, a także 
odczytaniu listów gratulacyjnych czas zgromadzonym gościom uświetnił Chór Po-
litechniki Białostockiej wykonując między innymi fragmenty Mszy Kreolskiej 
Ariela Ramireza. To jednak, co nastąpiło w dalszej kolejności, było wyjątkowo mi-
łym i – dodajmy – także smacznym zaskoczeniem: wszyscy uczestnicy spotkania 
zostali zaproszeni na urodzinowy tort – jak na prawdziwy jubileusz urodzin przy-
stało oraz wykonali wspólne zdjęcie, którym jeszcze tego samego wieczora zostali 
obdarowani. Należy także podkreślić, iż dwudniowe obrady konferencyjne zakoń-
czył równie miły i oryginalny akcent poznawczy – wycieczka do Wilna, która przy 
pięknej pogodzie towarzyszącej całemu spotkaniu, była nadzwyczaj udana. W tym 
miejscu, całemu zespołowi Komitetu Organizacyjnego Konferencji, należą się głę-
bokie wyrazy uznania i serdeczne podziękowania za profesjonalne przygotowanie 
uroczystości. 

mgr Małgorzata Kotarska-Ołdakowska
mgr Urszula Glińska

Wydział Zarządzania PB 
obchodził 15-lecie istnienia

fot. Tomasz Trochimczuk

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
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WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

W okresie 1 lipca 2006 r. do 31 marca 2008 r. Katedra Zarządzania Produkcją, działają-
ca na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej, prowadziła prace badawcze 
w ramach polsko-greckiej współpracy naukowo-badawczej, kierowanej przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach realizacji polsko-greckiego projek-
tu badawczego nt.: „Ocena gotowości do zapłaty za oczyszczanie ścieków i zamykanie 
obiegów wodnych”.

Celem prac nad projektem była ocena stopnia akceptacji przez mieszkań-
ców wybranych gmin województwa podlaskiego budowy systemu zbio-
rowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz ocena gotowości 
mieszkańców tych gmin do zapłaty za wdrożenie systemu. Strona pol-

ska zobowiązała się podjąć badania w wybranych gminach, w których dotąd nie 
realizowano zbiorowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków.
 Ze strony polskiej wykonawcami projektu badawczego byli pracownicy Poli-
techniki Białostockiej: prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski (Koordynator projek-
tu) i mgr inż. Krystyna Rauba oraz dr inż. Paweł Bartoszczuk z Instytutu Badań 
Systemowych PAN w Warszawie. Natomiast stronę grecką reprezentowali pracow-
nicy Wydziału Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Demokryta w Xanthi w Tracji: 
dr Konstantinos Tsagarakis oraz dr Angeliki Menegaki.
 Realizacja projektu badawczego rozpoczęła się 1 lipca 2006 r. Na podstawie 
kwestionariusza dostarczonego przez greckich wykonawców projektu, opracowa-
no jego polską wersję, którą zastosowano do badań ankietowych przeprowadzo-
nych w trzech rolniczo-turystycznych gminach województwa podlaskiego: w Zbój-
nej, Miastkowie i Dubiczach Cerkiewnych.

Współpraca naukowców z Polski i Grecji 

 13 maja 2008 r. David Preston Ambasador Kanady gościł na Politechnice Biało-
stockiej. W programie wizyty zaplanowano między innymi spotkania z władzami 
miasta i regionu, wykłady, zwiedzanie laboratorium Wydziału Elektrycznego PB. 
Podczas wykładu: pt. „The Role of Ambassador: Why do Ambassadors matter?” 
na Wydziale Zarządzania, licznie przybyli studenci pytali gościa o jego pracę w dy-
plomacji.

newsy z wydziału
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 15 grudnia 2007 r. odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Roku Stowarzy-
szenia Architektów Polskich za najlepszy zrealizowany obiekt w 2006 roku. Jedno 
z dwóch wyróżnień przyznano za nagradzany już projekt „Kaplicy Akademickiej 
Świętej Trójcy przy Studium Ikonograficznym w Bielsku Podlaskim” autorstwa dra 
inż. arch. Jerzego Uścinowicza z WA PB przy współpracy technicznej arch. Toma-
sza Daniluka oraz pomocy konstruktora inż. Waldemara Ormowskiego. Polichro-
mie w kaplicy wykonali studenci pod kierunkiem ks. mitr. Leoncjusza Tofiluka, 
który był jednocześnie inwestorem przedsięwzięcia. 
 Wyróżnienie przyznano za współczesną interpretację tradycyjnej formy świą-
tyni obrządku prawosławnego oraz wykorzystanie malarstwa, jako środka wyrazu 
integralnie związanego z architektoniczną formą wnętrza kaplicy. 

Dyplom Roku 2008 

 18 marca 2008 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów 
Polskich w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia Dorocznej Nagrody SARP 
im. Zbyszka Zawistowskiego – DYPLOM ROKU 2008, połączona z otwarciem wy-
stawy prac konkursowych. Wyróżnienie otrzymała praca absolwentki WA PB 
nt. „...z prochu powstałeś, w proch się obrócisz...”. Projekt cmentarza komunalnego 
i krematorium w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Karakulach” autorstwa mgr 
inż. arch. Małgorzaty Solińskiej; promotorem pracy był mgr inż. arch. Jan Kabac. 
W uzasadnieniu jury napisało: „Założenie przestrzenno-krajobrazowe nowego 
cmentarza cechuje pożądana powaga oraz głęboki wyraz symboliczny uzyskany lapi-
darnymi środkami wyrazu. Propozycje rozwiązań kaplicy cmentarnej, a w szczegól-
ności jej wnętrza, nacechowane spokojem i harmonią, stwarzają pożądany klimat 
dla obrzędów pogrzebowych”. 
 Tradycyjnie już, nagrodzona Dyplomem Roku praca oraz inne wyróżnione 
prace dyplomowe zostaną opublikowane w kolejnym numerze „Komunikatu 
SARP”. Szczegółowe informacje na temat nagród i jury konkursu znajdują się na 
stronie: www.sarp.org.pl, a wybrane ilustracje prac nominowanych przez O/SARP 
w Białymstoku można obejrzeć na stronie: www.sarp-bialystok.org. 

***

 W II edycji prestiżowego konkursu o nagrodę im. M. Nowickiego „Architektura 
światła dziennego”, I nagrodę zdobyła praca pt.: „Ściana świetlna” autorstwa stu-
dentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej Michała Dudicza 
i Wacława Ostrowskiego. Organizatorami konkursu były Międzynarodowe Targi 
Poznańskie oraz firma „RAM” – wydawca miesięcznika „Architektura i Biznes”, zaś 
sponsorem firma „VELUX”. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się 
podczas tegorocznych Targów Budownictwa „BUDMA” w Poznaniu. Szczegółowe 
wyniki konkursu oraz nagrodzone prace dostępne są na stronie: www.architektura-
ibiznes.pl.

