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ZAŁ�CZNIK 2 

AUTOREFERAT   

1.  Imi� i nazwisko:  

Halina Łapi�ska 

2.  Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i roku 
ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej: 

14.10.1980 – uzyskanie dyplomu magistra in�yniera architekta (dyplom nr 7) w Instytucie Ar-
chitektury1 Politechniki Białostockiej; praca dyplomowa: „Stadnina koni z kryt� uje�d�alni�  
w Grabówce”, wykonana pod kierunkiem dr in�. arch. Janusza Szablowskiego uzyskała I na-
grod� SARP-u w konkursie prac dyplomowych „O now� my�l architektoniczn�” (08.06.1981). 

18.11.1997 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie architek-

tury i urbanistyki (dyplom nr 5281) na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej; roz-
prawa doktorska: „Znaczenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych w tworzeniu obiektów 
wypoczynkowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego”; promotor: prof. nzw. dr hab. in�. arch. 
Maciej Nowakowski; recenzenci: prof. dr hab. in�. arch. Sławomir Gzell oraz prof. dr hab. in�. 
arch. Witold Czarnecki. 

24.04.1999 – uzyskanie dyplomu uko�czenia studiów podyplomowych w zakresie gospo-

darki przestrzennej na Politechnice Białostockiej; praca dyplomowa: „Studium programowo-
prze- strzenne zagospodarowania Białostockiego Centrum Komunikacyjnego” wykonana pod 
kierunkiem prof. dr hab. in�. arch. Witolda Czarneckiego. 

2.1 Posiadane inne �wiadectwa, certyfikaty i uprawnienia: 

05.06.1986 – uzyskanie uprawnie� do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta  
w specjalno�ci architektonicznej (nr BŁ/82/86). 

05.08.2011 – uzyskanie certyfikatu Nr 141 Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych w zakresie 
zarz�dzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, komercjalizacj� rezultatów prac 
badawczych, a tak�e z zakresu Gender Mainstreaming w instytucjach naukowych, wydanego 
przez Fundacj� na rzecz Budowy Społecze�stwa opartego na Wiedzy „Nowe Media”. 

29.05.2012 – uzyskanie dyplomu uko�czenia kursu j�zyka angielskiego w Szkole J�zykowej 
Lingua w Białymstoku. 

09.02.2014 – uko�czenie szkolenia „Kosztorysowanie robót budowlanych” wraz z uzyskaniem 
certyfikatu Norma Pro w ramach projektu „Szansa na rozwój w budownictwie”. 

                                                          
1
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16.03.2014 – uzyskanie certyfikatu z pakietu AUTODESK (AutoCAD, AutoCAD 3D, 3dMAX) 
wydawanego przez Microsoft, potwierdzonego tytułem Microsoft Certified Professional. 

2014 – uzyskanie certyfikatu uko�czenia szkolenia na Politechnice Białostockiej z tworzenia 
�cie�ki dydaktycznej z wykorzystaniem e-learningu, w ramach projektu „Podniesienie potencjału 
uczelni wy�szych  jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”. 

3.  Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/artystycznych 

15.10.1979 - 31.08.1980 – sta� asystencki w Instytucie Architektury Politechniki Białostockiej. 

01.09.1980 - 20.09.1990 – asystent i starszy asystent w Biurze Projektów Obiektów Sporto-
wych i Rekreacyjnych „Polsport” w Białymstoku. 

01.10.1990 do chwili obecnej projektant w samodzielnej architektoniczno-urbanistycznej pra-
cowni projektowej.  

01.10.1991 do chwili obecnej – praca na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej,  
w tym:  

01.10.1991 - 23.02.1998 – praca na stanowisku asystenta w Zakładzie Urbanistyki i Plano-
wania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej; 

23.02.1998 - 01.03.2000 – praca na stanowisku adiunkta w Zakładzie Realizacji Architektu-
ry na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej; 

01.09.1999 - 31.08.2002 – pełnienie funkcji Prodziekana ds. Studenckich i Dydaktyki Wy-
działu Architektury Politechniki Białostockiej; 

01.03.2000 - 01.10.2007 – praca na stanowisku adiunkta w Katedrze Urbanistyki i Plano-
wania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej; 

01.10.2007 - 31.08.2011 – pełnienie obowi�zków kierownika Zakładu Urbanistyki i Planowa-
nia Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej; 

01.10.2007 - 30.09.2016 – praca na stanowisku adiunkta w Zakładzie Urbanistyki i Plano-
wania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej; 

01.10.2016 do chwili obecnej – praca na stanowisku adiunkta w Pracowni Urbanistyki i Pla-
nowania Przestrzennego w Katedrze Architektury Mieszkaniowej na Wydziale Architektury 
Politechniki Białostockiej. 

W latach 1999-2000 praca na umow� o dzieło na Wydziale Architektury Wy�szej Szkoły Go-
spodarowania Nieruchomo�ciami w Warszawie. 

W latach 2002-2004 współpraca z Zamiejscowym Wydziałem Budownictwa Politechniki Biało-
stockiej w Augustowie.  

Od 01.10. 2013 roku do chwili obecnej praca na umow� o dzieło na Wydziale Gospodarki Prze-
strzennej Wy�szej Szkoły Finansów i Zarz�dzania w Białymstoku. 
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4.  Wskazanie osi�gni�cia wynikaj�cego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 65 poz. 595, Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249, 1767): 

a) tytuł osi�gni�cia naukowego / artystycznego 

Struktura, potencjał i dynamika zmian gmin przygranicznych województwa podlaskiego. 

b) autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa 

Halina Łapi�ska, Struktura,  potencjał  i  dynamika zmian gmin  przygranicznych województwa  

podlaskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2016, s. 171, ISBN 978-
83-62582-97-6 

c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osi�gni�tych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

 Przygraniczne, usytuowane peryferyjnie, obszary północno-wschodniej Polski, s� ubo�sze 
ni� pozostała cz��� kraju; mieszka�com �yje si� tu znacznie gorzej. Przyczyn� takiej sytuacji 
było ugruntowane przez wiele lat poj�cie �ciany wschodniej, gdzie wszelka nowa my�l i post�p 
docierały z opó�nieniem, a lokalna przedsi�biorczo�� nie miała mo�liwo�ci rozwoju. Przemiany 
w Polsce, po transformacji ustrojowej i akcesji do Unii Europejskiej, nie poprawiły sytuacji gmin 
przygranicznych. Upadek lub przekształcenia pa�stwowych zakładów pracy, bezrobocie miesz-
ka�ców spowodowały dalsze ubo�enie i degradacj� warunków �ycia. Nierównomierno�� rozwo-
ju terenów przygranicznych, wyludnianie si� obszarów oraz niszczej�ce pomniki historii, to 
współczesny obraz, który wymaga zmian. 
Zachodz�ce w całej Europie przemiany gospodarcze i polityczne w sposób znacz�cy wpływaj�
na przekształcenia przestrzeni regionalnej, w tym tak�e na warunki �ycia i działalno�ci za-
mieszkuj�cej tam ludno�ci. Szczególnie jest to czytelne na terytoriach przygranicznych. Poza 
szans� na rozwój i podniesienie jako�ci przestrzeni coraz cz��ciej dochodz� do głosu indywi-
dualne cechy i elementy własne (to�samo��, warto�ci kulturowe, indywidualizm, konkurencyj-
no��). Wzmocnienie procesów globalizacji, stosowanie europejskich standardów i norm mo�e 
prowadzi� do dalszego niwelowania to�samo�ci kulturowej i przyrodniczych warto�ci, a w rezul-
tacie skutkowa� utrat� szansy na odrodzenie i rewitalizacj� obszarów oraz aktywizacj� ich roz-
woju. 
Wskazany problem interesuje specjalistów z ró�nych dziedzin: przyrodników, historyków, geo-
grafów, ekonomistów, socjologów, architektów i urbanistów. Prace autorki, naukowo-badawcze, 
planistyczne, projektowe i dydaktyczne, zwi�zane z przedstawionymi problemami, trwaj� ju� 36 
lat. Wszelkie działania były wykonywane z my�l� o konieczno�ci opracowania metod oraz roz-
wi�za� kompleksowych, pozwalaj�cych kształtowa� krajobraz obszarów, obejmuj�cych tereny 
zainwestowane, w tym zabudowane tereny jednostek osadniczych, jak i tereny otwarte,  
z uwzgl�dnieniem wyst�puj�cych tam warto�ci przyrodniczo-kulturowych. Autorka zajmowała 
si� tym zawodowo, bior�c udział w opracowaniach planistycznych i urbanistycznych gmin przy-
granicznych województwa podlaskiego. Tak�e udział w programach badawczych, obejmuj�cych 
obszary transgraniczne, poło�one wzdłu� granicy polskiej i białoruskiej, po obu jej stronach, 
spowodowały potrzeb� poznania procesów zachodz�cych podczas ich zagospodarowywania  
i kształtowania. S� to obszary szczególne, posiadaj�ce niewidoczne „gołym okiem” warto�ci. 
Warto�ci te s� dobrem, które mo�e sta� si� ich potencjałem.  
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Obecnie brakuje opracowa� na poziomie systemowym i interdyscyplinarnym dla tych obszarów. 
Okre�lony wkład w rozwi�zanie tego problemu wnosi ta praca, w której podj�to prób� uporz�d-
kowania dost�pnej wiedzy i jej syntez�, uzupełniaj�c j� o badania własne, nowe wyniki i wnio-
ski.  
Osi�gni�ciem (wskazanym zgodnie z ustaw�) jest monografia: Halina Łapi�ska: Struktura, po-

tencjał i dynamika zmian gmin  przygranicznych województwa podlaskiego. Oficyna Wydawni-
cza Politechniki Białostockiej, Białystok 2016, ISBN 987-83-62582-97-6. 

W pracy przedstawiono kryteria kształtowania przestrzeni gmin przygranicznych województwa 
podlaskiego oraz kierunków przyszłego ich rozwoju, oparte na elementach przyrodniczo-
kulturowego i gospodarczego ich potencjału, a w szczególno�ci:  
1. Charakterystyk� struktury funkcjonalno-przestrzennej obszarów gmin przygranicznych woje-

wództwa podlaskiego, obejmuj�c�: system jednostek przyrodniczych i krajobrazowych, układ 
sieci osadniczej, sie� komunikacyjn�, infrastruktury technicznej i gospodarcz�. 

2. Identyfikacj�, analiz� i ocen� potencjału rozwojowego poszczególnych gmin przygranicznych 
województwa podlaskiego, opartego na wyst�puj�cych na ich obszarach walorach i zaso-
bach przestrzeni przyrodniczej, kulturowej i gospodarczej.  

3. Klasyfikacj� i wyodr�bnienie charakterystycznych typów jednostek gminnych, dla których 
wskazano najlepszy kierunek i sposób post�powania w gospodarowaniu przestrzeni�.  

4. Matematyczno-chronologiczne modele rozwoju poszczególnych typów gmin oparte na oce-
nie dynamiki, trendów i tendencji przyszłych zmian wybranych przedstawicieli typów gmin. 

PRZEDMIOT BADA�

Przedmiotem bada� były obszary gmin przygranicznych województwa podlaskiego, poło�one 
wzdłu� północno-wschodniej granicy Polski, jako najmniejsze administracyjne jednostki podzia-
łu terytorialnego oraz podstawowe jednostki samorz�du terytorialnego w naszym kraju. 

GŁÓWNE CELE  BADA�

1. Identyfikacja i ocena potencjału rozwojowego poszczególnych gmin przygranicznych woje-
wództwa podlaskiego, opartego na wyst�puj�cych na ich obszarach walorach i zasobach 
przestrzeni przyrodniczej, kulturowej i gospodarczej.  

2. Wyodr�bnienie charakterystycznych typów jednostek gminnych, dla których wskazano naj-
lepszy kierunek i sposób post�powania w gospodarowaniu przestrzeni�, prowadz�cy do 
o�ywienia i rozwoju obszarów, a w rezultacie do podniesienia poziomu i jako�ci �ycia miesz-
ka�ców.  
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3. Ocena dynamiki, trendów i tendencji przyszłych zmian wybranych przedstawicieli typów gmin 
przygranicznych województwa podlaskiego. 

4. Opracowanie metody wykorzystania przyrodniczo-kulturowego potencjału gmin przygranicz-
nych województwa podlaskiego w procesie ich przyszłego rozwoju. 

5. Opracowanie kryteriów kształtowania gmin przygranicznych opartych na elementach poten-
cjału przyrodniczo-kulturowego. 

WYKONANE ZADANIA 

1. Analiza dost�pnych naukowych opracowa� i materiałów �ródłowych, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem materiałów kartograficznych, charakteryzuj�cych wyst�puj�ce na obszarach 
gmin przygranicznych województwa podlaskiego walory i zasoby przestrzeni przyrodniczej, 
kulturowej i gospodarczej.   

2. Zapoznanie si� z rzeczywistym stanem i problemami gmin przygranicznych województwa 
podlaskiego w trakcie zbierania materiałów w terenie, podczas spotka� z przedstawicielami 
samorz�dów gmin i ich mieszka�cami (przeprowadzono trzy cykle bada�, w latach 2004, 
2008 i 2014). 

3. Analiza dokumentów planistycznych i urbanistycznych, studiów uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego, strategii rozwoju gmin i powiatów oraz innych dost�pnych na miejscu materiałów 
bran�owych. 

4. Opracowanie zbioru cech i walorów przyrodniczo-krajobrazowych, społeczno-kulturowych  
i gospodarczych, charakteryzuj�cych stan gmin przygranicznych województwa podlaskiego. 

5. Opracowanie zbioru kryteriów wyodr�bniania potencjału gmin przygranicznych województwa 
podlaskiego oraz opracowanie zasad jego oceny, opartych na zilustrowanych procesach 
ochrony, zachowania i przywrócenia przyrodniczo-krajobrazowych, społeczno-kulturowych  
i gospodarczych elementach �rodowiska. 

6. Wyodr�bnienie najbardziej charakterystycznych typologicznych cech gmin, skonstruowanie 
schematów graficznych poszczególnych gmin i wybranie przedstawicieli typów jednostek 
gminnych do dalszych bada� szczegółowych. 

7. Skonstruowanie matematycznych modeli wybranych przedstawicieli typów gmin przygranicz-
nych województwa podlaskiego w celu oceny dynamiki, trendów i tendencji przyszłych 
zmian. 

Ryc. 1. Gminy przygraniczne województwa podlaskiego, b�d�ce przedmiotem bada�
�ródło: opracowanie własne 
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Ryc. 2. Elementy przestrzeni przyrodniczej gmin przygranicznych województwa podlaskiego, b�d�ce przedmiotem 
bada�. �ródło: opracowanie własne. 
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Ryc. 3. Elementy przestrzeni kulturowej gmin przygranicznych województwa podlaskiego, 
b�d�ce przedmiotem bada�. �ródło: opracowanie własne

Ryc. 4. Elementy przestrzeni gospodarczej gmin przy-
granicznych województwa podlaskiego, b�d�ce przed-
miotem bada�. �ródło: opracowanie własne
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Ryc. 5. Szczegółowe wyniki bada� 29 gmin przygranicznych województwa podlaskiego. 
�ródło: opracowanie własne.
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WYNIKI 

Realizacja zało�onych celów poprzez wykonanie konkretnych zada� wygenerowała nast�puj�-
ce rezultaty szczegółowe:  
1. Opracowano metod� wydzielenia przygranicznych obszarów północno-wschodniej Polski, 

wymagaj�cych indywidualnego podej�cia do zachowania, przywrócenia utraconych i racjo-
nalnego wykorzystania zbioru badanych elementów oraz okre�lenia przestrzennych para-
metrów tych obszarów, co pozwoli sprecyzowa� działania w dziedzinie planowania prze-
strzennego, architektury krajobrazu i urbanistyki. 

