
  Jubileusz 65 rocznicy powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego

                                  w  Politechnice Białostockiej

W dniu 24 czerwca 2016r. w naszej Uczelni odbyło się uroczyste spotkanie w ramach 
obchodów jubileuszu 65 rocznicy powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice 
Białostockiej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością licznie przybyli goście oraz członkowie 
ZNP w PB. Jego Magnificencję Rektora PB reprezentował I zastępca Rektora, Prorektor ds. 
Rozwoju i Współpracy dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. nzw. i członek ZNP w PB. Radę 
Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP reprezentował wiceprezes, członek Zarządu Głównego 
ZNP Janusz Szczerba. Przybyli na tę uroczystość również goście z Rady OPZZ województwa 
podlaskiego, z przewodniczącym Ireneuszem Wiśniewskim na czele, przedstawicielki Zarządu 
Okręgu Podlaskiego ZNP Panie Iraida Tarasiewicz i Teresa Kowalska. Zarząd Oddziału ZNP   w 
Białymstoku reprezentowała Pani Prezes Maria Mieszalska-Goroszkiewicz. Nie zabrakło na 
uroczystości kolegów z zaprzyjaźnionych organizacji ZNP z Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w osobie prezesa Zbigniewa Warzocha oraz prezesa Macieja Karczewskiego 
z ZNP Uniwersytetu w Białymstoku. Wśród licznie zgromadzonych członków, oraz byłych 
członków na zasłużonej emeryturze, zasiedli w auli między innymi były Rektor PB prof. dr hab. 
inż. Tadeusz Citko, byli przewodniczący ZNP w PB Eugeniusz Kondrusik, Stanisław Pieśniak, 
Jan Syczewski oraz przewodniczący NSZZ „Solidarność” Stanisław Piątkowski 
i przewodniczący WZZ „Progres” Krzysztof Połubiński.

Chwile refleksji i zadumy towarzyszyły zgromadzonym w auli uczestnikom spotkania 
kiedy prowadzący uroczystość Wiceprzewodniczący ZNP w PB Stanisław Słowikowski 
przypominał koleżanki i kolegów, którzy w ostatnich kilku latach odeszli z grona żyjących. 
Zebrani na uroczystości uczcili ich minutą ciszy. Następnie Przewodniczący ZNP w PB Jan 
Czerniawski w obszernym wystąpieniu przybliżył okoliczności powstania organizacji związkowej 
w uczelni oraz jej drogę poprzez dziesięciolecia rozwoju Politechniki Białostockiej. 
Przedstawione w prezentacji archiwalne dokumenty i unikatowe zdjęcia z historii PB wywołały 
u wielu uczestników miłe wspomnienia, a nawet łzy wzruszenia. 

Życzenia dalszego, pomyślnego rozwoju ZNP w PB składali na ręce Jana 
Czerniawskiego kolejni przemawiający goście. Nie zabrakło okolicznościowych upominków 
i listów gratulacyjnych. Zarząd Główny ZNP wyróżnił „Złotą odznaką ZNP” liczną grupę 
koleżanek i kolegów aktywnie uczestniczących w pracach związku i zaangażowanych 
w działalności zawodowej. Aktu dekoracji Mariusza Adamskiego, Romana Kaczyńskiego, 
Bożeny Michałowskiej, Hanny Naczas-Kusiak, Waldemara Szymanowicza, Andrzeja Tokajuka   i 
Małgorzaty Wróblewskiej dokonał  Wiceprezes Rady Szkolnictwa Wyższego ZNP Janusz 
Szczerba. Szczególny aplauz zgromadzonych uczestników towarzyszył emerytowanemu 
koledze Stanisławowi Aleksandrowiczowi, który jako pierwszy w historii uczelnianej organizacji 
ZNP został wyróżniony przez Zarząd Główny honorową odznaką „50 lat w ZNP”. 

Z okazji jubileuszu ukazała się długo oczekiwana przez związkowców książka pt.: „60 lat 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Białostockiej” autorstwa Józefa Kowalczyka, 
Jana Czerniawskiego i Niny Stelmaszuk. Publikację tę wręczono  w trakcie uroczystości 
zaproszonym gościom oraz emerytowanym członkom ZNP. Zgodnie z decyzją Zarządu ZNP 
w PB wszyscy członkowie związku otrzymają egzemplarze tej niezwykłej książki 
dokumentującej nie tylko historię związku lecz również życie uczelni niemal od chwili jej 
powstania. Na zakończenie uroczystości uczestnicy spotkali się przy suto zastawionym stole 
gdzie wspominano minione czasy, dawno niewidziane koleżanki i kolegów, składano gratulacje 
i życzenia dalszego rozwoju oraz kolejnych sukcesów w pracy ZNP w Politechnice Białostockiej. 