***

 W konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji za-
gospodarowania terenu centrum Dęblina, III nagrodę (pierwszej nagrody nie przy-
znano, natomiast ustanowiono dwie równorzędne nagrody drugie oraz trzecią) 
zdobył zespół składający się ze studentów V roku Wydziału Architektury PB. Na-
grodzeni autorzy, to: Karolina Główczyńska, Joanna Gierasimiuk, Mateusz 
Brzozowski i Mieszko Burmas. Jak piszą sami autorzy: „celem projektu architekto-
niczno-urbanistycznego centrum miasta Dęblina było wydobycie historycznego ukła-
du urbanistycznego XIX-wiecznej osady „Irena” oraz zespolenie ważnych i ciekawych 
miejsc w jego obrębie”. Studenci WA PB sprostali tym wymaganiom. Nagrodzone 
prace można oglądać w serwisie internetowym: www.ronet.pl 

NAGRODY
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***

 Na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej rozstrzygnięta została VIII 
edycja dorocznego konkursu pt.: „Architektura Betonowa” na najlepsze projekty 
dyplomowe studentów architektury z zastosowaniem betonu. Podobnie jak w po-
przednich latach, wśród laureatów znaleźli się absolwenci Wydziału Architektury 
Politechniki Białostockiej. Jedną z trzech nagród równorzędnych otrzymała 
mgr inż. arch. Joanna Jarczewska za pracę nt. „Przestrzenne rozwinięcie drogi 
krzyżowej – Świętokrzyska Kalwaria”; promotorem pracy był dr inż. arch. Jerzy 
Uścinowicz. Jedno z trzech wyróżnień otrzymała też mgr inż. arch. Małgorzata 
Dolińska za pracę nt. „…z prochu powstałeś i w proch się obrócisz...”. Projekt cmen-
tarza komunalnego i krematorium w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Karaku-
lach”. Promotorem wyróżnionej pracy był mgr inż. arch. Jan Kabac.

Nagrody Ministra Infrastruktury za najlepsze publikacje 
z dziedziny architektury, budownictwa i gospodarki 
przestrzennej w roku 2007

 Miło nam poinformować, że w kolejnej – 42. edycji nagród Ministra Infra-
struktury za najlepsze publikacje z dziedziny architektury oraz budownictwa za rok 
2007, największą liczbę nagród spośród wszystkich uczelni i placówek naukowo-
-badawczych zdobyli pracownicy naukowi Politechniki Białostockiej. Za swoją 
wartościową pracę, na uroczystości, która odbyła się 12 maja 2008 r. w Gmachu 
Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie, nagrodami uhonorowani zostali: 
dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska, autorka publikacji pt.: „Wielo-
rodzinna architektura mieszkaniowa Białegostoku 1990-2004. Uwarunkowania spo-
łeczne, ekonomiczne i przestrzenne” – za wysoki poziom merytoryczny i wartości 
praktyczne publikacji, dr hab. inż. Czesław Miedziałowski, prof. PB i dr inż. Mi-
kołaj Malesza, autorzy publikacji pt.: „Budynki o szkielecie drewnianym z poszy-
ciem. Podstawy mechaniki konstrukcji oraz zagadnienia konstruowania i realizacji” 
– za wnikliwe i kompletne opracowanie problematyki projektowania, obliczania 
i realizacji budynków szkieletowych z drewna oraz dr inż. Mirosław Broniewicz, 
współautor publikacji „Kształtowniki gięte. Poradnik projektanta” – za komplekso-
we i kompletne przedstawienie problematyki projektowania i wykonawstwa oraz 
utrzymania budowli inżynierskich z blach falistych.
 Wcześniej laureatami tej prestiżowej nagrody byli m.in. prof. dr hab. Andrzej 
Łapko, prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, dr inż. Andrzej Kobryń z Wydziału 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.
 Warto także nadmienić, że nagrodzona publikacja dra inż. Mirosława Bronie-
wicza jest trzecią w czasie ostatnich kilku lat monografią przygotowaną przez auto-
ra, która otrzymała nagrodę Ministra Infrastruktury. Wcześniej ową prestiżową 
nagrodę uzyskały książki pt.: „Konstrukcje stalowe z rur” (Wydawnictwo „Arkady”) 
oraz „Projektowanie konstrukcji stalowych zgodnie z Eurokodem 3-1-1 wraz z przy-
kładami obliczeń” (Wydawnictwo Politechniki Białostockiej).
 W tym samym konkursie, w kategorii prac magisterskich obronionych w ubie-
głym roku, wyróżnienie otrzymała praca absolwentki Wydziału Architektury PB 
arch. Marty Trzcińskiej. Promotorem nagrodzonej pracy był dr inż. arch. Alek-
sander Owerczuk. 
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 Prezydent RP Lech Kaczyński nadał tytuł naukowy profesora drowi hab. inż. 
Czesławowi Miedziałowskiemu z Politechniki Białostockiej 
 10 czerwca 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył 
w Pałacu Prezydenckim nominacje profesorskie 100. nauczycielom akademickim 
oraz pracownikom nauki i sztuki. W dziedzinie nauki techniczne, nominację 
otrzymał Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki 
Białostockie dr hab. inż. Czesław Miedziałowski prof. nzw. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów, Panie Profesorze!

dr inż. Andrzej Butarewicz

 Prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski urodził się w 1951 roku. Ma bogaty, 
ponad 30-letni staż pracy zawodowej. Ukończył dwustopniowe studia, najpierw 
w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Białymstoku, a następnie w Politechnice War-
szawskiej, uzyskując stopień magistra inżyniera budownictwa. Już w 1974 roku, 
po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, rozpoczął pracę na stanowisku asy-
stenta w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Białymstoku, a następnie w Po-
litechnice Białostockiej. W końcu 1978 roku obronił pracę doktorską w Politechni-
ce Gdańskiej i w 1979 roku został awansowany na stanowisko adiunkta.
 W latach 1989-1992 był powołany na stanowisko docenta kontraktowego, 
a od roku 1996 jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Białostockiej. Stopień 
nau kowy doktora habilitowanego uzyskał w 1995 roku w Politechnice Poznańskiej 
na podstawie rozprawy pt. „Dyskretny model złożonych konstrukcji ścianowych bu-
dynków uwzględniający współpracę podłoża gruntowego”. Prof. dr hab. inż. Czesław 
Miedziałowski pełnił i nadal pełni odpowiedzialne i prestiżowe funkcje w Politech-
nice Białostockiej. W latach 1987-1990 oraz obecnie pełni obowiązki Kierownika 
Katedry Mechaniki Konstrukcji, w latach 1992-2002 był dyrektorem Instytutu In-
żynierii Budowlanej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, a od 2002 
roku do chwili obecnej (2. kadencję) jest Dziekanem Wydziału Budownictwa i In-
żynierii Środowiska.
 Prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski jest członkiem wielu krajowych i mię-
dzynarodowych organizacji naukowych i zawodowych oraz czynnym uczestnikiem 
krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej. Przez cały okres swojej pracy 
utrzymuje ścisły kontakt z praktyką budowlaną poprzez wdrażanie wyników prac 
naukowo-badawczych, wykonawstwo ekspertyz i projektów budowlanych.

mgr Małgorzata Kotarska-Ołdakowska
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Habilitacja dra inż. Aleksandra Kiryluka
 
 Na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB mamy drugą w tym 
roku habilitację. 8 maja 2008 r. w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Fa-
lentach odbyło się kolokwium habilitacyjne dra inż. Aleksandra Kiryluka zaopi-
niowane wynikiem pozytywnym. 

Habilitacja dr inż. arch. 
Grażyny Dąbrowskiej-Milewskiej

 30 stycznia 2008 r. przed Radą Wydziału Architektury Po-
litechniki Wrocławskiej odbyło się kolokwium habilitacyjne 
dr inż. arch. Grażyny Dąbrowskiej-Milewskiej, Dziekan WA 
PB. Podstawą przewodu habilitacyjnego była monografia 
pt. „Wielorodzinna architektura mieszkaniowa Białegostoku 
1990-2004. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i prze-
strzenne”. W efekcie kolokwium i obrad Rada Wydziału Ar-
chitektury PW podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. arch. Graży-
nie Dąbrowskiej-Milewskiej stopnia doktora habilitowanego 
oraz przyjęła wniosek o przyznanie wyróżnienia. 