2. Opracowano metod� oceny przyrodniczych, społeczno-kulturowych i gospodarczych zaso-
bów; wskazano potencjał obszarów gmin przygranicznych oraz wydzielono charaktery-
styczne typy gmin, co umo�liwiło pogł�bienie indywidualnego podej�cia do poszukiwa�
�rodków o�ywienia i rozwoju obszarów. 

3. Opracowano metod� badania i oceny w zakresie ochrony i efektywnego wykorzystania wa-
lorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych przestrzeni gmin województwa podlaskie-
go. 

4. Opracowano metod� identyfikacji problemów z gospodarowaniem przestrzeni� obszarów 
gmin oraz wydzielania przestrzennych parametrów zagospodarowania przestrzennego 
przygranicznych gmin województwa podlaskiego. 

5. Opracowano metod� identyfikacji potencjału rozwojowego poszczególnych gmin przygra-
nicznych województwa podlaskiego, opartego na wyst�puj�cych na ich obszarach walorach 
i zasobach przestrzeni przyrodniczej, kulturowej i gospodarczej. 

6. Opracowano metod� wyodr�bnienia charakterystycznych typów jednostek gminnych, dla 
których wskazano najlepszy kierunek i sposób post�powania w gospodarowaniu przestrze-
ni�, prowadz�cy do o�ywienia i rozwoju obszarów, a w rezultacie do podniesienia poziomu  
i jako�ci �ycia mieszka�ców. 

7. Opracowano koncepcj� kompleksowego analityczno-systemowego podej�cia do opraco-
wania programów o�ywienia i rozwoju przygranicznych gmin województwa podlaskiego,  
z uwzgl�dnieniem ochrony i efektywnego wykorzystania zasobów: przyrodniczo-
krajobrazowych, społeczno-kulturowych i gospodarczych, co pozwoli podnie�� poziom �y-
cia mieszka�ców, ochroni� lokalne warto�ci przyrodnicze i kulturowe w warunkach po-
wszechnej globalizacji. 

8. Opracowano geometryczne modele struktury poszczególnych typów gmin, pokazuj�ce 
wa�niejsze etapy mo�liwego rozwoju, co pozwala orientowa� operacyjne decyzje dla osi�-
gni�cia strategicznego długookresowego celu. 

9. Opracowano metod� opart� na pogł�bionej analizie charakterystycznych cech i oceny ca-
ło�ciowych struktur zagospodarowania, odzwierciedlone w wektorach graficznych modeli 
gmin i towarzysz�ce im zapisy parametrów o�ywienia i rozwoju obszarów przygranicznych. 

10. Wyznaczono kierunki i tendencje przyszłych zmian z zastosowaniem matematycznych mo-
deli ła�cuchów Markowa oraz programu komputerowego Model_LM.cpp, napisanego spe-
cjalnie dla tych celów. 

11. Wyznaczono priorytetowe kierunki rozwoju gmin oparte na wyst�puj�cych na ich obszarach 
potencjałach: przyrodniczo-kulturowym i gospodarczym, co pozwoli na progresywny rozwój 
danej gminy; wskazano na potrzeb� wypracowania działa� w celu optymalizacji funkcjonal-
nej gmin w zale�no�ci od ich typów. 

12. Wskazano na praktyczne znaczenie otrzymanych rezultatów bada�, polegaj�ce na mo�li-
wo�ci wykorzystania postulatów i zalece� w opracowywaniu dokumentów strategicznych 
przez organy administracji samorz�dowej oraz w dokumentach planistycznych, w procesie 
projektowania urbanistycznego, krajobrazowego i planowania przestrzennego, jako zbiór 
narz�dzi zarz�dzania, dotycz�cych o�ywienia i rozwoju obszarów przygranicznych. 
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Ryc. 6. Typologia gmin przygranicznych województwa podlaskiego. 
�ródło: opracowanie własne. 
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Nowe rezultaty, otrzymane w wyniku pracy, obejmuj�: 
1. Koncepcj� systemowego, syntetycznego i kompleksowego podej�cia do opracowania 

podstaw i warunków dla tworzenia programów o�ywienia i rozwoju gmin przygranicznych, 
opartych na systemie ochrony i efektywnego wykorzystania istniej�cych zasobów: przy-
rodniczo-krajobrazowych, społeczno-kulturowych i gospodarczych, co pozwoli podnie��
poziom �ycia mieszka�ców oraz ochroni� warto�ci lokalnych to�samo�ci w warunkach 
powszechnej globalizacji. 

2. Metod� oceny przyrodniczych, społeczno-kulturowych i gospodarczych zasobów, wydo-
bycie potencjału przygranicznych obszarów oraz wydzielenie charakterystycznych typów 
gmin. 

3. Metod� wydzielenia przygranicznych obszarów, wymagaj�cych indywidualnego podej�cia 
do zachowania, przywrócenia utraconych i racjonalnego wykorzystania zbioru badanych 
zasobów oraz okre�lenie przestrzennych parametrów tych obszarów, co pozwoli sprecy-
zowa� działania w dziedzinie architektury, architektury krajobrazu i urbanistyki. 

4. Wektorowe modele przestrzennej struktury poszczególnych typów gmin, ukazuj�ce wa�-
niejsze etapy mo�liwego rozwoju, co pozwala orientowa� decyzje operacyjne dla osi�-
gni�cia strategicznego długookresowego celu. 

5. Analiz� dynamiki, trendów i tendencji przyszłych zmian wybranych przedstawicieli typów 
gmin przygranicznych województwa podlaskiego, opracowane z wykorzystaniem modeli 
matematycznych. 

6. Zbiór narz�dzi zarz�dzania dotycz�cych o�ywienia i rozwoju przygranicznych obszarów, 
do wykorzystania w aktach normatywno-prawnych, programach operacyjnych, opracowa-
niach planistyczno-przestrzennych, projektach urbanistycznych oraz szkoleniach urz�dni-
ków ró�nego szczebla. 

5.  Dorobek naukowo-badawczy 
  
5.1 Rozwój naukowy przed uzyskaniem stopnia doktora – kształtowanie warsztatu i zain-

teresowa� badawczych 

      
  W czasie studiów w Instytucie Architektury Politechniki Białostockiej, w ramach działalno�ci 
studenckiego koła naukowego (byłam jego przewodnicz�c�), brałam udział w sesjach i konfe-
rencjach naukowych. Podejmowałam tam tematyk� zwi�zan� z architektur� wsi, zagospodaro-
waniem terenów wiejskich oraz przestrzeni regionalnej.  
   Na ostatnim roku studiów jako studentka-sta�ystka brałam udział w studialnych opracowa-
niach urbanistycznych i planistycznych. Dotyczyły one Białegostoku oraz regionów północno-
wschodniej Polski, głównie Suwalszczyzny. W tym okresie miałam mo�liwo�� zetkni�cia si� za-
równo z warsztatem naukowym, jak i współpracy przy realizacji prac projektowych, prowadzo-
nych w Instytucie Architektury. Byłam członkiem zespołu projektuj�cego m. in. ratusz w Lipsku. 
Temat mojego dyplomu „Stadnina koni z kryt� uje�d�alni� w Grabówce” obejmował problema-
tyk� dotycz�c� kształtowania wiejskich przestrzeni otwartych. Praca dyplomowa magisterska, 
wykonana pod kierunkiem dr in�. arch. Janusza Szablowskiego, obroniona w pa�dzierniku 1980 
roku, uzyskała I nagrod� SARP-u w konkursie prac dyplomowych „O now� my�l architekto-
niczn�” (08.06.1981 r.). 
   We wrze�niu 1980 roku, jeszcze przed obron� pracy dyplomowej, podj�łam prac� w Biurze 
Projektów Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych „Polsport” w Białymstoku. Pracowałam tam,  
na stanowisku asystenta i starszego asystenta, przez dziesi�� lat. W 1986 roku uzyskałam 
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uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalno�ci architektonicznej 
a od 1987 roku zostałam specjalist� w zakresie architektury, powołanym przez Naczeln� Orga-
nizacj� Techniczn� w Białymstoku.  
      Projektuj�c obiekty sportowe oraz wypoczynkowe i rekreacyjne dla regionu północno-
wschodniej Polski, zetkn�łam si� z problemami, które wymagały pogł�bionych analiz i bada�  
w celu ich rozwi�zania. Zrozumiałam, �e kształtuj�c przestrze� za pomoc� decyzji projektowych 
z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury, bierzemy ogromn� odpowie-
dzialno�� za zastan� przestrze� i jej przyszły kształt. Wówczas zrozumiałam, �e zakres działal-
no�ci architekta i urbanisty nie mo�e ogranicza� si� jedynie do miejsca, dla którego projektuje. 
Nie mo�e traktowa� tego miejsca jak „wyspy” i działa� jedynie w jej granicach. Obraz miejsca, 
w granicach opracowania działki lub w granicach terenu inwestycji, dla którego projektujemy, to 
nie tylko zawarto�� mapy zasadniczej (wyrysu geodezyjnego). Na ten obraz składa si� o wiele 
wi�cej komponentów. I o ich istnieniu pragn�łam, aby wszyscy uczestnicy procesu inwestycyj-
nego wiedzieli, zdawali sobie spraw� i pami�tali przy realizacji.  
      Kolejnym problemem, z jakim zetkn�łam si� podczas projektowania obiektów wypoczynko-
wych, to szczególne cechy �rodowiska przyrodniczego, dla którego projekty powstawały. A do-
kładniej te cechy, które decydowały o warto�ciach i atrakcyjno�ci wypoczynkowej danego miej-
sca. Region północno-wschodniej Polski posiada takie warto�ci. Dobra kultury oraz zasoby 
przyrodnicze stanowi� okre�lon� warto�� jako walory wypoczynkowe. Tworzenie tutaj ładu 
przestrzennego oraz architektoniczne kształtowanie przestrzeni, składaj�cej si� głównie z tych 
walorów wymaga okre�lenia kryteriów, które powinny by� znane i stosowane w procesie projek-
towania. Na terenach o wybitnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych wa�ne jest okre�lenie 
i wskazanie obszarów szczególnie przydatnych do zagospodarowania i wykorzystania wypo-
czynkowego oraz sprecyzowanie istniej�cych i potencjalnych zagro�e�. Brakowało mi takich 
zapisów w obowi�zuj�cych wówczas normach i przepisach prawnych. Pragn�łam gł�biej zba-
da� problem kształtowania funkcji i form architektonicznych w przyrodniczym krajobrazie. Nur-
towało mnie pytanie: jak optymalnie kształtowa� obiekty na takich terenach, aby najmniej naru-
szały zastane �rodowisko? Co zrobi�, aby były w nie „wro�ni�te” w sposób zintegrowany. 
Tematy projektów, w opracowaniu których brałam udział, pracuj�c w Biurze Projektów Obiektów 
Sportowych i Rekreacyjnych „Polsport” w Białymstoku obejmowały: zagospodarowanie prze-
strzenne terenów rekreacyjnych poło�onych nad jeziorami lub rzekami, w najbardziej cennych 
przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo miejscach. Były to projekty: pól namiotowych i campin-
gowych wraz z obiektami kubaturowymi, projekty pensjonatów, o�rodków rekreacyjno-
wypoczynkowych, hal sportowych, siłowni, pawilonów sportowych czy stadionów. Odr�bn� gru-
p� obiektów były obiekty handlowo-usługowo-gastronomiczne. Inwestorami powy�szych inwe-
stycji były urz�dy miast i gmin, zakłady pracy oraz zespoły szkół. 
     W pa�dzierniku 1991 roku kierownik Zakładu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wy-
działu Architektury Politechniki Białostockiej, dr in�. arch. Barbara Kowalewska, zaproponowała 
mi stanowisko asystenta. Prac� t� podj�łam bez wahania, wiedz�c, �e posiadaj�c ju� jedena-
stoletnie do�wiadczenie projektowe w zawodzie architekta, mog� skutecznie zaj�� si� bada-
niami w obszarze wiedzy, który mnie interesował. Rozpocz�łam drugi, równoległy z prac� pro-
jektow�, naukowo-dydaktyczny etap mojej �cie�ki zawodowej. Trwa on do dzisiaj, wspierany 
prac� projektow�, kontynuowan� w autorskiej pracowni architektoniczno-urbanistycznej. Moje 
zawodowe do�wiadczenia projektowe zostały docenione podczas pierwszych bada� i prac na-
ukowych, oraz realizacji prac projektowych w zakładzie. Były to głównie opracowania dotycz�ce 
Białegostoku i Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. Tej problematyce po�wi�ciłam swoje 
pierwsze artykuły w recenzowanych publikacjach.  
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Mój dorobek naukowo-badawczy tego okresu obejmował tematy:  
1. System terenów otwartych miasta i jego funkcje. 
2. Kryteria kształtowania obiektów wypoczynkowych Pojezierza Suwalsko-Augu-

stowskiego. 

TEMAT 1 

System terenów otwartych miasta i jego funkcje
Przedmiot i cel bada�

Problematyk� t� zajmowałam si�, wykonuj�c opracowania kartograficzne i studialne:  
� Analiza zmian zasobów zieleni i terenów rolniczych Białegostoku w latach 1938-1990, skala 1: 50 000;  

� Waloryzacja przyrodnicza doliny rzeki Białej w Białymstoku (współautorstwo z doktorem Włodzimierzem Kwiat-
kowskim).  

Przedmiotem analiz był przyrodniczy system terenów otwartych miasta Białegostoku oraz jego 
elementy składowe. Celem bada� była identyfikacja i waloryzacja elementów buduj�cych ten 
system: du�ych zespołów le�nych i parkowych o zwartej powierzchni, kanałów wi���cych te ze-
społy (doliny rzeki Białej wraz z mniejszymi ciekami wodnymi) oraz drobnych pasm zieleni si�-
gaj�cych do wn�trz terenów zainwestowanych. Przeanalizowano prawidłowo�� budowy syste-
mu i jego funkcjonowania, z uwzgl�dnieniem zmian i przekształce� na przestrzeni lat. Kolejny 
aspekt moich bada� dotyczył rozmieszczenia i jako�ci szkolnych terenów sportowych Białego-
stoku, wpisuj�cych si� w miejski system przyrodniczych terenów otwartych.
Bibliografia  
1. Łapi�ska H., Uwagi na temat terenów otwartych miasta Białegostoku, Materiały II Krajowej Konferencji Zdrowych 

Miast Polskich, Białystok 1993, s. 127-131. 

2.  Kowalewska B., Łapi�ska H., Klasyfikacja obszarów rekreacyjnych w strefie podmiejskiej, „Zeszyty Naukowe Poli-
techniki Białostockiej, Architektura” 1996, nr 15, s.116-118 (mój wkład to 50%). 

3.  Łapi�ska H., Tereny sportowe szkoły jako element układu terenów otwartych miasta na przykładzie Białegostoku, 
Mi�dzynarodowa Konferencja Naukowa „Architektura szkoły lat dziewi��dziesi�tych - Program - Projekt - Realiza-
cja”, materiały konferencyjne, Białystok 1996, s. 41-45. 

TEMAT 2 

Kryteria kształtowania obiektów wypoczynkowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego
Przedmiot i cel bada�

Problematyk� t� zajmowałam si�, wykonuj�c opracowania kartograficzne i studialne: 
� Waloryzacja przyrodnicza Jeziora Szelment Wielki i Szelment Mały, skala 1:25 000; 

� Waloryzacja przyrodnicza Jeziora Rajgrodzkiego, gmina Rajgród, skala 1: 25 000; 

� Realizacyjny plan zagospodarowania terenów wokół Jeziora Krzywe, woj. suwalskie, skala 1: 500; 

oraz realizuj�c swój pierwszy indywidualny temat pracy badawczej:
�  Kryteria  kształtowania  obiektów wypoczynkowych  Pojezierza  Suwalsko-Augustowskiego, praca nr W/WA/5/94 

(kierownik pracy badawczej w latach 1994-1997). 

