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1 grudnia 2009 roku obchodzimy Święto Politechniki Białostockiej. Ustanowił je 
Senat PB IX kadencji, który w uchwale z okazji 50-lecia działalności szkoły nawiązał 
do korzeni jej powstania. 

1 grudnia 1949 roku Ministerstwo Oświaty wydało pismo zezwalające  
Naczelnej Organizacji Technicznej na założenie i prowadzenie Prywatnej 
Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku. Dwa lata później szkoła 
została przemianowana na Wieczorową Szkołę Inżynierską. W 1964 roku, 

uzyskawszy prawo do prowadzenia studiów dziennych, uczelnia zmieniła nazwę na 
Wyższą Szkołę Inżynierską. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 września 
1974 roku Wyższą Szkołę Inżynierską przekształcono w Politechnikę Białostocką. 
Rozporządzenie weszło w życie 1 października 1974 roku. Pierwszym rektorem 
szkoły podniesionej do rangi politechniki był prof. dr hab. inż. Tadeusz Bełdow-
ski.
 Rok 2009 jest wyjątkowy w historii Politechniki Białostockiej: mija 60 lat od 
powstania Uczelni i 35 od podniesienia jej do rangi Politechniki. Podczas uroczy-
stości zaplanowanych na 1 i 3 grudnia, społeczność akademicka Politechniki Biało-
stockiej będzie obchodzić podwójny jubileusz.

Historia Uczelni – kalendarium

1949 –  1 grudnia 1949 roku Minister Oświaty wydaje pismo zezwalające Na-
czelnej Organizacji Technicznej na założenie i prowadzenie Prywatnej 
Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku.

1950 –  1 lutego rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne na dwóch pierwszych 
Wydziałach: Elektrycznym i Mechanicznym. Nauka odbywa się w wy-
najmowanych salach i laboratoriach.

1951 –  Powstaje Wydział Budowlany oraz biblioteka uczelniana. Następuje 
upaństwowienie Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. Uczelnia pozysku-
je budynek przy ul. Białej nr 1.

1954 –  Mury Uczelni opuszcza pierwszy rocznik absolwentów: 28 inżynierów 
elektryków i 29 inżynierów mechaników.

1964 –  W październiku następuje zmiana nazwy Uczelni z Wieczorowej Szkoły 
Inżynierskiej na Wyższą Szkołę Inżynierską. Uruchomione zostają stu-
dia dzienne i zaoczne oraz okresowe kursy magisterskie. Rozbudowuje 
się i unowocześnia baza laboratoryjna i badawcza. Uczelnia włącza się w 
realizację programów rządowych. Zawierane są pierwsze umowy o 
współpracy naukowo-badawczej z uczelniami zagranicznymi.

1971 –  Podjęta zostaje decyzja o budowie nowoczesnego miasteczka akademic-
kiego w rejonie ulic Wiejskiej i Zwierzynieckiej.

1973 –  Wszystkie wydziały Wyższej Szkoły Inżynierskiej uzyskują uprawnienia 
do prowadzenia dziennych studiów magisterskich.

1974 –  Z dniem 1 października Wyższa Szkoła Inżynierska podniesiona zostaje 
do rangi uczelni akademickiej i przekształcona w Politechnikę Biało-
stocką. Oddany zostaje do użytku pierwszy obiekt miasteczka akade-
mickiego przy ul. Wiejskiej.

1975 –  Utworzony zostaje Instytut Architektury na prawach wydziału.

1980 –  Instytut Budownictwa Lądowego, jako pierwszy w Politechnice, uzysku-
je prawo do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscypli-
nie inżynieria środowiska.

Święto Politechniki Białostockiej
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1984 –  Powstaje Zakład Produkcji Doświadczalnej i Usług Technicznych.

1988 –  Z dniem 1 października następuje formalne przekształcenie Instytutu 
Mechaniki w Wydział Mechaniczny. Wydział Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska uzyskuje prawo do nadawania stopnia doktora nauk tech-
nicznych w dyscyplinie budownictwo.

1989 –  Utworzony zostaje Instytut Informatyki na prawach wydziału. Wydział 
Mechaniczny uzyskuje prawo do nadawania stopnia doktora nauk tech-
nicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

1993 –  Powołanie Instytutu Zarządzania i Marketingu (na bazie Katedry Nauk 
Ekonomicznych i Społecznych). 

1994 –  Białostockie uczelnie zawierają porozumienie w sprawie budowy Miej-
skiej Sieci Komputerowej BIAMAN. Politechnika zostaje wytypowana 
jako jednostka wiodąca do realizacji tego przedsięwzięcia.

1995 –  Powołanie Centrum Komputerowych Sieci Rozległych. Wydział Elek-
tryczny uzyskuje prawo do nadawania stopnia doktora nauk technicz-
nych w dyscyplinie elektrotechnika.

2001 –  Następuje przekształcenie Instytutu Zarządzania i Marketingu w Wy-
dział Zarządzania. Instytut Informatyki zostaje przekształcony w Wy-
dział Informatyki oraz otrzymuje prawo do nadawania stopnia doktora 
nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

2005 –  Wydział Elektryczny uzyskuje uprawnienia do nadawania stopnia dok-
tora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, 
natomiast Wydział Mechaniczny do nadawania stopnia doktora nauk 
technicznych w dyscyplinie mechanika.

2006 –  Wydział Mechaniczny uzyskuje prawo do nadawania stopnia doktora 
habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja 
maszyn. 

2008 –  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska uzyskuje uprawnienia do 
nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscy-
plinie budownictwo. Pierwsze nadanie godności doktora honoris causa 
w dziejach Uczelni – zaszczytny tytuł odbiera prof. dr hab. inż. Tadeusz 
Kaczorek.

2009 –  Wydział Mechaniczny uzyskuje prawo do nadawania stopnia doktora 
habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie mechanika.

1949 rok 2009 rok

2 wydziały
7 wydziałów – 23 
kierunki kształcenia  
I i II stopnia

10 wykładowców
około 800  
wykładowców

824 m2  
powierzchni  
użytkowej

87 tys. m2  
powierzchni  
użytkowej

57 studentów
ponad 13 tys. 
studentów

biblioteka –  
2 tys. woluminów

biblioteka –  
ponad 346 tys.  
dokumentów

Budowa kampusu 
przy ul. Wiejskiej, 
fot. P. Sawicki 
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Poczet  
Rektorów 

mgr inż. Karol Białkowski
Rektor Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej  

w latach 1949–1956

doc. dr inż. Marian Poniatowski
Rektor Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej  

w latach 1956–1964
Rektor Wyższej  Szkoły Inżynierskiej  

w latach 1964–1967

doc. dr hab. inż. Tadeusz Bełdowski
Rektor Wyższej  Szkoły Inżynierskiej  

w latach 1971– 1974
Rektor Politechniki Białostockiej  

w latach 1974–1981

doc. dr inż. Włodzimierz Chomczyk
Rektor Wyższej  Szkoły Inżynierskiej  

w latach 1967–1971

60 lat PB
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doc. dr hab. inż. Jerzy Niebrzydowski
Rektor Politechniki Białostockiej  

w latach 1981–1984

prof. dr hab. inż. Kazimierz Pieńkowski
Rektor Politechniki Białostockiej  

w latach 1990–1993

prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko
Rektor Politechniki Białostockiej  

w latach 1993–1999 oraz 2008–2012

prof. dr hab. inż. Mieczysław Banach
Rektor Politechniki Białostockiej  

w latach 1984–1990
(zm. 3 kwietnia w 1988 roku)

prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk
Rektor Politechniki Białostockiej  

w latach 1999–2002 oraz 2002–2005

prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
Rektor Politechniki Białostockiej  

w latach 2005–2008

60 lat PB
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Absolwenci WSI 1954
 To najstarsze, znane mi, zdjęcie pokazujące uroczystość akademicką w naszej 
Uczelni. Jest maj 1954 roku. Na deskach sceny Teatru Dramatycznego im. Aleksan-
dra Węgierki zebrali się wykładowcy i pierwsi w historii, wykształceni przez nich, 
absolwenci Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku. Wyższe wykształce-
nie uzyskało wówczas 28 elektryków i 29 mechaników. Nie wszyscy uczestniczyli w 
tej gali. Do fotografii stanęło 40 osób i nie potrafię już podać ich nazwisk, ani nawet
odróżnić absolwentów od nauczycieli. Studentami byli bowiem równie dojrzali, 
koniecznie pracujący, zahartowani wojennymi przejściami ludzie. Zidentyfiko-
wałem nielicznych; za prezydialnym stołem, w szarym garniturze i okularach prze-
wodzi uroczystości JM Pierwszy Rektor WSI mgr inż. Karol Białkowski. Po jego 
lewicy – mgr fizyki Eudokia Ostaszewicz. Obok niej inż. Sylwester Rode – Dziekan
Wydziału Elektrycznego. Siódmy pan od prawej, w kraciastym krawacie, to mgr 
inż. Marian Poniatowski – Dziekan Wydziału Mechanicznego.

 Starannie zadbano o estetykę i polityczną poprawność wydarzenia; trochę dzi-
waczna zieleń w glinianych donicach, czerwień udrapowanych w literę V banne-
rów nie pozwalająca zapomnieć o socjalistycznej rzeczywistości, portrety dostojni-
ków państwowych na biało – czerwonych flagach...Ten widoczny przedstawia
premiera PRL Józefa Cyrankiewicza. A jeśli tak, to symetrycznie, po lewej, musi 
tam wisieć portret ówczesnego I Sekretarza PZPR Bolesława Bieruta. To właśnie 
cytat z jego przemyśleń góruje nad salą. Wszystko na tle aksamitnej kurtyny pod-
kreślonej zielenią cytrynowych drzewek!

Godła naszej Uczelni
 Jakie szczęście, że nieznany fotograf zmieścił w swym obiektywie całość deko-
racji ! Dzięki niemu zachowało się pierwsze godło naszej Uczelni. Obowiązywało 
od początku istnienia Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej (1 grudnia 1949) do 
1 sierpnia 1964, kiedy to pan z portretu, premier Józef Cyrankiewicz, podpisał roz-
porządzenie: „Wieczorowa Szkoła Inżynierska w Białymstoku otrzymuje nazwę: 
Wyższa Szkoła Inżynierska w Białymstoku”. 
 Pierwsze godło naszej Uczelni to splot emblematów trzech wydziałów, na pro-
wadzenie których uzyskano pozwolenie w 1949 r. Kielnia symbolizuje Wydział Bu-
dowlany, błyskawica – Elektryczny, zaś wieńczące godło – zębate koło – Wydział 

Z archiwalnej teki…

Godło Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej  
1 XII 1949 – 1 VIII 1964

60 lat PB
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Mechaniczny. Na tle emblematów nałożone są inicjały imienia Uczelni – WSI. Ini-
cjałów tych używano często w życiu akademickim i wymawiano [wu], [es], [i].
 Kiedy po 14-tu latach i 9-ciu miesiącach Uczelnia stała się Wyższą Szkołą Inży-
nierską, skrót od nowej nazwy pozostał ten sam. Umieszczony na okładce Księgi 
Pamiątkowej wprawił w zakłopotanie wizytującego Szkołę ministra obrony naro-
dowej Marszałka Polski Mariana Spychalskiego. Podczas składania wpisu szacow-
ny gość odczytał WSI jak [wsi] i nie był w stanie pojąć, co wieś ma wspólnego 
z goszczącą go uczelnią. Ówczesny Rektor mgr inż. Marian Poniatowski (ten w kra-
ciastym krawacie ze zdjęcia) jakoś to wszystko wytłumaczył, ale od owej wizyty 
skrót wydłużono do WSInż. Ten niewygodny zapis zanikł z początkiem lat 70-tych.
 Godło Wyższej Szkoły Inżynierskiej nie miało żadnej ciągłości z godłem po-
przednim. Zrezygnowano z symboliki wydziałowej na rzecz pojęć natury wzniosłej 
i ogólniejszej. Być może zdawano sobie sprawę, że powstanie nowych wydziałów 
skutkowałoby zmianą godła.
 Najistotniejszą cechą nowego znaku był zawarty w nim herb Białegostoku. 
Symbolizowało to jedność z miastem, ale i podporządkowania się jego władzom. 

Symbolika godła

• kaganek oliwny – symbol edukacji i postępu
• otwarta księga – symbol kultury i wiedzy
• rozwarty cyrkiel – symbol rzetelnej pracy umysłowej
• młot kamieniarski  – symbol znojnej pracy fizycznej

 Godło okolone jest wieńcem z liści wawrzynu, co podkreśla wybitne osiągnię-
cia na niwie wszelakiej i laur zwycięstwa w równej i szlachetnej walce.
 Nie znamy kolorystyki przedstawionych emblematów. W bieżącym roku ob-
chodziliśmy 35-cio lecie nadania Uczelni statusu politechniki. Stylizowany ptak 
sławi Jej imię od 1974 roku. Prostota znaku nie zaprząta już widza mnogością 
szczegółów ani odczytywania bogatej symboliki, zaś o czytelności niech świadczy, 
już z daleka rozpoznawalna, jego bryła na dachu Budynku Głównego.
 Statut Politechniki nie ustala barwy godła. Określa jedynie jego srebrny kolor 
na uczelnianym Sztandarze. 

inż. Mirosław Bujanowski
opracowanie graficzne dr inż. Wojciech Walendziuk

Godło Wyższej Szkoły Inżynierskiej  
1 VIII 1964 – 1 X 1974

Uproszczone godło  
Politechniki Białostockiej

60 lat PB

Godło Politechniki Białostockiej  
od 1 października 1974 r.
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Rozmowa z dr hab. inż. Katarzyną Zabielską-Adamską, Prorektor ds. Studenckich  
i Dydaktyki PB.

28 maja Uchwała Senatu został zmieniony regulamin przeprowadzania ankiety studenckiej,  
dlaczego?

Zdaniem wszystkich studentów i pracowników, nastąpiła konieczność częstszej 
oceny pracowników. Jak sami pracownicy twierdzą, ankietyzacja działa na nich 
motywująco, wszyscy starają się być bardziej punktualni, rzeczowo przekazywać 
wiedzę i zainteresować prowadzonym przedmiotem. Przed zmianą procesu ankie-
tyzacji ankieta robiona była tylko raz na 4 lata – w przypadku oceny pracownika 
i skutkowało to tym, że niektórzy nauczyciele nie byli oceniani w ogóle. Jeżeli pro-
wadzili zajęcia tylko i wyłącznie na V roku, to studenci, z którymi mieli zajęcia, 
odchodzili i nie było komu oceniać nauczycieli. 

Jak i kiedy można wypełniać  ankietę?

Ankiety w systemie USOS będą uruchamiane od początku sesji co najmniej 7 dni 
po egzaminach poprawkowych, tak, żeby każdy student miał okazję tę ankietę wy-
pełnić. Największym problemem jest jednak namówienie studentów do wypełnie-
nia tejże ankiety.  W tym roku można było ją wypełniać do 18 października. 

Dlaczego wypełnia się ją dopiero po zakończeniu zajęć?

Ankietyzacja objęła również ocenianie studentów. Jedno z pytań brzmi: Czy prowa-
dzący zajęcia jasno określił wymagania i zasady zaliczania przedmiotu?  W związku 
z tym, czy później rzeczywistość była zgodna z tym, co nauczyciel podał na 
początku. 

Co jest celem tego rodzaju badania? 

Wszystkie pytania, oprócz dwóch ostatnich, dotyczą jakości kształcenia. Chcemy 
zmobilizować nauczycieli, żeby efektywnie wykorzystywali czas zajęć i byli otwarci 
na studentów.

Co dalej dzieje się z ankietami? Kto analizuje wyniki? 

Na każdym w wydziałów zostały wyznaczone osoby upoważnione do przetwarza-
nia informacji niejawnych, do obróbki wyników ankiet. Wyniki ankiet będą udo-
stępnione całościowo dziekanom a zestawienia dotyczące pracowników również 
kierownikom katedr. Wynik ankiet dotyczące samego nauczyciela będą dostępne 
dla tego nauczyciela. Wyniki w formie zestawienia statystycznego będą udostęp-
niane przedstawicielom wydziałowego samorządu studenckiego. Nauczyciel dowie 
się, jak oceniła go grupa, ale nie będzie wiedzieć, jak ocenił go konkretny student.

Ankieta studencka  
– dlaczego warto ją wypełniać? 
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Czy wyniki  mają jakieś przełożenie finansowe?

Marzymy o tym, żeby się to przekładało zarówno na system nagród, jak i dyscypli-
nowało nauczycieli. W regulaminie jest zapisane, że wobec osób, które uzyskały 
poniżej 2,5 pkt. dziekan podejmuje kroki zmierzające do podniesienia jakości 
kształcenia. Natomiast nauczyciele, którzy uzyskali największa liczbę punktów, 
będą wyróżniani, też w sposób ustalony przez dziekana. 

Czy widzi Pani jakąś analogię:  wyniki ankiet  – plebiscyt na „Najlepszego Belfra PB”?

„Najlepszy Belfer Roku” są to maksymalnie trzy osoby, które w danym semestrze są 
najpopularniejszymi wykładowcami wśród studentów. Natomiast ankieta obejmie 
wszystkich nauczycieli. Ankieta ocenia nie tylko przyjazność, ale i sposób przeka-
zywania wiedzy. Najczęściej w „Najlepszym Belfrze” wygrywają nauczyciele, którzy 
prowadzą zajęcia w bardzo dużych grupach wykładowych na niskich latach. Starsi 
studenci rzadziej bywają na uczelni, są to małe grupy i nawet jeśli taka grupa zagło-
suje w całości, to ich głosów jest mniej. W tym badaniu będziemy mieli procent 
głosów oceniający wszystkich nauczycieli. Powtarzam, że największy problem to 
wypełnianie ankiet przez studentów. W regulaminie ustalono: żeby ankieta uznana 
była za ważną musi wypełnić ją 25% studentów z badanej grupy. Apeluję więc do 
studentów, żeby po  uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów wypełniali ankiety do-
stępne tylko po załogowaniu się w systemie USOS.

Dziękuję za rozmowę. 

Regulamin ankietyzacji dostępny jest na stronie internetowej http://www.pb.edu.
pl/uczelnia.html w zakładce – Jakość kształcenia. 

Agnieszka Halicka
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1 października 2009 roku w Auli Dużej przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Biało-
stockiej odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2009/2010. 

W inauguracji wzięli w niej udział goście z zagranicy, rektorzy szkół 
wyższych z Białegostoku, przedstawiciele władz kościelnych, sa-
morządowych i miejskich, przedstawiciele polityki, biznesu, sto-
warzyszeń i mediów. W tym roku wyjątkowo licznie na uroczy-

stość przybyli również pracownicy i studenci Politechniki Białostockiej.
 Inaugurację rozpoczęło wystąpienie JM Rektora prof. Tadeusza Citki. Do uro-
czystej immatrykulacji wytypowano przedstawicieli studentów I roku, którzy po 
złożeniu ślubowania, pasowaniu berłem rektorskim i odebraniu indeksów zostali 
przyjęci w poczet społeczności akademickiej PB. Do ślubowania przystąpili rów-
nież doktoranci, którzy rozpoczęli w tym roku studia w Politechnice. Nagrodzono 
41 laureatów konkursu na Najlepszego Studenta Politechniki Białostockiej za rok 
akademicki 2008/2009. Była to już jedenasta edycja konkursu, która wyłoniła re-
kordową liczbę „prymusów”. Listę nagrodzonych przytacza w swoim artykule pani 
Anna Gromko. Zebrana na auli publiczność niezwykle ciepło przyjęła wystąpienie 
Marty Karpiuk, nowo obranej przewodniczącej Samorządu Studentów PB. Podczas 
uroczystości wręczono również odznaczenia i medale. 
 W tym roku podczas uroczystości inauguracyjnych prezentował się Wydział 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Na planszach ustawionych w holu Wydziału 
Elektrycznego można było obejrzeć wystawę prezentującą obszary badawcze pra-
cowników WBiIS. Wykład inauguracyjny „Symulacja stanów termicznych budyn-
ków energooszczędnych” wygłosił prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Żukowski. 
W wystąpieniu omówił metody modelowania stanów cieplnych budynków charak-
teryzujących się niskim zużyciem energii. Wyimki z wykładu prof. Żukowskiego 
zamieszczamy w bieżącym numerze pisma.

Monika Rokicka

Rozpoczął się kolejny rok akademicki…

fot. dr inż. W. Walendziuk
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Rekrutacja 2009/2010

We wrześniu zakończyła się rekrutacja na Politechnikę Białostocką na rok akademicki 
2009/2010. O przyjęcie w poczet studentów naszej uczelni ubiegało się prawie 12 tys. 
kandydatów z czego prawie 11 tys. na studia I stopnia i ponad 1 tys. na studia  
II  stopnia. 