 Przed Radą Naukową Instytutu w Falentach dr inż. Aleksander Kiryluk obronił 
rozprawę habilitacyjną na temat: „Zmiany siedlisk pobagiennych i fitocenoz w doli-
nie Supraśli” i uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska. Opublikowana w Wydawnic-
twie IMUZ monografia stanowi ważną pozycję w polskiej nauce ze względu na 
aktualny problem postępującej suszy w Polsce i roli siedlisk bagiennych i pobagien-
nych w retencjonowaniu wody w ekosystemach. Badania przedstawione przez dra 
inż. A. Kiryluka przeprowadzone zostały w latach 1982-2004 w dolinie Supraśli 
i dotyczyły zmian zachodzących w dolinowych siedliskach łąkowych. Uzyskane re-
zultaty wskazują na wiele zmian o znaczeniu pozytywnym i negatywnym w tych 
ekosystemach i powinny być wykorzystane do poprawy funkcji gospodarczych, 
przyrodniczych i rolno-środowiskowych obiektów pobagiennych. 

fot. Anna Kiryluk
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Publiczne obrony rozpraw doktorskich 
na Wydziale Elektrycznym

 8 maja 2008 r. na Wydziale Elektrycznym PB odbyła się publiczna obrona roz-
prawy doktorskiej mgra inż. Marcina Andrzeja Sulkowskiego pt.: „Metoda anali-
zy niezawodności technicznych środków ochrony przeciwporażeniowej w urządze-
niach elektrycznych niskiego napięcia”. Promotorem w przewodzie był dr hab. inż. 
Brunon Lejdy, prof. PB. 
 Dr inż. Marcin Andrzej Sulkowski ukończył Wydział Elektryczny PB (kieru-
nek: elektrotechnika, specjalność: elektroenergetyka) w 1999 r. W tym samym roku 
zatrudniony został w Katedrze Elektroenergetyki WE PB, gdzie pracuje do dziś. 
Zainteresowania naukowe dra inż. Marcina Andrzeja Sulkowskiego związane są 
z zagadnieniami dotyczącymi instalacji i urządzeń elektrycznych niskiego napię-
cia. Jest on autorem lub współautorem 16. publikacji zamieszczonych w renomo-
wanych czasopismach oraz materiałach konferencyjnych. W wolnym czasie dr inż. 
Marcin A. Sulkowski uprawia rekreacyjnie sport i turystykę krajoznawczą. 

 Również 8 maja 2008 r. odbyła się kolejna publiczna obrona rozprawy doktor-
skiej mgra inż. Zbigniewa Skibko pt.: „Obciążalność prądowa przewodów ułożo-
nych wielowarstwowo”. Promotorem w przewodzie był dr hab. inż. Brunon Lejdy, 
prof. nzw. PB. 

Doktorat mgra arch. Janusza Grycela

 15 kwietnia 2008 r. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła 
się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra arch. Janusza Grycela 
pt. „Współczesna architektura mieszkaniowa polsko-białoruskiego pogranicza na 
przykładzie Białegostoku i Grodna”. Na podstawie oceny pracy oraz przebiegu 
obrony, Rada Wydziału Architektury PK podjęła uchwałę o nadaniu mgrowi arch. 
Januszowi Grycelowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych. Promotorem 
pracy był prof. arch. Dariusz Kozłowski z WA PK.

 Dr inż. Zbigniew Skibko, po ukończeniu Wydziału Elek-
trycznego Politechniki Białostockiej w 2001 r., został zatrudnio-
ny w Katedrze Elektroenergetyki WE PB. Jego zainteresowania 
badawcze obejmują przede wszystkim zagadnienia dotyczące 
analizy zjawisk cieplnych związanych z przepływem prądu 
w przewodach elektrycznych. W wyniku przeprowadzanych 
analiz, dr inż. Z. Skibko opracował model matematyczny umoż-
liwiający wyznaczanie obciążalności prądowej długotrwałej 
przewodów wielożyłowych w zależności od sposobu ich ułoże-
nia. Jest on autorem ponad 14. publikacji, z czego 10 artykułów 
zostało opublikowanych w renomowanych czasopismach o za-
sięgu krajowym: „Wiadomościach Elektrotechnicznych”, „Elek-
trosystemach”, „Mechanizacji i Automatyzacji Górnictwa”.

dr hab. inż. Marian R. Dubowski, prof. PB
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Zorganizowane w dniach 9-10 maja 2008 r. w Olsztynie coroczne Międzynarodowe 
Seminarium Kół Naukowych to już 37. spotkanie. Honorowy patronat objął nad nim 
Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurksiego w Olsztynie prof. dr hab. Ryszard Gó-
recki oraz Dziekan Wydziału Humanistycznego tej uczelni dr hab. Norbert Kasparek, 
prof. UWM.

W tym roku XXXVII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych 
przebiegało pod hasłem: „Koła naukowe szkołą twórczego działa-
nia” i przyciągnęło ponad 400 uczestników nie tylko z polskich, 
lecz również z zagranicznych uczelni, m.in. z Niemiec, Rosji, Ukra-

iny, Czech. Językami obowiązującymi na spotkaniu były polski, rosyjski oraz an-
gielski.
 Obrady prowadzone były w następujących sekcjach: Sekcji Kształtowania 
i Ochrony Środowiska, Sekcji Nauk Biologicznych, Sekcji Nauk Ekonomicznych, 
Sekcji Nauk Humanistycznych, Sekcji Nauk o Żywności, Sekcji Nauk Pedagogicz-
nych, Sekcji Nauk Prawnych, Sekcji Nauk Społeczno-Politycznych, Sekcji Nauk 
o Produkcji Roślinnej, Sekcji Nauk Weterynaryjnych i Produkcji Zwierzęcej oraz 
Sekcji Nauk Technicznych. Z kolei każda sekcja składała się z podzielonych na nie 
paneli tematycznych.
 Zaskakująca różnorodność podejmowanych przez poszczególne koła naukowe 
tematów zadziwiła nie tylko organizatorów i Komisję, lecz również wszystkich 
uczestników seminarium.

Międzynarodowe Seminarium 
Kół Naukowych

XXXVII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. fot. B. Żółtko

 Wśród licznej grupy uczestników nie mogło również zabraknąć reprezentan-
tów naszej Uczelni. W Panelu drugim Sekcji Nauk Technicznych, Wydział Elek-
tryczny Politechniki Białostockiej reprezentowało koło naukowe „LUX”, z opieku-
nem drem inż. Krzysztofem Zarembą. Przygotowany, z pomocą opiekuna, referat 
dotyczył „Świateł do jazdy dziennej z diodami świecącymi LED małej mocy”, a za-
prezentowany przez Beatę Żółtko oraz Krzysztofa Rajeckiego, spotkał się z uzna-
niem Komisji i w swoim panelu otrzymał drugie miejsce, klasyfikując się tuż za 
„Projektem autonomicznego robota przeznaczonego do walk sumo”, opracowanym 
przez Studenckie Koło Naukowe „ELKONA” z Politechniki Szczecińskiej, którego 
opiekunem jest dr inż. Jerzy Gajda.
 Tego typu spotkania jak właśnie Międzynarodowe Seminarium Kół Nauko-
wych to nie tylko możliwość aktywnego rozwoju kół naukowych, lecz również 
wspaniała przygoda. Poznanie zagadnień z różnych dziedzin wiedzy i techniki, 
prezentowanych przez studentów, to bardzo pozytywne doświadczenie. Nawiązane 
w ten sposób kontakty mogą przyczynić się do dalszych prób przyjacielskiego ry-
walizowania, a tym samym rozwijania swoich zainteresowań.

Krzysztof Rajecki
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Drodzy Czytelnicy! Numer tej gazety trafia w Wasze ręce pod koniec semestru. Jest to 
idealny moment na wszelkiego rodzaju podsumowania. Tak więc postanowiłem 
w tym wydaniu ocenić pracę Samorządu Studenckiego w ciągu ostatniego roku. 