Korzystałam tak�e z moich projektów architektoniczno-urbanistycznych wykonanych podczas 
zatrudnienia w Biurze Projektów Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych „Polsport” w Białymsto-
ku w latach 1980-1990: 
� Plan zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora Krzywe, woj. suwalskie, skala 1: 500; 

� projekty obiektów wypoczynkowych i rekreacyjnych w: Starych Juchach, Olecku, Doktorcach, Augustowie, Su-
pra�lu. 

Przedmiotem bada� było zagospodarowanie przestrzenne obszarów wypoczynkowych pojezie-
rza północno-wschodniej Polski oraz walory wypoczynkowe tych obszarów. Były to: zasoby kra-
jobrazu przyrodniczego (jego walory przyrodnicze i krajobrazowe), zasoby krajobrazu kulturo-
wego (kultury materialnej i niematerialnej starszej i współczesnej), zagospodarowanie obszarów 
wypoczynkowych – baza noclegowo-�ywieniowo-rozrywkowa oraz dost�pno�� komunikacyjna. 
W strefie pojeziernej ruch turystyczno-wypoczynkowy i zwi�zane z nim zagospodarowanie sku-
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piaj� si� w s�siedztwie jezior. Wprawdzie wyst�puj�ce tu inne walory wypoczynkowe, jak: szata 
ro�linna, urozmaicona rze�ba terenu czy rzeki stanowi� te� atrakcj�, ale jeziora pozostaj� ele-
mentem najwa�niejszym. Wybieraj�c rejony do bada� szczegółowych, wybrałam te najcz��ciej 
odwiedzane, poło�one nad jeziorami. Analizuj�c istniej�ce zagospodarowanie tych terenów 
oraz obiekty wypoczynkowe (z uwzgl�dnieniem tych zaprojektowanych z moim udziałem), pod-
dałam je krytycznej ocenie, w celu okre�lenia zbioru kryteriów ich kształtowania. Badania miały 
aspekt przestrzenny, zawierały ankietowanie, obserwacje, opis zjawisk na badanym obszarze 
oraz ich analiz�. Z przeprowadzonych obserwacji wynikało, i� walory przyrodniczo-
krajobrazowe nie były w pełni doceniane i wykorzystywane w kształtowaniu obiektów wypo-
czynkowych na badanym obszarze. A winny by� z racji szczególnych walorów przyrodniczych 
oraz specyfiki krajobrazu kulturowego, b�d�cej wynikiem wielowiekowego wpływu ró�nych na-
rodowych kultur. Niedocenianie, a nierzadko i niedostrzeganie tych warto�ci wynikało z braku 
jasno sformułowanego zbioru kryteriów, które powinny by� znane i stosowane w procesie two-
rzenia i oceny projektów obiektów na tym obszarze. Wa�ne było te� okre�lenie i wskazanie ob-
szarów szczególnie przydatnych do zagospodarowania i wykorzystania wypoczynkowego oraz 
sprecyzowanie istniej�cych i potencjalnych zagro�e�. Celem prac badawczych było sporz�dze-
nie usystematyzowanego zbioru kryteriów przyrodniczych i krajobrazowych kształtowania obiek-
tów, wła�ciwych dla omawianego obszaru.  
Osi�gni�cia: 

1) Charakterystyka walorów przyrodniczo-krajobrazowych nadjeziornych obszarów rekreacyjno-
wypoczynkowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego i zobrazowanie ich w postaci kom-
pletu map (opracowaniem obj�to dwa wybrane rejony wypoczynkowe: Jeziora Rajgrodzkiego 
i Jezior Szelment Wielki i Szelment Mały); 

2) Studium przestrzeni kulturowej Suwalszczyzny – zebranie materiałów i dokumentów doty-
cz�cych wielowiekowego krzy�owania si� ró�nych narodowych kultur: polskiej, litewskiej, 
niemieckiej, ruskiej w aspekcie wykorzystania jej walorów na potrzeby opracowania kryteriów 
kształtowania obiektów wypoczynkowych; 

3) Opracowanie metody oceny atrakcyjno�ci wypoczynkowej obszarów przy zastosowaniu na-
kładek na mapy z ocen� punktow� walorów, w celu okre�lenia najlepszego obszaru do wy-
korzystania i zagospodarowania wypoczynkowego; 

4) Klasyfikacja nadjeziornych obszarów (obszary o wybitnej, ograniczonej, małej i �adnej przy-
datno�ci do zagospodarowania rekreacyjno-wypoczynkowego);  

5) Inwentaryzacja architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania rejonów wypoczynkowych 
jezior: Rajgrodzkiego, Szelment Wielki i Szelment Mały oraz Necko z u�yciem ankietowania, 
wywiadów, prac w terenie, analiz dokumentacji projektowej; 

6) Zgromadzenie i analiza archiwalnych projektów, wykonanych podczas zatrudnienia w Biurze 
Projektów Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych „Polsport”; 

7) Opracowanie metody oceny obiektów wypoczynkowych nadjeziornych obszarów rekreacyj-
no-wypoczynkowych: okre�lenie, dobór i zastawienie zbioru kryteriów oraz ocena punktowa 
obiektów zgodnie z tym zbiorem; 

8) Opracowanie zbioru kryteriów kształtowania obiektów wypoczynkowych na terenach o cen-
nych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, stanowi�cych zbiór „wytycznych” projektowych 
dla kształtowania tego typu obiektów.  

Efektem prac realizowanych w ramach tej tematyki były wyst�pienia na konferencjach nauko-
wych oraz wyszczególnione ni�ej publikacje, w których przedstawiono problematyk� i wnioski 
płyn�ce z wcze�niejszych do�wiadcze� projektowych oraz wyniki prac naukowo-badawczych. 
Bibliografia  
1. Łapi�ska H., Studium przestrzeni przyrodniczej Suwalszczyzny w aspekcie wykorzystania jej walorów w tworzeniu 

obiektów wypoczynkowych (na przykładzie rejonu Mazur Garbatych), „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. 
Architektura” 1996, nr 15, s.126-134. 
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2. Łapi�ska H., Ocena walorów przyrodniczo-krajobrazowych terenu w celu wyznaczenia obszarów szczególnie przy-

datnych do wykorzystania i zagospodarowania wypoczynkowego (na przykładzie rejonu Jezior Szelment Wielki  

i Szelment Mały), „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura” 1996, nr 15, s. 135-149. 

3.  Łapi�ska H., Kilka uwag na temat krajobrazu kulturowego Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, „Mi�dzyuczel-
niane Zeszyty Naukowe. Urbanistyka” 1996, rok 2, s. 109-112 

4.  Łapi�ska H.: Współczesny  i  przyszły krajobraz nadjeziornych obszarów wypoczynkowych  na  przykładzie Jezio-

ra Rajgrodzkiego (rejon gm. Rajgród), VII Konferencja Naukowa „Kierunki  planowania przestrzennego i architektury 
współczesnej  wsi”, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Białystok 1996, s. 44-50. 

      W latach 1992-1994 uczestniczyłam w seminarium doktorskim prowadzonym w Instytucie 
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie. 
Podsumowaniem moich prac naukowo-badawczych z lat 1991-1997, była obrona dysertacji 
doktorskiej pod tytułem: „Znaczenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych w tworzeniu 
obiektów wypoczynkowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego”, opracowanej pod kierun-
kiem prof. dr hab. in�. arch. Macieja Nowakowskiego i obronionej na Wydziale Architektury Po-
litechniki Warszawskiej w listopadzie 1997 roku. Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. in�. 
arch. Sławomir Gzell z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz prof. dr hab. in�. 
arch. Witold Czarnecki z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Był to temat z pogra-
nicza nauk przyrodniczych, architektury regionalnej i architektury współczesnej. W pracy znala-
zły si� odpowiedzi na nurtuj�ce mnie podczas dziesi�cioletniej praktyki zawodowej pytania: 
gdzie i jak sytuowa� obiekty wypoczynkowe, jak je kształtowa� i dlaczego? Praca została bar-
dzo dobrze przyj�ta z racji podj�cia przeze mnie tematu niedostatecznie zbadanego i niedoce-
nianego przez projektantów, jak i przez osoby decyduj�ce o budowie obiektów wypoczynko-
wych. Wnioski mogły mie� zastosowanie praktyczne i by� przydatne w procesie projektowania 
obiektów wypoczynkowych na obszarach przyrodniczo cennych. 

5.2 Dorobek naukowo-badawczy po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych 
  
      W 1998 roku, po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych, rozpocz�łam drugi etap mo-
jej �cie�ki zawodowej – naukowo-badawczy, polegaj�cy na prowadzeniu bada� ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem dziedziny planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury krajobrazu. By-
łam kierownikiem prac badawczych: własnych, zakładowych i katedralnych, realizowanych na 
Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. W latach 1998-2001 byłam kierownikiem pracy 
badawczej nr W/WA/8/98: „Modernizacja i przekształcenia nadjeziornej przestrzeni rekreacyjnej 
Polski Północno-Wschodniej”, w latach 1997-2003 – członkiem zespołu badawczego prac sta-
tutowych ZRA nr S/WA/1/97 i S/WA/1/02 „Nowoczesna konstrukcja budynku”, w latach 2001-
2004 – kierownikiem pracy badawczej nr W/WA/5/01: „Gmina turystyczno-wypoczynkowa  
– preferencje i tendencje przyszłego rozwoju”, w latach 2003-2006 – członkiem zespołu ba-
dawczego pracy statutowej ZUiPP nr S/WA/2/01: „Przemiany przestrzeni osadniczej w Polsce 
drugiej połowy XX wieku”, w latach 2007-2011 kierownikiem pracy badawczej statutowej ZUiPP 
nr S/WA/2/07: „Odnowa urbanistyczno-architektoniczna miast i wsi na Podlasiu” oraz obecnie  
– członkiem zespołu badawczego pracy statutowej ZUiPP nr S/WA/1/12 „Przekształcenia struk-
tury i krajobrazu miast i wsi Polski Północno-Wschodniej”(od 2012 roku). 
     Pocz�tkowo kontynuowałam badania prowadzone na potrzeby dysertacji doktorskiej i doty-
cz�ce obiektów i obszarów wypoczynkowych. Podejmowałam tematy aktualne, zwi�zane  
z przekształcaniem nadjeziornej przestrzeni wypoczynkowej. Był to okres tworzenia si� gospo-
darki rynkowej, a problemami z ni� zwi�zanymi była nieograniczona ekspansja nowej zabudowy 
tzw. „drugich domów” i tworzenie si� „dzikich” wsi letniskowych. Powstawały one na gruntach 
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sprzedawanych przez rolników, nad brzegami jezior lub w lasach. Najpierw kupowano działki, 
budowano domy letniskowe, a dopiero pó�niej legalizowano powstał� zabudow�. W tym czasie 
wzi�łam udział w opracowaniach planistycznych, gdzie bezpo�rednio zetkn�łam si� z tymi pro-
blemami. Uczestnicz�c w opracowaniach projektowych i planistycznych, zdałam sobie spraw�, 
jak obowi�zuj�ce przepisy prawne pozwalały na takie działania. Podj�łam prób� przeanalizo-
wania mo�liwo�ci zmiany tej sytuacji. Widziałam te� mo�liwo�ci i sposoby na powstrzymanie 
tego zjawiska. Poprzez wła�ciwie wykonane opracowania planistyczno-urbanistyczne, gdzie na 
etapie daleko poprzedzaj�cym działalno�� i presj� inwestycyjn� mo�na zapobiec i wła�ciwe 
ukierunkowa� decyzje odpowiedzialne za prawidłowy przyszły kształt przestrzeni. Nale�ało od-
powiedzie� na pytanie, jak takie opracowania powinny wygl�da�? Ta my�l przy�wieca ci�gle 
moim badaniom. Powinny to by� opracowania bardzo szczegółowe, obejmuj�ce wszystkie 
komponenty buduj�ce przestrze�: wieloaspektowe, interdyscyplinarne, nie pomijaj�ce �adnej 
kwestii, wykonywane przez specjalistów ze wszystkich dziedzin. Zespół, który wykona takie 
opracowanie powinien składa� si� z osób kompetentnych, uwzgl�dniaj�cych powy�sze wska-
zania a wynik opracowania architekt czy urbanista winien umie� zinterpretowa� i zastosowa�  
w swojej działalno�ci. O umiej�tno�� takiej interpretacji nale�ało uzupełni� wiedz�, któr� b�d�
posługiwali si� projektanci. Dlatego skupiłam si� na tym aspekcie bada� w skali makro: urbani-
stycznej i planistycznej, dotycz�cej obszarów gmin północno-wschodniej Polski.  
Nast�pnie moje zainteresowania skupiłam na obszarach poło�onych wzdłu� wschodniej granicy 
Polski. Był to obszar wci�� niedostatecznie zbadany, a tematy zwi�zane z jego zagospodaro-
waniem stały si� aktualne z racji rozpocz�cia przez Polsk� procesu negocjacyjnego w sprawie 
przyst�pienia do Unii Europejskiej. Moja tematyka zwi�zana z badaniem tych obszarów została 
poszerzona o aspekty transgraniczne. W latach 2000-2003 brałam udział w mi�dzynarodowym 
projekcie „Puszcza bez granic” Du�skiej Agencji Ochrony 	rodowiska (DANCEE) oraz Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) a tak�e byłam członkiem zespołu Mi�dzy-
narodowego Projektu Współpracy Transgranicznej w Regionie Puszczy Białowieskiej „Puszcza 
bez granic” w latach 2001-2002. W latach 2003-2005 byłam głównym wykonawc� punktu 4. 
„Zasady i mechanizmy ochrony krajobrazu kulturowego – opracowanie i wdro�enie” w Projekcie 
UNDP Poland: „Przyjazny 	rodowisku Rozwój Obszarów Wiejskich Regionu Puszczy Białowie-
skiej” Polska – Białoru�.  
W 2002 roku nawi�załam współprac� z Katedr� Urbanistyki Wydziału Architektury Białoruskie-
go Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Mi�sku. Zaowocowało to dwoma mi�dzynaro-
dowymi naukowymi tematami badawczymi, których byłam kierownikiem. Pierwszy to: „Badanie 
problemów ochrony i rewitalizacji dziedzictwa historyczno-kulturowego transgranicznych rejo-
nów Białorusi i Polski w celu jego wykorzystania dla rozwoju turystyki” (2002-2005), drugi za�: 
„Metodologiczne podstawy badania i oceny przyrodniczych i kulturowych walorów przygranicz-
nych obszarów Białorusi i Polski” (2006-2008).”
Wa�nym aspektem, który miał zasadniczy wpływ na kierunek moich bada� naukowych była mo-
ja praca zawodowa – projektowa urbanistyczna i planistyczna. Od 2001 roku a� do chwili obec-
nej, samodzielnie lub razem z zespołem wykonuj� opracowania urbanistyczne i planistyczne, 
takie jak: studia uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, projekty, opracowa-
nia studialne czy projekty konkursowe. Dotycz� one zagospodarowania przestrzennego obsza-
rów gmin, miast i wsi, wymagaj�cych rewitalizacji, odnowy czy przekształce�. Wykaz prac za-
wiera zał�cznik wykazuj�cy mój dorobek twórczy. Jednoczesne prowadzenie praktyki projekto-
wej i planistycznej pozwoliło na �cisłe powi�zanie moich zainteresowa� naukowo-badawczych  
z problematyk� prac realizacyjnych. Uznaj� to za najwa�niejszy aspekt mojego dorobku.  
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Mój dorobek naukowo-badawczy obejmował nast�puj�ce główne tematy badawcze:  
1. Modernizacja i przekształcenia nadjeziornej przestrzeni rekreacyjnej północno-

wschodniej Polski. 

2. Gmina turystyczno-wypoczynkowa – preferencje  i tendencje przyszłego rozwoju. 

3. Badanie problemów ochrony i rewitalizacji dziedzictwa historyczno-kulturowego 

transgranicznych rejonów Białorusi i Polski w celu jego wykorzystania dla rozwoju 

turystyki. 

