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W piątek (22.05) Uniwersytet w Białymstoku będzie świętował swoje osiemnaste urodziny.
Jubileuszowy rok był w historii uczelni szczególny – zbiegł się z przeprowadzką do nowego,
nowoczesnego kampusu przy ul. Ciołkowskiego.
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Najnowsze wiadomości
Dyżury szpitali w tym tygodniu (25-31.05).
Sprawdź plan pracy placówek
Promocyjne bilety do Opery. Specjalna
propozycja na Dzień Matki
Dwie twarze: Habemus Dudam, czyli kto
wyjeżdża, kto zostaje [FELIETON, WIDEO]
Lekkoatletyka. Akademickie Mistrzostwa Polski:
Studenci Politechniki Białostockiej najlepsi
Taki teatr zdarza się rzadko. Rafał Wojaczek w
monodramie Michała Karczewskiego
Fot: Michał Kardasz

Najczęściej czytane

To właśnie w nowym kampusie odbędą się wszystkie uroczystości związane z osiemnastymi
urodzinami uczelni.
Na osoby, które postanowią tego dnia świętować wraz z uczelnią, czeka wiele atrakcji, m.in.
laserowe pokazy, spektakle teatralne, kryminalistyczna gra – tajemnice kampusu, nocne
nasłuchiwanie nietoperzy. Uczestnicy imprezy będą mogli też zagrać w wiele ciekawych gier i
poznać różne naukowe ciekawostki.
Gwoździem programu będzie występ Karoliny Cichej – piosenkarki, kompozytorki i aktorki,
absolwentki polonistyki na UwB. Koncert, zatytułowany "Elektrycznie", rozpocznie się o 21.00.
Urodzinowa impreza uczelni została w tym roku połączona z dniem otwartym oraz elementem
XIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
Uniwersytet w Białymstoku został tworzony ustawą z dnia 19 czerwca 1997 roku jako trzynasty
uniwersytet w Polsce. Wcześniej w stolicy Podlasia funkcjonowała Filia Uniwersytetu
Warszawskiego. Obecnie UwB jest największą uczelnią w regionie. W jej skład wchodzi 9
wydziałów (w tym jeden zamiejscowy w Wilnie).
Na imprezę i koncert wstęp wolny.

Ściąga kibica. T-Mobile Ekstraklasa, I i III liga.
Sprawdź wyniki oraz tabelę
Nowy kierunek studiów podyplomowych na
politechnice. Na studentów od razu czeka praca
Kultura na weekend. Festyny w plenerze i dużo
imprez w mieście [WIDEO]
Koncert na Rynku Kościuszki i bezpłatne
imprezy. Festiwal Wschód Kultury/Inny Wymiar
[WIDEO]
Nowe przepisy i ponad 200 mandatów w jeden
dzień. Dwie osoby straciły prawo jazdy
Podlaski futbol. Piłkarska środa w IV lidze
[WYNIKI]
T-Mobile Ekstraklasa. Fantastyczny mecz i
zabójcza końcówka Jagiellonii. Trzy punkty
zostają w Białymstoku! [WIDEO]
Podlaski futbol. Gra IV liga, KOS i A-klasa.
Tabela i wyniki weekendowych spotkań
"Mad Max: Na drodze gniewu". Przyszłość należy
do szalonych [WIDEO]
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USOS steruje pracą podlaskich uczelni. Nie wszystkim się to podoba
(2013-02-18)
Współpraca transgraniczna UwB z białoruskimi uczelniami
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Europejska Dwujęzyczna Szkoła
Podstawowa
ul. Ciepła 40C
15-472 Białystok
www.edspig.edu.pl
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