Jeśli miałbym przyrównać pracę Samorządu Studenckiego do filmu, to mijają-
cy rok bez najmniejszych wątpliwości zaliczyć by można do dzieł genialnych 
i przełomowych. Mieliśmy w tym roku wszystko: sensację, kryminał, kome-
dię i dramat – wszystko to doprawione groteską i dużą dawką czarnego hu-

moru. Dla mnie –     bomba ;) 
 Zaczęło się zgodnie z mottem Alfreda Hitchcocka: „Najpierw trzęsienie ziemi, 
a potem zwiększamy napięcie”. Tym trzęsieniem ziemi było niewłaściwe przepro-
wadzenie wyborów do Samorządu Studenckiego przez stary Samorząd, co poskut-
kowało powołaniem Tymczasowej Rady Samorządu, której celem było właściwe 
przeprowadzenie głosowania. Potem już było tylko ciekawiej…
 Jestem studentem politologii i to, co działo się w trakcie pracy Tymczasowej 
Rady Samorządu, było dla mnie jak tzw. „wielka” polityka w pigułce. Dość szybko 
stało się to nużące, a z czasem, delikatnie mówiąc, denerwujące. Mniej odporni 
wyrażali o tym troszkę gorsze (dosadniejsze) zdanie… 
 Taki poziom braku wzajemnej chęci współpracy, a przy tym podejrzliwości 
i niechęci, graniczącej z otwartą wrogością, wydawało mi się, że obserwować moż-
na tylko w polskim Sejmie. Ale okazuje się, że nie. Obserwując wydarzenia na PB 
związane z Samorządem, intrygowała mnie kwestia: po co nasi dzielni studenccy 
samorządowcy tak naprawdę zabrali się za reprezentowanie naszych interesów, 
skoro z każdym dniem odnosiłem wrażenie, że w całej tej historii studenci są naj-
mniej ważni i najlepiej żeby w ogóle nie przeszkadzali w zabawie domorosłych 
przywódców. Najbardziej sporną kwestią był Regulamin Samorządu, a jedyną rzecz, 
którą udało się Tymczasowej Radzie Samorządu uchwalić – dodajmy – bez kłótni, 
było zwiększenie przydziału papieru toaletowego w akademikach. Gratulacje! 
 Stary Regulamin, to prawda, miał luki, o czym świadczy samo doprowadzenie 
do powołania Tymczasowej Rady Samorządu. Ale i w niej wkrótce doszło do po-
działu: na zwolenników przywrócenia starego Regulaminu – po wprowadzeniu 
poprawek oraz zwolenników stworzenia Regulaminu zupełnie nowego. W końcu 
uchwalono… Tymczasowy Regulamin, który reguluje wyłącznie podstawowe kwe-
stie, a nad dokumentem właściwym Samorząd pracuje po dziś dzień. 
 Za wrogość i brak chęci współpracy samorządowcom daję minusa i mocnego 
kopa do... roboty.
 Po nowych i prawidłowo już przeprowadzonych wyborach do Samorządu Stu-
denckiego, powstał trochę nowy i trochę stary Samorząd Studencki. Nowe były 

Jak pracował Samorząd Studencki 
w ciągu ostatniego roku?
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twarze, stare zaś zachowania. Na szczęście trwało to nie za długo. Z czasem nawet 
najbardziej zatwardziali w swych przekonaniach i okopani na swoich pozycjach 
członkowie Samorządu doszli do wniosku, że trzeba zakopać topór wojenny i za-
cząć wspólnie pracować. Wszak Samorząd ma pewne prawa, ale jeszcze więcej 
obowiązków. Tak więc samorządowcy zeszli z wojennej ścieżki i zabrali się za robo-
tę. Wprawdzie wciąż sobie nawzajem nie za bardzo ufając, ale zaczęli uchwalać 
uchwały, rozdzielać pieniądze pomiędzy koła naukowe, szykując się jednocześnie 
do organizacji Juwenaliów. Słowem: zaczęli pracować. Warto w tym momencie 
wspomnieć o niezwykle ważnej uchwale z punktu widzenia studenta – uchwale 
dotyczącej stypendiów. Na jej mocy, Samorząd zwiększył pierwszy próg stypen-
dialny, przydzielając 20 zł więcej; w tej chwili wynosi on 220 zł. Decyzja taka spo-
wodowana była tym, że w ramach pierwszego progu stypendialnego znajduje się 
największa liczba studentów, a 20 zł z początkowej sumy to aż 10% podwyżki! Sa-
morządowy znają się na… polityce :). Za postępy w pracy daję im plusa – niech 
mają na zachętę.
 Juwenalia. Politechnika Białostocka była jednym z organizatorów tej wszech-
studenckiej imprezy, lecz wniosła do niej najwięcej. Warto przy tym zaznaczyć, że 
w trakcie białostockich Juwenaliów pracował przede wszystkim Samorząd Poli-
techniki Białostockiej – samorządy innych uczelni jak gdyby zapomniały poczuć 
się do obowiązku współorganizowania akcji;) Wartość imprezy tego typu mierzy 
się poziomem zabawy, a ja bawiłem się świetnie. Za to organizatorom należy się 
duży plus.
 I tak oto wygląda moja ocena Samorządu Studenckiego PB za mijający rok. Jest 
ona niedokładna, subiektywna, ale jest moja. Ty, Drogi Czytelniku, oceń pracę sa-
morządu sam i porównaj swój osąd z moim. I jeszcze moja prośba do członków 
Samorządu: abyście od przyszłego roku przez całe 9, a nie tylko 3 miesiące praco-
wali tak, jak pracujecie w tej chwili. W końcu sami zabraliście się za reprezentowa-
nie naszych interesów ;) …

Michał Tomaszuk

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Produkcją

 27 marca 2008 r. na Wydziale Zarządzania zorganizowano seminarium na te-
mat: „Podlaski rynek pracy – możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku zarzą-
dzanie i inżynieria produkcji”.
 Celem spotkania była dyskusja na temat możliwości zatrudnienia absolwentów 
studiów technicznych oraz prezentacja wymagań stawianych przyszłym pracowni-
kom przez przyszłych pracodawców. W dyskusji udział wzięli zaproszeni przedsię-
biorcy: mgr Jarosław Parzyszek (KAN Sp. z o.o.), mgr Artur Zawadzki („Promo-
tech” Sp. z o.o.) oraz mgr inż. Andrzej Gryko, absolwent kierunku zarządzanie 
i inżynieria produkcji WZ PB.

***
 Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Produkcją zaangażo-
wali się w projekt pt. „Możliwość utworzenia Ekologicznych Parków Przemysłowych 
w Północno-wschodniej Polsce”. Główni autorzy projektu to: R. Dąbrowski, M. Ko-
złowski, H. Matejczyk, J. Mroczkowska, J. Stachowicz. Grupa ta reprezentowała 
Koło na III Studenckiej Konferencji Naukowej pt.: „Społeczno-ekonomiczno-przy-
rodnicze aspekty zrównoważonego rozwoju” w Warszawie w dniach 8-10 maja 2008 r. 
 Pierwszego dnia konferencji miały miejsce prezentacje Studenckich Kół Na-
ukowych biorących udział w konferencji. Kolejny punkt programu stanowiły sesje 
referatowe, które z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń, kontynuowane były dnia drugie-
go. Reprezentanci Politechniki Białostockiej wystąpili w sesji nt. „Zrównoważony 
rozwój w skali krajobrazu”. Projekt wzbudził duże zainteresowanie i zyskał popar-
cie uczestników konferencji, efektem czego jest zaszczytne trzecie miejsce w kon-
kursie na najlepszy referat. 