4. Metodologiczne podstawy badania i oceny przyrodniczych i kulturowych walorów 

przygranicznych obszarów Białorusi i Polski. 

5. Specyfika przestrzeni regionalnej - jej ochrona, zachowanie i rozwój. 

6. Odnowa urbanistyczno-architektoniczna miast i wsi na Podlasiu. Parametry  

i wska	niki urbanistyczne a kształtowanie struktury i obrazu miasta. 

TEMAT 1

Modernizacja i przekształcenia nadjeziornej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej północno-
wschodniej Polski.
Przedmiot i cel bada�

Problematyk� t� zajmowałam si�, realizuj�c tematy prac badawczych, prowadzonych na Wy-
dziale Architektury Politechniki Białostockiej: 
� Modernizacja i przekształcenia nadjeziornej przestrzeni rekreacyjnej Polski Północno-Wschodniej, nr 

W/WA/8/98 (kierownik pracy badawczej w latach 1998-2001); 
� Nowoczesna konstrukcja budynku (członek zespołu badawczego prac statutowych ZRA nr S/WA/1/97 

i S/WA/1/02 w latach 1997-2003); 

oraz bior�c udział w opracowaniu: 
� Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rajgród, 

uchwalonego Uchwał�  nr XXV/184/01 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 pa�dziernika 2001 roku 
      (członek zespołu autorskiego). 

Przedmiotem bada� było zagospodarowanie obszarów rekreacyjno-wypoczynkowych w pół-
nocno-wschodniej Polsce. Do bada� zostały wybrane rejony poło�one nad Jeziorem Rajgrodz-
kim i Jeziorem Dre�stwo. Celem bada� była ocena obiektów oraz zagospodarowania prze-
strzennego z wykorzystaniem zbioru przyrodniczo-krajobrazowych kryteriów kształtowania 
obiektów, opracowanych i opublikowanych w monografii: Łapi�ska H.: Obiekty wypoczynkowe 

nad jeziorami - przyrodniczo-krajobrazowe kryteria kształtowania. Kryteria dotyczyły zagadnie�
urbanistycznych, architektonicznych, a tak�e stosowania materiałów, elementów detalu archi-
tektoniczno-budowlanego oraz konstrukcji i formy brył kubaturowych, charakterystycznych dla 
rejonów pojeziernych północno-wschodniej Polski. Pozwoliło to na ocen� obecnego stanu, 
wskazanie niezb�dnych działa� oraz opracowanie modelu zagospodarowania przestrzennego 
nadjeziornego rejonu wypoczynkowego, w tym wytyczne projektowe. Model zawierał zagadnie-
nia planistyczne, urbanistyczne i z dziedziny architektury krajobrazu, a tak�e: zakres koniecz-
nych przekształce�, remontów i modernizacji istniej�cej tkanki. 
Osi�gni�cia: 

1) Szczegółowa inwentaryzacja architektoniczno-urbanistyczna istniej�cych zespołów wypo-
czynkowych nad Jeziorem Rajgrodzkim zawieraj�ca: szkice urbanistycznych rozwi�za�
funkcjonalno-przestrzennych, rzuty, przekroje i elewacje poszczególnych obiektów; 

2) Rozpoznanie problemu osadnictwa letniskowego nad Jeziorem Dre�stwo z prób� rozwi�za-
nia konfliktów przestrzennych oraz prawnych omawianych obszarów; zgromadzenie (metod�
ankietowania i wywiadów z u�ytkownikami, władzami lokalnymi oraz okolicznymi mieszka�-
cami) i opracowanie materiałów dotycz�cych osadnictwa letniskowego; 
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3) Wykonanie mapy charakterystyki i oceny warunków przyrodniczo-krajobrazowych rejonu 
osadnictwa rekreacyjno-wypoczynkowego nad Jeziorem Rajgrodzkim i Jeziorem Dre�stwo; 

4) Analiza dokumentów planistycznych, dotycz�cych omawianego obszaru; 
5) Tabelaryczne zestawienie szczegółowych danych oraz ocena obiektów za pomoc� autorskiej 

metody; 
6) Opracowanie zbioru wytycznych projektowych z zakresu planowania przestrzennego, urba-

nistyki i architektury krajobrazu dla architektów i urbanistów oraz słu�b inwestycyjnych dzia-
łaj�cych na obszarze nadjeziornej przestrzeni rekreacyjnej północno-wschodniej Polski.  

Informacje o wykorzystaniu wyników realizowanych  prac  w praktyce 

1) Sporz�dzone Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rajgród, w opracowaniu którego brałam udział, w swoich zapisach wskazało władzom drogi  
i kierunek działa� na ich terenie, a w szczególno�ci na obszarach bezpo�redniego otoczenia 
zbiorników wodnych, co było przedmiotem bada�; 

2) Zapisane nakazy, zakazy oraz postulaty dotycz�ce kształtowania funkcji i form architekto-
nicznych w krajobrazie przyrodniczym zawarto w celu wykorzystania ich w dokumentach pla-
nistycznych (studiach uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, warunkach zabudowy).  

Bibliografia  
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TEMAT 2 
Gmina turystyczno-wypoczynkowa – preferencje i tendencje przyszłego rozwoju.
Przedmiot i cel bada�

Problematyk� t� zajmowałam si�, realizuj�c tematy prac badawczych na Wydziale Architektury 
Politechniki Białostockiej: 
� Gmina turystyczno-wypoczynkowa – preferencje  i tendencje przyszłego rozwoju (kierownik pracy ba-

dawczej nr W/WA/5/01 w latach 2001-2004); 
� Przemiany przestrzeni osadniczej w Polsce drugiej połowy XX wieku (członek zespołu badawczego 

pracy statutowej ZUiPP nr S/WA/2/01 w latach 2003-2006); 

bior�c udział w 
� warsztatach inwentaryzacyjnych obiektów dziedzictwa historyczno-kulturowego południowej cz��ci re-

gionu Puszczy Białowieskiej (2002–2003), w ramach Mi�dzynarodowego Projektu Współpracy Trans-
granicznej w Regionie Puszczy Białowieskiej „Puszcza bez granic”, 

oraz bior�c udział w opracowaniach: 
� Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rajgród, za-

twierdzonego Uchwał�  nr XXV/184/01 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 pa�dziernika 2001 roku 
(członek zespołu); 

� Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowie�a, uchwalone 
dnia 30 grudnia 2008 roku Uchwał� nr XXIII/121/08  Rady Gminy Białowie�a (członek zespołu). 

Tematyka bada� obejmowała problematyk�, wyprzedzaj�c� pojawiaj�ce si� zainteresowania 
inwestycyjne na obszarach gmin turystyczno-wypoczynkowych. W tym celu nale�ało wykona�
opracowania, oparte na gł�bokich analizach warunków zagospodarowania, głównie: walorów 
przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego i to�samo�ci lokalnej oraz obecnego stanu zagospo-
darowania. Obecny obraz przestrzenny analizowanych gmin wymagał przekształce�. Bardzo 
wa�ne, aby odbyło si� to z dbało�ci� o cechy autonomiczne tych obszarów, takie jak warto�ci 
kulturowe i przyrodniczo-krajobrazowe. Turystyka i wypoczynek to szansa dla rozwoju wielu 
gmin województwa podlaskiego i o ten obszar wiedzy poszerzyłam swoje badania naukowe.  
Od 2001 roku prowadziłam prace badawcze przestrzeni kulturowej, przyrodniczej oraz rekre-
acyjno-wypoczynkowej wybranych gmin województwa podlaskiego. Do bada� zostały wytypo-
wane gminy le��ce w granicach jednostek przyrodniczych: Doliny Górnej Narwi, Biebrza�skiego 
Parku Narodowego wraz z otulin� oraz Puszczy Białowieskiej. Badano obszary gmin: Sura�, 
Dubicze Cerkiewne, Narew, Narewka i Białowie�a. Zapoznano si� z przestrzeni� przyrodnicz�  
i kulturow� wybranych gmin: rozpoznano szczegółowo histori� osadnictwa badanych obszarów, 
walory przyrodnicze, stan obecnego zainwestowania oraz cele planistyczne uj�te w: strategii 
rozwoju gminy, studiach uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz in-
nych opracowaniach, b�d�cych w posiadaniu gmin. Celem było wyznaczenie głównych obsza-
rów funkcjonalnych gmin o preferowanych kierunkach zagospodarowania przestrzennego oraz 
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opracowanie modelu zagospodarowania przestrzennego obszarów gmin turystyczno-
wypoczynkowych.  
Osi�gni�cia: 

 Charakterystyka i waloryzacja przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej gmin (terenów rekre-
acyjno-wypoczynkowych, osadnictwa letniskowego, wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej), wy-
konanie inwentaryzacji architektoniczno-urbanistycznej (fotograficzno-rysunkowej) układów 
przestrzennych i poszczególnych obiektów; 

 Opracowanie metody wyznaczenia głównych obszarów funkcjonalnych gminy zwanych stre-

fami funkcjonalno-przestrzennymi o preferowanych kierunkach zagospodarowania w celu ak-
tywizacji gospodarczej gminy; 

 Próba okre�lenia wiod�cych form turystyki i wypoczynku wskazanych dla rozwoju w gminie;  

 Opracowanie zbioru kryteriów kształtowania obszarów rekreacyjno-wypoczynkowych gmin, 
próba opracowania modelu zagospodarowania przestrzennego obszarów gmin turystyczno-
wypoczynkowych z okre�leniem tendencji w projektowaniu i sposobie budowania. 

Informacje o wykorzystaniu wyników realizowanych prac w praktyce. 

Opracowan� metod� wyznaczenia głównych obszarów funkcjonalnych gminy, zwanych strefami 

funkcjonalno-przestrzennymi, o preferowanych kierunkach zagospodarowania w celu aktywiza-
cji gospodarczej gminy, wykorzystujemy podczas opracowywania dokumentów planistycznych. 
Zastosowali�my j� w opracowanym dokumencie: „Studium uwarunkowa� i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta i gminy Rajgród” (2001), w „Studium uwarunkowa� i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka” (2003) oraz w „Studium uwarunko-
wa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowie�a” (2008). Polega ona na 
wyznaczeniu na obszarze gmin stref o wskazanych, wiod�cych sposobach zagospodarowania, 
w oparciu o posiadane walory przyrodniczo-kulturowe. Przyszły kształt gminy, po zastosowaniu 
proponowanego modelu, powinien przynie�� wymierne efekty. Powstaje model gminy o bardzo 
logicznie rozmieszczonych funkcjach. Pomaga to podczas procedury powstawania dokumen-
tów (głównie w trakcie dyskusji publicznej nad przyj�tymi kierunkami rozwoju gminy) w bardziej 
przejrzystym zaprezentowaniu idei planistycznych. Dla ka�dej strefy przyjmuje si� odr�bny ze-
staw zapisów, stanowi�cych kryteria kształtowania przestrzeni, zawieraj�cy: nakazy, zakazy 
oraz postulaty dotycz�ce kształtowania funkcji i form architektonicznych, opartych o cechy kra-
jobrazu przyrodniczego i kulturowego. Na tej bazie, po szczegółowym rozpoznaniu jej zasobów 
i ich opisaniu, mo�na budowa� plany przyszłego rozwoju społeczno-gospodarczego ka�dej 
gminy.  
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TEMAT 3 
Badanie problemów ochrony i rewitalizacji dziedzictwa historyczno-kulturowego transgranicz-
nych rejonów Białorusi i Polski w celu jego wykorzystania dla rozwoju turystyki
Przedmiot i cel bada�

Problematyk� t� zajmowałam si�, realizuj�c mi�dzynarodowy naukowy temat badawczy prowa-
dzony we współpracy z Katedr� Urbanistyki na Wydziale Architektury Białoruskiego Narodowe-
go Uniwersytetu Technicznego w Mi�sku 
� Badanie problemów ochrony i rewitalizacji dziedzictwa historyczno-kulturowego transgranicznych re-

jonów Białorusi i Polski w celu jego wykorzystania dla rozwoju turystyki  (byłam kierownikiem mi�dzy-
narodowego naukowego tematu badawczego, prowadzonego z Katedr� Urbanistyki na Wydziale Ar-
chitektury Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Mi�sku w latach 2002-2005; kie-
rownikiem ze strony białoruskiej był prof. dr hab. arch. Gieorgij Patajew), 

prowadz�c badania w ramach: 
� warsztatów inwentaryzacyjnych obiektów dziedzictwa historyczno-kulturowego południowej cz��ci re-

gionu Puszczy Białowieskiej (2002–2003), w ramach Mi�dzynarodowego Projektu Współpracy Trans-
granicznej w Regionie Puszczy Białowieskiej „Puszcza bez granic”. 

Przedmiotem bada� mi�dzynarodowego zespołu było zagospodarowanie przestrzenne obsza-
rów poło�onych po obu stronach granicy polsko-białoruskiej. Walory krajobrazowe �rodowiska 
kulturowego regionu puszcza�skiego to zabytki i dobra kultury, takie jak: pami�tki i miejsca hi-
storyczne, elementy kultury ludowej, zbiory etnograficzne, grodziska i inne obiekty archeolo-
giczne oraz budynki i budowle. Burzliwe dzieje tych ziem przyczyniły si� do niemal całkowitego 
wyniszczenia tradycyjnej zabudowy drewnianej. Dlatego rozpoznanie zasobów historyczno-
przyrodniczych oraz przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji było niezb�dne, aby móc 
przyst�pi� do realizacji planów ochrony czy rewitalizacji zasobów.  
W latach 2002-2003 badaniami zostały obj�te polskie gminy puszcza�skie: Dubicze Cerkiewne 
i Narewka oraz gminy białoruskie: Dmitrowiczi i Wierchowiczi. Badania przeprowadzał zespół,  
w skład którego weszli: architekci, konserwator zabytków, archeolog, przyrodnik, geograf, etno-
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graf i historyk kultury. Polegały one na odszukaniu i spisaniu oraz inwentaryzacji ogólnej  
i szczegółowej wszystkich warto�ciowych obiektów, znajduj�cych si� na badanym obszarze 
(odwiedzili�my 28 wsi po stronie polskiej i kilkana�cie po stronie białoruskiej). Zbierano infor-
macje z zasobów konserwatora zabytków, z archiwów urz�dów, ze zbiorów parafialnych oraz 
zbiorów prywatnych i przekazów słownych. Na miejscu wykonano inwentaryzacj� fotograficzn�, 
szkicow� oraz przyst�piono do profesjonalnych opracowa� architektoniczno-urbanistycznych. 
Przedmiotem bada� były: zało�enia parkowo-dworskie, pałacowe, obiekty sakralne i zabudo-
wania wiejskie. Takie obiekty, szczególnie po białoruskiej stronie granicy, nieraz popadły w ru-
in�. Dawne zabudowania podworskie przeznaczono na potrzeby produkcji rolnej, ulokowano 
tam siedziby kołchozów i sowchozów, dokonuj�c koniecznych adaptacji, pi�kne zało�enia par-
kowe pozostały czytelne jedynie we fragmentach. We wsi Kopyły wykonano dokumentacj� in-
wentaryzacyjn� bardzo zniszczonego zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego. Po opubliko-
waniu wyników bada� (H. Łapi�ska, Przykłady wspólnych polsko-białoruskich działa� w zakre-

sie ochrony i zachowania warto�ci dziedzictwa kulturowego transgranicznych obszarów, Teka 
Komis. Arch. / PAN. Oddz. Lub. - Vol. 2 (2006), Lublin 2006) zgłosili si� potomkowie dawnych 
polskich wła�cicieli, którzy byli nimi od 1890 roku. Gor�co wsparli nasze działania, licz�c na ry-
chł� rewitalizacj� i odbudow� dworu oraz pozostałych budynków. 
Szczególnym kolorytem charakteryzuj� si� wsie puszcza�skie, ró�ne w odbiorze po obu stro-
nach granicy. Nosz� one pi�tno wojen. Wi�kszo�� została spalona podczas I wojny �wiatowej. 
Znaczna ich cz��� ma zabudowania odbudowane, pochodz�ce z lat czterdziestych XX wieku, 
ale zachowały si� pojedyncze budynki, pochodz�ce z XIX wieku. Jedn� z wsi o niezmienionej 
strukturze układu ruralistycznego oraz zachowanymi budynkami z XIX wieku, była białoruska 
wie� Ro�kowka. Spotkali�my tam w bardzo złym stanie tzw. „kurn� chat�” z 1837 roku. Wyko-
nali�my dokumentacj� inwentaryzacyjn�, aby niezwłocznie mo�na było podj�� prace maj�ce na 
celu jej konserwacj�. W wyniku porozumienia konserwatorów zabytków obu stron, ju� przed 
nadchodz�c� zim�, zdj�to uszkodzony dach i sufit, a �ciany zabezpieczono przed zalewaniem. 
Cz��� prac wykonali cie�le z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.  
Osi�gni�cia: 

 Prezentacja wyników bada� na konferencjach i seminariach naukowych (przeprowadzenie 
wspólnych konferencji i seminariów w Mi�sku i Białymstoku) oraz publikacja wyników bada�
w materiałach poseminaryjnych oraz czasopismach naukowych; 

 Wykonanie opracowa� rozpoznaj�cych szczegółowo histori� osadnictwa badanych obsza-
rów, główne cechy krajobrazu kulturowego oraz charakteryzuj�cych stan obecnego zainwe-
stowania;  

 Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-urbanistycznej (fotograficzno-rysunkowej): ukła-
dów przestrzennych jednostek osadniczych oraz poszczególnych obiektów, wytypowanych 
jako przykłady istotnych cech charakteryzuj�cych elementy przestrzeni kulturowej; 

 Opracowanie baz danych – zestawienie danych opisowych i liczbowych, b�d�cych zbiorem 
informacji o sposobie u�ytkowania i zagospodarowania terenów, przydatnych do wszelkich 
działa� projektowych na danym obszarze; 

 Wykonane prace posłu�yły do opracowaniu planu ochrony tradycyjnego budownictwa z rejo-
nu Puszczy Białowieskiej, a tak�e planów rozwoju gospodarczego i turystycznego gmin 
puszcza�skich. 