 Na studia stacjonarne o przyjęcie ubiegało się prawie 9 tys. kandydatów (8390 
– studia I stopnia, 456 – studia II stopnia). Z kolei na studia niestacjonarne o przy-
jęcie ubiegało się około 3 tys. kandydatów (2254 – studia I stopnia, 626 – studia II 
stopnia).
 Z 23 oferowanych przez Politechnikę Białostocką kierunków studiów,  
największą popularnością wśród  
kandydatów cieszyły się:
• logistyka, 
• budownictwo, 
• zarządzanie,
• gospodarka przestrzenna.

Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki 

KIERUNEK STUDIÓW

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

kandydaci i przyjęci  
na pierwszy rok studiów

kandydaci i przyjęci  
na studia II stopnia

kandydaci i przyjęci  
na pierwszy rok studiów

kandydaci i przyjęci  
na studia II stopnia

kandydaci przyjęci kandydaci przyjęci kandydaci przyjęci kandydaci przyjęci

architektura i urbanistyka 366 77 0 0 56 21 0 0

architektura krajobrazu 101 71 – – 36 20 – –

architektura wnętrz 197 31 0 0 36 17 0 0

automatyka i robotyka 242 107 7 0 49 18 6 0

budownictwo 848 302 4 0 290 154 112 99

edukacja techniczno-informatyczna 145 92 – – 22 0 – –

elektronika i telekomunikacja
364 191

0 0 38 0 8 0

elektrotechnika 0 0 78 52 61 60

gospodarka przestrzenna 764 87 – – 193 56 – –

grafika 149 32 – – 18 0 – –

informatyka 370 237 48 42 76 35 98 89

inżynieria biomedyczna 306 80 – – 59 27 – –

inżynieria środowiska 301 199 1 0 79 46 66 66

leśnictwo 111 39 – – 108 73 – –

logistyka 885 181 – – 255 70 – –

matematyka 103 53 – – 5 0 – –

mechanika i budowa maszyn 437 235 33 27 146 73 27 0

ochrona środowiska 330 233 3 0 42 0 13 0

politologia 348 176 – – 63 0 – –

technika rolnicza i leśna 134 86 – – 41 24 – –

turystyka i rekreacja 644 178 112 95 185 49 44 27

zarządzanie 809 320 245 210 250 75 183 117

zarządzanie i inżynieria produkcji 436 181 3 0 129 41 8 0

Suma 8 390 3 188 456 374 2 254 851 626 458

Stan na dzień 01.10.2009

Stan na dzień 01.10.2009
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7 listopada odbyły się pierwsze zajęcia w ramach Białostockiego Uniwersytetu  
Dziecięcego przy Politechnice Białostockiej. Wykład inauguracyjny „Skąd wzięła się 
kultura?” poprowadził prof. Tadeusz Popławski, kierownik Katedry Marketingu 
i Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania PB. 

Młodzi słuchacze uważnie wysłuchali prelekcji, a potem wzięli udział 
w burzliwej dyskusji, podczas której pojawiały się arcyciekawe za-
gadnienia np. czy pies może być kulturalny? Profesor Popławski za-
dał dzieciom wiele podchwytliwych pytań, które wywołały lawinę 

własnych przemyśleń i odważnych wypowiedzi najmłodszych studentów. 
 Na wykład o kulturze przyszedł komplet słuchaczy BUD-u: 72 młodych  
studentów. Każdy otrzymał identyfikator i kolorowy indeks. Zajęcia miały sympa-
tyczny, rodzinny charakter, bo oprócz studentów na sali zasiedli również ich opie-
kunowie, a także młodsze rodzeństwo. Kolejne zajęcia uniwersytetu, tym razem 
dotyczące robotów, odbędą się 5 grudnia.
 Białostocki Uniwersytet Dziecięcy to program edukacyjny realizowany przez 
Politechnikę Białostocką, skierowany do dzieci w wieku 7-12 lat. Jego celem jest 
promocja nauki oraz rozwijanie dziecięcej ciekawości, intelektu i twórczego poten-
cjału. Zainteresowanie zapisami na uniwersytet przerosło oczekiwania organizato-
rów. Na adres mailowy BUD-u nadeszło ponad 300 zgłoszeń. O przyjęciu decydo-
wała kolejność wpływu aplikacji. Ostatecznie utworzono cztery grupy po 18 dzieci. 
Nauka w Białostockim Uniwersytecie Dziecięcym jest bezpłatna.

O BUD mówi Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki  
dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska:

Jak powstał Białostocki Uniwersytet Dziecięcy?

BUD jest oddolną inicjatywą młodych ludzi pracujących w Politechnice lub też 
w niej studiujących. Prawie rok temu, po raz pierwszy z tym pomysłem, wystąpiła 
pani Marta Sznajder, przewodnicząca Podlaskiego Forum Młodych PKPP Lewia-
tan, będąca także pracownikiem Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki. Jakiś czas 
później zgłosiły się do mnie studentki Wydziału Zarządzania, zrzeszone w Lewia-
tanie, które przyniosły szczegółowo rozpisany projekt Białostockiego Uniwersytetu 
Dziecięcego. Trochę czasu zajęło ustalanie szczegółów i dobieranie współpracow-
ników. Powoli do projektu BUD-u zaczęły włączać się koła naukowe i samorząd 
studentów PB. Jednak w dalszym ciągu oś organizacyjną dzierży Marta Sznajder 
i Forum Młodych Lewiatan. Ostatnio dołączył do nas dr inż. Andrzej Łukaszewicz, 
cieszący się wieloma sukcesami w pracy ze studentami. Ideą Białostockiego Uni-
wersytetu Dziecięcego udało się zarazić wiele osób. Wszystkie pracują przy projek-
cie na zasadzie wolontariatu. 

Czy Politechnika Białostocka będzie ciekawym miejscem dla dzieci? Czym przykujemy ich uwagę?

Zobaczymy… na razie wiem, że nasi pracownicy i studenci mają mnóstwo cieka-
wych pomysłów i tematów na przyszłe zajęcia BUD-u. Już październikowy festyn 
inaugurujący działalność uniwersytetu był wielkim sukcesem i pokazał, że dzieci 
świetnie się u nas bawią. Należy dodać, że BUD uzyskał honorowe patronaty: Pre-
zydenta Miasta Białegostoku, Marszałka Województwa Podlaskiego, Podlaskiego 
Kuratora Oświaty, Instytutu Lotnictwa w Warszawie, Młodzieżowego Domu Kul-
tury w Białymstoku i JM Rektora Politechniki Białostockiej.

BUDujemy przyszłość! 
Ruszyły zajęcia Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego
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Pani Rektor, czy zapisała by Pani swoje dziecko na zajęcia BUD-u?

Moje dzieci są już nieco starsze niż słuchacze BUD-u, ale zapisałabym je na pew-
no… szczególnie dziecko, które ma w sobie ciekawość „techniczną” – jest żywo 
zainteresowane porządkiem świata: co jak działa i dlaczego.

Jaka jest przyszłość BUD-u?

Będziemy kontynuować ten projekt dopóki starczy nam pomysłów na ciekawe za-
jęcia. A jestem pewna, że pomysły się znajdą. Podejmiemy również starania o dofi-
nansowanie działalności uniwersytetu ze środków unijnych. Jednak zanim sięgnie-
my po tę pomoc, musimy Białostocki Uniwersytet Dziecięcy rozruszać własnymi 
siłami.

Monika Rokicka
fot. Tomasz Polak, Jan Szymański

prof. Tadeusz Popławski

Słuchacze BUD
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Czego możemy posłuchać w AKADERZE w długie, jesienno-zimowe wieczory? 

 Gramy jeszcze więcej dobrej muzyki. I jak zwykle, przekazujemy informacje ze 
świata i z uczelni. W ramówce jesiennej znalazły się: „Prorock Niedzielny” Krzysz-
tofa Sadowskiego i Michała Hellera, „Alterlista” i „Szafa Grająca” prowadzone 
przez Rafała Siniło, kontrowersyjny „Punkt Wrzenia” Sławosza Piecki i Piotrka Do-
lińskiego, „Polisz” Małgorzaty Tureckiej, „Strefa 40” Marka Piertowcewa. 
We czwartki  między 20 a 22 proponujemy też starą-nową audycję z piosenką au-
torską, poetycką i aktorską. Nową autorką tejże jest Agata Papierz. Oprócz „utwo-
rów z tekstem” pojawiają się w niej goście, którzy grają i śpiewają „na żywo”. Jest też  
jazzowa audycja Katarzyny Cisoń „Prawie Rock”. Można ją usłyszeć w co drugi 
piątek na zmianę z „Niebezpiecznymi związkami” Dariusza Kiełczewskiego. 

Kto realizuje program? Parę słów o nowych głosach… i tych już dobrze osłuchanych.

 AKADERĘ tworzy niesamowita ekipa. Prezenter Krzysztof Sadowski ma długi 
staż w radiu. Szczególną popularnością wśród słuchaczy cieszą się jego programy 
muzyczne. Doświadczonym prezenterem jest też Michał Heller. On również zaj-
muje się penetracją muzycznych przestrzeni, w tym młodą, lokalną sceną. Muzykę 
w stacji układa Rafał Siniło – student informatyki w Politechnice Białostockiej. 
Rafał jest mistrzem techniki radiowej, dzięki niemu AKADERĘ słychać w eterze. 
Serwisem informacyjnym zajmują się Gosia Turecka i Ania Gierasimiuk. Gosia jest 
jednocześnie prezenterką i prowadzi audycje o polskiej muzyce. Naszym najmłod-
szym nabytkiem jest Paweł Żuk – bardzo młody, niezwykle utalentowany prezen-
ter. W mijającym roku ekipę wzmocniła Agata Papierz – autorka audycji z piosen-
ką poetycką. Mamy też kilku praktykantów, którzy powoli poznają rzemiosło 
dziennikarskie. 

Na ile AKADERA obecna jest w mieście?

 Mamy wypracowaną markę. Pomimo tak małej ekipy robimy radio, które jest 
postrzegane jako profesjonalna stacja. W środowisku medialnym i kulturalnym 
AKADERA jest dobrze znana, patronujemy wielu imprezom. Dzięki temu radio 
w tym roku otrzymało tytuł Mecenasa Kultury Podlasia w kategorii patron medial-
ny. Markę mamy więc dobrą, ale konkurencja nie śpi. 

Czym powinna charakteryzować się rozgłośnia akademicka?

 Powinna być otwarta na młodych ludzi, odpowiadać na ich potrzeby. W ankie-
tach przeprowadzonych przez nas w Politechnice Białostockiej, studenci napisali, 
że chcą dużo informacji o imprezach w mieście, potrzebują dobrej muzyki, kon-
kursów i nagród oraz dowcipnych prezenterów. I właśnie to wszystko staramy się 
im zapewnić. Ostatnio można było nawet wygrać rejs śródziemnomorski! Zapro-
szenia do kin, teatrów, na koncerty, oraz książki i płyty – to codzienność na naszej 
antenie. 
 I jeszcze na koniec – z okazji jubileuszu 60-lecia życzę Uczelni dynamicznego 
rozwoju i rzeszy zdolnych studentów, oraz, aby nigdy nie zapominała o swoim radiu. 

Dziękuję za rozmowę.

Agnieszka Halicka

Na falach AKADERY

Małgorzata Turecka, fot. M. Heller

Anna Gierasimiuk, fot. M. Heller

Julitta Grzywa, fot. M. Heller

O zimowej ramówce i nowych prezenterach Akadery 
mówi redaktor naczelna - Julitta Grzywa
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17 lipca br. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach odbyła się 
konwencja założycielska Podlaskiego Partnerstwa dla e-Rozwoju, do której przystą-
piła Politechnika Białostocka (jako jedna z ośmiu uczelni wyższych). 

Podstawowym zadaniem podpisanego porozumienia jest utworzenie re-
gionalnej sieci współpracy na rzecz modernizacji regionu z wykorzysta-
niem najnowszych rozwiązań teleinformatycznych, które służyłyby miesz-
kańcom Podlasia. 

 Konwencję prowadzili Prezydent Miasta Suwałki Józef Gajewski oraz prezes 
Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” – Krzysztof Głomb. W konwencji udział 
wzięło udział ponad 100 osób m.in. przedstawicieli jednostek samorządu teryto-
rialnego, pracodawców, wyższych uczelni, parków narodowych oraz organizacji 
pozarządowych. 
 Referaty wygłosili zaproszeni specjaliści. Prof. Wojciech Cellary z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu przedstawił konieczność rozwoju informatyzacji re-
gionu Podlasia w XXI w. O aspektach prawnych budowy sieci i dostępu do Interne-
tu mówiła Marzena Śliż – doradca Prezesa Komitetu Komunikacji Elektronicznej, 
a o zamierzeniach sfery rządowej wypowiedział się wiceminister gospodarki Da-
riusz Bogdan.
 Referat wygłosił też David Carmona – dyrektor generalny fundacji regionalnej 
FUNDECYT z regionu Estremadura w Hiszpanii. Region Estremadura w ciągu 
ostatnich 10 lat został całkowicie pokryty siecią i z biednego regionu Hiszpanii stał 
się czołowym eksporterem usług informatycznych. Obecnie jest najszybciej rozwi-
jającym się regionem Hiszpanii. 
 Po wystąpieniach prelegentów oraz dyskusji, dokonano wyboru Rady Podla-
skiego Partnerstwa dla e-Rozwoju a następnie wybrani przedstawiciele uroczyście 
podpisali deklaracje członkostwa. 

dr inż. Andrzej Butarewicz, WBiIŚ

Najnowsze rozwiązania  
teleinformatyczne w służbie Podlasia

Politechnika Białostocka na konwencji założycielskiej 
Podlaskiego Partnerstwa dla e-Rozwoju

Prawie 8 milionów złotych uzyskała Politechnika Białostocka z Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego na kształcenie studentów na kierunkach zamawianych  
w roku akademickim 2009/2010. 

Wysokie, tysiączłotowe stypendia otrzyma 173 studentów pierwszego 
roku, którzy w toku rekrutacji zdobyli  najwyższą liczbę punktów na 
kierunkach: automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn,  

budownictwo, inżynieria środowiska oraz ochrona środowiska, uznawane za klu-
czowe dla rozwoju polskiej gospodarki.

 MNISW, uznając protest złożony przez PB, dofinansuje też kształcenie studen-
tów obecnego pierwszego roku na kierunkach informatyka i matematyka na  
Wydziale Informatyki. Liczymy na to, że po negocjacjach z MNiSW, minimum 
55 osób, które w toku rekrutacji otrzymały najwyższą liczbę punktów, dostanie sty-
pendia w wysokości tysiąca złotych miesięcznie. W kolejnych latach stypendia te 
dostanie ta sama liczba studentów o najwyższej średniej. Pozostałe środki zostaną 
wykorzystane do podniesienia jakości kształcenia na tych kierunkach. Obejmie to 
np. dodatkowe zajęcia z matematyki i programowania, przygotowanie modułów 
do zdalnego nauczania (e-learning), wyjazdy studentów na konkursy programi-
styczne i szkoły letnie. 

Kształcenie zamawiane w PB
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Zawód inżyniera jest zawodem zaufania  
społecznego – okrągłe rocznice PZITB

Naszym zadaniem jest i będzie organizacja szkoleń, konferencji naukowo-technicznych, 
nagradzanie i nagłaśnianie sukcesów zawodowych naszych członków oraz integracja 
środowiska budowlanego, powiedziała w wywiadzie dla Radia Akadera mgr Nina 
Szklennik, Przewodnicząca PZITB O/Białystok.

W tym roku mija 75 lat od utworzenia PZITB w Polsce oraz 60 lat 
Oddziału PZITB w Białymstoku. Białostocki Oddział Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa powstał w 1949 
roku jako Stowarzyszenie działające na rzecz środowiska budowla-

nego i budownictwa. Celem Związku jest integracja środowiska inżynierów i tech-
ników budownictwa, wymiana doświadczeń zawodowych, podnoszenie kwalifika-
cji, wdrażanie i promowanie nowych myśli i technologii, podejmowanie inicjatyw 
na rzecz Białegostoku i Podlasia. 
 29 października odbył się potrójny jubileusz, który zgromadził członków 
PZITB, przedstawicieli władz samorządowych i państwowych, firm i instytucji.
Część pierwsza, oficjalna odbywała się w sali konferencyjnej Domu Technika
w Białymstoku. Na ręce Przewodniczącej Oddziału mgr Niny Szklennik gratulacje 
i kwiaty złożyli między innymi przedstawiciele władz Politechniki Białostockiej: 
Prorektor ds. Nauki prof. Andrzej Seweryn, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki 
dr hab. Katarzyna Zabielska-Adamska i Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynie-
rii Środowiska prof. Józefa Wiater.
 Jedną z najważniejszych inicjatyw Białostockiego Oddziału PZITB jest konkurs 
Budowa Roku w Regionie Północno-Wschodnim. W tym roku odbywał się on po 
raz 15. Wśród współorganizatorów konkursu znajdują się: Politechnika Białostoc-
ka, Podlaski Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski, Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Podlaskiego, Okręgowy Inspektorat Pracy, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego oraz Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Do tego-
rocznej edycji zakwalifikowano 14 obiektów, w tym 4 przedsiębiorstwa ANATEX
i 3 firmy FADBET. Sąd Konkursowy nagrodził złotą statuetką 9 obiektów zbudo-
wanych przez firmy z regionu północno-wschodniego. Są to:
• Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych Ville Dworska w Białymsto-

ku – ASKO BUDOWNICTWO Sp. z o.o.
• Budynki mieszkalne A i B w zespole budynków mieszkalnych w Białymstoku, 

ul. Prowiantowa 17 i 19 – RODEX Sp. z o.o.
• Budynek produkcyjno-magazynowy z częścią biurową i socjalną firmy KAN

w Kleosinie – ANATEX
• Pawilon wraz z wybiegiem dla małp człekokształtnych w Miejskim Ogrodzie 

Zoologicznym w Warszawie – FADBET SA
• Sala Sportowa przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku – 

MARK-BUD Sp. z o.o.
• OSIR SZELMENT – etap I: Szelment 1 w Jeleniewie – AUGUSTOWSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE SA
• Centrum Handlowo-Usługowe Galeria ALFA w Białymstoku – UNIBEP SA
• Budynki biurowe wraz z halami magazynowymi firmy WPRB ANATEX w Bia-

łymstoku – ANATEX
• Garaż wielostanowiskowy Podlaskiego UW w Białymstoku – FADBET SA
 Z okazji jubileuszy ukazało się wydawnictwo „60 lat”, w którym opisana została 
historia Związku wzbogacona o liczne fotografie i skany dokumentów sprzed lat
(zaproszeń, legitymacji).
 Podczas uroczystości jubileuszowych Przewodniczący PZITB w Polsce mgr 
Wiktor Piwkowski wręczył medale okolicznościowe przedstawicielom urzędów, 
instytucji oraz firm, które wspierały działalność statutową Oddziału w Białymsto-
ku, a także zasłużonym członkom Oddziału.

Przewodnicząca Nina Szklennik odbiera gratulacje 
z rąk Prorektor ds. Studenckich Dydaktyki dr hab. inż. 
Katarzyny Zabielskiej-Adamskiej i Prorektora ds. 
Nauki prof. Andrzeja Seweryna

Gratulacje składa prof. Józefa Wiater Dziekan WBiIŚ
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 Zarząd Główny PZITB uhonorował Medalem Okolicznościowym Jubileuszu 
75-lecia PZITB między innymi: Macieja Żywno – Wojewodę Podlaskiego, dr. hab. 
Tadeusza Truskolaskiego – Prezydenta Miasta Białegostoku, prof. Tadeusza Citko 
– Rektora Politechniki Białostockiej oraz prof. Józefę Wiater – Dziekan Wydziału 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska.
 Druga, mniej oficjalna część obchodów, odbyła się w Folwarku Nadawki k/Bia-
łegostoku. Na „Biesiadę Inżynierską” przybyło ponad 160. gości. Ogromnym i mi-
łym zaskoczeniem uświetniającym spotkanie, był występ zespołu „Karlik”, który 
tworzą członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Utwory ludowe i biesiadne, face-
cje i anegdoty tak się spodobały, że biesiadnicy zgotowali artystom owacje na sto-
jąco.
 Przewodnicząca Nina Szklennik podkreślała duże zaangażowanie studentów 
WBiIŚ – członków Koła Młodych PZITB przy Politechnice Białostockiej w organi-
zację uroczystości jubileuszowych 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Agnieszka Halicka

Studenci z Koła Młodych PZITB przy PB  
oraz dr inż. J. Obolewicz

Laureaci Budowy Roku
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Panie Prezydencie, co ma Białystok, czego nie mają inne miasta?
 Białystok jest miastem wyjątkowym pod wieloma względami. Dla każdego bę-
dzie to coś zupełnie innego. Najważniejsze dla mnie, ze względu na zajmowane 
stanowisko, jest to, że miasto nasze posiada w tej chwili wyjątkowo duży potencjał, 
jeżeli chodzi o rozwój. Aktywność naszych mieszkańców, przedsiębiorców, arty-
stów czy naukowców cały czas jest wspierana przez wartki strumień funduszy  
europejskich. Cały czas pracujemy nad tym, by ów potencjał wykorzystać. Każdy, 
kto przyjeżdża do Białegostoku po kilkuletniej nieobecności, może nie uwierzyć, że 
znalazł się w tym samym mieście. A to dopiero początek zmian.
 Ważne jest także nasze położenie – i to z dwóch względów. Po pierwsze jeste-
śmy miastem przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, co sprawia, że możemy 
pośredniczyć w wielu sprawach, a także liczyć się jako miejsce komunikacji UE 
z krajami na wschód od niej, przede wszystkim Białorusi i Rosji. Poza tym nasze 
położenie w obrębie Zielonych Płuc Polski, czy też nawet, jak niektórzy twierdzą 
– Europy, sprawia, że jesteśmy bardzo atrakcyjnym regionem dla eko-turystów. Już 
od dawna odwiedza nas duża liczba osób, chcących podziwiać Biebrzę, Puszczę 
Białowieską, czy parki krajobrazowe, dla których Białystok staje się bazą do takiej 
wyprawy.
 Mamy również wyjątkowo gościnnych i otwartych mieszkańców, co podkreśla-
ją wszyscy którzy już odwiedzili Białystok.