Koła Naukowe na Politechnice
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Po powrocie z konferencji studenci III roku kierunku ZiIP, wzorem kolegów z całej 
Polski, postanowili przyłączyć się do akcji „Nie bierz folii w sklepie” poprzez wspar-
cie Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Koordynatorem biało-
stockiej akcji zbierania podpisów w sprawie projektu ustawy o zmianie Ustawy 
z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych została 
dr inż. Agata Lulewicz, opiekun SKNZP. Podpisy zbierane były głównie wśród stu-
dentów i wykładowców Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dotych-
czas udało się zdobyć około 800 podpisów. Więcej informacji na temat prowadzo-
nej akcji na stronie internetowej: www.foliowki.pl.
Natomiast informacje na temat Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Pro-
dukcją dostępne są na stronie internetowej: www.zp.pb.edu.pl. Serdecznie zapra-
szamy!

Jolanta Mroczkowska; Joanna Stachowicz; Jan M. Janiszewski

III Seminarium Studenckiego Koła Naukowego „ORTHOS”

 W dniach 7-8 czerwca 2008 r. w Supraślu obyło się III Seminarium Studenckie-
go Koła Naukowego „ORTHOS”. Udział w seminarium wzięło ogółem 55 osób: 
czterech pracowników naukowych, czterech przedstawicieli z firm pracujących na 
rzecz medycyny oraz 47 studentów, członków Koła Naukowego „ORTHOS” działa-
jącego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Podczas semina-
rium wygłoszono ogółem 28 referatów (26 prac studenckich oraz 2 prace pracow-
ników Katedry Inżynierii Materiałowej i Technologii Maszyn) dotyczących 
inżynierii biomedycznej. Prezentowane prace zostały opublikowane w materiałach 
z seminarium pt.: „Nowe trendy rozwoju w inżynierii biomedycznej” pod redakcją 
dra inż. Jarosława Siduna oraz prof. dra hab. inż. Jana R. Dąbrowskiego. Zaprezen-
towane prace dotyczyły osiągnięć zdobytych przez studentów w trakcie realizowa-
nia prac dyplomowych oraz prac koncepcyjnych powstałych w Katedrze Materia-
łoznawstwa Wydziału Mechanicznego PB.
 Firmy o uznanej międzynarodowej renomie reprezentowali absolwenci specjal-
ności Inżynieria Biomedyczna, którzy w przeszłości byli aktywnymi członkami 
Koła „ORTHOS”. Reprezentowane firmy to: „OKO-VITA” Polska Sp. z o.o. general-
ny przedstawiciel w Polsce amerykańskiej formy AMO, oferująca nowoczesne me-
tody laserowych zabiegów oka, „MEDTRONIC Szwajcaria”, specjalizująca się 
w implantach kręgosłupowych, instrumentarium do zabiegów operacyjnych krę-
gosłupa oraz neuronawigacji.
 W trakcie trwania seminarium zaprezentowano nowe kierunki badań w dzie-
dzinie inżynierii biomedycznej oraz trendy rozwoju światowej technologii w tej 
dziedzinie. W ten sposób został osiągnięty zakładany naczelny cel seminarium – 
zdobycia i wymiany doświadczeń.

Uczestnicy seminarium na spotkaniu integracyj-
nym z pracownikami Katedry Inżynierii Materiało-
wej i Technologii Maszyn WM PB
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Studenci Wydziału Mechanicznego PB zajęli trzy pierwsze miejsca w VII Edycji Ogól-
nopolskiego Studenckiego Konkursu Projektowego organizowanego przez CNC 
Solutions wraz z SolidWorks Corporation.

Dawid Fionik, student Wydziału Mechanicznego Politechniki Biało-
stockiej, młody konstruktor, za projekt innowacyjnego roweru składa-
nego, został wyróżniony w konkursie „Design Tech Forum” 2007 oraz 
uplasował się wśród 35. najlepszych projektów kategorii „Model” 

i „Photorealistic Images” w organizowanym w USA światowym konkursie „Soli-
dWorks 2007 Design Contest”. 

 Tak o swoim niezwykłym rowerze opowiada młody konstruktor: 
 „Skąd pomysł? Wszystko zaczęło się od projektu, który należało wykonać na III 
roku moich studiów na Wydziale Mechanicznym PB. Projektem miało być większe 
złożenie wykonane w programie SolidWorks. Nad pomysłem myślałem około miesią-
ca, aż pewnego dnia, przeglądając Internet, natrafiłem na składane rowery, a że czę-
sto jeżdżę rowerem i bardzo to lubię, temat od razu wydał mi się interesujący. 
 Mój prototyp, na tle innych rowerów, wyróżniał niespotykany sposób składania 
i rozkładania. Postanowiłem, iż oprócz tej innowacji, rower musi też mieć ciekawy, 
a wręcz zaskakujący design, nie spotykany w dostępnych na rynku konstrukcjach ro-
werów – wzbudzający zachwyt i zainteresowanie. Na taką stylistykę miał wpływ emi-
towany na kanale Discovery Channel program „Orange County Choppers”, który 
wówczas oglądałem. Wiele zaprezentowanych tam elementów jednośladów jest pro-
jektowanych właśnie przy użyciu współczesnych narzędzi inżynierskich i nierzadko 
wytwarzanych na obrabiarkach numerycznych. I tak powstał conceptbike „DUBIKE”.

Sukces studentów Wydziału Mechanicznego PB

Miejsce 1: 
Dawid Fionik – 
Politechnika Białostocka
Projekt: Innowacyjny rower składany 
„Dubike”
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Miejsce 2:    Daniel Kojło – Politechnika Białostocka
      Projekt: Robot/cyborg „Cyberdyne system model 101” 
      (Terminator)

Miejsce 3 ex-equo: Marcin Matyjasek – Politechnika Białostocka
      Projekt: Samochód sportowy BEAST

      Andrzej Gabryś – Akademia Górniczo-Hutnicza 
      w Krakowie
      Projekt: Zabawka – samolot Harrier

 Tradycyjnie został również rozstrzygnięty konkurs na najlepszego wykładowcę 
SolidWorks. W tym roku po raz kolejny zwycięzcą został dr inż. Andrzej Łukasze-
wicz z Politechniki Białostockiej. Poprzednio uzyskał on ten tytuł w II, IV i VI 
Edycji Konkursu Projektowego SolidWorks.
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HISZPANIA
 W dniach 5-12 maja 2008 r. dr inż. Robert A. Sobolewski z Wydziału Elek-
trycznego PB przebywał w Universidade de Vigo w Hiszpanii. Został tam zapro-
szony przez prof. Andresa Eliasa Feijoo Lorenzo z Departamento de Enxeneria 
Electrica, Escola Tecnica Superior de Enxeneiros Industriais. Głównymi celami 
wyjazdu były: zapoznanie się z warunkami studiowania na hiszpańskim uniwersy-
tecie, wymiana doświadczeń związanych z kształceniem studentów z zakresu elek-
trotechniki, udział w zajęciach dydaktycznych, połączony z prezentacją wybranych 
zagadnień niezawodności systemów elektroenergetycznych, zaprezentowanie Wy-
działu Elektrycznego PB i omówienie dotychczasowych rezultatów i kierunków 
dalszych badań prowadzonych wspólnie z prof. Feijoo. Wyjazd do Hiszpanii, 
oprócz niewątpliwego pogłębienia wiedzy na temat kształcenia studentów w zakre-
sie elektroenergetyki, był również doskonałą okazją do bezpośrednich dyskusji 
i wymiany poglądów z naukowcami z Hiszpanii, zwłaszcza zas z prof. Feijoo, z któ-
rym to dr inż. Robert Sobolewski od roku prowadzi wspólne badania naukowe nad 
niezawodnością generacji rozproszonej w systemach elektroenergetycznych. 