 Wskazanie sposobów wykorzystania dziedzictwa historyczno-kulturowego transgranicznych 
rejonów Białorusi i Polski dla rozwoju turystyki:  
- obj�cie ochron� najcenniejszych układów ruralistycznych z najstarsz� zabudow�, tworz�c 

tam centra edukacji historyczno-ekologicznej,  
- wytyczenie przebiegu tras turystycznych, 
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- adaptacja starej zabudowy wiejskiej w celu lokalizacji w niej m.in. szkół dawnych rzemiosł: 
tkactwo, plecionkarstwo, rze�biarstwo, 

- przywrócenie dawnych sposobów uprawy ziemi, sadownictwa i ogrodnictwa; 

 Materiał zgromadzony posłu�ył do dalszych opracowa� wykonanych przez słu�by konserwa-
torskie, obejmuj�cych m.in. rekonstrukcj� „kurnej chaty” czy prac rewitalizacyjnych zespołu 
parkowo-dworskiego w Kopyłach; 

 Powstała praca dyplomowa, opracowana pod moim kierunkiem: Edyta Malec: „Zało�enie 
parkowo-dworskie w Kopyłach na Białorusi – adaptacja na centrum kultur lokalnych” (2004); 

 Wykonałam 4 recenzje dysertacji doktorskich, zlecone przez Wydział Architektury Białoru-
skiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Mi�sku (2006, 2007, 2008, 2012). 

Ryc. 7.  Przykłady inwentaryzacji wybranych obiektów z regionu Puszczy Białowieskiej,  
le��cych po obu stronach granicy polsko-białoruskiej. �ródło: opracowanie własne. 
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TEMAT 4 
Metodologiczne podstawy badania i oceny przyrodniczych i kulturowych walorów przygranicz-
nych obszarów Białorusi i Polski.
Przedmiot i cel bada�

Problematyk� t� zajmowałam si�, realizuj�c drugi mi�dzynarodowy naukowy temat badawczy 
prowadzony we współpracy z Katedr� Urbanistyki na Wydziale Architektury Białoruskiego Na-
rodowego Uniwersytetu Technicznego w Mi�sku:  
� Metodologiczne podstawy badania i oceny przyrodniczych i kulturowych walorów przygranicznych ob-

szarów Białorusi i Polski (byłam kierownikiem mi�dzynarodowego naukowego tematu badawczego, 
prowadzonego z Katedr� Urbanistyki na Wydziale Architektury Białoruskiego Narodowego Uniwersyte-
tu Technicznego w Mi�sku w latach 2006-2008; kierownikiem ze strony białoruskiej była dr in�. arch. 
Ludmiła Ry�), 

� Odnowa urbanistyczno-architektoniczna miast i wsi na Podlasiu (kierownik pracy badawczej statuto-
wej ZUiPP nr S/WA/2/07 w latach 2007-2011); 

oraz bior�c udział w opracowaniach: 
� Projektu UNDP Poland: Przyjazny 	rodowisku Rozwój Obszarów Wiejskich Regionu Puszczy Biało-

wieskiej Polska - Białoru� w ramach punktu 4.: Zasady i mechanizmy ochrony krajobrazu kulturowego 
- opracowanie i wdro�enie (2003-2004); wykonanie opracowania „Krajobraz kulturowy gminy Narew – 
próba skatalogowania cech urbanistycznych, architektonicznych oraz elementów zdobnictwa” (2003-
2005); 

� praca w komisji konkursowej „Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa 
Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2005”, zorganizowanego przez Urz�d Marszałkowski Wo-
jewództwa Podlaskiego i Muzeum Podlaskie w Białymstoku;  

� Mapa zamierze� inwestycyjnych na terenie polskiej cz$�ci pogranicza polsko-białoruskiego, (zast�pca 
kierownika pracy: nr U/WA/2/09 dla Ministerstwa Infrastruktury Departament Gospodarki Przestrzen-
nej w 2009 roku. 

Podj�cie tej tematyki było naturaln� konsekwencj� prowadzonych bada� w poprzednich latach. 
Celem było opracowanie wyników bada� prowadzonych w latach 2002-2005 przez zespoły pol-
ski i białoruski, zgodnie z wypracowanymi wspólnymi metodami badawczymi. W pierwszym 
okresie przeprowadzone zostały uzupełniaj�ce badania zasobów przyrodniczych i kulturowych 
przygranicznych obszarów Białorusi i Polski. W poprzednich latach wykonano inwentaryzacj�
architektoniczno-urbanistyczn�. Poszukiwano cech lokalnego krajobrazu, wyodr�bniaj�cego si�
samoistnie spo�ród cało�ciowego zbioru zbadanych i opisanych cech. Nale�ało te badania upo-
rz�dkowa�. Za wzór mógł posłu�y� zbiór jednolitych cech osadniczych, sposobu budowania 
oraz zdobnictwa architektonicznego, charakterystyczny dla regionu Puszczy Białowieskiej. Na-
le�ało go odszuka�, zdefiniowa� i opisa�. Zadaniem mi�dzynarodowego zespołu było zobrazo-
wanie stanu istniej�cego oraz przekształce� istniej�cych układów przestrzennych jednostek 
osadniczych, struktury funkcjonalnej i technicznej wsi, poszczególnych budynków i zagród oraz 
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wystroju i zdobnictwa tych obiektów. Celem bada� było kompleksowe rozpoznanie problemów 
obszarów przygranicznych, w tym opisanie kierunków zmian i przekształce�. Zmiany i prze-
kształcenia dotyczyły: lokalizacji obiektów, zagospodarowania działki, programu u�ytkowego, 
modernizacji budynków, zdobnictwa oraz wn�trz, a tak�e zastosowanych materiałów.  

Ryc. 8. Fragmenty katalogu: Zbiorcze zestawienie cha-

rakterystycznych cech inwentaryzowanej wiejskiej prze-

strzeni kulturowej gminy Narew (materiał zgromadzony 
w latach 2003-2005). �ródło: opracowanie własne. 

Ryc. 9. Przykład jednego z zestawów drewnianych zdobie� domu wiejskiego: Zestaw Soce 10 (dom nr 10, wie� So-
ce, gmina Narew); inwentaryzacja detalu oraz wzorniki w skali 1:1. �ródło: opracowanie własne. 

W tej metodzie zakładano prowadzenie bada� przez zespół ró�nych specjalistów i ekspertów. 
Miały by� wielow�tkowe i interdyscyplinarne. Kolejnym krokiem było kontynuowanie bada� ju�
w w��szej grupie specjalistów – z dziedziny architektury i urbanistyki. Powstał zespół pod moim 
kierownictwem. Badaniami obj�li�my obszar jednej gminy, a celem było opracowanie wzorco-
wej metody post�powania podczas próby skatalogowania cech urbanistycznych, architekto-
nicznych oraz elementów zdobnictwa. Nast�pnie miał powsta� katalog wzorników. Badania 
prowadzono w latach 2003-2005 na obszarze gminy Narew. Wybór obszaru jednej gminy po-
zwolił na kompleksowe potraktowanie przedmiotu bada�; wszystkie wsie i osady jednej gminy 
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zostały obj�te badaniami. Powstał komplet materiałów i informacji w postaci skatalogowanej, 
przedstawiaj�cy stan aktualny wiejskiej przestrzeni przyrodniczo-kulturowej gminy Narew (ryc. 
9. pokazuje przykładowe strony katalogu). Był to materiał wyj�ciowy, umo�liwiaj�cy podj�cie 
dalszych opracowa� badawczych i projektowych w celu zabezpieczenia istniej�cych obiektów, 
zespołów obiektów oraz całych układów ruralistycznych, ich rewaloryzacj�, rewitalizacj� lub ad-
aptacj�. Szczególnie cennym opracowaniem jest katalog form dawnego detalu zdobniczego 
oraz wzorniki w skali 1:1 poszczególnych elementów, uporz�dkowanych w zestawach, które 
zinwentaryzowano w rzeczywistych warunkach. Numeracja i nazewnictwo zestawów np. Zestaw 
Soce 20 oznacza, �e dotyczy to domu nr 20 we wsi Soce. Pozwoliło to na zrealizowanie rekon-
strukcji niszczej�cych zdobie�.  
Du�� parti� materiału dotycz�cego tej problematyki zgromadziłam tak�e w trakcie prac tereno-
wych komisji konkursowej „Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa 
Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2005”, zorganizowany przez Urz�d Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego i Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Celem konkursu było odszuka-
nie na terenie województwa podlaskiego przykładów wiejskiego budownictwa drewnianego oraz 
docenienie wysiłku ich wła�cicieli, wło�onego w utrzymanie ich warto�ci zabytkowej. Taki był 
równie� cel publikacji pokonkursowej, prezentuj�cej obiekty, stanowi�ce wzór dla u�ytkowników 
i wła�cicieli w zakresie utrzymania i u�ytkowania drewnianych obiektów zabytkowych.  
W 2009 roku, w ramach współpracy transgranicznej i przygranicznej w zakresie planowania 
przestrzennego, brałam udział w opracowaniu: Mapy zamierze� inwestycyjnych polskiej cz$�ci 

pogranicza polsko-białoruskiego, wykonanej na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury. W opraco-
waniu znalazły si� wszystkie dotychczasowe opracowania i dokumenty z zakresu planowania 
przestrzennego wykonane dla obszaru transgranicznego. Znalazły si� tam: istniej�ce, b�d�ce  
w trakcie realizacji, projektowane oraz planowane zamierzenia inwestycyjne z zakresu infra-
struktury in�ynieryjno-technicznej, inwestycji celu publicznego, obszarów przyrodniczych obj�-
tych ochron�. Zespół składał si� z pracowników Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej 
oraz przedstawicieli słu�b planistycznych marszałków podlaskiego i lubelskiego. Opracowanie 
wykonano na potrzeby Polsko-Białoruskiej Mi�dzyrz�dowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współ-
pracy Transgranicznej. Analogiczna mapa powstała dla terenów pogranicza białoruskiego. Pre-
zentacja wyników opracowa� odbyła si� w Mi�sku na spotkaniu zespołów roboczych. Celem 
tego opracowania była analiza mo�liwo�ci współpracy transgranicznej obu pa�stw oraz koordy-
nacja zamierze� inwestycyjnych w zakresie infrastruktury in�ynieryjno-technicznej, ochrony 
przyrody oraz turystyki i rekreacji. Szczególnie wa�ne było porównanie praktyki w dziedzinie 
planowania przestrzennego i dokumentów planistycznych oraz analiza pa�stwowych, norma-
tywnych, prawnych i programowych dokumentów, okre�laj�cych współczesne perspektywy  
i kierunki rozwoju przygranicznych obszarów obu stron. 
Osi�gni�cia: 

1) Opracowanie uporz�dkowanego zbioru cech charakterystycznych dla danego krajobrazu 
przyrodniczo-kulturowego (lokalny krajobraz mikrokulturowy), pojmowany jako jednolito��
cech osadniczych, zwyczajów, sposobu budowania, zdobnictwa architektonicznego, wyod-
r�bniaj�cy si� samoistnie spo�ród cało�ciowego zbioru zbadanych i opisanych cech; 

2) Opracowanie wspólnej metody oceny zasobów, opartej na wymianie do�wiadcze� pomi�dzy 
urbanistami, architektami oraz specjalistami zajmuj�cymi si� szeroko rozumianym dziedzic-
twem przyrodniczo-kulturowym. Stwierdzono, �e najpełniejsze wyniki i najbardziej bogaty 
materiał mo�na zgromadzi� podczas pracy grup roboczych, składaj�cych si� z interdyscypli-
narnych ekspertów. W ka�dej takiej grupie powinni znale�� si�: historyk, etnograf, przyrod-
nik, urbanista i architekt. Badania powinny przebiega� etapowo: zgromadzenie danych  
z własnej dziedziny (I etap), rekonesans w terenie, polegaj�cy na wspólnym odwiedzaniu 
badanych miejsc (II etap), indywidualne, specjalistyczne badania z zakresu poszczególnych 
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dziedzin (III etap), sprawozdanie z dotychczasowych bada� (IV etap), propozycje rozwi�za�: 
szczegółowe projekty konserwacji, rekonstrukcji, rewaloryzacji (V etap), edukacja (VI etap); 

3) Opracowanie metod i technik dydaktycznych do wykorzystania na przedmiotach: projekto-
wanie urbanistyczne, projektowanie wiejskie, planowanie przestrzenne w Białymstoku i Mi�-
sku, wymiana do�wiadcze�, porównanie planów studiów, programów ramowych przedmio-
tów; 

4) Opracowanie baz danych b�d�cych zbiorem informacji o zagospodarowaniu terenów przy-
granicznych, przydatnych do wszelkich działa� projektowych na danym obszarze; 

5) Rozpoznanie istniej�cych, b�d�cych w trakcie realizacji, projektowanych oraz planowanych 
zamierze� inwestycyjnych z zakresu infrastruktury in�ynieryjno-technicznej, inwestycji celu 
publicznego oraz obszarów przyrodniczych obj�tych ochron�; 

6) Próba okre�lenia wiod�cych form turystyki i wypoczynku wskazanych dla rozwoju transgra-
nicznych rejonów Białorusi i Polski na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczo-
krajobrazowych; 

7) Próba okre�lenia tendencji w projektowaniu i sposobie budowania na obszarach wsi, poło-
�onych w strefie transgranicznej Polski i Białorusi – okre�lenie kierunków przemian prze-
strzennych na potrzeby wykorzystania rekreacyjno-wypoczynkowego.  

