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22 czerwca 2016 r. odbyły się uroczystości związane 
z Jubileuszem 65-lecia Wydziału Budownictwa i Inży-
nierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Wydarze-
nie to miało miejsce w budynku Innowacyjnego Cen-
trum Dydaktyczno-Badawczego Alternatywnych Źródeł 
Energii, Budownictwa Energooszczędnego i Ochrony 
Środowiska.
Wydział jest największą jednostką naukowo-dydaktycz-
ną w Politechnice Białostockiej, zarówno pod względem 
liczby studentów, jak też liczby kierunków kształcenia 
i pracowników. Ma pełne uprawnienia do kształcenia 
w systemie wielostopniowym, zgodnie z systemem bo-
lońskim. Posiada prawa habilitowania w dwóch dyscy-
plinach, tj. budownictwo i inżynieria środowiska oraz 
trzy prawa doktoryzowania w dyscyplinach: budow-
nictwo, inżynieria środowiska, ochrona i kształtowa-
nie środowiska.
Do tej pory studia na wydziale ukończyło 16 679 osób. 
Obecnie studiuje tu ponad 2800 osób (stan na 30.11.2015 r.), 
w tym aż 47% stanowią kobiety (średnia dla polskich po-
litechnik to 37%).
W ramach uroczystości jubileuszowych upamiętniono 
dwóch profesorów zasłużonych nie tylko dla rozwo-
ju wydziału, lecz także całej uczelni. Imię znakomite-
go naukowca, prorektora ds. studenckich i dydakty-
ki Politechniki Białostockiej w latach 1990–1993 oraz 
prorektora ds. promocji i współpracy w latach 1999–
2002, wieloletniego przewodniczącego Komitetu Nauki 
PZITB śp. profesora Andrzeja Łapko otrzymało Labo-
ratorium Katedry Konstrukcji Budowlanych. Auli INNO-
EKO-TECH nadano imię śp. profesora Andrzeja Króli-
kowskiego, wybitnego eksperta inżynierii środowiska, 
dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowi-
ska w latach 1990–1996.
Podczas uroczystości uhonorowano również czterech 
profesorów zasłużonych dla rozwoju uczelni. Godność 

Profesora Honorowego otrzymali: prof. Józef Jasiczak 
z Politechniki Poznańskiej, prof. Janusz Jeżowiecki 
z Politechniki Wrocławskiej, prof. Ivan Zharski z Biało-
ruskiego Państwowego Uniwersytetu Technologiczne-
go w Mińsku oraz prof. Kazimierz Pieńkowski, rektor Po-
litechniki Białostockiej w latach 1990–1993, długoletni 
pracownik WBiIŚ PB.
W obchodach Jubileuszu 65-lecia WBiIŚ PB udział wzięli 
przedstawiciele władz miejskich i samorządowych oraz 
przedsiębiorstw właściwego przemysłu. Z gratulacjami 
i życzeniami dla wydziału występowali m.in. wicemar-
szałek województwa podlaskiego Maciej Żywno, dok-
tor honoris causa Politechniki Białostockiej prof. Euge-
niusz Dembicki oraz prof. Elena Gogina z Moskiewskiego 
Państwowego Uniwersytetu Budownictwa.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Ryszard 
Trykosko – przewodniczący Polskiego Związku Inży-
nierów i Techników Budownictwa oraz Wiktor Piwkow-
ski – sekretarz generalny PZITB, którzy zaszczycili swą 
obecnością posiedzenie Komitetu Nauki PZITB. Pod-
czas tego zebrania wręczono doc. dr. inż. Czesławowi 
W. Dawdo, długoletniemu przewodniczącemu Oddziału 
PZITB w Białymstoku, odznakę „Członka Honorowego 
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownic-
twa”, ta najwyższa godność została przyznana decyzją 
XLIX Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB który odbył 
się w Olsztynie w dniach 3–5 czerwca 2016 r.
Jubileusz 65-lecia Wydziału Budownictwa i Inżynie-
rii Środowiska Politechniki Białostockiej był motorem 
do zorganizowania w dniach 22–24 czerwca br. I Mię-
dzynarodowej Konferencji „Aktualne problemy badaw-
cze materiałów, technologii i organizacji budownictwa 
w ujęciu transgranicznym”, której współorganizatorem 
był Białostocki Oddział PZITB.

Elżbieta Dolińska, Oddział PZITB w Białymstoku

Jubileusz 65-lecia Wydziału Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

Nadanie imienia profesora Andrzeja Łapko Laboratorium 
Katedry Konstrukcji Budowlanych w imieniu rodziny głos 
zabrał syn profesora, dr Aleksy Łapko

Przewodnicząca Komitetu Nauki PZITB Maria Kaszyńska, 
sekretarz generalny Wiktor Piwkowski, członek honorowy 
PZITB Czesław W. Dawdo, Danuta Dawdo, przewodniczący 
PZITB Ryszard Trykosko

fo
t. 

Ka
tar

zy
na

 C
ich

oń

fo
t. 

Je
rzy

 D
aw

do