Program Erasmus

Widok skalistego wybrzeża zatoki w Vigo (Hiszpa-
nia). Od lewej stoją: dr inż. Robert A. Sobolewski, 
prof. Andres Elias Feijoo Lorenzo

DANIA
 W dniach 24-29 lutego 2008 r. 14-osobowa grupa nauczycieli z PB udała się do 
VIA University College (Horsens, Dania) w celu zapoznania się z systemem i wa-
runkami studiowania w duńskiej uczelni oraz przyspieszenia prac nad realizacją 
umowy o podwójnym dyplomowaniu. 
 Podczas doskonale zorganizowanego przez gospodarzy pobytu, uczestniczyli-
śmy w zajęciach, zwiedzaliśmy laboratoria oraz stworzyliśmy panel dyskusyjny 
z nauczycielami duńskiej uczelni. Na kolacji spotkał się z nami także Rektor uczel-
ni – prof. Konstantin Lassitotakis. Modułowy system studiowania, jaki obowiązuje 
w VIA University College, jest bardzo chwalony przez studentów, a jego głównymi 
elementami są projekty zespołowe wykonywane już od pierwszego semestru. 
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W czasie długiej podróży autokarowej zawiązała się grupa inicjatywna, jaka posta-
nowiła zintensyfikować prace nad stworzeniem oferty anglojęzycznej dla studen-
tów zagranicznych. Efektem działania tej grupy i wydziałowych koordynatorów 
programu „Erasmus” jest zamieszczona na stronie internetowej uczelni lista przed-
miotów prowadzonych w języku angielskim.

***
 W ostatnim tygodniu lutego 2008 r. na Wydział Elektryczny przyjechał prof. 
Raimo Silvennoinen z University of Joensuu (Finlandia). Celem wizyty było do-
kładne zapoznanie się z naszą Uczelnią, warunkami studiowania i jej ofertą dydak-
tyczną. Dzięki zaangażowaniu i uprzejmości pracowników Katedry Optoelektroni-
ki, prof. Silvennoinen uczestniczył w zajęciach na specjalności optoelektronika 
oraz zwiedził wszystkie laboratoria wydziału poświęcając wiele czasu na dokładne 
poznanie treści i sposobu realizacji ćwiczeń. Podczas zwiedzania Białegostoku go-
ściowi towarzyszyli studenci wydziału, którzy od najbliższego semestru planują 
studiować właśnie w Joensuu.

***
 W dniach 24-29 marca 2008 r. na Wydziale Elektrycznym przebywał prof. David 
Bullejos Martín z Departemento Ingeniería Eléctrica z Universidad de Córdoba. 
Spotkał się on z władzami wydziału oraz ze studentami, którym zaprezentował 
swoją uczelnię. W trakcie wielu wspólnych rozmów wielokrotnie podkreślano po-
trzebę umacniania wzajemnych relacji i współpracy w dziedzinie naukowej i dy-
daktycznej. Warto podkreślić, że prof. Bullejos wraz z małżonką uczestniczyli w za-
jęciach grupy języka hiszpańskiego w III LO w Białymstoku. 
 Wizyta prof. Bullejos zrealizowana została w ramach Teachers Mobility progra-
mu „Erasmus”.
 Również w ramach tego samego programu w dniach 21-26 kwietnia 2008 r. na 
Wydziale Elektrycznym PB przebywał prof. Rogerio Pais Dionisio z Instituto 
Politecnico de Castelo Branco (Portugalia). Wygłosił on wykład dla studentów oraz 
zapoznał się z warunkami studiowania na naszej Uczelni. 

***
 W dniach 2-7 czerwca 2008 r. wizytę na PB złożył prof. Sedat Sunter z Firat 
University (Turcja). Prof. Sunter uczestniczył w zajęciach laboratoryjnych z przed-
miotu Układy elektroniki profesjonalnej, natomiast podczas otwartego wykładu 
przedstawił studentom temat: „DC Choppers and Two-Thyristor Choppers (Impulse 
Commutation)”. Swoje zainteresowania naukowe prof. Sunter omówił na semina-
rium Katedry Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego, gdzie zaprezentował te-
mat: „Implementation of a single-phase matrix converter induction motor drive”. 
W planie pobytu gościa w Białymstoku, oprócz zwiedzania miasta, znalazł się też 
wyjazd do Kruszynian oraz spotkania i rozmowy z nauczycielami i studentami. 
Warto dodać, że od października nowego roku akademickiego 2008/2009 na Wy-
dziale Elektrycznym PB będzie studiować 5 studentów z Firat University.
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10 kwietnia 2008 r. odbył się Dzień Otwarty PB przeznaczony tylko dla dziewcząt, 
organizowany w Politechnice Białostockiej w ramach ogólnopolskiej akcji „Dziew-
czyny na Politechniki!”. Inicjatorami tego przedsięwzięcia, które odbyło się we 
wszystkich uczelniach technicznych w Polsce, były: Konferencja Rektorów Polskich 
Uczelni Technicznych oraz Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. 

Celem przedsięwzięcia było przełamanie tkwiących od lat w naszej kultu-
rze stereotypów, jakoby studia techniczne były mało ciekawe, nie-
wdzięczne, nudne i przeznaczone wyłącznie dla mężczyzn. Chcieliśmy 
w ten sposób zachęcić dziewczyny do podejmowania studiów na uczel-

niach technicznych, rozwijając drzemiący w nich potencjał i umożliwiając tym sa-
mym podążanie za swoimi zainteresowaniami. 
 10 kwietnia 2008 r. Politechnika Białostocka gościła w swych progach ponad 
trzysta dziewczyn. Panie zwiedzały laboratoria, uczestniczyły w specjalnie dla nich 
przygotowanych zajęciach. Mogły także dowiedzieć się wszystkiego o kierunkach 
studiów prowadzonych na PB. Przewodniczkami naszych gości po świecie inżynie-
rów były także panie: naukowcy i studentki naszej Uczelni. Po tym wyjątkowym 
dniu otwartym, wiele dziewczyn zadeklarowało chęć studiowania na Politechnice 
i zostania magistrem inżynierem.
 Natomiast 12 kwietnia 2008 r. na Politechnikę zaprosiliśmy maturzystki, matu-
rzystów oraz ich całe rodziny. Nasi goście poznawali ofertę edukacyjną wszystkich 
wydziałów PB, mogli zobaczyć jakie koła naukowe i agendy działają na Politechni-
ce Białostockiej. Można było także podziwiać pokazy walk judo, capoeira, zrobić 
sobie darmowe zdjęcie i spróbować jak smakuje studencka zupa. 
 Następne Dni Otwarte PB już za rok, ale już dziś serdecznie na nie zapraszamy!

mgr Julia Siderska

Dni Otwarte Politechniki Białostockiej 2008 
przyciągnęły tłumy odwiedzających!

W dniach 6-8 marca 2008 r. w Warszawie odbył się IX Międzynarodowy Salon Eduka-
cyjny „PERSPEKTYWY 2008”. Jest to największa impreza targowa promująca edukację 
w Polsce oraz w naszej części Europy. 