Ryc. 10. Mapa zamierze� inwesty-

cyjnych polskiej cz$�ci pogranicza 

polsko-białoruskiego: mapa przy-
rodnicza, schematy: osadnictwo, 
komunikacja drogowa, kolejowa i 
infrastruktura techniczna. �ródło: 
opracowanie własne

. 
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Informacje o wykorzystaniu wyników realizowanych prac w praktyce: 

1) W ramach mi�dzynarodowej współpracy naukowej i naukowo-technicznej wspólne prowa-
dzenie wykładów, zaj�� seminaryjnych i �wicze� projektowych, uczestniczenie w procesie 
dyplomowania i doktoryzowania, organizacja wystaw prac dyplomowych, seminariów i konfe-
rencji; 

2) Opracowanie scenariusza zaj�� dla uczniów i nauczycieli techników rolniczych z zakresu 
bloku tematycznego „O ładzie przestrzennym i architekturze”, opracowanie rozdziału w pod-
r�czniku dla uczniów, pt.: „Ład przestrzenny układów wiejskich oraz architektura wsi”, prze-
prowadzenie cyklu wykładów dla nauczycieli szkół rolniczych w Krajowym Centrum Edukacji 
Rolniczej w Brwinowie (2010); 

3) W ramach Projektu Szkoła Tradycji Architektonicznych Północnego Podlasia, prowadzonego 
przez Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia współprowadzenie warsztatów inwentaryzacyj-
nych dla uczniów szkół �rednich oraz studentów, pochodz�cych z regionu Puszczy Białowie-
skiej (2010) oraz wygłoszenie cyklu wykładów dla samorz�dów i mieszka�ców gmin powiatu 
hajnowskiego i bielskiego (2011). 

Tre�� publikacji, które powstały w wyniku prac zespołu, obejmuje przykłady wspólnych polsko-
białoruskich działa� w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego transgranicz-
nych obszarów.  
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TEMAT 5 
Specyfika przestrzeni regionalnej – jej ochrona, zachowanie i rozwój
Przedmiot i cel bada�

Problematyk� t� zajmowałam si�, realizuj�c tematy prac badawczych na Wydziale Architektury 
Politechniki Białostockiej: 
� Odnowa urbanistyczno-architektoniczna miast i wsi na Podlasiu (kierownik pracy badawczej statuto-

wej ZUiPP nr S/WA/2/07 w latach 2007-2011); 
� Mapa zamierze� inwestycyjnych na terenie polskiej cz$�ci pogranicza polsko-białoruskiego, (zast�pca 

kierownika pracy nr U/WA/2/09 dla Ministerstwa Infrastruktury Departament Gospodarki Przestrzennej 
w 2009 roku. 

bior�c udział w pracach badawczo-rozwojowych wykonanych na Wydziale Architektury Poli-
techniki Białostockiej: 
� Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania o�rodka edukacji historycznej „Dzikie Pola” 

w  Mielniku , kierownik pracy nr U/WA/1/2012 na zamówienie Wójta Gminy Mielnik (2012); 
� Wizja przestrzenna obiektów Parku Historycznego „Trylogia” w Mielniku, kierownik pracy nr 

U/WA/2/2012 na zamówienie Wójta Gminy Mielnik (2012), 

oraz bior�c udział w przedsi�wzi�ciach: 
� członek zespołu Mi�dzynarodowego Projektu Współpracy Transgranicznej w Regionie Puszczy Biało-

wieskiej „Puszcza bez granic” (2000-2003); 
� Projekt UNDP Poland: Przyjazny 	rodowisku Rozwój Obszarów Wiejskich Regionu Puszczy Białowie-

skiej Polska - Białoru� w ramach punktu 4.: Zasady i mechanizmy ochrony krajobrazu kulturowego - 
opracowanie i wdro�enie (sierpie� 2003-wrzesie� 2004); wykonanie opracowania pt. „Krajobraz kultu-
rowy gminy Narew – próba skatalogowania cech urbanistycznych, architektonicznych oraz elementów 
zdobnictwa” (2003-2005); 

� członek Grupy Ekspertów ds. Ochrony Krajobrazu Kulturowego Regionu Puszczy Białowieskiej – ba-
dania prowadzone w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP; temat bada�: 
„Przyjazny �rodowisku rozwój obszarów regionu Puszczy Białowieskiej. Polska- Białoru�” (2004); 

� organizowanie cyklicznych mi�dzynarodowych konferencji naukowych ECOVAST-u pt. „EUROPA - 
REGION – TURYSTYKA, Specyfika przestrzeni regionalnej – jej ochrona, zachowanie i rozwój”, 
wspólnie z Wydziałem Architektury PB; członek komitetu naukowego i organizacyjnego. 

Temat bada� stał si� jednocze�nie tematem i hasłem przewodnim cyklicznych mi�dzynarodo-
wych konferencji naukowych: Europa - Region - Turystyka „Specyfika przestrzeni regionalnej – 
jej ochrona, zachowanie i rozwój”. Cykl konferencji został zapocz�tkowany w maju 2004 roku 
przez Ecovast Sekcj� Polsk� Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast, którego byłam 
przewodnicz�c�. Byłam inicjatork�, organizatork� oraz członkiem komitetu naukowego tych 
konferencji; przewodniczyłam te� obradom. Pierwsz� konferencj� zorganizowano wspólnie  
z Polskim Towarzystwem Geograficznym Oddział Białostocki, kolejne z Wydziałem Architektury 
Politechniki Białostockiej. Patronowali konferencjom: Sekcja Historii Architektury, Urbanistyki  
i Konserwacji Zabytków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, wojewodowie, burmistrz i wój-
towie gmin. Dotychczas odbyło si� pi�� takich konferencji w ró�nych gminach regionu północ-
no-wschodniej Polski. Konferencje te przeznaczone s� dla przedstawicieli �rodowisk nauko-
wych, zawodowych i administracji samorz�dowej, zajmuj�cych si� problemami zwi�zanymi  
z szeroko poj�tym rozwojem regionów. Celem konferencji jest prezentacja osi�gni�� i wyników 
bada�, wymiana do�wiadcze� oraz dyskusja problemowa na temat aktywizacji obszarów wiej-
skich, gdzie ł�czony jest wysiłek mieszka�ców, władz samorz�dowych oraz projektantów: archi-
tektów i urbanistów, w warunkach specyfiki przestrzeni regionalnej, jej ochrony, zachowania  
i wykorzystania w sposób podnosz�cy jej jako��. Wyniki konferencji s� publikowane w recen-
zowanych monografiach. Od 2011 roku jestem redaktorem naukowym tych publikacji. 
Przedmiotem moich bada� było zagospodarowanie przestrzenne obszarów gmin północno-
wschodniej Polski, a celem poznanie cech charakterystycznych przestrzeni architektoniczno-
urbanistycznej, wyró�niaj�cych j� na tle innych przestrzeni regionalnych oraz poznanie proble-
mów, poszukiwanie sposobów i metod ich rozwi�zania. Badaniami obj�łam gminy województwa 
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podlaskiego le��ce wzdłu� wschodniej granicy Polski. Problematyka bada� wi��e si� z po-
przednimi tematami bada� a jej zakres został poszerzony o aspekt troski o aktualny stan prze-
strzeni tego obszaru oraz konieczno�ci podj�cia działa� na potrzeby jego aktywizacji i przyszłe-
go rozwoju.  
Osi�gni�cia: 

1) Na pierwszej konferencji w Białowie�y (publikacja ukazała si� w 2004 roku) przedstawiłam 
problemy ochrony i zachowania tradycyjnych krajobrazów przyrodniczo-kulturowych regionu 
Podlasia. Scharakteryzowałam współczesny kształt układów przestrzennych wsi puszcza�skich 
polskiej i białoruskiej cz��ci rejonu Puszczy Białowieskiej wraz z elementami tradycyjnej zabu-
dowy. Przedstawiłam cechy wielowiekowego nawarstwiania si� i rozwój ró�norodnych kultur  
w otoczeniu unikalnych walorów przyrodniczych, przytoczyłam przykłady niewła�ciwych współ-
czesnych tendencji dotycz�cych zabiegów modernizacyjnych dawnej tkanki. Badania prze-
strzeni kulturowej przedstawiłam w postaci map rozmieszczenia cmentarzysk, osad i grodzisk, 
fotoinwentaryzacji oraz rysunków elementów detalu zdobie� szczytów domów wiejskich.  
2) Na drug� konferencj� w Wydminach (publikacja ukazała si� w 2005 roku) przygotowałam 
„Studium przestrzeni kulturowej gminy Narew” z opisaniem jej cech charakterystycznych oraz 
ich skatalogowaniem. Katalog zawierał fotograficzn� i rysunkow�, uporz�dkowan� tabelarycz-
nie baz� danych, obejmuj�c� istniej�ce układy przestrzenne wszystkich jednostek osadniczych, 
ich struktur� funkcjonalno-przestrzenn�, poszczególne zagrody, budynki, detale zdobnicze oraz 
wystrój wn�trz. Powstał komplet materiałów i informacji b�d�cy studium aktualnego stanu wiej-
skiej przestrzeni przyrodniczo-kulturowej gminy. Rysunki detalu zdobniczego zostały wykonane 
w skali 1:1 w formie wzorników, pozwalaj�cych wykorzysta� je podczas prac remontowych za-
budowy wiejskiej. Był to materiał wyj�ciowy umo�liwiaj�cy podj�cie dalszych opracowa� ba-
dawczych lub projektowych w celu zabezpieczenia istniej�cej cennej tkanki: pojedynczych  
obiektów, zespołów obiektów oraz całych układów przestrzennych; ich rewaloryzacj�, rewitali-
zacj� lub adaptacj� w celu m.in. aktywizacji gospodarczej obszarów. Wskazano dobre przykła-
dy prezentuj�ce działania dotycz�ce remontów, modernizacji i odnowy obiektów, całych zagród, 
przestrzeni ulic i placów, urz�dzania otoczenia – ogródki przydomowe, warzywniki, sady. Pod-
kre�lono wa�no�� utrzymania historycznych linii tradycyjnej zabudowy, pokazano niedopaso-
wanie do istniej�cego otoczenia w zakresie gabarytów, wysoko�ci, kształtów dachów, u�ytych 
materiałów czy kolorystyki. 
3) Na trzeciej konferencji w Białowie�y (publikacja ukazała si� w 2011 roku) zaprezentowałam 
materiał zgromadzony podczas bada� gminy Białowie�a. Byłam członkiem zespołu opracowu-
j�cego „Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowie-
�a”, co dodatkowo wzmocniło i rozszerzyło zakres moich bada�. Zgromadzona wiedza pozwoli-
ła zrozumie� problemy mieszka�ców. Wieloletnie konflikty mieszka�ców wsi białowieskich  
z administracj� parku narodowego oraz lasami pa�stwowymi nie pozwalaj� na wła�ciwe gospo-
darowanie cenn� przestrzeni� gminy. Mieszka�cy czuj� si� zdominowani przez fakt współist-
nienia z przestrzeni� przyrodnicz� o tak wielkiej warto�ci oraz ilo�ci� i ci�gle pojawiaj�cymi si�
nowymi formami jej ochrony. Nie widz� �adnych korzy�ci, poza ró�norodnymi ograniczeniami, 
nakazami i zakazami. A ogromna presja inwestycyjna (do opracowywanego studium zgłoszono 
ponad 200 wniosków o zmian� przeznaczenia gruntów na budowlane na potrzeby budownictwa 
pensjonatowego, letniskowego czy mieszkalnego) wzbudza uzasadnione obawy o zabudow�
polan puszcza�skich i zniszczenie unikatowego krajobrazu. Okazało si�, �e brak zrozumienia 
trójstronnych interesów wynika z nieumiej�tnego przedstawienia problemu. Wielogodzinne dys-
kusje z mieszka�cami, przyrodnikami, władzami gminy, parku narodowego, lasów oraz prezen-
tacje na temat warto�ci przestrzeni, przykładów mo�liwo�ci wła�ciwego zagospodarowania, po-
zwoliły wypracowa� wspóln� metod� na współistnienie cennej przestrzeni przyrodniczej i kultu-
rowej gminy. Zaowocowało to uchwaleniem opracowanego dokumentu „Studium uwarunkowa�
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowie�a”. Moje badania z pewno�ci�
przyczyniły si� do pomy�lnego przeprowadzenia procedury powstania tego dokumentu oraz  
w kolejnych projektach dla tego obszaru. Był to dobitny przykład wdro�enia wyników bada�  
w praktyce. 
4) Podczas czwartej konferencji w Sura�u (publikacja ukazała si� w 2010 roku w „Architektu-
rae et Artibus”) prezentowałam wyniki moich bada� dotycz�cych gmin przygranicznych woje-
wództwa podlaskiego. Badania te trwały od 2004 roku. Podczas kilkumiesi�cznych objazdów 
gmin poło�onych wzdłu� wschodniej granicy Polski zbierałam materiały, zapoznawałam si�  
z dokumentacj� udost�pnian� mi w urz�dach gmin oraz poznawałam problemy zwi�zane ze 
specyfik� i kształtem ich przestrzeni. Zebrałam dane statystyczne i wykonałam ich analiz�. 
Scharakteryzowałam oraz porównałam kondycj� poszczególnych gmin. Pokazałam ich obraz 
na tle województwa i kraju. Celem tych analiz było pokazanie aktualnego stanu oraz poszuki-
wanie mo�liwo�ci i kierunków przyszłego rozwoju gmin. Zaj�łam si� tym aspektem bardziej 
szczegółowo w kolejnych latach, badaj�c mo�liwo�ci wykorzystania wyst�puj�cych na danym 
obszarze ró�nych komponentów �rodowiska przyrodniczego, krajobrazowego, kulturowego  
i elementów zagospodarowania.  
5) Pi�ta konferencja w Mielniku (publikacja ukazała si� w 2014 roku) pozwoliła na omówienie 
moich wyników bada� dotycz�cych mo�liwo�ci aktywizacji oraz sposobów poszukiwania dróg 
rozwoju przestrzennego gmin. Wzorcowym przykładem okazała si� gmina Mielnik. Władze 
gminy, poszukuj�c dróg rozwoju w celu powstrzymania procesu wyludniania si� miejscowo�ci 
gminnych oraz poprawy sytuacji mieszka�ców, rozpocz�ły liczne nowe inwestycje. Podj�to de-
cyzj� o realizacji: uzdrowiska z parkiem zdrojowym, ogrodu botanicznego, wodnego o�rodka 
rekreacji i lecznictwa oraz Parku Historycznego „Trylogia” – parku historycznego o charakterze 
edukacyjnym z funkcj� parku rozrywki. Na uwag� zasługuje fakt, �e wykorzystano lokalne walo-
ry przyrodniczo-krajobrazowe. Miałam swój wkład w ten proces, poniewa� byłam kierownikiem 
tematów badawczych na Politechnice Białostockiej dotycz�cych tego zjawiska oraz autork� pro-
jektu Parku Historycznego „Trylogia” w Mielniku (2012). Realizacja Parku Historycznego „Trylo-
gia” jest szans� na rozwój gminy. Podobn� szans� miała by� budowa nowatorskiego przedsi�-
wzi�cia: „	cie�ka w koronach drzew”, któr� zaprojektowałam dla nadle�nictwa w Browsku  
w gminie Narewka (2000). Wa�ne jest to, �e starano si� wykorzysta� indywidualne cechy prze-
strzeni przyrodniczo-krajobrazowej obszarów, aby podnie�� jako�� przestrzeni gminy. Jest to 
metoda na poszukiwanie mo�liwo�ci o�ywienia i rozwoju przestrzennego przygranicznych ob-
szarów północno-wschodniej Polski – za pomoc� �rodków architektoniczno-urbanistycznych,  
z wykorzystaniem lokalnego potencjału. S� nim wyst�puj�ce na ich obszarach walory i zasoby 
przestrzeni przyrodniczej, kulturowej i gospodarczej. Jest to przykład wła�ciwego kierunku  
i sposobu post�powania w gospodarowaniu przestrzeni�, prowadz�cy do o�ywienia i rozwoju 
obszarów, a w rezultacie do podniesienia poziomu i jako�ci �ycia mieszka�ców. 
Na t� konferencj� przygotowałam podsumowanie wyników wszystkich dotychczasowych konfe-
rencji. Powstało zestawienie problemów oraz obraz współcze�nie zachodz�cych przekształce�
polskiej i europejskiej przestrzeni regionalnej. Wa�ne postulaty zawieraj� dokumenty podsu-
mowuj�ce te konferencje:  
1) Manifest Białowieski spisany na Mi�dzynarodowej Konferencji Naukowej: Europa � Region �

Turystyka „Specyfika przestrzeni regionalnej - jej ochrona, zachowanie i rozwój” dnia 21 ma-
ja 2004 roku. 