Dlaczego warto wybrać Białystok na miejsce studiów? I życia?
 Białostockie uczelnie stoją na naprawdę wysokim poziomie, a niektóre kierun-
ki przyciągają wielu studentów zza granicy. O tym jak atrakcyjny jest dla studentów 
Białystok, świadczy chociażby ich ilość i to, że oferta uczelni cały czas się poszerza, 
a one same rozwijają się, o czym świadczy chociażby planowana budowa kampusu, 
nowego budynku farmacji na Uniwersytecie Medycznym, czy cały czas rozwijająca 
i rozbudowująca się Politechnika Białostocka. Poza tymi uczelniami mamy też wie-
le rozwijających się prywatnych uczelni, z których niektóre przodują w ogólnopol-
skich rankingach. 
 Jako miejsce do życia Białystok oferuje oprócz rozwiniętej bazy konsumenckiej, 
jak wszystkie większe miasta w Polsce, dodatkowo możliwość odnalezienia spokoju, 
oraz zapewnia przyszłość dla absolwentów wraz ze swym dynamicznym rozwojem.

Jaką rolę, w Pana wizji rozwoju miasta, odgrywają wyższe uczelnie?
 Białystok jest miastem studenckim. Jako długoletni wykładowca Uniwersytetu 
w Białymstoku osobiście jestem związany z tematem uczelni wyższych, i mam 
świadomość, że edukacja odgrywa ogromną rolę nie tylko w życiu każdego czło-
wieka, ale również w rozwoju miasta. Mamy nadzieję, że to absolwenci białostoc-
kich uczelni będą pracować w Parku Naukowo-Technologicznym oraz przedsię-
biorstwach i firmach, które coraz częściej powstają w Białymstoku, jak i sprowadzają
się tutaj wraz z rozwojem miasta i wzrostem jego znaczenia. Jako miasto położone 
na wschodzie, mamy możliwość wykorzystywania dużej ilości środków z Unii Eu-
ropejskiej przeznaczonych na rozwój Polski wschodniej. Pieniądze te są przezna-
czone między innymi na rozwój przedsiębiorstw, z czego korzystać będą kształcące 
się teraz elity intelektualne regionu.

Jak w ten obraz wpisuje się Politechnika Białostocka?
 Politechnika Białostocka jest największą uczelnią tego typu w północno-
-wschodniej Polsce. Wraz z powstaniem Parku Naukowo Technologicznego po-
wstanie bardzo duża ilość miejsc pracy dla osób kończących kierunki ścisłe. Unia 
Europejska w tej chwili bardzo chętnie finansuje stypendia dla najlepszych studen-
tów tego typu kierunków, gdyż takie są potrzeby obecnego rynku pracy. Z całą 
pewnością Politechnika Białostocka to uczelnia, która kształci dobrych specjali-
stów, dzięki której można Białystok nazwać miastem studenckim.

Dziękuję za wypowiedź. 
Agnieszka Halicka

Prezydent Tadeusz Truskolaski:  
Białystok jest miastem studenckim

Prezydent Tadeusz Truskolaski, materiały prasowe 
UM w Białymstoku
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We wrześniu 1939 Białystok bronił 42 Pułk Piechoty dowodzony przez ppłk. Zygmun-
ta Szafrankowskiego. Żołnierze czterokrotnie odpierali ataki wroga, w końcu Niemcy 
zajęli miasto 15 września. 

W 1974 roku powstał pomnik upamiętniający bohaterskie działania 
obrońców Białegostoku. Autorami kompozycji byli art. rzeźb. Jerzy 
Grygorczuk, oraz architekci Andrzej Chwalibóg i Mirosław Zbi-
chorski. Inicjatorem i organizatorem budowy pomnika był uczest-

nik walk we wrześniu 1939 porucznik Antoni Malecki. Z upływem czasu rozpoczął 
się proces rozpadu i dewastacji drewnianych pni stanowiących główny element 
kompozycji rzeźbiarskiej. W 1989 roku w 50-tą rocznicę września 1939, zrekon-
struowano pomnik i nadano mu nowy wyraz estetyczny. Projekt wykonali art. 
rzeźb. Jerzy Grygorczuk i arch. Andrzej Chwalibóg. Portrety drzew zostały zreali-
zowane w miedzi a postumenty i nawierzchnia placu otrzymała fakturę kostki gra-
nitowej. Kompozycja została podświetlona. Niestety, brak nadzoru i zainteresowa-
nia nowych włodarzy miasta przyczyniły się do kompletnej dewastacji pomnika 
w przeciągu kilku lat. Miedź i odlewy płaskorzeźb w brązie powędrowały do skupu 
metali kolorowych. 
 Trzecia edycja pomnika została wykonana przez prof. art. rzeźb. Jerzego Gry-
gorczuka z Wydziału Architektury PB na zlecenie UM w Białymstoku. Głównym 
zadaniem projektanta było znalezienie nowej formy rzeźbiarskiej spójnej z zacho-
waną kompozycją. Do istniejących miedzianych głowic wyniesionych na faktural-
nych pniach drzew, zaproponowano kompozycję centralnie usytuowanego akcentu 
rzeźbiarskiego, posadowionego na pochyłym stylobacie, ekspresyjnie napierają-
cych na siebie płaszczyzn o sylwetach ostrokątnych trójkątów, tworzących zwało-
wisko form o jednym kierunku ruchu (inspiracją autora były zatory lodowe two-
rzące się na rzekach). Forma pomnika eksploduje energią i ruchem wyrażając 
olbrzymi wysiłek i trud poniesiony przez obrońców. Pozostałe zdewastowane 
„drzewa” otrzymały nowe kapitele, nawiązujące swą formą do kompozycji central-
nej. Do rewaloryzacji pomnika użyto wysokowartościowych betonów, stosując 
technologię torkretu do uzyskiwania fakturalnych płaszczyzn. Pomnik otrzymał 
iluminacje świetlną, która zapewnia efektowny odbiór dzieła po zmierzchu. Odsło-
nięcie nowego oblicza Pomnika Obrońców Białegostoku odbyło się 13 września 
2009 roku.

prof. Jerzy Grygorczuk, WA
fot. autor

Pomnik Obrońców Białegostoku –  
kolejne wcielenie
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Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na 
wiedzy realizację projektu o tej nazwie rozpoczęła Politechnika Białostocka w dniu  
1 października. Środki na realizację projektu – ponad 14 mln zł – pochodzą w całości 
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 
2013.

Podstawowym celem projektu jest wzmocnienie potencjału rozwojowego 
uczelni w oparciu o programy rozwojowe. Nierównomierny stopień roz-
woju uczelni oraz niewysoki poziom usług edukacyjnych uważane są za 
podstawowe problemy polskiego szkolnictwa wyższego. Niestety, oceny 

komisji akredytacyjnych zdają się to potwierdzać. Dodatkowo, w związku z niżem 
demograficznym, zmniejsza się liczba studentów i doktorantów, w szczególności
na kierunkach znaczących dla rozwoju gospodarczego kraju. Dane GUS wskazują, 
iż w porównaniu z rokiem akademickim 2006/2007 spadło zainteresowania kie-
runkami inżynieryjno-technicznymi. Zmniejszyła się także liczba nowo otwartych 
przewodów doktorskich. 
 Co zrobić, żeby wzmocnić potencjał rozwojowy uczelni? Konieczne jest two-
rzenie programów kształcenia uwzględniających nowe kierunki, specjalności, do-
stosowanych do potrzeb europejskiego rynku pracy i wzmacniających praktyczne 
umiejętności studentów. Programy edukacyjne powinny być również kierowane do 
słuchaczy spoza uczelni. Dzięki temu pracownicy spoza środowiska akademickie-
go będą mogli skorzystać z wiedzy naukowców z politechniki. 
 Istotne są również działania w zakresie podwyższania kompetencji kadry dy-
daktycznej i doktorantów w celu wzbogacenia ich warsztatu pracy. Poprawa jakości 
oferty edukacyjnej poprzez kreowanie systemu oceny jakości, podwyższanie kom-
petencji kadry akademickiej wynika z Programu Rozwojowego Politechniki. Ko-
nieczna jest również likwidacja barier ograniczających możliwość korzystania 
z edukacji przez osoby niepełnosprawne. 
 Realizacja projektu będzie obejmowała m. in.: dostosowanie i realizacja progra-
mu studiów I stopnia na kierunku Architektura do kształcenia w języku angiel-
skim, uruchomienie i realizację nowych specjalności (Inteligentne technologie in-
ternetowe i Grafika komputerowa i multimedialna na II stopniu kierunku
Informatyka), uruchomienie i realizację studiów II stopnia na kierunkach: Zarzą-
dzanie i Inżynieria Produkcji, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu, 
oraz Inżynieria Biomedyczna. Zmodernizowane zostaną także studia II stopnia na 
Automatyce i robotyce. 
 Dodatkowo zorganizowanych będzie 6 szkoleń specjalistycznych skierowanych 
do osób spoza społeczności akademickiej organizowanych przez Wydział Elek-
tryczny (m. in. Kurs przygotowujący do egzaminu na świadectwo kwalifikacji „E”).
W programie zapisano także stypendia dla młodych doktorantów i doktorów, sty-
pendia dla profesorów wizytujących i pieniądze na staże dla pracowników w wio-
dących ośrodkach akademickich.
 Infrastruktura Uczelni zostanie lepiej przystosowana do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. 
 Projekt realizowany będzie we współpracy z WSAP w Białymstoku.

 Więcej informacji na stronie www projektu: www.wiemywiecej.edu.pl

Projekty finansowane ze środków unijnych
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 „Podniesienie potencjału Politechniki Białostockiej poprzez rozbudowę 
i doposażenie bazy dydaktyczno-laboratoryjnej uczelni” ten projekt znalazł się 
wśród najlepiej ocenionych przez Zarząd Województwa Podlaskiego, który podjął 
22 września br. decyzję o wyborze projektów szkół wyższych finansowanych z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego w ramach VI Osi Priorytetowej: Rozwój in-
frastruktury społecznej, Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji. 
Wartość projektu wynosi 10 815 084,35 PLN z czego 85% zostanie pokrytych ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 Realizacja projektu umożliwi stworzenie na Politechnice Białostockiej nowo-
czesnej infrastruktury dydaktyczno-badawczej ukierunkowanej na potrzeby 
kształcenia wysokiej klasy specjalistów-inżynierów w przyszłościowych i uznanych 
za priorytetowe dziedzinach z zakresu: innowacyjnych rozwiązań w budownictwie, 
inżynierii i ochronie środowiska, w tym wspieranie technologii odnawialnych 
i stosowania rozwiązań budownictwa energooszczędnego, inżynierii biomedycz-
nej, techniki rolniczej i leśnej, nanotechnologii.
 Przedsięwzięcie zakłada modernizację ponad 3000 m2 powierzchni dydaktycz-
nych na Wydziale Mechanicznym i Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowi-
ska. Dzięki przebudowie pomieszczeń i nowoczesnemu wyposażeniu multimedial-
nemu, możliwe będzie prowadzenie kształcenia zdalnego, w tym kształcenia na 
odległość. Oprócz tego w przebudowanych pomieszczeniach będą się odbywać se-
minaria naukowo-techniczne, obrony doktoratów, kolokwia habilitacyjne, obrony 
magisterskie i inżynierskie, konferencje naukowo-techniczne i inne spotkania.
 W wyniku realizacji projektu zostanie wyposażonych 1528 stanowisk. W sumie 
na potrzeby obiektów dydaktycznych zostanie zakupionych 1711 szt. sprzętu. 
 Powstanie 6 nowych laboratoriów (Biotribologii i Biomechaniki Inżynierskiej, 
Zaopatrzenia Ortopedycznego, Biologii, Botaniki i Fizjologii Roślin, techniki Rol-
niczej i Leśnej, Szybkiego Prototypowania i Inżynierii Odwrotnej, Inżynierii Żyw-
ności), a 8 zostanie zmodernizowanych (Toksykologii i Biochemii, Mechaniki Pły-
nów, Techniki Cieplnej i Wymiany Ciepła, laboratoria Zakładu Geotechniki, 
Katedry Podstaw Budownictwa i Ochrony Budowli, Diagnostyki Cieplnej Budyn-
ków, Katedry Mechaniki Konstrukcji, Katedry Ochrony i Kształtowania Środowi-
ska). Ponadto 4 pracownie komputerowe zostaną zmodernizowane, powstanie też 
15 nowych stanowisk komputerowych. 
 W ramach projektu wsparciem zostaną objęte kierunki: inżynieria biomedycz-
na, architektura krajobrazu, biotechnologia, gospodarka przestrzenna, ekoenerge-
tyka, mechanika i budowa maszyn. Na studiach stacjonarnych II stopnia na kie-
runku inżynieria środowiska planowane jest otwarcie specjalności proekologiczne 
systemy grzewcze na studiach stacjonarnych II stopnia w języku angielskim. 
 W celu podniesienia jakości kształcenia przewiduje się zwiększenie liczby pra-
cowników ze stopniem doktora habilitowanego oraz z tytułem profesora, zatrud-
nionych na pierwszym etacie, wykładających na kierunkach objętych projektem. 
W sumie powstanie 15 nowych etatów dydaktyczno-naukowych. 
 Szacuje sie, iż z infrastruktury wspartej w ramach realizacji projektu do 2016 
roku skorzysta 14 000 studentów i pracowników Uczelni.

Daniel Puch, BRiPM

 W dniu 23 września 2009 roku podpisana została umowa o dofinansowaniu,
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 2.3, In-
westycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki), projektu 
„Platforma Informatyczna TEWI”. 
 Liderem projektu jest Politechnika Łódzka, zaś partnerami konsorcjum, które 
ma zrealizować projekt, Politechniki Warszawska i Białostocka. Projekt przewi-
dziany jest na 4 lata: od 2010 do 2013 roku, kosztem ponad 13,5 mln złotych, po-
wstanie sieć składająca się z centrum obliczeniowego w Łodzi oraz laboratoriów 
dostępowych na wszystkich zaangażowanych uczelniach, oferująca zdalny dostęp 
do zaawansowanych narzędzi informatycznych z dziedziny obliczeń inżynierskich, 
zintegrowanego zarządzania życiem produktu (PLM), wizualizacji produktu, 3D 
CAD/CAM oraz automatycznego tworzenia dokumentacji.

dr inż. Cezary Bołdak, WI

Laboratorium na Wydziale Mechanicznym,  
fot. J. Gwiazdowski SAF
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Jest to program, poprzez który Komisja Europejska finansuje naukowców oraz ich ba-
dania przyczyniające się do rozwoju technologicznego Unii Europejskiej. Skierowany 
jest do instytucji naukowych (instytutów, badawczych, uczelni i innych) oraz do indy-
widualnych naukowców zainteresowanych współpracą międzynarodową i rozwojem 
kariery naukowej. 

Dzieli się na 6 Programów Szczegółowych: 
1. Cooperation – zakłada dofinansowanie projektów realizowanych przez mię-

dzynarodowe konsorcja w ramach dziesięciu obszarów tematycznych – dzie-
dzin uznanych przez Komisję Europejską za kluczowe dla rozwoju Europy: 
zdrowie; żywność, rolnictwo i biotechnologia; technologie informacyjne i ko-
munikacyjne; nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie pro-
dukcyjne; energia; środowisko; transport; nauki społeczno-ekonomiczne i hu-
manistyka; przestrzeń kosmiczna; bezpieczeństwo;

2. Ideas (szczegóły w tekście dr. inż. Andrzeja Butarewicza Jak skorzystać ze 
środków Unii Europejskiej na badania?);

3. People – jego celem jest wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań 
i technologii oraz wspieranie mobilności naukowców, poprzez dofinansowanie
projektów instytucjonalnych oraz indywidualnych (staże, praktyki, wymiana, 
przyjmowanie, wysyłanie pracowników naukowych) ;

4. Capacities – jego celem jest poprawa wykorzystania potencjału Europy w za-
kresie badań i innowacji poprzez wsparcie: infrastruktur badawczych, udziału 
MŚP w rozwoju gospodarczym, regionalnych klastrów badawczych (szczegól-
nie w regionach konwergencji) oraz wsparcie tworzenia horyzontalnej, spójnej 
polityki badawczej instytucji naukowych;

5. Euratom – jest nastawiony na badania energii syntezy termojądrowej oraz roz-
szczepienie jądrowe i ochronę przed promieniowaniem; 

6. Joint Research Centre - to program współpracy z poszczególnymi Instytutami 
Badawczymi JRC, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i instytucjonal-
nym. 

 Budżet 7 Programu Ramowego w wysokości ponad 53 mld euro, dystrybuowa-
ny jest poprzez konkursy na najlepsze projekty badawcze ogłaszane w ramach po-
szczególnych Programów Szczegółowych i obszarów tematycznych. 
 Program oznacza wsparcie nie tylko finansowe – stanowi również pomoc dla
naukowców w nadaniu ich badaniom wymiaru europejskiego, zaistnieniu na are-
nie międzynarodowej oraz nawiązaniu kontaktów z najlepszymi naukowcami i in-
stytucjami badawczymi zarówno w Europie, jak i na całym świecie. 
 Udział Polaków i polskich instytucji badawczych w 7 Programie Ramowym jest 
szczególne wspierany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz sieć 
Punktów Kontaktowych, którą współtworzy Politechnika Białostocka. 

Punkt Kontaktowy w PB: Adam Głuszuk, tel.: (085) 746 97 64,  
e-mail: a.gluszuk@pb.edu.pl lub pkpb@pb.edu.pl. 

 13 października br. na Wydziale Mechanicznym PB odbył się dzień informacyj-
ny dotyczący programów Ideas i People w 7 Programie Ramowym. 
Ekspert z Krajowego Punktu Kontaktowego w Warszawie przedstawił uczestnikom 
spotkania możliwości finansowania rozwoju kariery naukowej początkujących na-
ukowców w ramach programu People oraz mechanizm wsparcia pionierskich ba-
dań w programie Ideas.  Jeszcze w tym roku kalendarzowym planowane są dwa 
kolejne szkolenia z zakresu 7 Programu Ramowego: możliwości udziału i aktualne 
konkursy w obszarze tematycznym Information and Communication Technolo-
gies oraz– International Research Staff Exchange Scheme.

Adam Głuszuk, BRiPM

7 Program Ramowy w zakresie badań  
i rozwoju technologicznego Unii Europejskiej 

Dzień informacyjny 13 października 2009.  
fot. T. Jastrzębski

aktualności
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1 lipca br. w PAN w Warszawie odbyło się spotkanie, które dotyczyło możliwości otrzy-
mywania grantów na badania naukowe w Programie IDEAS w ramach 7 Programu 
Ramowego. 