 Młodzież, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice, doradcy zawodowi, słowem: 
wszyscy uczestniczący w spotkaniu mogli uzyskać najpełniejszą informację o ofer-
cie edukacyjnej i możliwościach kształcenia na wszystkich poziomach. Stoisko Po-
litechniki Białostockiej cieszyło się dużym zainteresowaniem, a przyszli studenci 
mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz zasadami rekrutacji obowiązującymi 
w PB w roku akademickim 2008/2009. 
 Patronat honorowy nad targami objęli: prof. Barbara Kudrycka – Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej, 
Bogdan Klich – Minister Obrony Narodowej, prof. Tadeusz Luty – Przewodni-
czący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Hanna Gronkiewicz-
-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy.
 W IX Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym „PERSPEKTYWY 2008” 
wzięło udział 400. wystawców z 16. krajów: 100 polskich i 90 zagranicznych szkół 
wyższych, 120 szkół ponadgimnazjalnych oraz dziesiątki szkół policealnych, języ-
kowych i artystycznych. Gościem honorowym tegorocznego Salonu była Ukraina. 
Targi odwiedziło około 50 tys. zwiedzających.

mgr Julia Siderska
mgr inż. Krzysztof Połubiński
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17 maja 2008 r. Politechnika Białostocka przeżywała prawdziwą inwazję miłośni-
ków lotnictwa, którzy w tym dniu licznie przybyli do Hali Widowiskowo-Sportowej 
Politechniki Białostockiej, gdzie odbywały się Zawody Halowe Modeli Latających 
dla Dzieci oraz nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Samolot Mo-
ich Marzeń”. Organizatorami imprez byli: Politechnika Białostocka, Urząd Miejski 
i Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku. 

Impreza miała na celu popularyzację lotnictwa oraz przede wszystkim rozwi-
janie zainteresowań wiedzą techniczną. Poprzez wystawę nagrodzonych i wy-
różnionych prac plastycznych związanych z lotnictwem, kreatywnie rozwija-
no wyobraźnię twórczą dzieci. Równolegle prezentowane były modele 

latające udostępnione przez modelarzy z Białegostoku. Impreza była również for-
mą promocji Politechniki Białostockiej i, jak sądzą organizatorzy, wielu jej uczest-
ników w przyszłości zasili grono studentów naszej Uczelni.
 Inicjatorem i przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego imprezy był 
prof. Vladimir Brusov – pracownik Wydziału Mechanicznego PB, specjalista 
z dziedziny lotnictwo i kosmonautyka oraz bezzałogowych aparatów latających oraz 
entuzjasta modelarstwa lotniczego i działacz Międzynarodowej Federacji Lotniczej 
– FAI (Federation Aeronautiqe Internationale). W organizację i przeprowadzenie 
imprezy zaangażowani byli członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Mechani-
ki i Informatyki Stosowanej” oraz pracownicy Katedry Mechaniki i Informatyki 
Stosowanej z Wydziału Mechanicznego PB, a także pracownicy Młodzieżowego 
Domu Kultury w Białymstoku.
 W uroczystości otwarcia oraz wręczania nagród konkursu plastycznego i zawo-
dów modelarskich uczestniczyli: Dyrektor Instytutu Lotnictwa w Warszawie dr inż. 
Witold Wiśniewski, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Białostoc-
kiej prof. ndzw. dr hab. inż. Bazyli Krupicz, Dziekan Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Białostockiej prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Seweryn, Dyrektor Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Białymstoku Iwona Szcześniak, Przedstawiciel De-
partamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Katarzy-
na Bukowska.
 W tym miejscu organizatorzy składają serdeczne podziękowania Dyrektorowi 
Instytutu Lotnictwa drowi inż. Witoldowi Wiśniowskiemu oraz drowi inż. Leszko-
wi Gołdynowi, właścicielowi firmy „GOMIX”, za przekazanie nagród rzeczowych 
oraz upominków uczestnikom konkursu plastycznego i zawodów modelarskich.
 Zawody Halowe Modeli Latających cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 
Wzięło w nich udział ogółem 67 osób. Impreza przeznaczona była dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym oraz dla młodzieży szkół podstawowych. Najmłodszy uczestnik 
spotkania miał 3 lata. Sędzią głównym zawodów był Jerzy Łapiński z Sekcji Mode-
larstwa Lotniczego Aeroklubu Białostockiego. Zawody rozgrywane były w trzech 
kategoriach wiekowych. Czołowe miejsca w poszczególnych grupach wiekowych 
zajęli:

Grupa wiekowa do lat 9:
1. Szczerbak Kamil  SP Nr 21
2. Skorupski Daniel  SP Nr 45
3. Lubecki Kamil  SP Nr 43
4. Butler Bartosz  SP Nr 49
5. Poźniak Paweł  SP Nr 49

Grupa wiekowa 10-11 lat:
1. Bilewicz Bartłomiej  SP Nr 2 z Suwałk
2. Kretowski Radosław  SP Nr 19

Inwazja lotnicza na PB
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3. Aleksiejczuk Andrzej SP Nr 19
4. Sulewski Janusz   SP Nr 49
5. Kozłowski Adam   SP Nr 32

Grupa wiekowa 12-13 lat:
1. Warakomski Maciej  SP Nr 7 z Suwałk
2. Kozikowski Rafał   SP Nr 7
3. Załuski Jakub    SP Nr 49
4. Hołubowicz Maciej  SP Nr 21
5. Bilewicz Natalia   SP Nr 2 z Suwałk

 Natomiast na konkurs plastyczny „Samolot Moich Marzeń” wpłynęło około 100 
prac. W skład Komisji Konkursowej weszli: prof. V. Brusov i dr inż. A. Łukaszewicz 
z PB oraz dwóch plastyków z MDK w Białymstoku. Koordynatorem konkursu pla-
stycznego był Marek Charuba z MDK w Białymstoku. W czterech kategoriach wie-
kowych nagrodzono 9 prac, a 23 prace wyróżniono:

Kategoria I – do 7 lat:
Nagrody:
1. Wiktoria Białek (lat 4,5), Przedszkole Samorządowe Nr 64 w Białymstoku, 

opiekunowie: Ewa Dakowicz, Agnieszka Gajdowska;
2. Ola Miechoda (lat 4), Przedszkole Samorządowe Nr 64 w Białymstoku, opie-

kunowie: Ewa Dakowicz, Agnieszka Gajdowska;
3. Michał Król (5 lat), Przedszkole Samorządowe Nr 71 w Białymstoku, opieku-

nowie: Katarzyna Sznajder-Grześ, Ewa Żeszko.
Wyróżnienia:
1. Karol Dąbrowski (6 lat), Przedszkole Samorządowe Nr 76 w Białymstoku, 

opiekunowie: Olga Szupica, Jadwiga Olędzka;
2. Krystian Dąb (6 lat), Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku, opieku-

nowie: Mirosława Bura, Joanna Lucyna Kowalewska;
3. Dawid Śliwonik (lat 4,5), Przedszkole Samorządowe nr 64 w Białymstoku, 

opiekunowie: Ewa Dakowicz, Agnieszka Gajdowska;
4. Mateusz Wojdałowicz (6 lat), Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku, 

opiekunowie: Mirosława Bura, Joanna Lucyna Kowalewska;
5. Laura Mironczuk (6 lat), Mini-Klub os. Leśna Dolina w Białymstoku, opiekun: 

Małgorzata Iwańczuk;
6. Gabrysia Zwoleńska (6 lat), Mini-Klub os. Leśna Dolina w Białymstoku, opie-

kun: Małgorzata Iwańczuk;
7. Natalia Nosorowska (6 lat), Mini-Klub os. Leśna Dolina w Białymstoku, opie-

kun: Małgorzata Iwańczuk.