2) Manifest SP ECOVAST dotycz�cy ochrony, zachowania oraz racjonalnego wykorzystania 
walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego przestrzeni regionalnej 
(spisany na II Mi�dzynarodowej Konferencji Naukowej: Europa � Region � Turystyka „Specy-
fika przestrzeni regionalnej - jej ochrona, zachowanie i rozwój” w Wydminach dnia 4 wrze-
�nia 2005 roku). 
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3) Apel Białowieski z dnia 6 stycznia 2007 roku. 
4) Wnioski z dyskusji w dniach 7-8 wrze�nia 2007 roku w Sura�u. Uczestnicy konferencji wska-

zali na konieczne działania w celu podniesienia jako�ci wa�nych historycznych przestrzeni 
miasta Sura�a, przytaczali przykłady rozwi�za� modernizowanych przestrzeni publicznych  
z regionów, które reprezentowali (wojewoda opolski), a tak�e wskazywali na sposoby pozy-
skiwania �rodków na takie działania.  
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TEMAT 6 
Odnowa urbanistyczno-architektoniczna miast i wsi na Podlasiu. Parametry i wska�niki urbani-
styczne a kształtowanie struktury i obrazu miasta.
Przedmiot i cel bada�

Problematyk� t� zajmowałam si�, realizuj�c tematy prac badawczych prowadzonych na Wy-
dziale Architektury Politechniki Białostockiej: 
� Odnowa urbanistyczno-architektoniczna miast i wsi na Podlasiu (kierownik pracy badawczej statuto-

wej ZUiPP nr S/WA/2/07 w latach 2007-2011); 
� Przekształcenia struktury i krajobrazu miast i wsi Polski Północno-Wschodniej  (członek zespołu ba-

dawczego pracy statutowej ZUiPP nr S/WA/1/12 w latach 2012-2016);

bior�c udział w pracach badawczo-rozwojowych wykonanych na Wydziale Architektury Poli-
techniki Białostockiej: 
� Architektura i urbanistyka Białegostoku, zachowanie dziedzictwa i dostrajanie urody miasta, praca nr 

RNN/U/101/01, wykonana na zamówienie Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urz�du 
Miejskiego w Białymstoku (2001);  



Halina Łapi�ska                                                                                                                                   Zał. 2  Autoreferat 

 36 

� Inwentaryzacja pierzei ul. Lipowej i Rynku Ko�ciuszki w skali 1:200, opracowanie wykonane na zamó-
wienie Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urz�du Miejskiego w Białymstoku (2001) 

� Rewitalizacja Rynku Ruskiego w Sura�u, kierownik pracy nr U/WA/1/2009 na zamówienie Burmistrza 
Sura�a (2009); 

� Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania o�rodka edukacji historycznej „Dzikie Pola” 

w  Mielniku , kierownik pracy nr U/WA/1/2012 na zmówienie Wójta Gminy Mielnik (2012); 
� Wizja przestrzenna obiektów Parku Historycznego „Trylogia” w Mielniku, kierownik pracy nr 

U/WA/2/2012 na zmówienie Wójta Gminy Mielnik (2012), 

a tak�e podczas wykonywania projektów architektonicznych i urbanistycznych oraz opracowa�
planistycznych (wykaz w zał�czniku nr 4) 
� studiów uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin (4 opracowania); 
� miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (12 opracowa�); 
� decyzji o warunkach zabudowy; 
� projektów architektoniczno-urbanistycznych; 
� konkursów architektoniczno-urbanistycznych. 

Tematyka bada� obj�ła miasta i wsie poło�one w obr�bie lub w s�siedztwie cennych przyrodni-
czych struktur. Badania dotyczyły miast: Białystok, Hajnówka, Rajgród i Sura� oraz wsi poło�o-
nych w gminach: Białowie�a, Narew i Mielnik. Obecny kształt przestrzeni miast i wsi ulega ró�-
norodnym przekształceniom. S� one niezb�dne, a ich kierunek i zakres winien przebiega�  
z jednoczesn� dbało�ci� o cechy autonomiczne obszarów, czyli warto�ci kulturowe oraz przy-
rodniczo-krajobrazowe. Problemy wymagaj�ce rozwi�zania, które stanowiły tre�� moich bada�, 
to głównie: 
- problematyka ładu i gospodarowania przestrzeni� miast i wsi z uwzgl�dnieniem walorów 

przyrodniczo-krajobrazowych, w tym kształtowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej, 
- rewitalizacja �ródmie�� i o�rodków centralnych miast i wsi,  
- renowacja urbanistyczna układów przestrzennych, przekształcenia obszarów w celu ich ak-

tywizacji. 
Ten etap prac badawczych był �ci�le powi�zany z pracami badawczo-rozwojowymi wykonanymi 
na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej na zamówienie urz�dów miast i gmin. Po-
wstało szereg opracowa� architektoniczno-urbanistycznych: konkursowych, koncepcyjnych, 
projektowych oraz planistycznych (wykaz w zał�czniku 3).  
Przedmiotem bada� były przekształcenia obszarów �ródmiejskich, rewitalizacja placów miej-
skich, renowacja urbanistyczna układów przestrzennych, w tym: rewitalizacja oraz modernizacja 
głównych zespołów i jednostek rekreacyjno-wypoczynkowych. W przestrzeniach rynków (w Raj-
grodzie, Sura�u, Narwi), które s� niezagospodarowane i bardziej przypominaj� zapomniane 
parki, przedstawiono mo�liwo�ci przekształce� wraz z ofert� funkcjonaln�, zawieraj�c� atrak-
cyjny program u�ytkowy. 
W 2012 roku dla Mielnika został opracowany projekt o�rodka edukacji historycznej „Park Trylo-
gia", du�e przedsi�wzi�cie turystyczno-historyczne, pierwsze takie we wschodniej Polsce. In-
westycja, finansowana głównie ze �rodków unijnych, miała podnie�� atrakcyjno�� regionu. Zna-
lazła si� w�ród priorytetów w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2013-2020 oraz 
Programu Rozwój Polski Wschodniej. W opracowaniu podj�łam dyskusj� na temat idei tworze-
nia parków rozrywki oraz ich charakteru i realizowanego programu. Wskazałam mo�liwo��
atrakcyjnego i nowoczesnego uczestnictwa w takich zespołach oraz przedstawiłam zasady po-
st�powania podczas kreacji przestrzeni terenów zieleni o takiej funkcji. Szczegółowo przedsta-
wiłam rol� i znaczenie wła�ciwego wykorzystania walorów krajobrazowych i przyrodniczych 
miejsca. Jest to wła�ciwy sposób post�powania w gospodarowaniu przestrzeni�, prowadz�cy 
do o�ywienia i rozwoju obszarów a w rezultacie do podniesienia poziomu i jako�ci �ycia miesz-
ka�ców. 
Podstaw� dalszych bada� były opracowania i dokumenty planistyczne wykonane dla Hajnówki, 
Rajgrodu, Sura�a i Białowie�y. Były to: studia uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
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przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach 
zabudowy. Przedmiotem bada� była analiza obowi�zuj�cych podstaw prawnych dotycz�cych 
planowania przestrzennego i urbanistycznego w Polsce oraz krytyczna ocena zapisów w opra-
cowanych dokumentach. Celem była próba opracowania wska�ników urbanistycznych, 
uwzgl�dniaj�cych wymagania ładu przestrzennego w dziedzinie urbanistyki i architektury oraz 
zrównowa�onego rozwoju obszarów. 
Osi�gni�cia: 

1) Opracowanie wykonane dla Białegostoku zawierało szczegółow� charakterystyk� i walory-
zacj� krajobrazu miasta: rynku, głównych ulic, zabudowy przestrzeni publicznych, poprzemy-
słowych, mieszkaniowych i rekreacyjnych; precyzyjnie wykonane w skali 1:200 rysunki głów-
nych pierzei ulicy Lipowej oraz Rynku Ko�ciuszki zostały wykorzystane podczas powstawa-
nia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego centrum miasta oraz decyzji 
administracyjnych dotycz�cych zabudowy i jej kolorystyki; praca zawierała wnioski, uwagi 
oraz wskazówki do wykorzystanych podczas opracowywania dokumentów planistycznych, 
urbanistycznych lub projektów architektury; 

2) Wykonanie analiz stanu istniej�cego oraz wskazanie mo�liwo�ci odnowy przestrzeni rynków 
w Sura�u, Rajgrodzie i Mielniku w oparciu o wykonane dla miasta opracowania projektowe. 
Działania remontowe, modernizacyjne oraz rewitalizacyjne wskazały drogi o�ywienia spo-
łeczno-gospodarczego tych przestrzeni;  

3) Wykazanie, �e rekreacja i turystyka stanowi� szans� rozwoju małych miast poło�onych nad 
jeziorami i rzekami Polski północno-wschodniej; na przykładzie miast Rajgród i Sura� oraz 
wsi Mielnik scharakteryzowano uwarunkowania i kierunki ich przyszłego rozwoju; 

4) Opracowanie dla gminy Mielnik, na bazie zaprojektowanego parku rozrywki, szczegółowo 
przedstawiaj�ce rol� i znaczenie wykorzystania walorów krajobrazowych i przyrodniczych 
miejsca; Wykazano, �e jest to sposób post�powania w gospodarowaniu przestrzeni�, pro-
wadz�cy do o�ywienia i rozwoju obszarów a w rezultacie do podniesienia poziomu i jako�ci 
�ycia mieszka�ców. 

5) Opieraj�c si� na wykonanych opracowaniach planistycznych opracowano wska�niki urbani-
styczne, uwzgl�dniaj�ce wymagania ładu przestrzennego w dziedzinie urbanistyki i architek-
tury oraz zrównowa�onego rozwoju obszarów. 
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6.  Dorobek twórczy zawodowy 

6.1  Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych  

     Jako studentka-sta�ystka zetkn�łam si� zarówno z warsztatem naukowym, jak i miałam 
mo�liwo�� współpracy przy realizacji prac projektowych, prowadzonych w Instytucie Architektu-
ry Politechniki Białostockiej. Byłam członkiem zespołu projektuj�cego ratusz w Lipsku. Brałam 
udział w opracowaniach urbanistycznych i planistycznych dotycz�cych Białegostoku i Suwalsz-
czyzny. Pierwsz� realizacj� był budynek mieszkalny w Augustowie (1979), projekt którego wy-
konałam pod kierunkiem dziekana dr in�. arch. Jerzego M. Ullmana. 
We wrze�niu 1980 roku, jeszcze przed obron� pracy dyplomowej, podj�łam prac� w Biurze 
Projektów Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych „Polsport” w Białymstoku. Pracowałam tam 
przez okres dziesi�ciu lat, na stanowisku asystenta i starszego asystenta. W 1986 roku uzyska-
łam uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalno�ci architekto-
nicznej, a od 1987 roku zostałam specjalist� w zakresie architektury, powołanym przez Naczel-
n� Organizacj� Techniczn� w Białymstoku. Pracuj�c w wielobran�owych zespołach projekto-
wych, zdobywałam do�wiadczenie zawodowe i umiej�tno�ci warsztatowe, a tak�e rozwijałam 
swoje zdolno�ci twórcze.  
Zakres tematyczny projektów, w opracowaniu których brałam udział, był bardzo ró�norodny  
i obejmował głównie obiekty zwi�zane z wypoczynkiem i rekreacj� dla całego regionu północno-
wschodniej Polski. Były to projekty pól namiotowych i campingowych wraz z obiektami kubatu-
rowymi, o�rodków rekreacyjno-wypoczynkowych, pensjonatów, hal sportowych, siłowni, pawilo-
nów sportowych, stadionów czy kin. Odr�bn� grup� stanowiły obiekty handlowo-usługowo-
gastronomiczne, b�d�ce zapleczem dla wypoczywaj�cych. Inwestorami powy�szych inwestycji 
były urz�dy miast i gmin, zakłady pracy (Przedsi�biorstwo PKS w Białymstoku, Białostockie Za-
kłady Przemysłu Bawełnianego „Fasty”), o�rodki sportu i rekreacji (MOSiR-y), wojewódzkie 
zrzeszenia ludowych zespołów sportowych (LZS-y) oraz zespoły szkół. Poni�ej przytaczam wy-
kaz wa�niejszych projektów, w opracowaniu których brałam udział. 
Wa�niejsze projekty architektoniczno-urbanistyczne i realizacje, w opracowaniu których brałam 

udział, pracuj�c w Biurze Projektów Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych „Polsport” w Białym-

stoku:

� Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych wokół Jeziora Krzywe, woj. suwalskie; 
� projekty obiektów wypoczynkowych i rekreacyjnych w: Białej Podlaskiej, Starych Juchach, Olecku, 

Doktorcach, Augustowie, Supra�lu; 
� projekty hali sportowych w: Kolnie, Grajewie; 
� projekty stadionów: w Augustowie, Drohiczynie, Korycinie; 
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� projekty obiektów handlowo-usługowych w: Kalinowie, Wieliczkach, Nowinnikach, Netcie Folwark, 
Raczkach, Drohiczynie; 

� projekt kina „)ubr” w Białowie�y (rozbudowa i modernizacja) i kina „Dolina” w Sidrze. 

Ryc. 11. Projekt zespołu mieszkanio-
wego w zabudowie szeregowej przy 
ul. Sportowej i 11 Listopada w Wasil-
kowie (1994) 

Ryc. 12. Projekty ko�ciołów: Mission Catholique de Nguelemendouka oraz pod 
wezwaniem Chrystusa Króla w Doume w Kamerunie 

Ryc. 13. Projekt zespołu usługowo-mieszkaniowego w zabudowie szeregowej, przy Placu Ko�ciuszki w Drohiczynie 

Ryc. 14. Wybrane projekty budynków mieszkaniowych jednorodzinnych 

Podejmuj�c prac� na uczelni, nie zaprzestałam projektowania. Rozpocz�łam działalno�� pro-
jektow� we własnej pracowni, w której powstawały projekty o ró�norodnej tematyce. Projekto-
wałam obiekty wypoczynkowe, handlowe, usługowe, gastronomiczne, sakralne, a tak�e miesz-
kaniowe w zabudowie jednorodzinnej, zbli�niaczonej czy szeregowej. Jednocze�nie uczestni-
czyłam w opracowaniu projektów wykonywanych w Zakładzie Urbanistyki i Planowania Prze-
strzennego. 
Wa�niejsze projekty architektoniczno-urbanistyczne i realizacje, w opracowaniu których brałam 

udział, pracuj�c w Zakładzie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Poli-

techniki Białostockiej:

� Projekt zagospodarowania fragmentu �ródmie�cia wokół ratusza w Bielsku Podlaskim; 
� Projekt zespołu usługowo-mieszkaniowego w zabudowie szeregowej, przy Placu Ko�ciuszki w Drohi-

czynie; 
� Projekt zespołu mieszkaniowego w zabudowie szeregowej, przy ul. Sportowej i 11 Listopada w Wasil-

kowie (1994); 
� Waloryzacja przyrodnicza doliny rzeki Białej w Białymstoku (opracowanie zespołowe pod kierunkiem 

Włodzimierza Kwiatkowskiego), (1997); 
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oraz we własnej pracowni: 

� 18 projektów budynków mieszkaniowych jednorodzinnych; 
� Projekt realizacyjny ko�cioła Mission Catholique de Nguelemendouka w Kamerunie w Afryce; 
� Projekt koncepcyjny ko�cioła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Doume w Kamerunie w Afryce; 
� wn�trza: Klubu Olimpijczyka MOSiR w Białymstoku, dworca autobusowego w Wysokiem Mazowiec-

kiem. 