Spotkanie otworzyła minister prof. Barbara Kudrycka, która przedstawiła 
propozycje zmian w polskim systemie szkolnictwa wyższego w kontekście 
światowych wyzwań XXI w. Program IDEAS omówił Wiesław Studencki 
– pracownik Krajowego Punktu Kontaktowego. Program ten umożliwia 

naukowcom z całego świata otrzymanie znaczących środków na badania naukowe. 
Projekty są inicjowane przez naukowców, a wykonywane pod kierunkiem lidera 
projektu. Lider, w zależności od dziedziny naukowej i specyfiki projektu, może pra-
cować samodzielnie, bądź stworzyć zespół. Warunkiem koniecznym jest wykona-
nie projektu na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej lub krajów stowar-
zyszonych. Projekty mogą trwać do 5 lat, a ich budżet może dochodzić do 2 mln € 
w przypadku początkujących lub 2,5 mln € dla doświadczonych naukowców 
(w uzasadnionych przypadkach nawet do 3,5 mln €). Z funduszy projektu można 
pokryć wszelkie niezbędne koszty: wynagrodzenia, badań, aparatury, odczynni-
ków, podróży, publikacji, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych, itp. oraz 
koszty pośrednie instytucji goszczącej.
 Kolejnym prelegentem był przewodniczący Rady Naukowej Europejskiej Rady 
Badań prof. Fotis Kafatos, który przedstawił inicjatywy i strategiczne zadania Rady. 
Jej podstawowym zadaniem jest wspieranie projektów naukowych obarczonych 
nawet dużym ryzykiem. Profesor Kafatos stwierdził, że liczy się głównie dobry po-
mysł, koncepcja badań i sylwetka badacza. Po tym wystąpieniu głos zabrał wicemi-
nister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Jerzy Duszyński, który przedstawił swoje 
uwagi na temat przyczyn niewielkiej liczby wniosków złożonych przez polskich 
naukowców, z których tylko 3 zostały zakwalifikowane do finansowania w tym pro-
gramie. Przyczyną niewielkiej liczby wniosków są bardzo niskie nakłady na szkol-
nictwo wyższe i naukę. W najbliższych latach nakłady te będą systematycznie rosły, 
co powinno przyczynić się do zwiększenia aplikacji wniosków w tym programie. 
Główną część obrad podsumował Przewodniczący PAN prof. Michał Kleiber. 
 W pierwszej edycji programu IDEAS złożono jeden wniosek z Politechniki Bia-
łostockiej z puli wniosków dla doświadczonych naukowców, który przeszedł do 
drugiego etapu konkursu. Nie uzyskał on jednak finansowania.
 Więcej informacji o programie IDEAS można uzyskać w Krajowym Punkcie 
Kontaktowym Programów Badawczych UE pod adresem: www.kpk.gov.pl/7pr/
struktura/2.html oraz w Punkcie Kontaktowym PB. 

dr inż. Andrzej Butarewicz, WBiIŚ

Jak skorzystać ze środków  
Unii Europejskiej na badania?

Program IDEAS wspiera najbar-
dziej nowatorskie pomysły we 
wszystkich dziedzinach wiedzy 
i dysponuje ogromnym budże-
tem – ponad 7,5 mld € na lata 
2007-2013. 

aktualności

 29 października br. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
w Warszawie prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy 
podpisał umowę o dofinansowanie Projektu Centrum Nowoczesnego Kształcenia
Politechniki Białostockiej, który realizowany będzie w ramach Programu Opera-
cyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Okres realizacji projektu: 01 kwiet-
nia 2008 – 31 grudnia 2012, a jego całkowita wartość opiewa na 65 471 765,03 PLN, 
z czego 96,46 % będzie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej.

Daniel Puch, BRiPM

Umowa na dofinansowanie 
Centrum Nowoczesnego Kształcenia
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Naukowcy z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, biorąc udział w konkur-
sie programu unijnego Innowacyjna Gospodarka i ostatecznie wygrywając go, otrzy-
mali dofinansowanie w wysokości 2,5 mln zł na realizację projektu pn.: Foresight tech-
nologiczny. NT FOR Podlaskie 2020. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii.  
Tym samym podjęli próbę oceny czy rozwój przełomowych technologii takich jak na-
notechnologii jest możliwy w regionie, słynącym raczej z czystego powietrza i dość 
tradycyjnych branż przemysłu, niż spektakularnych inwestycji prorozwojowych.

Naczelną ideą projektu jest wypracowanie dróg (scenariuszy) rozwoju 
regionu przy wykorzystaniu nanotechnologii, wpisując całość przed-
sięwzięcia w reguły logiki sprzężenia nadążnego. Zakłada ono, że przy-
szłe zmiany otoczenia będą antycypowane przez projekt i wzięte pod 

uwagę w obecnej polityce rozwoju regionu i jego gospodarki. 
 Klasyczne rozwiązania w zakresie planowania i wprowadzania zmian oznacza-
ją, że rozwój jest programowany w oparciu o już działające i sprawdzone gdzie in-
dziej rozwiązania, w większości opierając się na „bodźcach” wymuszonych przez 
otoczenie zewnętrzne. Nowoczesne podejście pozwoli na wytyczenie nowych tra-
jektorii rozwoju regionu, który nie naśladowałyby innych, ale uprzedzałyby ich 
i plasowały region na pozycji lidera.
 Narzędziem, za pomocą którego planuje się wypracować nowe rozwiązania jest 
foresight. Pojęcie to oznacza przewidywanie, podejmowanie prób określania i za-
planowania przyszłości w oparciu o posiadane dane. Foresight to zarządzanie 
przyszłością, a zatem próba stworzenia możliwych dróg – scenariuszy rozwoju re-
gionu (także kraju, branży, a nawet firmy – w zależności od przyjętej perspektywy).
Foresight jest narzędziem, za pomocą którego, przy wykorzystaniu różnorodnych 
metod i technik pomiaru, a także angażując reprezentantów różnych grup społecz-
nych: naukowców, ludzi młodych, mieszkańców regionów, przedstawicieli firm –
beneficjentów podejmowanych w przyszłości działań – opracowuje się szczególnie
pożądane scenariusze – wizje rozwoju. W wyniku realizacji projektu, angażując 
specjalistów z nanotechnologii z kraju i ze świata, zapraszając przedstawicieli biz-
nesu, polityki i tak zwanych „zwykłych ludzi”, naukowcy z Wydziału Zarządzania 
Politechniki Białostockiej chcieliby ocenić szanse uplasowania Podlasia na mapie 
najlepiej rozwiniętych regionów. Wymiernym rezultatem realizacji projektu będzie 
stworzenie Podlaskiej inicjatywy nanotechnologicznej, mającej na celu promowanie 
i wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć opartych na osiągnięciach nanotechno-
logii, czyniąc gospodarkę regionu zdolną do konkurowania na rynkach światowych.

 W ramach projektu przewidziano pełny cykl metodologiczny, uwzględniając 
takie metody i techniki badań podejmowanych przy dokonywaniu planowania 
strategicznego, jak: 
• analiza SWOT – uwzględniająca mocne strony (Strengths): czynniki, które sta-

nowią atut, przewagę, zaletę rozwoju nanotechnologii na Podlasiu; słabe strony 
(Weaknesses): czynniki, które stanowią słabość, barierę w rozwoju nanotechno-
logii na Podlasiu; szanse (Opportunities): uwarunkowania, które stwarzają real-
ną możliwość korzystnej zmiany regionu na skutek rozwoju nanotechnologii; 
oraz zagrożenia (Threats): czynniki, które niosą ze sobą niebezpieczeństwo 
zmiany niekorzystnej na skutek rozwoju nanotechnologii.

 Przy określaniu słabych i mocnych stron oceniany będzie też poziom ich istot-
ności, co pozwoli na wyodrębnienie najważniejszych czynników (uwarunkowań) 
rozwoju nanotechnologii na Podlasiu. Szanse i zagrożenia będą określane pod ką-
tem prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

Nanotechnologie – nowy wymiar Podlasia

F RESIGHT
PODLASK IE 2020NTNT

aktualności
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• analiza STEEPVL – uwzględniająca w procesie planowania zmian szereg czyn-
ników – elementów tej analizy: czynników społecznych (Social), technologicz-
nych (Technological), ekonomicznych (Economic), środowiskowych (Environ-
mental), politycznych (Political), wartości (Values) oraz czynników prawnych 
(Legal),

• w projekcie przewidziano także zastosowanie innych metod i technik badaw-
czych, takich jak: analiza bibliometryczna, brain-netting, metodę kluczowych 
technologii, panele eksperckie, roadmapping i wreszcie opracowanie scena-
riuszy.

aktualności

 W rozwoju nanotechnologii, oprócz bazy laboratoryjnej, czynnikiem kluczo-
wym jest wiedza. A tę podlascy i polscy naukowcy posiadają; także w zakresie sto-
sowania metodyki foresight (gros kluczowych ekspertów uczestniczących w pro-
jekcie zdobywało doświadczenie w realizacji przedsięwzięć tego typu). Ponadto 
współcześnie, w kontekście zglobalizowanej gospodarki, globalizuje się również 
świat nauki – ulega kompresji w sensie czasu i przestrzeni. Międzynarodowe ze-
społy naukowców z powodzeniem współpracują ze sobą niezależnie od geograficz-
nego oddalenia (niemalże wszystkie najnowsze odkrycia, także te nagrodzone naj-
bardziej Nagrodą Nobla powstały w grupach wielonarodowych). Jest to istotne, 
i pożądane, czego dowodzi wsparcie idei Open Science przez Unię Europejską.
 Spośród możliwych zastosowań nanotechnologii, wskazuje się między innymi 
takie obszary przemysłowe, jak: przemysł spożywczy, medycyna, motoryzacja, che-
mia, biotechnologia, farmacja, optyka, technologie informatyczne, elektronika, bu-
downictwo, energetyka oraz rekreacja. Pod względem wielkości produkcji sprzeda-
nej przemysłu oraz przeciętnego zatrudnienia w przemyśle do najważniejszych 
branż przemysłu w województwie podlaskim należy zaliczyć: produkcję artykułów 
spożywczych, produkcję drewna i wyrobów z drewna, produkcję maszyn i urzą-
dzeń, włókiennictwo, produkcję mebli. Widoczne jest, że istniejąca na terenie wo-
jewództwa podlaskiego struktura przemysłu pokrywa się z obszarami zastosowań 
nanotechnologii. Daje to przesłanki do stwierdzenia, że region potrzebuje takich 
technologii do skutecznego i trwałego rozwoju.
 Projekt NT FOR Podlaskie 2020. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii 
uzyskał poparcie Marszałka Województwa Podlaskiego Jarosława Dworzańskiego, 
a także patronat prezesa Polskiej Akademii Nauk, prof. Michała Kleibera. Ponadto 
wiele osobistości ze świata nauki, polityki oraz mediów potwierdziło swój udział w 
pracach nad projektem, a także zapewniło o swoim uczestnictwie w Konferencji 
Otwierającej projekt, która odbędzie się na Wydziale Zarządzania PB w dniu 25 
listopada 2009 roku (więcej informacji na stronie: http://ntfp2020.pb.edu.pl).

Urszula Glińska, WZ
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Wyimki z wykładu wygłoszonego przez prof. nzw. dr hab. inż. Mirosława Żukowskiego 
w dniu 1 października 2009 r. podczas Inauguracji roku akademickiego 2009/2010 
w Politechnice Białostockiej.

Tegoroczny wykład inauguracyjny dotyczył modelowania stanów ciepl-
nych budynków charakteryzujących się niskim zużyciem energii. Symu-
lację taką należy wykonać na etapie wczesnego projektowania.

 Przy projektowaniu budynku spełniającego wymogi wysokiej klasy energetycz-
nej pomocne jest narzędzie komputerowe służące do symulacji stanów termicz-
nych takiego obiektu w okresie całego roku. Do takich programów należy Energy-
Plus, stworzony na zlecenie Amerykańskiej Agencji Energii. Oprogramowanie ma 
budowę modułową składającą się z bloków wykonujących bilans energii, bilans 
masy powietrza wentylacyjnego z uwzględnieniem bilansu wilgoci oraz modelują-
cych pracę wszystkich systemów sanitarnych. Program EnergyPlus został wybrany 
jako główne narzędzie badawcze w projekcie Vasati 2, którym kieruje doktorant 
autora wykładu – Guenter Haese. Pilotażowy projekt dotyczy optymalizacji ener-
getycznej trzech apartamentowców klasy high-end aktualnie wznoszonych w Han-
nowerze. Projekt Vasati 2, realizowany przy współpracowały firmy Wohnungsge-
nossenschaft Gartenheim eG, Büro Lassen Architekten, Ing.-Büro Udo Sprengel,
Wienerberger i Politechnika Białostocka, ma pogodzić wymagania z jednej strony 
– oczekiwanej energooszczędności, a z drugiej strony – efektu wizualnego (związa-
ne z tym duże, przeszklone powierzchnie). Należy nadmienić, że do budowy roz-
patrywanych obiektów użyto najnowocześniejszych materiałów – między innymi 
pustaka ceramicznego POROTON-T9 wypełnionego perlitem (spienioną skałą 
wulkaniczną), który charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem przewo-
dzenia ciepła równym 0,09 W/mK.
 Opracowano trójwymiarowy model w środowisku oprogramowania Energy-
Plus. Podzielono go na strefy izotermiczne, a następnie symulowano wpływ czyn-
ników zewnętrznych (temperatura, natężenie promieniowania słonecznego, pręd-
kość wiatru, wilgotność) i wewnętrznych (między innymi liczba i czas przebywania 
ludzi, harmonogram pracy urządzeń elektrycznych i oświetlenia, strumień powie-
trza wentylacyjnego i infiltrującego) na charakterystykę cieplną budynku. W ana-
lizowanym przypadku zwrócono szczególną uwagę na zewnętrzne elementy zacie-
niające (sąsiednie budynki i dwa pasy wysokich drzew) mające duży wpływ na 
bilans energetyczny apartamentowca. Kolejnym, istotnym czynnikiem decydują-
cym o zużyciu energii przez budynek jest duża, przeszklona powierzchnia. Zbada-
no poziom konsumpcji energii dla sześciu typów przeszklenia charakteryzujących 
się odmiennymi właściwościami termiczno-optycznymi. Autorzy projektu opraco-
wali wariant optymalny budynku pod kątem minimalnej energochłonności. Mimo, 
że nie wygląda już tak efektownie jak w wersji oryginalnej, ale dzięki zmniejszeniu 
przeszklenia po stronie północnej, wschodniej i zachodniej oraz zwiększeniu po 
stronie południowej uzyskano ponad 30% redukcji zużycia energii na cele grzewcze.
 Korzystając z szerokich możliwości oprogramowania EnergyPlus modelowano 
również wpływu pracy systemów sanitarnych takich jak: grzewczy, wentylacyjny, 
czy ciepłej wody użytkowej na charakterystykę energetyczną budynku. Wyniki ob-
liczeń pozwoliły na określenie optymalnego kąta nachylenia kolektorów słonecz-
nych, który wynosił 65 i 30 stopni odpowiednio dla okresu zimowego i letniego. 
Natomiast zalecana objętości zbiorników akumulujących ciepłą wodę przy tego ro-
dzaju budynkach (ok. 40 mieszkańców) powinna być równa 4 m3.

Symulacja stanów termicznych 
budynków energooszczędnych
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 Następny przykład symulacji energetycznej wykonano dla budynku jednoro-
dzinnego, który został podzielony na cztery strefy izotermiczne. W zależności od 
technologii budowy przegród zewnętrznych może być różny poziom zużywanej 
energii na cele centralnego ogrzewania. Ściany charakteryzowały się tą samą war-
tością współczynnika przenikania ciepła, ale znacząco różną pojemnością cieplną. 
Analizowano cztery lokalizacje na terenie Polski (Kołobrzeg, Kraków, Poznań, 
Warszawa) oraz dwa sposoby regulacji instalacji centralnego ogrzewania: z osłabie-
niem nocnym i stałotemperaturową. Wyniki symulacji potwierdziły, że przegrody 
o dużej pojemności cieplnej wpływają na redukcję zużycia energii na cele grzew-
cze. Gorzej pod tym względem wypadają konstrukcje lekkie. Różnice jednak nie są 
wielkie i sięgają kilku procent.
 Omawiając elementy energooszczędności, nie sposób pominąć procesu odzy-
sku ciepła z powietrza usuwanego z budynku, gdyż zaoszczędzona w ten sposób 
energia stanowi znaczny (od 30% do 70%) udział w całkowitym bilansie obiektu.
 Bardzo interesującym nowym produktem, który może być wykorzystywany 
w wypełnieniach wentylacyjnych wymienników typu regeneracyjnego, jest mate-
riał, który powstał w laboratorium SAFA CLEANTECH GBR w Hamburgu.  
Granulat o średnicy około 3 mm charakteryzuje się bardzo ciekawymi własnościa-
mi. Pod wpływem przepływu wilgotnego powietrza następuje reakcja egzotermicz-
na, w wyniku której granulat wydziela bardzo dużą ilość ciepła a powietrze osusza 
się. Natomiast kiedy przez granulat zostanie przepuszczone suche powietrze, za-
chodzi reakcja endotermiczna mająca ujemny bilans wymiany ciepła z otoczeniem.
 Reasumując należy stwierdzić, że techniki modelowania i symulacji stanów ter-
micznych budynków są niezbędnym procesem, który należy wykonać już na wcze-
snym etapie projektowania nowoczesnych budynków zarówno mieszkalnych jak 
i biurowych. Zapewni to niski poziom konsumpcji energii a tym samym niewielki 
wpływ na środowisko naturalne. Zatem będzie to zgodne z ważnym celem zawar-
tym w projekcie „Polityki energetycznej Polski do roku 2030”, który mówi o dąże-
niu do rozwoju naszej gospodarki przy utrzymaniu na tym samym poziomie zapo-
trzebowania na energię pierwotną (tzw. wzrost zeroenergetyczny).

Autor podczas wykładu, fot. J. Gwiazdowski SAF

Trójwymiarowy model  
budynku wielorodzinnego

Trójwymiarowy model budynku 
jednorodzinnego z podziałem  
na strefy izotermiczne
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XV Konferencja Naukowo-Techniczna z udziałem gości zagra-
nicznych z cyklu Problemy gospodarki wodno-ściekowej 
w regionach rolniczo-przemysłowych odbyła się 7-9 czerw-
ca 2009 roku w Rajgrodzie. Patronat honorowym nad konfe-

rencją objął Rektor Politechniki Białostockiej prof. Tadeusz Citko, a patronat me-
dialny – czasopismo Instal. Konferencję zorganizowali pracownicy Katedry Syste-
mów Inżynierii Środowiska PB oraz Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów 
Naturalnych.
 W skład komitetu naukowego weszło dwudziestu dwóch wybitnych profeso-
rów, specjalistów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej pod przewodnictwem 
prof. Andrzeja Królikowskiego – wieloletniego pracownika Politechniki Białostoc-
kiej. Komitet organizacyjny stanowili pracownicy Katedry Systemów Inżynierii 
Środowiska PB oraz Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych 
w składzie: przewodniczący – prof. Lech Dzienis, wiceprzewodniczący – prof. Ma-
rek Lebiedowski, dr inż. Paweł Biedka, mgr inż. Andrzej Demianowicz, mgr inż. 
Wojciech Kruszyński, mgr Agnieszka Świderska, oraz sekretarz dr inż. Dariusz 
Wawrentowicz.
 Podczas sesji plenarnych prezentowano problemy naukowo-techniczne, bada-
nia oraz ich rezultaty i wdrożenia na terenach rolniczo-przemysłowych.
 Do udziału w konferencji zostało zakwalifikowanych 150 osób z Polski i Biało-
rusi. Byli to autorzy referatów – reprezentanci większości polskich uczelni zajmu-
jących się tą tematyką, przedstawiciele instytutów naukowych, służb Ochrony Śro-
dowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Instytutu Chemicznej 
Przeróbki Węgla oraz przedsiębiorstw działających w sferze wodno-ściekowej.
 Dwudniowe obrady otworzył prof. Lech Dzienis. Autorzy przedstawiali swoje 
referaty w sekcjach tematycznych: zaopatrzenie w wodę i uzdatnianie wody, syste-
my usuwania i oczyszczania ścieków, gospodarka odpadami, a także systemy 
ochrony powietrza, wód, klimatu akustycznego oraz powierzchni ziemi.
 W sumie zaprezentowano blisko 60 referatów. Efektem konferencji było wyda-
nie 6-tomowej monografii w języku angielskim.
 Uczestnicy mieli też możliwość poznania niepowtarzalnej przyrody Podlasia 
(podczas rejsu po kanale Augustowskim), nieformalnej wymiany doświadczeń 
i spostrzeżeń oraz nawiązania nowych kontaktów. 
 Konferencja była jednym z elementów obchodów 60-lecia Politechniki Biało-
stockiej. 

dr inż. Dariusz Wawrentowicz, WBiIŚ

XV konferencja z cyklu  
„Problemy gospodarki wodno-ściekowej  
w regionach rolniczo-przemysłowych”

Otwarcie konferencji – prof. Andrzej Królikowski  
i Prorektor  ds. Rozwoju i Współpracy  
prof. Lech Dzienis, fot. dr inż. P. Biedka
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Międzynarodowa konferencja odbyła się w dniach 9-11 września br.  na Wydziale Me-
chanicznym PB.

BIOMDLORE to cykliczne przedsięwzięcie organizowane wspólnie przez 
Politechnikę Białostocką, Vilnius Gediminas Technical University, Lithu-
anian Society of Biomechanics oraz IFToMM National Committee of Li-
thuania.