Kategoria II – klasy I-II:
Nagrody:
1. Dominika Stupak (7 lat), Szkoła Podstawowa Nr 15 w Białymstoku, opiekun: 

B. Magnuszewska;
2. Magdalena Boroda (8 lat), Szkoła Podstawowa Nr 49 w Białymstoku, opiekun: 

Maria Klimowicz.
Wyróżnienia:
1. Michał Maciej Korolczuk (8 lat), Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Kazimierza 

Pułaskiego w Białymstoku, opiekunowie: Elżbieta Dziekońska, Barbara Ol-
szewska;

2. Marcel Malewski (8 lat), Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku, 
opiekun: Urszula Piotrowska;

3. Marta Nieborak (8 lat), Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku, 
opiekun: Urszula Piotrowska;

4. Julita Iwańczuk (7 lat), Mini-Klub os. Leśna Dolina w Białymstoku, opiekun: 
Małgorzata Iwańczuk;

5. Zuzia Zwoleńska (8 lat), Mini-Klub os. Leśna Dolina w Białymstoku, opiekun: 
Małgorzata Iwańczuk;

6. Olga Klewinowska (8 lat), Szkoła Podstawowa Nr 49 w Białymstoku, opiekun: 
Maria Klimowicz.
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Kategoria III – klasy III-IV:
Nagrody:
1. Karolina Zimnoch (10 lat), Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Bra-

nickiego w Białymstoku, opiekun: Magdalena Popławska;
2. Rafał Żukowski (10 lat), Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku, 

opiekun: Urszula Piotrowska;
3. Katarzyna Dulko (10 lat), Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Bra-

nickiego w Białymstoku, opiekun: Magdalena Popławska.
Wyróżnienia:
1. Zuzanna Wojsiat (10 lat), Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Bra-

nickiego w Białymstoku, opiekun: Magdalena Popławska;
2. Mateusz Nikiciuk (10 lat), Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Bra-

nickiego w Białymstoku, opiekun: Magdalena Popławska;
3. Paula Aleksandra Łazewska (11 lat), Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr. Hen-

ryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” w Białymstoku, opiekunowie: Joanna Koszel, 
Leoncjusz Jemielianiuk;

4. Ludwika Cichocka (10 lat), Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr. Henryka Do-
brzańskiego ps. „Hubal” w Białymstoku, opiekunowie: Joanna Koszel, Leon-
cjusz Jemielianiuk;

5. Adrian Grabowski (9 lat), Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 w Białymstoku, 
opiekun: Jolanta Kondraciuk;

6. Damian Popławski (9 lat), Szkoła Podstawowa Nr 49 w Białymstoku, opieku-
nowie: Marzenna Kłubowin, Elżbieta Góralczuk.

Kategoria IV – klasy V-VI:
Nagrody:
1. Kamila Jończyk (11 lat), Szkoła Podstawowa Nr 49 im. Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, opiekun: Małgorzata Molska.
Wyróżnienia:
1. Łukasz Matosiuk (12 lat), Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr. Henryka Do-

brzańskiego ps. „Hubal” w Białymstoku, opiekunowie: Joanna Koszel, Leon-
cjusz Jemielianiuk;

2. Paulina Hryniewicka (12 lat), Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr. Henryka Do-
brzańskiego ps. „Hubal” w Białymstoku, opiekunowie: Joanna Koszel, Leon-
cjusz Jemielianiuk;

3. Patrycja Dubrowska (12 lat), Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr. Henryka Do-
brzańskiego ps. „Hubal” w Białymstoku, opiekunowie: Joanna Koszel, Leon-
cjusz Jemielianiuk;

4. Sebastian Wojciuk (11 lat) Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskie-
go w Białymstoku, opiekun: Violetta Grabowska.

dr inż. Andrzej Łukaszewicz 
fot.: dr inż. Adam Adamowicz
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KADENCJA 20082012 kad
en

cja 2009-2012
Wydział Architektury 
1. dr inż. arch. Bartosz Czarnecki 
2. dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska 
3. dr hab. Andrzej Dworakowski, prof. nzw. 
4. dr hab. inż. arch. Tomasz Kukawski, prof. nzw. 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
1. dr inż. Dariusz Boruszko 
2. dr inż. Andrzej Butarewicz 
3. prof. dr hab. inż. Lech Jerzy Dzienis 
4. prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Józef Grabowski 
5. dr hab. inż. Sławomir Adam Sorko, prof. nzw. 
6. prof. dr hab. inż. Józefa Wiater 
7. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska 

Wydział Elektryczny 
1. prof. zw. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz 
2. prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Citko 
3. prof. dr hab. inż. Jan Dorosz 
4. dr inż. Sławomir Kwiećkowski 
5. dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. nzw. 

Wydział Informatyki 
1. prof. dr hab. Leon Bobrowski 
2. dr hab. inż. Romuald Mosdorf 
3. dr hab. inż. Waldemar Rakowski, prof. nzw. 
4. dr Jolanta Koszelew 

Wydział Mechaniczny 
1. prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski 
2. dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. nzw. 
3. prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Seweryn 
4. prof. dr hab. inż. Franciszek Siemieniako 
5. dr inż. Andrzej Werner 

Wydział Zarządzania 
1. dr inż. Joanna Ejdys 
2. dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, prof. nzw. 
3. dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof. nzw. 
4. prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko 
5. dr Sylwia Saczyńska-Sokół 

Zamiejscowy Wydział Mechaniczny 
1. prof. dr hab. inż. Mikołaj Miatluk 
2. mgr inż. Mariusz Misiukiewicz 

Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem 
1. dr Włodzimierz Kwiatkowski 
2. dr hab. inż. Elżbieta Malzahn, prof. nzw. 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 
1. inż. Grzegorz Orzepowski 
2. mgr Joanna Putko 
3. inż. Stanisław Daniel Słowikowski 
4. inż. Waldemar Szymanowicz 

Skład osobowy Senatu Politechniki 
Białostockiej na kadencję 2008-2012 
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KADENCJA 20082012

Doktoranci 
1. mgr inż. Jakub Klimaszewski 

Studenci 
1. Piotr Grygoruk 
2. Piotr Hryniewicki 
3. Monika Kalicka 
4. Władysław Kalinowski 
5. Grzegorz Kozłowski 
6. Katarzyna Kurcaba 
7. Maria Zofia Madejska 
8. Michalina Milkiewicz 
9. Marcin Sawicki 

Wykaz osób wybranych do pełnienia funkcji Rektora, 
Prorektorów, Dziekanów i Prodziekanów na kadencję 
2008-2012 w Politechnice Białostockiej

Rektor – prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Citko 
Prorektor ds. Nauki – prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Seweryn 
Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki – dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska 
Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy – prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 

Wydział Architektury 
Dziekan – dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska 
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki – dr inż. arch. Jadwiga Żarnowiecka 
Prodziekan ds. Nauki – dr inż. arch. Bartosz Czarnecki 
Prodziekan ds. Promocji i Współpracy – dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski 

Wydział Budownictwa i Inynierii Środowiska 
Dziekan – prof. dr hab. inż. Józefa Wiater 
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki kierunków: 
Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna – dr inż. Marta Kosior-Kazberuk 
Prodziekan ds. Nauki – dr inż. Maria Jolanta Sulewska 
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki kierunków: 
Inżyniera Środowiska, Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu – 
dr inż. Katarzyna Ignatowicz 

Wydział Elektryczny 
Dziekan – dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. nzw. 
Prodziekan ds. Nauki – dr hab. inż. Marian Roman Dubowski, prof. nzw. 
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki – dr inż. Sławomir Kwiećkowski 

Wydział Informatyki 
Dziekan – dr hab. inż. Waldemar Rakowski, prof. nzw. 
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki – dr Jolanta Koszelew 
Prodziekan ds. Nauki – dr Joanna Olbryś 
Prodziekan ds. Promocji i Współpracy – dr inż. Cezary Bołdak 

Wydział Mechaniczny 
Dziekan – prof. dr hab. inż. Franciszek Siemieniako 
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki – dr hab. inż. Zdzisław Kondrat, prof. nzw. 
Prodziekan ds. Nauki – dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. nzw. 
Prodziekan ds. Promocji i Współpracy – dr inż. Kazimierz Dzierżek 

Wydział Zarzdzania 
Dziekan – prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko 
Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju – dr hab. Zofia Tomczonek, prof. nzw. 
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Promocji – dr Sylwia Saczyńska-Sokół 
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki – dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, prof. nzw. 
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