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Komunikat II 
 
 
Dziękujemy za Państwa duże zainteresowanie X Sesją - ponad 40 osób zgłosiło chęć 
uczestniczenia w tym spotkaniu.  

Tak jak wcześniej informowaliśmy, Sesja odbędzie się w budynku Instytutu Biologii w kampusie 
Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 1J.  
 

 



 
 

Szczegółowy plan Sesji i tytuły zgłoszonych wystąpień prześlemy Państwu na początku marca 
2019 r. Jednak już teraz wiadomo, że Sesja rozpocznie się w poniedziałek 18 marca ok. godz. 
14.00 (wcześniej, od godz. 13.00 planujemy obiad; w tym samym budynku, co obrady Sesji), a 
zakończy we wtorek 19 marca ok. godz. 13.30 (potem planujemy obiad; w tym samym budynku co 
obrady Sesji). 

Przypominamy, że podczas sesji planowany jest konkurs z nagrodami na najlepszy plakat 
przygotowany przez młodego naukowca (magistrant, doktorant). 

Młodych naukowców, bardzo prosimy o informację (najpóźniej do 28 lutego 2019), kto z Państwa 
będzie potrzebował konsultacji metodycznych z bardziej doświadczoną koleżanką/kolegą (z jakiej 
metody, jaki sprzęt będzie potrzebny) - przewidzimy w planie Sesji czas na takie konsultacje, 
udostępnimy odpowiedni sprzęt, „ugadamy” doświadczoną koleżankę/kolegę. 

Zakwaterowanie uczestników Sesji odbywa się we własnym zakresie. Poniżej podajemy kilka 
wybranych propozycji zlokalizowanych w niedużej odległości od kampusu UwB. Ponadto na 
stronie www.booking.com jest dość bogata oferta apartamentów (korzystne ceny, dobry standard). 

Hotel Pod Herbem https://www.hotel-podherbem.pl/rooms/ Lokalizacja najbliżej kampusu (można 
dojść pieszo lub podjechać miejskim autobusem 1-2 przystanki). Dobry dojazd z dworca 
kolejowego (linie 10 i 11). 

Villa Nova http://villa-nova.com.pl/ Lokalizacja tylko nieco dalej od kampusu niż w poprzednim 
przypadku (można dojść pieszo). Dobry dojazd i z dworca kolejowego i z kampusu autobusem 
miejskim (linia 11). 

Centrum Kultury Prawosławnej http://www.ckp.bialystok.pl/pokoje-goscinne/ To jest jednostka 
Uniwersytetu w Białymstoku. Warunki bardzo przyzwoite. Dużym plusem (zwłaszcza jeżeli ktoś 
nastawia się na odwiedzenie Pałacu Branickich lub innych atrakcji turystycznych Białegostoku) jest 
lokalizacja w centrum miasta. Preferowana jest rezerwacja telefoniczna. Jeżeli poinformują 
Państwo osobę przyjmującą rezerwację, że są uczestnikami konferencji organizowanej przez 
Instytut Biologii UwB, to uzyskają Państwo niższą cenę. Zarezerwowaliśmy wstępnie na potrzeby 
Sesji wszystkie wolne w tym momencie miejsca na 18/19 marca 2019. Ta wstępna rezerwacja 
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będzie ważna do końca lutego 2019, więc proszę zainteresowane osoby o jej potwierdzenie przed 
upływem tego terminu.  

Centrum Konferencyjne Titanic http://ckbtitanic.pl/pokoje/nasze-pokoje Dobry dojazd i z dworca 
kolejowego i z kampusu autobusem miejskim (linia 11). 

Hotel 3 Trio http://www.hotel3trio.pl/hotel Dobry dojazd i z dworca kolejowego i z kampusu 
autobusem miejskim (linia 11). 

Hotel Silver https://www.silverhotel.com.pl/pokoje Dobry dojazd i z dworca kolejowego i z kampusu 
autobusem miejskim (linia 11). 

Willa Pastel http://www.pastel.kasol.com.pl/pokoje/ 

Hotel Branicki http://www.hotelbranicki.com.pl/pokoje 

Hotel Esperanto https://www.hotelesperanto.net/hotel/pokoje 

 

Uwaga!!!  

Dworzec kolejowy w Białymstoku i jego otoczenie są w przebudowie. Proszę się nastawić na 

pewne utrudnienia.  

Z dworca do kampusu UwB kursują dwa miejskie autobusy - linie 10 i 11, przy czym autobusy 

linii 10 odjeżdżają w stronę kampusu z przystanku bezpośrednio przy dworcu, a na 

przystanek autobusów linii 11 jadących w kierunku kampus trzeba przejść na drugą stronę 

ulicy. Także przy kampusie autobusy tych linii zatrzymują się na dwóch różnych przystankach 

(bliżej jest przystanek linii 11 - ul. Wiosenna, linia 10 ma przystanek nieco dalej od kampusu - ul. 

Kawaleryjska/Pułaskiego).  

 

Uniwersytet w Białymstoku pokrywa koszt obiadów, napojów podczas przerw w Sesji oraz 

poczęstunku w czasie spotkania jubileuszowego. Tych z Państwa, którzy są na specjalnych 

dietach prosimy o taką informację. 

 

Wszystkie informacje, zapytania i uwagi prosimy kierować na poniższy adres e-mailowy: 

m.kupryjanowicz@uwb.edu.pl 

 

Do zobaczenia w Białymstoku 

W imieniu organizatorów 

Mirosława Kupryjanowicz 

Komitet naukowy 

Dr hab. Grzegorz Kowalewski, prof. UAM 

Prof. dr hab. Krystyna Milecka 

Prof. dr hab. Krystyna Szeroczyńska 

Dr hab. Danuta Drzymulska 

Dr hab. Mirosława Kupryjanowicz, prof. UwB 

Komitet organizacyjny 

Dr hab. Mirosława Kupryjanowicz, prof. UwB 

Dr hab. Danuta Drzymulska 

Dr Magdalena Fiłoc 
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