 Tegoroczna konferencja dotyczyła szeroko pojętej biomedycyny, ze szczegól-
nym uwzględnieniem aspektów mechaniki. W czasie sesji tematycznych rozpatry-
wano elementy diagnostyki ruchu, modelowanie matematyczne stabilności oraz 
płynności ruch oraz metody pomiaru funkcji życiowych pacjenta. Rozpatrywano 
wyniki badań nad metodami analizy stabilności pacjentów, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci. Przedstawiono także wyniki prac nad analizą motoryki 
chodu człowieka oraz metodami analizy istoty gąbczastej kości. Inne referaty, pre-
zentowane w czasie konferencji, związane były z analizą biosygnałów oraz ich wy-
korzystania do sterowania protezami.
 Konferencja skupiła 34 uczestników, którzy wygłosili 36 referatów. Dzięki 
uprzejmości Urzędu Miasta Białegostoku oraz Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Podlaskiego, najlepsze referaty w poszczególnych sesjach zostały uhono-
rowane nagrodami rzeczowymi.
 Komitet Organizacyjny pragnie podziękować prof. dr hab. inż. Zbigniewowi 
Gosiewskiemu przewodniczącemu Komitetu Naukowego oraz dr inż. Adamowi 
Kotowskiemu, za trud organizacji i pogratulować udanej konferencji. Mamy na-
dzieję, że nawiązane podczas niej kontakty międzynarodowe przyczynią się do 
wzrostu osiągnięć naukowych w kolejnych latach.
 Warto także wspomnieć o wspólnej pracy organizacyjnej osób z Wydziału Me-
chanicznego (J. Pauk, J. Mystkowska, M. Zdrodowska, M. Derlatka, M. Głębocki) 
i Wydziału Elektrycznego (A. Idźkowski, W. Walendziuk). 

dr inż. Wojciech Walendziuk, WE

Konferencja BIOMDLORE 2009

Uroczyste Otwarcie konferencji. Od lewej dr inż. 
Adam Kotowski, prof. Mirosław Świercz, dr Julius 
Griškevičius (Vilnius Gediminas Technical Univer-
sity), prof. Zdzisław Gosiewski, prof. Franciszek  
Siemieniako, fot. W. Walendziuk
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25 września 2009 roku na Wydziale Zarządzania odbyła się konferen-
cja naukowa „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”, zor-
ganizowana przy współudziale Centralnego Instytutu Ochrony 
Pracy w Warszawie oraz Okręgowego Inspektora Pracy w Białym-

stoku. 
 Uczestników konferencji w imieniu organizatorów przywitał Dziekan Wydzia-
łu Zarządzania, prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko. W programie konferencji 
znalazły się następujące wystąpienia:
• prof. dr hab. med. D. Koradecka – Dyrektor CIOP – Nowa strategia unii Euro-

pejskiej w dziedzinie BHP na lata 2007-2012;
• mgr D. Siwczyński – Okręgowy Inspektora Pracy w Białymstoku – Stan bezpie-

czeństwa pracy w województwie podlaskim;
• dr inż. Z. Pawłowska (CIOP) – Doskonalenie systemów zarządzania BHP;
• mgr M. Nościusz (OSPSBHP) – Rola służby BHP w zarządzaniu BHP;
• mgr W. Lenkiewicz (PIP) – Ocena ryzyka zawodowego jako element zarządza-

nia BHP;
• mgr inż. A. Wieder (ROBOD S.A.) – Dobór środków ochrony indywidualnej 

(wymagania prawne i praktyczne wskazówki);
• mgr J. Buraczewski (PIP) – Bezpieczeństwo pracy na placach budów. Rola służby 

BHP i koordynatora ds. BHP.
 Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i zgromadziła 85 uczest-
ników reprezentujących pracowników służby BHP przedsiębiorstw regionu, pra-
cowników administracji (PSSE, PSP, PIP) oraz osób zainteresowanych problematy-
ką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jednym z wniosków konferencji 
było wskazywanie potrzeby organizacji podobnych inicjatyw w przyszłości umoż-
liwiających kontakt między przedstawicielami środowiska pracowników służb 
BHP. 
 Patronat medialny nad konferencją objęło Wydawnictwo Unimedia wydawca 
miesięcznika „Praca i Zdrowie”. Wśród sponsorów znalazły się następujące insty-
tucje: Polskie Centrum Certyfikacji w Białymstoku, ROBOD S.A. oraz PSPG Ło-
mianki. Przy organizacji konferencji aktywnie uczestniczyli członkowie Studenc-
kiego Koła Naukowego Zarządzania Produkcją, Studenckiego Koła Naukowego 
Menedżer Przyszłości oraz pracownicy Wydziału Zarządzania, którym serdecznie 
dziękuję za okazaną pomoc.

dr inż. Joanna Ejdys, WZ

Konferencja naukowa „Zarządzanie  
bezpieczeństwem i higieną pracy”

Dziekan Wydziału Zarządzania prof. zw. dr hab. inż. 
Joanicjusz Nazarko otwiera obrady konferencji,  
fot. K. Krupa

Uczestnicy konferencji w trakcie obrad,  
fot. K. Krupa
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Pod takim tytułem 29-30 września 2009 roku odbyła się w Augu-
stowie kolejna już – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
zorganizowana przez Katedrę Ekonomii i Nauk Społecznych Wy-
działu Zarządzania PB.

 W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu ośrodków z kraju, re-
prezentujący między innymi: Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Ekono-
miczny we Wrocławiu, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Uniwersytet w Białymstoku i Politechnikę Białostocką. 
 Obecni byli także goście z zagranicy – przedstawiciele Brzeskiego Pań-
stwowego Uniwersytetu Technicznego w Brześciu i Uniwersytetu Wileń-
skiego. Konferencję zaszczycili swą obecnością również przedstawiciele 
władz Wydziału: prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko oraz dr hab. inż. 
Wiesław Matwiejczuk.
 Podczas obrad uczestnicy omawiali kwestie związane z przemianami 
gospodarczo-społecznymi, bezpośrednio oddziałującymi na regiony po-
granicza. Wśród tematów referatów znalazły się m.in.:
• Wpływ klastrów na zrównoważony rozwój regionów, prof. E. Skawińska
• Wpływ programów współpracy transgranicznej na zmniejszenie dyspro-

porcji w rozwoju sąsiadujących polskich i niemieckich regionów przygra-
nicznych – zarys problematyki, dr Jerzy Ładysz

• Kryzys gospodarczy w krajach bałtyckich, dr inż. Jakub Kraciuk
• Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju Polski Północno-

-Wschodniej (w świetle badań ankietowych), dr hab. Wojciech Kosie-
dowski

• Peripheral regions – how far from the rest of the country? Economic ana-
lysis, dr Ewa Lechman

• Tendencje i prawidłowości kształtowania poziomu życia ludności regio-
nów Europy Środkowo-Wschodniej, mgr Olga Lavrinenko

• Instytucjonalny wymiar bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, 
dr Tadeusz Nowak

• Społeczeństwo obywatelskie i jego rola we współczesnym świecie, dr Alina 
Borowska

 Poruszana podczas obrad konferencji problematyka obejmowała więc 
– problemów, z którymi na co dzień stykają się społeczeństwa regionów 
pogranicza, inspirując panelistów do prowadzenia dyskusji, stawiania py-
tań, czy propozycji zastosowania określonych rozwiązań. Szczególne zain-
teresowanie budziły wystąpienia dotyczące kryzysu finansowego ze szcze-
gólnym uwzględnieniem krajów bałtyckich, wyzwań stawianych polityce 
społeczno-gospodarczej kraju związanych z procesem starzenia się społe-
czeństwa, czy szeroko rozumianą współpracą transgraniczną. Należy pod-
kreślić, iż konferencja w wysokim stopniu wypełniła swoje zadania w za-
kresie realizacji celów naukowych. 
 Ale jednocześnie w tym miejscu należy zaznaczyć, iż tradycją konferen-
cji organizowanych przez pracowników Katedry Ekonomii i Nauk Społecz-
nych WZ PB stało się wzbogacanie obrad przez proponowanie dodatko-
wych atrakcji promujących region. W tym roku organizatorzy 
zaproponowali uczestnikom uroczystą kolację pierwszego dnia, a następ-
nego – rejs statkiem po jeziorach Pojezierza Augustowskiego. 

Urszula Glińska, WZ

Gospodarka, społeczeństwo i kultura  
pogranicza wobec wyzwań cywilizacyjnych
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W dniach 23-26 września 2009 roku odbyły międzynarodowe XVI 
Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Symulacji Kompute-
rowej. Patronat honorowy nad tegorocznym wydarzeniem objęli 
Rektor Politechniki Białostockiej prof. Tadeusz Citko i Dziekan 

Wydziału Informatyki prof. Waldemar Rakowski. 
 W pierwszym dniu warsztatów uczestnicy gościli na PB, gdzie odbyło się otwar-
cie konferencji oraz dwa wykłady plenarne. Dalszy ciąg konferencji odbywał się 
Bobrowej Dolinie koło Białegostoku. Obrady przebiegały w sześciu sesjach: Symu-
lacja w zagadnieniach transportowych cz. 1 i cz. 2, Symulacja i modelowanie w za-
gadnieniach ratownictwa, Symulacja i modelowanie w zastosowaniach, Symulacja 
i modelowanie w zagadnieniach medycznych oraz Symulacja i modelowanie z za-
stosowaniem sztucznej inteligencji. Uczestnicy zaprezentowali ponad trzydzieści 
referatów. 
 Warsztaty są podstawową formą działalności PTSK, odbywają się co roku. Wy-
selekcjonowane po recenzjach referaty są publikowane w dorocznej publikacji 
książkowej zatytułowanej Symulacja w badaniach i rozwoju. 
 W skład Zarządu Głównego PTSK wchodzą pracownicy WI PB: prof. dr hab. 
Leon Bobrowski – Prezes PTSK, dr Zenon Sosnowski – Skarbnik PTSK, dr inż. 
Walenty Oniszczuk – członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTSK. Towarzystwo 
liczy ponad 200 członków.

dr Zenon Sosnowski, WI

Warsztaty PTSK

International Society for Soil Mechanics and Geoengineering, organizacja 
zrzeszająca blisko 90 komitetów narodowych (w tym Polski Komitet Geo-
techniki) i 20 tys. członków indywidualnych, była organizatorem siedemna-
stej Konferencji Mechaniki Gruntów i Geoinżynierii, która miał miejsce 

w dniach 5-9 października 2009 roku w Egipcie. Pierwszy kongres ISSMGE odbył 
się w 1936 roku w Harvardzie i od tego czasu, z przerwą wojenną, naukowcy i in-
żynierowie geotechnicy spotykają się co cztery lata w różnych regionach świata. 
Miejsce tegorocznej konferencji zostało wybrane nieprzypadkowo. Odbyła się ona 
w nowoczesnej Bibliotece Aleksandryjskiej, wybudowanej w dokładnie w miejscu 
zniszczonego przez trzęsienie ziemi i wojny centrum nauki świata antycznego. 
 W kongresie wzięło udział 1500 osób, przedstawicieli 80. krajów ze wszystkich 
kontynentów. Polskę reprezentowała jedenastoosobowa ekipa (niewielka – w po-
równaniu do najliczniejszej, 101-osobowej delegacji Japonii), w tym dr hab. inż. 
Katarzyna Zabielska-Adamska i dr inż. Maria J. Sulewska z Politechniki Białos-
tockiej, z pracą „Neural modelling of CBR values for compacted fly ash”. Praca ta, 
jako jedyna z Polski, wybrana została do prezentacji ustnej i posterowej. Wyróżnie-
nie było tym większe, że na konferencji zaprezentowano tylko180 spośród około 
650 prac wyselekcjonowanych do druku w dwustopniowej procedurze kwalifika-
cyjnej – najpierw przez komitety narodowe, a później Komitet Programowy  
i Naukowy Konferencji.

dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, WBiIŚ

Kongres Mechaniki Gruntów i Geoinżynierii 
w Egipcie
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Kolejne uprawnienia  
do nadawania stopnia  
doktora habilitowanego w PB

22 czerwca br. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów przyznała 
Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Białostockiej upraw-
nienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk tech-
nicznych w dyscyplinie mechanika. Są to już drugie uprawnienia 

tego Wydziału do nadawania stopnia doktora habilitowanego, poprzednie, w dys-
cyplinie budowa i eksploatacja maszyn, otrzymał w 2006 r. W ocenie formalnej 
i merytorycznej wzięto pod uwagę liczebność, wysokie kwalifikacje i uznany doro-
bek kadry naukowej Wydziału, znakomite wyposażenie laboratoriów badawczych 
oraz poziom naukowy przeprowadzanych dotychczas przewodów doktorskich 
w dyscyplinie mechanika (uprawnienia doktoryzowania w tej dyscyplinie Wydział 
posiada od 2005 r.).
 Należy dodać, iż są to już czwarte uprawnienia do nadawania stopnia doktora 
habilitowanego nauk technicznych nadane jednostkom Politechniki Białostockiej. 
Prawa takie posiada też Wydział Elektryczny (w dyscyplinie elektrotechnika) oraz 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (w dyscyplinie budownictwo).
 Wydziały te posiadają również uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 
doktora nauk technicznych w wyżej wymienionych dyscyplinach, ponadto Wy-
dział Informatyki może nadawać stopień doktora w dyscyplinie informatyka, 
a Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska w dyscyplinie inżynieria środo-
wiska.

Habilitacje 
 17 kwietnia 2009 roku dr inż. Marek Krętowski uzyskał w Instytucie Podstaw 
Informatyki Polskiej Akademii Nauk stopień doktora habilitowanego nauk tech-
nicznych w dyscyplinie informatyka. Tytuł rozprawy habilitacyjnej Obliczenia ewo-
lucyjne w eksploracji danych.  
 4 czerwca 2009 roku dr inż. Marek Drużdżel uzyskał w Instytucie Podstaw 
Informatyki  Polskiej Akademii Nauk stopień doktora habilitowanego nauk tech-
nicznych w dyscyplinie informatyka. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Stochastic Sim-
ulation and Search in Algorithms for Bayesian Networks. 

dr inż. Cezary Bołdak, WI

 21 września 2009 roku dr inż. Sławomir Bakier uzyskał w Szkole Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego stopień doktora habilitowanego  w dyscyplinie technologia 
żywności.  Tytuł rozprawy habilitacyjnej Badania właściwości reologicznych miodu 
w postaci skrystalizowanej.

Doktoraty 
 25 czerwca 2009 roku na Wydziale Elektrycznym PB odbyła się publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Sajewskiego pt.: Dodatnie realizacje 
dwuwymiarowych układów hybrydowych. Promotorem w przewodzie był prof. dr 
hab. inż. Tadeusz Kaczorek.
 Dr inż. Łukasz Sajewski ukończył Wydział Elektryczny PB (kierunek: Elektro-
technika, specjalność: Automatyka i technika mikroprocesorowa) w 2006 r. W tym 
samym roku został słuchaczem Studiów Doktoranckich na Wydziale Elektrycznym 
PB. Z dniem 1 października br. jako młody doktor został zatrudniony w Katedrze 
Automatyki i Elektroniki Wydziału Elektrycznego PB. Główny zakres jego zainte-
resowań naukowych to nowoczesna teoria sterowania w tym układy dodatnie i hy-

habilitacje
doktoraty

mgr inż. Łukasz Sajewski podczas publicznej 
obrony rozprawy doktorskiej, fot. T. Kalinowski
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brydowe. W swoim dorobku posiada na chwilę obecną 17 publikacji o zasięgu kra-
jowym i międzynarodowym w tym publikacje w czasopismach z tzw. Listy 
Filadelfijskiej.

dr hab. inż. Busłowicz Mikołaj, prof. PB, WE

* * *
 30 czerwca 2009 roku na Wydziale Elektrycznym PB odbyła się publiczna obro-
na rozprawy doktorskiej mgr. inż. Andrzeja Andrzejewskiego pt. Zastosowanie 
adaptacyjnego estymatora podsystemu elektromechanicznego w wybranych układach 
napędowych. Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. inż. Marian Roch 
Dubowski, prof. PB. Recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko 
z PB oraz prof. dr inż. Henryk Tunia z Politechniki Świętokrzyskiej. Uchwałą Rady 
Wydziału Elektrycznego PB rozprawa została wyróżniona.
 Rozprawa dotyczy dokładnej, szybkiej, pozbawionej przeregulowania i adapta-
cyjnej metody sterowania prędkością obcowzbudnych silników prądu stałego i sil-
ników synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi. Pełny tekst rozprawy 
można znaleźć na stronie internetowej Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej: http://pbc.
biaman.pl/dlibra. 
 Dr inż. Andrzej Andrzejewski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego PB. 
Studiował na kierunku Elektrotechnika i specjalności Automatyzacja Przemysłu. 
Swoje zainteresowania Automatycznymi napędami elektrycznymi rozwijał prowa-
dząc badania naukowe w Katedrze Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych. 
Dr inż. Andrzej Andrzejewski jest autorem 20 i współautorem 7 publikacji oraz 
autorem jednego zgłoszenia patentowego.

dr hab. inż. Andrzej Sikorski, prof. PB, WE

* * *
 30 czerwca br. na Wydziale Elektrycznym PB odbyła sie publiczna obrona roz-
prawy doktorskiej mgr. inż. Marka Tomasza Korzeniewskiego pt.: Nowe algoryt-
my bezpośredniej regulacji momentu i strumienia silnika indukcyjnego zasilanego 
z trójpoziomowego przekształtnika DC/AC. Promotorem w przewodzie był dr hab. 
inż. Andrzej Sikorski, prof. PB. Uchwałą Rady Wydziału Elektrycznego PB rozpra-
wa została wyróżniona.
 Dr inż. Marek Tomasz Korzeniewski w 2001 r. ukończył Wydział Elektryczny 
PB na kierunku Elektrotechnika i specjalności Automatyzacja przemysłu. W tym 
samym roku został zatrudniony w Katedrze Energoelektroniki i Napędów Elek-
trycznych Wydziału Elektrycznego PB, gdzie pracuje do dziś. Jego zainteresowania 
naukowe związane są z nieliniowymi metodami sterowania silnikami indukcyjny-
mi oraz zastosowaniem techniki mikroprocesorowej w energoelektronice i napę-
dzie elektrycznym. Jest autorem lub współautorem 28 publikacji o zasięgu krajo-
wym oraz międzynarodowym. 

dr hab. inż. Andrzej Sikorski, prof. PB, WE

Gratulacje Andrzejowi Andrzejewskiemu składają: 
promotor dr hab. inż., prof. PB Marian Dubowski,  
dr inż. Antoni Bogdan oraz dr. inż. Adam Sołbut, 
fot. A. Kuźma

mgr inż. Marek Tomasz Korzeniewski podczas 
publicznej rozprawy doktorskiej, fot. A. Kuźma
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* * *
 2 lipca 2009 na Wydziale Elektrycznym PB odbyła się publiczna obrona rozpra-
wy doktorskiej mgr inż. Urszuli Joanny Błaszczak pt. Metoda pomiaru olśnienia 
przykrego we wnętrzach. Promotorem w przewodzie był prof. dr hab. inż. Maciej 
Rafałowski. Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki z In-
stytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej i prof. dr hab. inż. Wła-
dysław Dybczyński z Katedry Promieniowania Optycznego Politechniki Białostoc-
kiej.
 Pomiar olśnienia przykrego, którego przyczyną jest obecność w polu pracy 
wzrokowej źródeł światła o wysokiej luminancji, jest zagadnieniem istotnym za-
równo z punktu widzenia techniki świetlnej, jak również bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Celem zrealizowanych badań było opracowanie metody i procedury pomia-
ru olśnienia przykrego we wnętrzach, ze szczególnym uwzględnieniem minimali-
zacji błędów odwzorowania optycznego. Do praktycznej weryfikacji opracowanej
metody posłużył, skonstruowany w tym celu, prototypowy miernik olśnienia, po-
zwalający ocenić jakość systemu oświetleniowego w pomieszczeniach, w których 
wykonywana jest praca wzrokowa. 
 Dr inż. Urszula Joanna Błaszczak jest absolwentką PB, a obecnie pracuje w Ka-
tedrze Promieniowania Optycznego na Wydziale Elektrycznym. Obszar jej zainte-
resowań naukowych obejmuje zagadnienia związane z optoelektroniką i miernic-
twem promieniowania optycznego. Jest autorką i współautorką 31 publikacji 
i referatów o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz skryptu „Podstawy  
optyki”. 

prof. dr hab. inż. Jan Dorosz, WE

* * *
 7 lipca 2009 r. mgr inż. Magdalena Topczewska obroniła pracę doktorską pt. 
Efektywne metody klasyfikacji i wizualizacji danych wielowymiarowych. 
 Przedmiotem rozważań pracy było porównanie dwóch metod klasyfikacji da-
nych – metody SVM oraz metody opartej na funkcjach kary CPL. Obydwie meto-
dy wymagają optymalizacji funkcji wypukłych. Już ten fakt stanowi olbrzymią za-
letę i wpływa zdecydowanie na efektywność numeryczną algorytmów 
optymalizacji, gdyż unika się problemów związanych z wpadaniem w lokalne mi-
nima funkcji. W celu porównania zaimplementowano dyskutowane metody, dołą-
czając także inne podejścia, by umożliwić porównanie wyników otrzymanych za 
pomocą optymalizacji różnych kryteriów. Przeprowadzono następnie szereg eks-
perymentów, a także zbadano wewnętrzne związki między metodami. Udowod-
niono, że można uznać metodę CPL za pełną linearyzację metody SVM w ujęciu 
funkcji kar.
 Do danych pochodzących z wysokowymiarowych przestrzeni zaproponowano 
nowe sformułowania funkcji celu opartej na funkcjach kary CLP, które dla tego 
typu danych są bardzo efektywne. Jeśli znane są struktury występujące w danych 
można, zamiast wielokrotnego poszukiwania hiperpłaszczyzn oddzielających kla-
sy i formujących separujące warstwy rangowe, użyć klasyfikatorów, które definiują
inne kształty granic decyzyjnych, na przykład zaproponowane klasyfikatory oparte
na kulach w różnych normach.
 Funkcje celu oparte na funkcjach kary CPL mogą znaleźć zastosowanie w re-
gresji rangowej. Podejście oryginalne zostało zweryfikowane w pracy poprzez za-
stosowanie nowego sformułowania funkcji celu do zagadnienia klasyfikacji linio-
wej a rozważany problem był średniego rozmiaru. Dla grupy przykładów 
zaproponowany został alternatywny algorytm. W przypadku zadań konfliktowych,
minimalizacja funkcjonału błędu może prowadzić do znalezienia grup zadań, któ-
re należy wykonać w jednakowym czasie.
 Kryterium oparte na funkcjach kary CPL zostało także zastosowane do genero-
wania map podobieństwa łączących w sobie informację na temat rozrzutu danych 
jak i ich separowalności.
 Promotorem rozprawy był prof. Leon Bobrowski z WI PB.

dr inż. Cezary Bołdak, WI

Już po obronie. Od lewej stoją: prof. dr hab. inż. Zbi-
gniew Bielecki, dr inż. Urszula J. Błaszczak, prof. dr 
hab. inż. Maciej Rafałowski i prof. dr hab. inż. Wła-
dysław Dybczyński
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Od 16 do 23 września 2009 roku, wraz z Prodziekanem ds. Studenckich i Dydaktyki 
dr. inż. Sławomirem Kwiećkowskim, przebywałem w Universidade de Vigo. Pierwszym 
etapem naszej podróży na północno-zachodnią część Półwyspu Iberyjskiego był 
przelot do Madrytu. Drugi etap, który trwał około godziny, zakończył się lądowaniem 
na lotnisku w Vigo.

Ciudad de Vigo

 Na pierwszy rzut oka Vigo jest pięknym miastem, w którym trudno odnaleźć 
płaską bądź prostą ulicę. Częstym tu widokiem są wąskie uliczki, wypełnione zapa-
chami owoców morza, wydobywającymi się z licznych barów i restauracji. W tym 
miejscu warto podkreślić fakt, że Vigo skupia wokół siebie przemysł okrętowy  
i rybołówczy, a znajdujący się tu port jest jednym z największych w Europie. Inną 
cechą charakterystyczną miasta są wzniesienia, z których można obserwować zato-
kę Ria de Vigo i leżące nieopodal wyspy Cies, z plażami okrzykniętymi mianem 
najpiękniejszych na świecie. Za centrum Vigo – rozległego miasta liczącego około 
300 tysięcy mieszkańców – można przyjąć położony na wzniesieniu Plaza de 
España. Z tego miejsca można dojechać na uniwersytet autobusami oznaczonymi 
literą „U”. Nieopodal leżący park Castro jest doskonałym miejscem do spacerów 
z dala od zgiełku miasta. W wolnych chwilach można wybrać się na plaże. Vigo 
znajduje się blisko słynnego Santiago de Compostela (90 km) oraz miasta Porto 
w Portugalii (150 km), z którego wywodzi się znane wino.

Universidade de Vigo

 Uniwersytet w Vigo jest stosunkowo młodą instytucją, założoną w 1990 roku. 
Swoich studentów kształci na 56 kierunkach, w trzech kampusach: Campus de 
Ourense, Campus de Pontevedra i Campus de Vigo. Wydział Inżynierii Przemysło-
wej, na którym gościliśmy, jest jednym z dwóch wydziałów (drugi to wydział Inży-
nierii Telekomunikacyjnej), który składa się na odpowiednik Wydziału Elektrycz-
nego Politechniki Białostockiej. Osobą koordynującą współpracę z naszym 
Wydziałem jest Prof. Andrés Elías Feijóo Lorenzo. Wykorzystując jego uprzejmość, 
udało się nam zapoznać ze strukturą uczelni poprzez jej zwiedzanie oraz rozmowy 
z pracownikami. Przeprowadzone spotkania z młodzieżą akademicką umożliwiły 
przedstawienie naszej uczelni jako miejsca przyjaznego do studiowania i być może 
pomogły obalić mity o naszym kraju, jakie krążyły wśród tamtejszych studentów. 
W rozmów wynikało, że główną obawą przed przyjazdem do Białegostoku jest ba-
riera językowa. Z tego powodu studenci wolą wyjazdy do Francji, Danii, czy też do 
Włoch. Ciekawym doświadczeniem było uczestniczenie w obronie pracy dyplo-
mowej i egzaminie dyplomowym magisterskim studentki Mercedes Cerviño Lo-
renzo. Jej praca dyplomowa pt. „Estudio de viabilidad de un huerto solar: repercu-
sión y cambios originados en este tipo de instalaciones ante el nuevo marco 
regulatorio” związana była z analizą rozmieszczenia paneli słonecznych w środowi-
sku górzystym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów regulacji. Obrona odby-
ła się w systemie otwartym, przy czym słuchacze nie mogli zadawać pytań. Dysku-
sję z dyplomantem prowadzili członkowie pięcioosobowej komisji egzaminacyjnej. 
Co interesujące, promotor nie mógł brać udziału w pracy komisji, pozostając na 
sali tylko jako słuchacz.

Przywitani deszczem, pożegnani słońcem 
– relacja z pobytu na Uniwersytecie Vigo  
(Hiszpania)
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 Myślę, że warto zachęcić naszych studentów oraz pracowników do aktywnego 
działania na rzecz współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus. 
Dla każdego z nas jest to sposób na zdobycie dodatkowych doświadczeń potrzeb-
nych w życiu codziennym oraz pracy zawodowej. Ważną rzeczą jest poznanie osób, 
z którymi można prowadzić wspólne prace naukowe oraz rozwijać wzajemne kon-
takty. Dodatkowym atutem wyjazdów zagranicznych jest możliwość poznania kul-
tury kraju, do którego zmierzamy, oraz zwiedzenia atrakcyjnych turystycznie 
miejsc.

dr inż. Wojciech Walendziuk, WE

Pomnik Os Cabalos na Plaza de Espana nocą

Spotkania ze studentami i kadrą  
naukowo-dydaktyczną zawsze odbywały się  
w miłej atmosferze

Po obronie pracy magisterskiej.  
Od lewej: dr inż. Sławomir Kwiećkowski,  
Mercedes Lorenzo, dr inż. Wojciech Walendziuk, 
Andrés Lorenzo
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„Aktualne problemy ochrony cieplnej budynków” – seminarium naukowo-technicz-
ne pod tym tytułem odbyło się 16 października na Wydziale Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska PB. 

Seminarium zorganizował WBiIS wraz z Fundacją na Rzecz Rozwoju PB, 
z okazji jubileuszu 50-lecia działalności naukowej i dydaktycznej profesora 
Jerzego Andrzeja Pogorzelskiego, w ramach obchodów 60-lecia Politechni-
ki Białostockiej.

 Profesor Andrzej Jerzy Pogorzelski był pracownikiem Instytutu Techniki Bu-
dowlanej w Warszawie (w latach 1991-1994 Sekretarz Naukowy Instytutu), Pro-
dziekanem Wydziału Budownictwa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, 
a od 1983 roku jest pracownikiem Politechniki Białostockiej. Wypromował 10 dok-
torów (w Politechnice Białostockiej, Instytucie Techniki Budowlanej i Politechnice 
Krakowskiej). Jest autorem blisko 500 publikacji naukowo-technicznych, kilku-
dziesięciu prac naukowo-badawczych oraz licznych ekspertyz z zakresu fizyki bu-
dowli, diagnostyki cieplnej budynków i racjonalizacji użytkowania energii. Jest 
członkiem m.in. Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Sekcji Fizyki Budowli  
KILiW PAN oraz Staendige Konferenz Bauphysik Professoren.
 W programie znalazły się referaty poruszające bieżące problemy z zakresu fizy-
ki budowli, pojawiające się w trakcie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji 
budynków, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Spotkanie było okazją 
do podsumowania działalności Profesora oraz promocją nowoczesnych rozwiązań 
służących racjonalizacji zużycia energii i ochronie środowiska w budownictwie.

dr inż. Dorota Dworzańczyk, WBiIŚ

50 lat pracy Profesora  
Jerzego Andrzeja Pogorzelskiego

Z olbrzymią satysfakcją informujemy, że starania grupy badaczy z Wydzia-
łu Elektrycznego skupionych wokół dr. hab. inż. Andrzeja Sikorskiego, 
prof. PB uwieńczone zostały sukcesem w postaci przyznania grantu roz-
wojowego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 Tytuł projektu: „Przekształtnik energoelektroniczny AC/DC/AC umożliwiający 
współpracę generatora asynchronicznego z turbiną wodną lub wiatrową”. W ramach 
realizacji projektu, poza badaniami teoretycznymi i symulacyjnymi planowana jest 
budowa dwóch przekształtników energoelektronicznych (o mocach 4-20 kW oraz 
80-100 kW) przeznaczonych do badań laboratoryjnych i terenowych w ekspery-
mentalnej elektrowni wodnej. Wartość projektu: 870 000 zł.

dr hab. inż. Marian R. Dubowski, prof. PB, WE

Kolejny grant rozwojowy  
na Wydziale Elektrycznym
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W dniach 15-17 września 2009 w Bielsku-Białej odbyły się 22-ie Mię-
dzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2009. 
Podczas konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w dniu 
16 września na targach ENERGETAB 2009 po raz drugi wręczono 

statuetki „Verba Docent”, przyznawane przez miesięcznik Elektro Info autorom 
tworzącym na łamach pisma, którzy wytrwale propagują wiedzę elektryczną na 
wysokim poziomie, szczególny nacisk kładąc na wartości dydaktyczne. Tak zna-
cząca dla branży elektroenergetycznej impreza jak ENERGETAB to doskonałe 
miejsce, aby wręczyć tego rodzaju nagrody. W tym roku został nią uhonorowany 
między innymi dr inż. Jarosław Wiater z Politechniki Białostockiej za serię publi-
kacji na temat komputerowych obliczeń w elektrotechnice z wykorzystaniem pro-
gramu ATP/EMTP. 

dr hab. inż. Andrzej Sowa, prof. PB, WE

Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie 
ENERGETAB 2009

W dniach 23-25 września 2009 r. odbyła się kolejna, już XIX między-
narodowa konferencja dotycząca zakłóceń elektromagnetycznych. 
Organizatorem konferencji była Katedra Telekomunikacji i Apara-
tury Elektronicznej Wydziału Elektrycznego przy współpracy z 

Politechniką Wileńską (Vilniaus Technikos Universitetas), Politechniką Kowieńską 
(Kauno Technologijos Universitetas), IEEE Sekcją Polską (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers Inc. Poland Section) i Stowarzyszeniem Elektryków Pol-
skich Oddział w Białymstoku.
 Konferencja stanowi kontynuację cyklu seminariów, zapoczątkowanego przez 
prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Dmochowskiego w 1990 roku pt.: „Przepięcia w urzą-
dzeniach elektrycznych i elektronicznych”, który w wyniku nawiązanej współpracy 
z uczelniami technicznymi z Litwy został, w 1997 roku, przemianowany na cyklicz-
ną konferencję międzynarodową.
 Tematyka konferencji to: źródła zakłóceń elektromagnetycznych, pomiary i sy-
mulacje zakłóceń, zakłócenia elektromagnetyczne systemach łączności i energety-
ce, techniki uziemiania, połączeń wyrównawczych i ekranowania, zabezpieczenia 
przed wyładowaniami i przepięciami, zakłócenia elektromagnetyczne w elektroni-
ce, sterowaniu i systemach pomiarowych.
 Na konferencję zgłoszono 76 referatów w tym 45 z zagranicy. W konferencji 
wzięło udział 60 uczestników, przy czym ponad połowa z nich to goście z kilkuna-
stu krajów w tym Algierii, Białorusi, Brazylii, Finlandii, Japonii, Kanady, Korei Po-
łudniowej, Litwy, Nigerii, Rosji, Słowenii i Włoch.

dr inż. Renata Markowska, WE

XIX International Conference  
on Electromagnetic Disturbances EMD’2009 

Uczestnicy konferencji podczas wycieczki  
do Białowieży, fot. A. Holiczer
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a Konkurs na najlepsze sprawozdanie 
Erasmusów rozstrzygnięty!!!

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej ogłosiło w lipcu konkurs na naj-
lepsze sprawozdanie z wymiany studenckiej. Swoje doświadczenia ze sty-
pendium zagranicznego opisywali studenci Politechniki Białostockiej, 
którzy rok akademicki 2008/2009 spędzili poza granicami kraju. Nade-

słano kilkadziesiąt prac, wszystkie reprezentowały wysoki poziom. Wybór najlep-
szej był niezwykle trudny. Biuro bardzo dziękuje uczestnikom konkursu za dostar-
czone zdjęcia i praktyczne informacje. Wszystkie sprawozdania, ze względu na 
cenne wskazówki dla przyszłych Erasmusów, będą udostępniane studentom zain-
teresowanym programem. Mamy nadzieję, że konkurs będzie powtarzany co roku 
i już w tej chwili serdecznie zachęcamy do wzięcia w nim udziału. 
 W tegorocznej edycji konkursu przyznano nagrodę główną oraz dwa wyróżnie-
nia. Zdaniem Komisji Konkursowej najlepsze sprawozdanie napisała studentka 
Wydziału Elektrycznego, Anna Fiedziukiewicz (przypadła jej nagroda główna: ze-
staw walizek). Pierwsze wyróżnienie przyznano Piotrowi Bartczakowi również 
z Wydziału Elektrycznego (odebrał odtwarzacz mp4), natomiast drugie otrzymała 
Aleksandra Mikołajuk z Wydziału Architektury (nagroda książkowa: Atlas Świata).
 Trójka laureatów miała szansę studiować w różnych zakątkach Europy. Zwy-
ciężczyni jako kraj docelowy wybrała duńskie Odense, Piotr Bartczak – fińskie Jo-
ensuu, zaś Aleksandra Mikołajuk – greckie Volos. Trzy odległe na mapie miejsca, 
wspomnienia jednak podobne: wewnętrzna satysfakcja, poszerzenie horyzontów, 
nowa wiedza i umiejętności, świeże przyjaźnie i poznanie innej kultury. Ta trójka 
dostrzegła swoją szansę na lepszą przyszłość w wymianie zagranicznej.

Sylwetka zwyciężczyni konkursu – Anny Fiedziukiewicz:

 Po II roku studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej zdecydo-
wałam się wyjechać na wymianę. Początkowo miał to być tylko jeden semestr, jed-
nak… zmieniłam swoje plany i skorzystałam z możliwości pozostania na uczelni 
duńskiej. Moim pierwotnym celem wyjazdu była chęć poznania innej kultury i uciecz-
ka od codzienności polskiego studenta. Dzisiaj jestem studentką równolegle: IV roku 
elektroniki i telekomunikacji na Politechnice Białostockiej oraz III roku Electrical Po-
wer Engineering na University of Southern Denmark. W przyszłości? Na pierwszym 
miejscu stoją studia magisterskie. Nie wykluczam, że ruszę dalej w świat (Dania, 
Anglia). Jeśli miałabym w jednym zdaniu podsumować wyjazd w ramach Programu 
Erasmus to brzmiało by ono: Dał mi szansę na poznanie siebie, poszerzenie horyzon-
tów, odkrycie możliwości bycia studentem za granicą oraz utwierdził w tym, że moż-
na wiele osiągnąć, mimo tego, że nosiło się łatkę „tego przeciętnego”.

Streszczenie sprawozdania Anny Fiedziukiewicz –  
University of Southern Denmark, Dania:

 Marzyłam by wyjechać za granicę i tam studiować. Niestety, gdy rozważałam 
możliwość samodzielnego wyjazdu wiedziałam, że nie podołałabym finansowo –
uczyć się i jednocześnie utrzymywać. Po rozpoczęciu nauki na Politechnice Biało-
stockiej, dowiedziałam się o programie Erasmus. Wtedy moje nadzieje i szanse na 
taki wyjazd wzrosły, chociaż nadal obawiałam się, czy jestem na tyle zdolna, by się 
zakwalifikować. Przecież zawsze byłam tylko przeciętną uczennicą/studentką. Jak
się później okazało, nie ma rzeczy niemożliwych.
 Osoba, która chciałaby ubiegać się o przyznanie stypendium na wyjazd zagra-
niczny musi spełniać szereg warunków. Więc po kolei:
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• chęć wyjazdu oraz cierpliwość (nie jest sztuką obudzić się rano i stwierdzić: tak, 
jadę!)

• ukończona odpowiednia liczba semestrów i przyzwoita średnia (ubiegając się 
o wyjazd musiałam mieć zaliczone cztery semestry na PB, bez żadnych długów, 
poprawek czy brakujących ECTS-ów)

• zdany egzamin językowy (w moim przypadku egzamin z j. angielskiego wcale 
nie był szalenie trudny)

• wybór uczelni (wachlarz uczelni i liczba miejsc na nich jest uzależniona od 
wydziału na którym studiujemy. Tę decyzję warto sto razy przemyśleć. Sama 
miałam rozterki. Początkowo w moich myślach pojawiały się Hiszpania i Por-
tugalia. Po małym śledztwie wśród znajomych, którzy wrócili z wymiany, usia-
dłam i zrobiłam listę wszystkich za i przeciw. Doszłam do wniosku, że Dania to 
najtrafniejszy wybór)

• wypełnić dokumenty (Learning Agreement, Registration Form, Language Requ-
irement, Accommodation Form, Application Form, Transcript of Records, polece-
nie przelewu, zaświadczenie do NFZ… właśnie w tym momencie przydaje się 
cierpliwość)

• podstemplować wszystkie dokumenty u koordynatora wydziałowego (jeśli mamy 
trochę szczęścia nie potrwa to długo, o ile dokumenty wypełnione są popraw-
nie, w przeciwnym razie trzeba nastawić się na udeptywanie ścieżek do koordy-
natora)

• zaliczyć sesję w pierwszym terminie (element bardzo ważny, gdyż semestr na 
uczelni duńskiej zaczyna się wcześniej niż na PB: semestr zimowy 1 września, 
zaś letni 1 lutego. Poprawki na naszej uczelni nie wchodzą w grę)

• cierpliwie poczekać na potwierdzenie przyjęcia na wybraną uczelnię (nadejdzie 
pocztą i mailowo)

• pakować bagaże i ruszać w drogę!
 Gdy już dotrzemy do celu, musimy uwić sobie gniazdko, w którym spędzimy 
kolejne miesiące. W moim przypadku dostałam dwupokojowe mieszkanko w Ra-
smus Rask (jeden z kilku akademików w Odense). Lokum przyszło mi dzielić z za-
granicznymi współlokatorami (w liczbie mnogiej, gdyż co semestr mieszkałam 
z kim innym). Wyposażenie pokoju było bardzo skromne: łóżko, dwa krzesła, sto-
lik, jedna lampka i coś, co można nazwać podwieszanym biurkiem z szafkami.
W kuchni tylko malutka lodówka, dwa elektryczne palniki, kilka szafek.
 Jak wspomniałam, bardzo ważna była dla mnie strona finansowa takiego wy-
jazdu. Najgorszy jest początek, ale nie trzeba od razy łapać się za głowę i mówić to 
nie jest dla mnie! W pierwszych dwóch tygodniach jest mnóstwo rzeczy, za które 
musimy zapłacić:
• mieszkanie, czyli czynsz za miesiąc, w którym się wprowadzamy i depozyt. 

W moim przypadku było to ok. 7700 DKK. Czynsz za kolejny miesiąc ok. 2300 
DKK.

• opłata za podłączenie internetu ok. 100 DKK
• rower, na początek używany, ceny od 500 DKK (rowery można kupić w Danii 

na aukcjach policyjnych, w sklepach z używanymi rowerami albo od innych 
studentów, którzy wyjeżdżają. Przy dużym szczęściu rower można po prostu 
znaleźć – ale na to lepiej nie liczyć)

 Musimy pomyśleć również o jedzeniu oraz rzeczach, które trzeba dokupić do 
„naszego mieszkanka”. Pamiętajmy również o stypendium jakie otrzymamy od 
SDU (University of Southern Denmark). W pierwszym tygodniu semestru dostaje-
my 5000DKK (jeśli zostajemy na dwa semestry stypendium przyznawane jest 
w każdym semestrze). Gdy już wszystkie stypendia wpłyną na nasze konto, nie 
mamy co obawiać się o życie. Pieniążki te pozwolą nam zapłacić za mieszkanie 
i jedzenie.
 Po uporządkowaniu wszelkich formalności nadchodzi czas, by rozwinąć skrzy-
dła i korzystać z życia i możliwości jakie daje nam uczelnia. To, co zaoferowała 
SDU (dostęp do laboratoriów i urządzeń o każdej porze dnia i nocy, a zdarzały się 
projekty, nad którymi praca zajmowała 24 godziny na dobę) sprawiło, że szybko 
zdecydowałam się przedłużyć swój pobyt z jednego na dwa semestry. Drugi se-
mestr był zdecydowanie łatwiejszy, znałam już Odense i odnalazłam się w duńskim 
systemie nauczania nastawionym na samodzielną pracę. Dzięki temu mogłam po-

Zwyciężczyni konkursu, Anna Fiedziukiewicz  
ze swoją nagrodą.

University of Southern Denmark, Dania
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zwolić sobie na dodatkową pracę, czyli ekstra pieniążki, które pozwoliły mi na za-
graniczne wyjazdy z poznanymi na miejscu międzynarodowymi znajomymi. Idąc 
za ciosem, złożyłam na uczelni duńskiej podanie o przyjęcie na studia inżynierskie. 
Na nie również się dostałam… I tak z szarej myszki zostałam studentką dwóch 
uczelni. Zdecydowałam jednak, że najpierw skończę kierunek, który zaczęłam na 
Politechnice, a później, już w Danii, dokończę inżyniera i rozpocznę studia magi-
sterskie.
 Jeśli jeszcze raz miałabym szansę, to nie wahałabym się ani chwili i po raz drugi 
wyjechałabym na studia do Odense. To miejsce jest magiczne i daje mnóstwo moż-
liwości. Wszystkim niezdecydowanym szczerze polecam wyjazd z Erasmusem. 

Streszczenie sprawozdania Piotra Bartczaka –  
University of Joensuu, Finalandia:

 Co powinniśmy wziąć ze sobą do Finlandii? Najważniejsze rzeczy do zabrania 
to dokumenty, ciepłe ubrania, słownik języka fińskiego i zestaw narzędzi do napra-
wy roweru. W październiku przyda się dobra kurtka przeciwdeszczowa. Trzeba 
pamiętać także o zimowych butach, gdyż śniegu w Finlandii potrafi być naprawdę
dużo. Termos na herbatę, no i oczywiście termometr żeby zapisywać rekordy tem-
peratury. Sam zanotowałem minus 28˚C. Szczerze, to nie należy bać się tutejszej 
zimy. Może na termometrze kreska była grubo poniżej zera, ale temperatura od-
czuwalna przypominała mi polską zimę. Poważnie, to nie należy brać garniturów. 
Nie będą potrzebne ani na egzaminy, ani na oficjalne rozpoczęcie roku. Chyba, że
ktoś zechce się wyróżnić na zajęciach, a spotkać tu można ludzi różnych narodo-
wości, subkultur, studentów po czterdziestce, indywidualistów z kaloszami na no-
gach. Uczelnia proponuje swoim studentom wykłady w języku fińskim lub angiel-
skim, a jeżeli wykładowca wyrazi zgodę to przedmiot może się odbywać w systemie 
self-study (czyli samodzielnej nauki). Uczelnia jest bardzo dobrze wyposażona. 
Wykładowcy chętnie udzielali pomocy, a większość spraw załatwiana była na dro-
dze internetowej. Do zaliczenia przedmiotów potrzebny jest spory wkład własny. 
Mówiąc krótko, należy się pouczyć, aby zaliczyć, bo nie ma nic za darmo.
 W Joensuu nie ma akademików. Wynajmem mieszkań dla studentów zajmuje 
się firma Joensuun Elli. Aby oferowane mieszkanie zostało nam przydzielone nale-
ży zapłacić depozyt (około 200€). Miesięczny koszt zakwaterowania w moim przy-
padku wyniósł: 160€ za mieszkanie + 20€ za Internet oraz 17€ za meble znajdujące 
się w pokoju. Wyżywienie i „życie” jest w Finlandii dość drogie, w granicach 350-
-500€.
 Wraz z pierwszym tygodniem szkoły rozpoczyna się, organizowany przez 
uczelnię, tzw. orientation week dla studentów z wymiany. Opiekunowie oprowa-
dzają nas po mieście, pomagają w codziennych sprawach. Ponadto, podczas orien-
tation week, otrzymujesz własny login i hasło do uczelnianego konta mailowego, 
konta bibliotecznego, sieci bezprzewodowych na terenie uczelni oraz sytemu reje-
stracji WebOodi. Przedmioty wybierasz przez Internet na zasadzie: interesuje mnie 
to uczęszczam. Nie ma obowiązku podchodzenia do egzaminu. Finowie studiują 
często dłużej niż my z powodu pobieranego stypendium oraz braku opłat za po-
nowny egzamin. Warto skorzystać z oferowanych tu darmowych kursów języko-
wych. Należy też odwiedzić organizację „Vaataka”, w której odbywają się darmowe 
kursy językowe m.in. fińskiego i hiszpańskiego oraz kursy tańca i wiele innych.
 Po południu opiekunowie urządzali nam liczne konkursy i zabawy, a wieczora-
mi wspólnie wychodziliśmy np. do klubów. Najważniejsze jest to, aby spędzić czas 
wolny w towarzystwie ludzi z innych krajów. Dzięki temu poznajemy ich zwyczaje 
i różnice kulturowe. Warto dowiadywać się też o wycieczki organizowane przez 
Student Union. Sam załapałem się na wyprawę na zachód Finlandii do ekologicz-
nej wsi i elektrowni nuklearnej. 
 Reasumując: nie trać czasu – planuj podróż do JOENSUU!

Anna Fiedziukiewicz: Wszystkim niezdecydowanym 
szczerze polecam wyjazd z Erasmusem

Piotr Bartczak z nagrodą za pierwsze wyróżnienie

…trzeba pamiętać o zimowych butach, gdyż śnie-
gu potrafi być naprawdę dużo
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Streszczenie sprawozdania Aleksandry Mikołajuk –  
University of Thessaly, Grecja:

 Pomyślnie zdany egzamin językowy i zaliczona sesja po IV semestrze umożli-
wiły mi uczestnictwo w wymianie studenckiej. Wraz z koleżankami jednogłośnie 
wybrałyśmy Grecję. Pod koniec września 2008 roku byłyśmy już w Volos – niedu-
żym miasteczku studenckim nad Morzem Egejskim. Tamtejszy koordynator szyb-
ko pomógł nam znaleźć mieszkanie. Nowo zawierane znajomości pozwoliły po-
czuć się jak w domu. Odmienna kultura, klimat i język ciekawiły i skłaniały do 
wycieczek. Wraz z innymi Erasmusami odwiedziliśmy Ateny i Saloniki. Krajobraz 
wiecznie zielonych palm na tle gór osypanych śniegiem jest nie do zapomnienia.
 Nauka na University of Thessaly była przyjemnością. Budynek szkoły to za-
adaptowana szklana hala produkcyjna, która zrobiła na nas duże wrażenie. Z wy-
kładowcami porozumiewałyśmy się bez większych problemów, w języku angiel-
skim. Uczestniczyłyśmy głównie w zajęciach projektowych, w formie indywidualnej. 
Zaoferowano nam także darmowe podręczniki do nauki i Internet bezprzewodowy 
w szkole. Dzięki zajęciom na Uniwersytecie poznałam wiele ciekawych i przydat-
nych programów komputerowych. Udało mi się również w ramach zajęć lekcyj-
nych nakręcić mój pierwszy film. Kadra nauczycielska oraz inni studenci przyjęli
nas bardzo ciepło i pomogli oswoić się ze szkołą i miastem. Greccy studenci zapra-
szali nas na imprezy, pokazy filmów, wystawy i inne przedsięwzięcia odbywające
się na wydziale. Dodatkowo można było bezpłatnie uczęszczać na lekcje języka 
greckiego dla cudzoziemców oraz zajęcia taneczne.
 Grecja jest krajem dość drogim. Trudno byłoby się tam utrzymać tylko z otrzy-
mywanego stypendium (250 euro miesięcznie). Stołowałyśmy się w restauracji stu-
denckiej (trzy darmowe posiłki dziennie). Oplata za mieszkanie wynosiła 130 euro, 
a wydatki związane z nauką były niewielkie. 
 Po powrocie na uczelnię macierzystą nie spotkałam się z większymi problema-
mi. Program studiów i zrealizowane za granicą przedmioty zostały mi zaliczone 
bez nadrabiania jakichkolwiek zaległości. Każdemu polecam wyjazd do Grecji lub 
innego kraju w ramach programu wymiany studenckiej. Jest to niesamowita przy-
goda dająca możliwość poznania wielu ciekawych ludzi, usamodzielnienia się, na-
brania doświadczenia, a także szkolenia języków obcych.

tekst: Magda Opacka, Koordynator Programu Erasmus
zdjęcia: Monika Rokicka oraz archiwum laureatów konkursu

Wręczenie nagród studentkom. Od lewej: Magdalena Opacka – Koordynator Programu Erasmus, 
Aleksandra Mikołajuk, Anna Fiedziukiewicz oraz Małgorzata Malinowska – Kierownik Biura  
ds. Współpracy Międzynarodowej 

Aleksandra Mikołajuk studiowała na University of 
Thessaly w Grecji
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Konkurs na Najlepszego Studenta PB na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń 
w Politechnice Białostockiej. W tegorocznej edycji laureatami zostało aż 41 osób.

Kandydatów do Konkursu zgłaszali prodziekani ds. studenckich i dydak-
tyki na podstawie średniej ocen uzyskanej przez studentów w roku aka-
demickim 2008/2009, pod warunkiem uzyskania zaliczenia w podsta-
wowej sesji egzaminacyjnej. Dodatkowe punkty można było uzyskać za 

pracę w kołach naukowych, referaty i publikacje, wnioski racjonalizatorskie, osią-
gnięcia w ruchu studenckim, akcje charytatywne i wolontariat oraz osiągnięcia 
w kulturze i sporcie.
 W tym roku komisja Konkursowa postanowiła nagrodzić 41 studentów.  
Najwyższą średnią ocen – 5,0 osiągnął student informatyki Jakub Muszyński. Naj-
wyższą liczbę punktów – 110,6 uzyskał Marcin Iwanowski, również student infor-
matyki. Natomiast najwyższą liczbę punktów dodatkowych – 15, uzyskał student 
zarządzania i inżynierii produkcji Jan Maksymilian Janiszewski.
 Podczas inauguracji roku akademickiego 2009/2010 laureatom Konkursu uro-
czyście wręczono dyplomy oraz bony książkowe o wartości 200 zł. 
 Kolejna edycja Konkursu na Najlepszego Studenta Politechniki Białostockiej 
zostanie ogłoszona wiosną 2010 roku. Na wniosek komisji, w regulaminie Konkur-
su planowane jest wprowadzenie zapisu gwarantującego nagrody osobom, które 
osiągną za bieżący rok akademicki średnią ocen 5,0. 

 Życzymy studentom samych piątek i w  zapraszamy do udziału w Konkursie.

Anna Gromko, Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki

Najlepsi studenci Politechniki Białostockiej 
w roku 2008/2009 nagrodzeni

Laureaci konkursu odbierają gratulacje od władz PB, fot. J. Gwiazdowski SAF
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Lp. Imię i nazwisko Kierunek Rok studiów 
/ stopień

Średnia 
ocen

Punkty  
za średnią

Punkty za 
dodatkowe 
osiągnięcia

Suma 
punktów

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

1. Paweł Dudko architektura  
i urbanistyka

III/I st. 4,83 96,6 10 106,6

2. Karolina Czochańska II/I st. 4,93 98,6 2 100,6

3. Inez Horba

architektura wnętrz

II/I st. 4,81 96,2 - 96,2

4. Katarzyna Zawadzka III/I st. 4,66 93,2 - 93,2

5. Joanna Rodak I/I st. 4,66 93,2 - 93,2

6. Monika Godlewska
grafika

II/I st. 4,8 96,0 - 96,0

7. Pamela Wołowicz I/I st. 4,63 92,6 - 92,6

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

8. Piotr Wiesławski
budownictwo

I/I st. 4,77 95,4 - 95,4

9. Marek Stasiewicz I/I st. 4,73 94,6 - 94,6

10. Karolina Ogrodnik gospodarka  
przestrzenna

II/I st. 4,75 95,0 - 95,0

11. Monika Głębocka I/I st. 4,68 93,6 - 93,6

12. Justyna Kupryjanowicz
inżynieria środowiska

III/I st. 4,83 96,6 - 96,6

13. Justyna Maliszewska IV/j.m. 4,83 96,6 - 96,6

14. Aneta Kwiatkowska
ochrona środowiska

IV/j.m. 4,83 96,6 - 96,6

15. Rafał Zarzecki IV/j.m. 4,72 94,4 - 94,4

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

16. Anna Półtorak elektronika  
i telekomunikacja

IV/j.m. 4,70 94,0 - 94,0

17. Maciej Kopczyński IV/j.m. 4,61 92,2 - 92,2

18. Paweł Tymosiak
elektrotechnika

I/I st. 4,73 94,6 5 99,6

19. Agata Godlewska I/I st. 4,70 94,0 - 94,0

WYDZIAŁ INFORMATYKI

20. Marcin Iwanowski

informatyka

IV/j.m. 4,93 98,6 12 110,6

21. Marcin Łępicki IV/j.m. 4,98 99,6 7 106,6

22. Jakub Muszyński IV/j.m. 5,0 100, 0 6 106,0

23. Noemi Natalia Cieślińska
matematyka

I/I st. 4,90 98,0 - 98,0

24. Katarzyna Woronowicz I/I st. 4,86 97,2 - 97,2

WYDZIAŁ MECHANICZNY

25. Adam Wolniakowski automatyka  
i robotyka

III/I st. 4,83 96,6 5 101,6

26. Marzena Możejko III/I st. 4,76 95,2 5 100,2

27. Patrycja Nosko
edukacja techniczno- 

-informatyczna
III/I st. 4,55 91,0 - 91,0

28. Magdalena Muszyńska inżynieria  
biomedyczna

I/I st. 4,78 95,6 5 100,6

29. Natalia Rommel I/I st. 4,78 95,6 - 95,6

30. Marek Chiliński mechanika  
i budowa maszyn

II/I st. 4,84 96,8 - 96,8

31. Jan Leszczyński IV/j.m. 4,75 95,0 - 95,0

32. Jarosław Glinka technika rolnicza i leśna I/I st. 4,50 90,0 - 90,0

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

33. Jan Maksymilian Janiszewski
zarządzanie  

i inżynieria produkcji
IV/j.m. 4,60 92,0 15 107,0

34. Emilia Romanowska zarządzanie i marketing IV/j.m. 4,73 94,6 - 94,6

35. Małgorzata Sokół zarządzanie I/I st. 4,83 96,6 - 96,6

36. Anna Białanowicz
turystyka i rekreacja

I/II st. 4,52 90,4 - 90,4

37. Justyna Krasowska II/I st. 4,57 91,4 5 96,4

38. Ewa Pankiewicz
politologia

II/I st. 4,89 97,8 10 107,8

39. Marta Pacewicz II/I st. 4,81 96,2 - 96,2

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

40. Sławomir Mioduszewski
leśnictwo

I/I st. 4,83 96,6 1 97,6

41. Kamil Mikołaj Androsiuk I/I st. 4,63 92,6 1 93,6

Laureaci XI edycji Konkursu na Najlepszego Studenta Politechniki Białostockiej
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W dniach 2-4 października 2009 odbyło się szkolenie Samorządu Stu-
dentów Politechniki Białostockiej. Szkolenie odbyło się w ośrodku 
Królowa Woda nad jeziorem Sajno, pod Augustowem. Przez dwa 
dni mieliśmy okazję wysłuchać wielu ciekawych szkoleń, poznać 

struktury samorządu oraz posłuchać rad byłych samorządowców. 
 Pierwszego dnia zajęcia prowadziły byłe władze SSPB przedstawiając zasady 
i możliwości pracy w naszej jednostce. Uzyskaliśmy bardzo wiele cennych infor-
macji z doświadczenia byłych działaczy. Następną częścią była prezentacja zaprzy-
jaźnionej organizacji AEGEE, która zgodziła się prowadzić warsztaty podczas całe-
go naszego wyjazdu. Wieczór zakończył się wstępną sesją szkoleniową na temat 
pracy w grupie oraz integracją. 
 Następne dni szkolenia były bardzo napięte. Koordynator Marta Karpiuk nie 
pozwoliła nam nawet na chwilę odpoczynku. Spędziliśmy dużo czasu na warszta-
tach o tematyce „Zarządzanie Projektami”; „Public Relations”; „Fundraising”. Ko-
lejnym zadaniem była praktyczna praca w grupach nad projektami. Motywacją do 
działania była praca nad realnymi planami projektów, które są wdrażane w bieżą-
cym roku. Rozpoczęliśmy prace nad następującymi projektami: Obchody 60-lecia 
Politechniki Białostockie, Bal Samorządowca i Juwenalia 2010.

Robert Matyszewski, SSPB

Szkolenie nowych samorządowców

Kolejno ooodlicz ...

O własnej firmie marzyłem od dzieciństwa
wywiad z Michałem Choromańskim,  
absolwentem Politechniki Białostockiej

Lubisz Białystok?

 Lubię, chociaż nie zawsze tak było. To znaczy zawsze lubiłem moje miasto, ale 
kiedyś marzyłem, żeby się przeprowadzić do Warszawy. Odmieniło mi się, kiedy 
zacząłem tam studia zaoczne. Stwierdziłem, że nie mam zamiaru spędzić połowy 
życia w samochodzie stojąc w korku i zacząłem doceniać moje miasto za klimat, 
ludzi. Cały czas jednak uważam że jesteśmy miastem słabo rozwiniętym gospodar-
czo – co nie zawsze jest minusem, bo przecież można zostać prekursorem rozwoju 
w danej dziedzinie! Liczy się pomysł i ciężka praca.

Dlaczego zdecydowałeś się na studia na PB?

 W ogólniaku miałem dylemat. Wybrać: między Warszawą, która mi się bardzo 
podobała, imponowała swoją wielkością i możliwościami, a moim rodzinnym 
miastem. Zdecydowałem się zostać w Białymstoku, ponieważ miałem tu znajo-
mych, dziewczynę oraz przekonanie, że stolica Podlasia kryje w sobie potencjał nie 
do końca jeszcze odkryty… Czemu ja miałbym go nie odkryć? Mimo to, po stu-
diach dalej planowałem migrację do Warszawy.

Jak wspominasz ten czas?

 Studia wspominam fantastycznie – szczególnie dwa pierwsze lata kojarzą mi się 
z beztroskim życiem studenckim. Poznałem tu wielu ciekawych ludzi. Dużo impre-
zowałem – co sprzyjało nawiązywaniu kontaktów. W tej chwili trochę żałuję, bo 
mogłem bardziej przykładać się do nauki. Teraz wielu zagadnień, które mnie inte-
resują muszę po prostu uczyć się samodzielnie. Jednak III rok to już ciężka praca, 
ponieważ zacząłem drugie studia w stolicy. Właśnie wtedy planowałem, że po stu-
diach przeprowadzę się do Warszawy.

Od lewej: Michał Choromański, Paweł Nowakowski, 
Artur Kulikowski
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Jak się narodził pomysł stworzenia takiej firmy?

 O własnej firmie marzyłem od dzieciństwa. Bodźcem do założenia biznesu była praca podczas wakacji
w jednej z białostockich firm branży elektrycznej. Pracowałem tam jako kosztorysant. Kompletując dokumen-
tację budowlaną napotkałem na problemy ze znalezieniem certyfikatów i atestów wszystkich aparatów i urzą-
dzeń wchodzących w skład instalacji elektrycznych.
 Wtedy postanowiłem, że założę stronę gromadzącą takie informacje. Później zacząłem się interesować pro-
gramami unijnymi finansującymi innowacyjne przedsięwzięcia. Kiedy pojawiła się możliwość aplikowania po
fundusze postanowiłem rozbudować (jeszcze w głowie) mój portal. Początkowy katalog firm i produktów
wzbogaciłem o elementy społecznościowe: grupy, fora, profile, możliwość prowadzenia bloga. Rozszerzyłem
również grupę docelową, z elektryków na automatyków, elektroników, elektryków, energetyków i specjalistów 
IT. Dodałem katalog ogłoszeń i ofert pracy. Wprowadziłem wideo do wpisów, wideowizytówki dla firm, wide-
oprezentacje produktów zamieszczanych na portalu... Obecnie misją portalu jest promocja polskich inżynie-
rów i firm, produktów branży szeroko pojętej elektryki. Chcemy uświadomić ludziom, że na rynku pracy,
szczególnie w większych miastach panuje deficyt specjalistów i większa aktywność na naszym portalu zwiększa
ich możliwości zawodowe. Współpracujemy z agencją head hunterską a niebawem podpiszemy kolejną umo-
wę. Pragniemy pomóc koleżankom i kolegom z branży w znalezieniu potencjalnych pracodawców lub kontra-
hentów. 

Jakie przeszkody napotkałeś? A co ze wsparciem?

 Przysłowiowych kłód pod nogi była cała masa. Po pierwsze: aplikowanie po środki unijne. W Programie 
Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, Unia Europejska refunduje wydatki – co oznacza, że my, jako firma
musimy zapewnić środki na sfinansowanie całej inwestycji, a dopiero później, po przedstawieniu odpowied-
nich dokumentów dostaniemy zwrot pieniędzy. Z firmą działającą jeden miesiąc żaden z banków nie chciał
rozmawiać. A chodziło o niemałą, jak na studencką kieszeń, kwotę – prawie 150 tysięcy zł. W końcu po przed-
stawieniu biznes planu, w jednym z banków udało się uzyskać promesę kredytową, która była załącznikiem do 
wniosku o dotację (w aplikacji przedsiębiorca musiał pokazać, że ma źródło finansowania projektu).
 Następnie złożyliśmy wniosek i czekaliśmy na wynik. Trwało to 3 miesiące – w międzyczasie znaleźliśmy 
firmę, stworzyła nasz portal i opracowaliśmy strategię działania.
 Kolejnymi przeszkodami, które obecnie pokonujemy, jest nieufność firm i uczelni do innowacyjnych przed-
sięwzięć krótko funkcjonujących na rynku. Ale jestem dobrej myśli. Podpisaliśmy umowę partnerską z Poli-
techniką Białostocką, jesteśmy w trakcie załatwiania kolejnej umowy z Politechniką Lubelską, Łódzką, Często-
chowską, Poznańską i Wrocławską. Mam nadzieję na współpracę ze wszystkimi liczącymi się uczelniami 
technicznymi w Polsce.

Jakie masz plany biznesowe? 

 Plany są bardzo szerokie. W tej chwili intensywnie rozwijamy portal elektroonline.pl. Planujemy być pierw-
szym polskim portalem internetowym wpisanym na listę filadelfijską i w ten sposób przyciągnąć kadrę nauko-
wą. Cały czas rozwijamy się rozwijamy… 

Kim są pracownicy twojej firmy?

 Zespół elektroonline.pl liczy w tej chwili 6 osób: Łukasz – absolwent socjologii na Uniwersytecie w Białym-
stoku, zajmuje się sprzedażą i marketingiem w Warszawie, Paweł – student III roku elektrotechniki na Politech-
nice Białostockiej, zajmuje się kontaktami z uczelniami i partnerami, Artur – człowiek od IT, absolwent kierun-
ku teleinformatyka na Wydziale Elektrycznym – ukończył studia w 2008 roku. Są jeszcze Ania – telemarketerka, 
studentka stosunków międzynarodowych, Dawid – grafik oraz ja – absolwent elektrotechniki z 2009 roku na
Politechnice Białostockiej zajmuję się finansami i redakcją. Niebawem – mam nadzieję dołączy do nas jeszcze
jedna osoba i trochę nas odciąży.
 Portal internetowy to dopiero początek – moim marzeniem jest produkcja. Chciałbym być producentem, 
niekoniecznie w branży elektrycznej. Na razie rozwijamy portal elektroonline.pl i poszukujemy kolejnej niszy 
rynkowej. Pomysły już są ale ich nie zdradzę.
 Wszystkich czytelników Życia Politechniki zapraszam serdecznie do odwiedzin i uczestnictwa w życiu spo-
łeczności specjalistów elektroonline.pl.

Dziękuję za rozmowę.
Agnieszka Halicka
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Jesień w pełni. Samorząd Studentów naszej uczelni przygotował szereg atrak-
cji w ramach projektu „Jesień Studencka PB 2009”. Jedną z nich był wybór 
Najlepszego Belfra PB. W imprezie wzięli udział żacy oraz wykładowcy.  
To była jedyna okazja w roku abyśmy mogli odwrócić role i ocenić pracę oraz  

      wybrać najlepszych prowadzących. Na poszczególnych wydziałach odbyły się 
głosowania umożliwiające wybór najlepszego wykładowcy. Ranking wygrali:
• WZ – dr Andrzej Smolarczyk
• WA – dr Jerzy Hermanowicz i mgr Adam Jakimowicz
• WM – dr inż. Dariusz Szpica
• WBiIŚ – dr Elżbieta Gołąbeska
• WE – dr inż. Andrzej Karpiuk
• WI – mgr inż. Tomasz Grześ
• ZWZS w Hajnówce – dr hab. Adolf Korczyk.

 W czwartek 22 października podczas gali nagrodzonym wykładowcom wrę-
czono wyróżnienia. Wieczór uświetnił występ chóru Polifonia Politechniki Biało-
stockiej oraz zaprzyjaźnione grupy kabaretowe : Idea, Limo oraz Stand-up Komedy 
Kacpra Rucińskiego.
 W ramach „Jesieni Studenckiej” odbyły się otrzęsiny studentów pierwszego 
roku w klubie Gwint, podczas których można było wziąć udział w konkursach. 
Przez trzy dni zabawa trwała przy muzyce oldschool, disco polo i mix. W drugim 
tygodniu, oprócz wieczornych atrakcji w Gwincie (karaoke, projekcja filmów z cy-
klu Kapitan Bomba), odbyło się wiele zajęć kulturalno-sportowych: m.in. mecz 
piłki nożnej, skoki na bungie, przejażdżka quadem. Można było też zobaczyć pokaz 
Auto-Moto-Club. Kolejną atrakcją była wystawa Pod Jakuba Gwiazdowskiego ze 
Studenckiej Agencji Fotograficznej „Duch Białostockich Juwenaliów”. Zdjęcia roz-
wieszone zostały pod pergolą między Wydziałem Mechanicznym a Informatyki. 
Cieszyły się tak dużą popularnością, że kilka z nich znalazło nowych właścicieli. 
Niestety, stało się to bez zgody autora…
 W środę 21 października w klubie Studenckim Gwint odbył się przegląd Lokal-
nej Sceny Muzycznej. Publiczność bawiła się podczas koncertów zespołów takich 
jak: DNA, Tak czy Inaczej, Back Sly oraz In your Fear Całość zakończyliśmy poka-
zem graffiti show oraz turniejem siatkówki.

Robert Matyszewski, SSPB

Parę słów o Jesieni Studenckiej

dr Andrzej Smolarczyk z WZ po raz kolejny został 
Najlepszym Belfrem, fot. P. Hryniewicki
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Nadanie tytułu doktora honoris causa 
Profesorowi Henrykowi Tuni

3 grudnia 2009 w Auli Dużej przy Wydziale Elektrycznym odbędzie się druga w histo-
rii naszej Uczelni uroczystość nadania godności doktora honoris causa Politechniki 
Białostockiej. Zgodnie z uchwałą z 29 października br. Senat PB, po uwzględnieniu 
opinii Senatów: Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stani-
sława Staszica w Krakowie oraz Politechniki Wrocławskiej, nada ów zaszczytny tytuł 
profesorowi Henrykowi Józefowi Tuni. 

Wyróżnienie Profesora Tuni tytułem Doktora Honoris Causa Poli-
techniki Białostockiej jest wyrazem głębokiego uznania i szacunku 
wobec osoby tego wielkiego uczonego – twórcy polskiej energo-
elektroniki, a jednocześnie wychowawcy i przyjaciela kilku poko-

leń młodych adeptów nauki. Laudację poświęconą Profesorowi Tuni wygłosi pro-
motor doktoratu – dr hab. inż. Marian Roch Dubowski, prof. nazw w PB. 
Ceremonia będzie powiązana z obchodami jubileuszu 60-lecia Politechniki Biało-
stockiej.

 Profesor dr inż. Henryk Tunia urodził się w 1925 roku w Głuchowie k. Łańcuta. 
W roku 1950 ukończył studia wyższe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Ślą-
skiej w Gliwicach. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1960 za roz-
prawę, która była pierwszą w kraju pracą w dziedzinie energoelektroniki. W roku 
1974 uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a tytuł naukowy profesora 
zwyczajnego uzyskał w roku 1981. Od tego roku był profesorem zwyczajnym Poli-
techniki Warszawskiej a od roku 1997 jest profesorem zwyczajnym Politechniki 
Świętokrzyskiej.
 Profesor Henryk Tunia jest uznanym autorytetem i powszechnie cenionym 
specjalistą w zakresie energoelektroniki oraz w zakresie automatyki napędu elek-
trycznego. Jest krajowym prekursorem badań w tych zakresach. Opublikował po-
nad 20 pozycji książkowych, w tym 16 monografii naukowych i 5 skryptów uczel-
nianych. Wiele z tych prac to monografie o fundamentalnym znaczeniu dla polskiej
energoelektroniki i automatyki napędu elektrycznego, np. „Podstawy energoelek-
troniki” (WNT, 1975), „Układy energoelektroniki – obliczanie, projektowanie, mode-
lowanie” (WNT, 1982), „Automatic Control of Converter – Feed Drives” ( ELSEVIER 
i PWN, 1994). Niezależnie od swej działalności wydawniczej i organizacyjnej przy-
wiązywał zawsze duże znaczenie do współpracy z przemysłem. Był pomysłodawcą 
i kierownikiem wielu projektów urządzeń energoelektronicznych i systemów napę-
dowych wykonanych dla przemysłu krajowego. Współpraca ta zaowocowała 38 
patentami, których jest autorem i współautorem.
 Profesor Henryk J. Tunia – filar polskiej energoelektroniki – jest osobą znaną
również za granicą. Współpracował z różnymi ośrodkami uniwersyteckimi w Eu-
ropie i w Ameryce. Pracował na Technicznym Uniwersytecie w Aachen w Niem-
czech oraz na Uniwersytecie Guanajuato w Meksyku. Współpracował z uniwersy-
tetem w Bochum i Politechniką Kijowską. O uznaniu, jakim Jego osoba cieszy się 
za granicą, świadczyć może fakt, że w 1999 r. Profesor został członkiem rzeczywi-
stym Akademii Nauk Elektrotechnicznych Rosji.
 Profesor Henryk Tunia od 1975 roku jest członkiem Komitetu Elektrotechniki 
Polskiej Akademii Nauk. Ponadto w latach 1994-2006 był członkiem Centralnej 
Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, a w latach 1992 – 1997 praco-
wał w Zespole T 10 Elektrotechniki, Energetyki i Miernictwa KBN. Od 1985 r. jest 
członkiem Warszawskiego Towarzystwa Naukowego; jest również honorowym 
członkiem Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
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 Profesor Henryk J. Tunia to jednak przede wszystkim wybitny nauczyciel aka-
demicki, przyjaciel i wychowawca kilku pokoleń polskich energoelektroników. Jest 
promotorem 50 rozpraw doktorskich, był recenzentem w 37 postępowaniach 
o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Wielu spośród doktorantów i osób na-
ukowo związanych z Profesorem to dziś profesorowie lub osoby ze stopniem na-
ukowym doktora habilitowanego. Dowodem uznania i szacunku, jakim cieszy się 
osoba Profesora w środowisku energoelektroników jest fakt, że poza szeregiem 
przyznanych nagród i odznaczeń senaty dwóch uczelni – Uniwersytetu Zielono-
górskiego oraz Politechniki Świętokrzyskiej, nadały Mu tytuł Doktora Honoris 
Causa.
 Ścisłe są też związki Profesora Henryka J. Tuni z liczną grupą energoelektroni-
ków z Politechniki Białostockiej. Zainspirował On i wspierał dynamiczny rozwój 
tej dziedziny nauki i techniki w gronie pracowników Politechniki Białostockiej. 
Profesor Henryk J. Tunia pełnił funkcję promotora w 9 przewodach doktorskich 
pracowników naszej Uczelni, a w 7 przewodach doktorskich był recenzentem. Pro-
fesor służył pomocą i radą przy przygotowaniu trzech rozpraw habilitacyjnych pra-
cowników Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. To przy Jego inspi-
racji opracowano na Wydziale Elektrycznym kilka projektów finansowanych ze
środków Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go. W tym zakresie, osoba Profesora przyczyniła się niewątpliwie do zbudowania 
dzisiejszej pozycji Wydziału – jednostki naukowej posiadającej pełne uprawnienia 
akademickie.

Monika Rokicka 
(w opracowaniu życiorysu prof. Tuni korzystałam z tekstu  
Laudacji dr. hab. inż. Mariana R. Dubowskiego, prof. PB)

Profesor dr inż. Henryk Tunia,  
fot. J. Gwiazdowski SAF 
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GRAFICZNY BIAŁYSTOK 2009 
– III edycja
 Graficzny Białystok jest przedsięwzięciem artystycznym prezentującym współ-
czesne osiągnięcia polskiej i światowej grafiki. Pomysłodawcami projektu są pra-
cownicy Katedry Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej: prof. 
Tomasz M. Kukawski, prof. Andrzej K. Dworakowski, dr Elżbieta Banecka, a orga-
nizatorem – Wydział Architektury PB.
 Tegoroczna, III edycja Graficznego Białegostoku, łączy współpracę głównych
instytucji zajmujących się upowszechnianiem kultury na Podlasiu (Muzeum Pod-
laskiego w Białymstoku, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, Białostockie-
go Ośrodka Kultury, Białostockiego Teatru Lalek), na co dzień pracujących nieza-
leżnie. W ramach projektu odbywają się prezentacje autorskie wybitnych twórców 
oraz ekspozycje zbiorowe (problemowe, ogólnopolskie tematyczne, konkursowe 
i międzynarodowe). Otwarciu wystaw towarzyszą koncerty, wykłady, pokazy fil-
mów o artystach i sztuce. Imprezę promują organizatorzy, partnerzy, miasto oraz 
wszystkie białostockie media, a zasięg informacji o tym wydarzeniu dawno już 
przekroczył granice regionu.

Graficzny Białystok 2009 – prezentacje:
• „Supporting GB” – II Białowieskie Spotkania Grafików 2008 – ekspozycja

zbiorowa (Elżbieta Banecka, Andrzej Dworakowski, Jarek Janas, Andrzej Kali-
na, Tomasz M. Kukawski, Andrzej Łabuz, Waldemar Regucki, Waldemar Wę-
grzyn) prezentująca zestaw prac uczestników zeszłorocznego, 10-dniowego 
spotkania artystów w Białowieży (organizowanego przez Jerzego Hermanowi-
cza we współpracy z gminą Białowieża oraz Katedrę Sztuki Wydziału Architek-
tury PB). We wrześniu wystawa ta była zaprezentowana w Muzeum Przyrodni-
czym i Galerii OBOK podczas trwania III Białowieskich Spotkań Grafików
2009. Wernisaż odbył się 9 października 2009, wystawę na Hali Wydziału Ar-
chitektury PB można było oglądać do 30.10.2009 r.

• „WROCŁAW W BIAŁYMSTOKU” – Wrocławska Szkoła Grafiki – ekspozycja
zbiorowa prac artystów związanych z wrocławską ASP będzie zaprezentowana 
w dwóch kolistych salach Galerii „Spodki”. Kuratorem wystawy ze strony wro-
cławskiej będzie prof. Paweł Frąckiewicz. Wrocławska Szkoła Grafiki to tytuł
wystawy prezentowanej w roku 2009 w USA w trzech galeriach: The Pieńków
Galery w Knoxville (Tennessee), The Rowe Galery w Charlotte (North Karoli-
na), oraz w Koscielak Galery w Chicago (Illinois). Białystok jest kolejnym miej-
scem pokazującym wrocławskich artystów. Wernisaż: piątek, 4 grudnia 
2009,16:03 Galeria „Spodki”, WOAK, ul. Św. Rocha 14, Białystok.

• „FOTOGRAFIKA” – ekspozycja indywidualna Zdzisława Mackiewicza (Toruń). 
Zdzisław Mackiewicz, wykładowca Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu pokaże wybór prac fotograficznych, zrealizowanych
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varia

w cyklach „FOLIE”, „SZMATY”, „BLACHY”, „ŚWIATŁA”, „AWERS / REWERS”, 
„AWERS / REWERS – KALEJDOSKOP”, „POPULARYZATORY”, „NC” oraz 
te z ostatnich miesięcy. Makrofotografiki, a wśród nich te, których nie udało się
nigdy zaprezentować ze względu na ich skalę, zaistnieją na ścianie Hali WA PB 
o wysokości 7 m i szerokości 42 m.

• Ekspozycje zbiorowe: „6 BIENNALE GRAFIKI STUDENCKIEJ – Poznań 
2009”, „Laureaci Biennale Grafiki Studenckiej 1999-2009” oraz „SARKOFAGI”
– ekspozycja indywidualna Marty Pogorzelec (Katowice), Grand Prix 6 BGS. 

 Ekspozycje związane z grafiką studencką zostaną zaprezentowane w Hali Wy-
działu Architektury. Kuratorami ze strony poznańskiej będą profesorowie Miro-
sław Pawłowski i Stefan Ficner z Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Po-
znaniu, organizującego od 12 lat Ogólnopolskie Biennale Grafiki Studenckiej.
Celem Biennale jest wyłonienie najciekawszych postaw twórczych spośród studiu-
jącej młodzieży i zgromadzenie prac o wysokich walorach artystycznych i warszta-
towych, wykonanych w dowolnej technice graficznej. Na wystawie pojawią się 154
prace 103 autorów jako efekt selekcji BGS, prace laureatów wszystkich poprzed-
nich edycji oraz szersza prezentacja cyfrowych grafik absolwentki katowickiego
Wydziału Grafiki Marty Pogorzelec, laureatki Grand Prix 6 BGS. Wernisaż: piątek,
4 grudnia 2009, godz. 16:52, Hala Wydziału Architektury PB, ul. Grunwaldzka 
11/15, Białystok (do 30.12.2009).
• „GRAFIKA 2D” – ekspozycja indywidualna Modhira Ahmeda (Falun, Szwe-

cja). Modhir Ahmed jest urodzonym w Bagdadzie „graficznym Polakiem” (jak
sam siebie czasem określa) krzewiącym kulturę graficzną w Szwecji. Ten ciągle
poszukujący artysta eksperymentator doskonale znający tajniki wielu klasycz-
nych technik graficznych, zaprezentuje swe ostatnie prace cyfrowe, a także po-
prowadzi tygodniowe warsztaty graficzne dla studentów kierunku Grafika WA
PB (litografia, polimery). Wernisaż: piątek, 4 grudnia 2009, godz.18:09, Galeria
BTL, Białostocki Teatr Lalek, ul. Kalinowskiego 1, Białystok.

• „RAFIKA” Kobiety w polskiej grafice – ekspozycja zbiorowa, której kuratorką
jest Elżbieta Banecka, zostanie zaprezentowana w Centrum im. L. Zamenhofa 
otwartym na odbywający się w lipcu w Białymstoku Światowy Kongres Espe-
ranto. Choć znana jest lista potencjalnych uczestniczek, to ostateczny wybór 
oraz formuła prezentacji jest wciąż pilnie strzeżoną tajemnicą kuratorki. Wer-
nisaż: piątek, 4 grudnia 2009, 19:17, Galeria Centrum im. L. Zamenhofa, ul. 
Warszawska 15, Białystok.

• „ASTRAL MEDITATION” – projekcje Andrzeja Jacka Bronikowskiego, muzy-
ka na żywo Needle And The Pain Reaction (Belgia). A. J. Bronikowski i lider
grupy grającej Indie-rock Lucce Waegeman współpracowali ze sobą przez wie-
le lat realizując projekty związane z nowymi mediami i muzyką. Będzie to 
wspólna prezentacja oparta na nowych materiałach wizualnych w połączeniu 
z muzyką nowej płyty zespołu Początek: piątek, 4 grudnia 2009, godz. 20:22, 
Kawiarnia FAMA, Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5, Białystok.

 W tygodniu poprzedzającym wernisaże na Wydziale Architektury zaproszeni 
goście wygłoszą otwarte wykłady o grafice (m. in. Modhir Ahmed, prof. Grzegorz
Banaszkiewicz). Wszystkie wystawy potrwają do 30 grudnia 2009 roku.
 III edycja Projektu „Graficzny Białystok 2009” jest realizowana przy pomocy
finansowej Prezydenta Miasta Białegostoku.

prof. Tomasz M. Kukawski, WA
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