6.2 Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych 

Wa�niejsze projekty architektoniczno-urbanistyczne i realizacje, w opracowaniu których brałam 
udział pracuj�c we własnej pracowni to: 
� ok. 50 projektów budynków mieszkaniowych jednorodzinnych; 
� „	cie�ka w koronach drzew” w Gruszkach, gm. Narewka, nadle�nictwo Browsk (2003); 
� Projekty obiektów handlowo-usługowych w Białowie�y, 	ródlesiu i Drohiczynie;  
� Projekt ogrodu rekreacyjnego na 2 ha w Ogrodnikach, gmina Narew (2005); 
� Projekt karczmy w Krasnem-Ciasnem, gmina Supra�l; 

W latach 2000-2001 uczestniczyłam w pracach projektowych w utworzonej na Wydziale Archi-
tektury Politechniki Białostockiej pracowni projektowej. Byłam autork� i współautork� nast�pu-
j�cych opracowa�: 
� Projekt  zagospodarowania terenu wokół zespołu auli dydaktycznych Politechniki Białostockiej (2000); 
� Projekt hali sportowo-widowiskowej w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej – współ-

autorstwo (2001); 
� Projekt z zakresu obrony cywilnej do projektu budynku dydaktycznego Politechniki Białostockiej (2001);  

Ryc. 15.  Projekt Parku Historycznego „Trylogia” oraz Stanicy- fortalicji Chreptiów w Mielniku 



Halina Łapi�ska                                                                                                                                   Zał. 2  Autoreferat 

 41 

Po zako�czeniu działalno�ci wydziałowej pracowni projektowej opracowania projektowe wyko-
nywałam na indywidualne zlecenia: 
� Rewitalizacja Rynku Ruskiego w Sura�u na zamówienie Burmistrza Sura�a (2009); 
� Koncepcja programowo-przestrzenna Parku Historycznego „Trylogia” – o�rodka edukacji historycznej 

w  Mielniku na zmówienie Wójta Gminy Mielnik (2012); 
� Wizja przestrzenna obiektów Parku Historycznego „Trylogia” w Mielniku na zmówienie Wójta Gminy 

Mielnik (2012). 

Działalno�� projektowa kontynuowana we własnej pracowni coraz bardziej kierowała si� w stro-
n� urbanistyki i planowania przestrzennego. Opracowania powstawały w ramach zespołów  
i konsorcjów projektowych. Brałam udział w opracowaniach urbanistycznych i planistycznych, 
jak ni�ej: 
� Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rajgród, za-

twierdzone uchwał� nr XXV/184/01 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 pa�dziernika 2001 roku; 
� Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka, uchwalone 

uchwał� Nr XXX/182/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2005 roku; 
� Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Obszar 1. „HAJNÓWKA – PÓŁNOC”, uchwalony 

Uchwał� Nr XXXVIII/227/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 pa�dziernika 2006 r., i ogłoszony  
w  Dzienniku Urz�dowym Województwa Podlaskiego Nr 286, z dnia 5 grudnia 2006r., poz.2821;  

� Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Obszar 2. „HAJNÓWKA – POŁUDNIE”, uchwalony 
Uchwał� Nr XXXVIII/228/06  Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 pa�dziernika  2006 r., i ogłoszony  
w Dzienniku Urz�dowym Województwa Podlaskiego Nr 287, z dnia 6 grudnia 2006r., poz. 2822; 

� Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Obszar 3. „HAJNÓWKA – WSCHÓD”, uchwalony 
Uchwał� Nr XXXVIII/229/06  Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 pa�dziernika 2006 r. i ogłoszony  
w Dzienniku Urz�dowym Województwa Podlaskiego Nr 288, z dnia 8 grudnia 2006r., poz. 2823; 

� Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowie�a, uchwalone 
dnia 30 grudnia 2008 r. Uchwał� nr XXIII/121/08  Rady Gminy Białowie�a; 

� Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy na budow� 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych  
w Sura�u (2010); 

� Zmiana studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka 
(uchwała Nr VII/44/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 maja 2011 r.); 

� Uchwała nr VIII/49/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego cz��ci miasta Hajnówka obejmuj�cego obszar poło�ony w Haj-
nówce przy ul. )abia Górka, na działkach o nr geodezyjnych: 1012/25, 1012/17, 1012/27, 1012/26, 
1012/9. opublikowana w Dzienniku Urz�dowym Województwa Podlaskiego nr 196 z dnia 26 lipca 
2011 r. poz. 2376; 

� Uchwała nr VIII/50/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego cz��ci miasta Hajnówka obejmuj�cego obszar poło�ony w Haj-
nówce przy ul. Słowackiego, na działkach o nr geodezyjnych: 2680/24, 2680/25, opublikowana  
w Dzienniku Urz�dowym Województwa Podlaskiego nr 196 z dnia 26 lipca 2011 r. poz. 2377; 

� Uchwała nr VIII/51/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego cz��ci miasta Hajnówka obejmuj�cego obszar poło�ony w Haj-
nówce przy ul. Warszawskiej, na działkach o nr geodezyjnych: 2676/13, 2678, 2676/4, 2676/10, opu-
blikowana w Dzienniku Urz�dowym Województwa Podlaskiego nr 196 z dnia 26 lipca 2011 r. poz. 
2378; 

� Projekt zagospodarowania przestrzennego Rynku Ruskiego i Rynku Ko�cielnego w Sura�u; 
� Projekt zagospodarowania terenu wokół budynków Wydziału Architektury (2005, 2011); 
� Zmiana studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka, 

uchwalona uchwał� nr XXXV/258/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 9 kwietnia 2014 r.  
� Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cz��ci Obszaru 1 „Hajnówka Północ”, obejmuj�cy 

obszary, zgodnie z zał�cznikami: Pn1, Pn2, Pn3, Pn4, Pn5, Pn6, Pn7, Pn8, Pn9, uchwalony uchwał�
Nr XXXVII/287/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 czerwca 2014 r. i opublikowany w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Podlaskiego z dnia 21 lipca 2014 r., poz. 2696. 

� Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cz��ci Obszaru 2 „Hajnówka Południe”, obejmuj�-
cy obszary, zgodnie z zał�cznikami; Pd1, Pd2, Pd3, uchwalony uchwał� Nr XXXVIII/294/14 Rady Mia-
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sta Hajnówka z dnia 21 sierpnia 2014r. i opublikowany w Dzienniku Urz�dowym Województwa Podla-
skiego z dnia 15 wrze�nia 2014 r., poz. 3096. 

� Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka Obszar 3 „Hajnówka – Wschód”, 
uchwalony uchwał� Nr XXXVIII/295/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 sierpnia 2014r. i opublikowa-
ny w Dzienniku Urz�dowym Województwa Podlaskiego z dnia 16 wrze�nia 2014 r., poz. 3103. 

� Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cz��ci Obszaru 3 „Hajnówka Wschód”, obejmuj�-
cy obszary: Wsch1, Wsch2, Wsch3, Wsch4, Wsch5, Wsch6, Wsch7, Wsch8, uchwalony uchwał� Nr 
XLI/312/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 5 listopada 2014 r. i opublikowany w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Podlaskiego z dnia 28 listopada 2014 r., poz. 3926. 

� Zmiana „Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka”, 
(uchwała Nr XVII/125/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 18 lipca 2016 r.). 

Ryc. 16.  Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rajgród  
– schematy (2001) 

Ryc. 17. Studium uwarun-
kowa� i kierunków zago-
spodarowania przestrzen-
nego gminy Białowie�a – 
kierunki rozwoju (2008) oraz
miasta Hajnówka – kierunki  
rozwoju (2016) 
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Ryc. 18. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka (2006).

Wa�nym elementem pracy twórczej był udział w mi�dzynarodowych i krajowych konkursach ar-
chitektoniczno-urbanistycznych. Prace wykonane pod moim kierunkiem, które uzyskały nagrody 
lub wyró�nienia, to:  
� nagroda Dyrektora Departamentu Urbanistyki Urz�du Miejskiego w Białymstoku w konkursie prac stu-

denckich na Zagospodarowanie osiedla Bagnówka, Agnieszka Arciszewska, Ewelina Białous, Ewelina 
Borkowska, Aneta Bura, Bartosz Sowulewski (2011); 

� główna nagroda w Konkursie urbanistyczno-architektonicznym na zagospodarowanie Parku przy Pla-

cu Ko�ciuszki w Mielniku, Kaja Woyciechowska, Jakub Wasilewski, Bartosz Malinowski oraz 3 wyró�-
nienia (2012); 

� Konkurs: Cembrit - BOLD 2015 modernizacja osiedla, praca Artura Fiedoruka, Joanny Luty�skiej i Łu-
kasza Borysiuka została przez jury konkursu zakwalifikowana do wystawy (wybrano 6 prac), (2015); 

� Wyró�nienie w mi�dzynarodowym konkursie: Zagospodarowanie terenu wokół stacji Shoreditch  

w Londynie, Marta Daniszewska, Magdy Bykowska (2015); 
� Wyró�nienie Prezydenta Miasta Piekary 	l�skie w Konkursie na opracowanie koncepcji miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcj� urbanistyczno-architektoniczn� zagospo-

darowania terenu poło�onego w Piekarach )l�skich Kozłowej Górze w rejonie ulic zamkowej i Tarno-

górskiej dla zespołu: Halina Łapi�ska, Krystian Dziki, Klaudia Kole�nik, Rafał Ma�czuk, Agnieszka 
Osi�ska, Anna Ozorowska, Mariola Popławska (2016). 

Odr�bn� grup� stanowi� nagrodzone prace dyplomowe, wykonane na Wydziale Architektury 
Politechniki Białostockiej pod moim promotorstwem: 
� Nagroda Przewodnicz�cego Sejmiku Województwa Podlaskiego w konkursie prac dyplomowych, To-

masz Rubin za prac�: Centrum administracyjno-kulturalne miasta Supra�l (2000); 
� II nagroda w Konkursie na projekt obiektu z zastosowaniem okien do poddaszy (Velux-Polska) za pra-

c� dyplomow� Tomasza Lewandowskiego: O�rodek rekreacyjno-wypoczynkowy w Glinojecku – adap-
tacja zało�enia pałacowo-ogrodowego (2000); 

� I nagroda Marszałka Województwa Podlaskiego w konkursie prac dyplomowych, Beata Kucewicz za 
prac�: „Sudowia” - siedziba dawnego ludu Ja*wingów - zespół rekreacyjno-wypoczynkowy nad Jezio-

rem Rajgrodzkim (2001); 
� I nagroda Rady Stowarzysze� Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku w „Konkursie na najlepsz�

prac� magistersk� z zakresu ekologii i ochrony �rodowiska”, Monika Sierakowska za prac�:  
W poszukiwaniu doskonało�ci - o�rodek odnowy biologiczno-duchowej (2007); 

� Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji” - Edycja 2008, „Innowacyjny projekt”, Paweł Walendziak za prac�: 
Ecopark - Zakład Zagospodarowania Odpadów w Zambrowie, Warszawa (2008); 

� wyró�nienie Marszałka Województwa Podlaskiego w konkursie prac dyplomowych, Anna Jabło�ska 
za prac�: Muzeum słomy w Nowogrodzie (2009). 
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7.  Dorobek dydaktyczny 

7.1 Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych  

     Od roku 1991, od rozpocz�cia mojej pracy w Zakładzie Urbanistyki i Planowania Prze-
strzennego na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, prowadziłam zaj�cia projektowe  
z przedmiotów: Projektowanie urbanistyczne (sem. VI i VII), Planowanie przestrzenne (sem. VII i VIII), 
Projektowanie zieleni (sem. VI, VII, VIII i IX), Komunikacja (sem. IV) oraz Podstawy projektowania i ergo-

nomii (sem. I i II). Asystowałam te� przy wykładach z przedmiotów: Projektowanie urbanistyczne (prowa-
dz�cy wykłady: dr Barbara Kowalewska, prof. Hanka Zaniewska), Planowanie przestrzenne (prowadz�cy 
wykłady: prof. Helena Sawczuk), Komunikacja (prowadz�cy wykłady: prof. Maciej Nowakowski i dr Cze-
sław Podkowicz). 

Od roku akademickiego 1993/94 powierzono mi jednocze�nie prowadzenie zaj�� z przedmio-
tów w Zakładzie Realizacji Architektury. Były to: Budownictwo ogólne (sem. I, II, III, IV) oraz Budow-

nictwo ogólne i materiały budowlane (sem. I). Wykłady prowadzili: dr Jerzy Tokajuk i dr Franciszek Chodo-
rowski). 

  
7.2 Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych 

     Od chwili uzyskania stopnia doktora nauk technicznych i awansowania na stanowisko ad-
iunkta kontynuowałam prowadzenie zaj��, najpierw w Zakładzie Realizacji Architektury, pó�niej 
w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, na Wydziale Architektury Politechniki Bia-
łostockiej. 
Na studiach jednolitych, na kierunku Architektura i Urbanistyka prowadziłam wykłady z przed-
miotów: Budownictwo ogólne na sem. III i IV (od 1998/1999 do 2003/2004), Infrastruktura techniczna 

miasta na sem. VII (od 2004/2005 do 2007/2008 oraz od 2011/2012 do 2015/2016), Komunikacja na sem. 
V  (od 2010/2011 do 2011/2012 i 2013/2014),Teoria urbanistyki na sem. VII (2006/2007, 2007/2008, 
2010/2011, 2011/2012), Planowanie regionalne na sem. VIII (2010/2011, 2011/2012), Architektura krajo-

brazu i terenów zieleni na sem. V (2010/2011, 2011/2012).

Na studiach jednolitych, na kierunku Architektura i Urbanistyka prowadziłam �wiczenia projek-
towe z przedmiotów: Rysunek techniczny na sem. I (1998/1999), Budownictwo ogólne i materiały bu-

dowlane na sem. II (2000/2001), Budownictwo ogólne na sem. III i IV (od 1998/1999 do 2002/2003), Detal 

konstrukcyjny na sem. VII (2002/2003), Elementy urbanistyczne na sem. IV (2003/2004, 2009/2010), Pro-

jektowanie urbanistyczne na sem. IV i VIII (2002/2003) i na sem. VII, VIII i IX (2003/2004), Projektowanie 

architektoniczno-urbanistyczne na sem. V (2004/2005), Projektowanie urbanistyczne 1 Studia i plany za-

gospodarowania przestrzennego na sem. VII (2005/2006, 2007/2008), Planowanie regionalne na sem. 
VIII (2007/2008, 2008/2009), Planowanie przestrzenne na sem. IX (2005/2006), Projekt przeddyplomowy

s. IX i Blok dyplomuj�cy na sem. IX (od 1998/99 do 1999/2000) oraz Seminarium dyplomowe na sem. X 
(od 1998/99 do 2004/2005).

Na studiach I stopnia in�ynierskich na kierunku Architektura prowadziłam wykłady z przedmio-
tów: Architektura krajobrazu i terenów zieleni na sem. V (2010/2011, 2011/2012), Infrastruktura technicz-

na miasta na sem. VI (od 2011/2012 do 2015/2016),Teoria urbanistyki 3 na sem. VII (od 2009/2010 do 
2011/2012).

Na studiach II stopnia magisterskich na kierunku Architektura prowadziłam wykłady z przedmio-
tów: Teoria urbanistyki i planowania przestrzennego 1 na sem. I (od 2012/2013 do 2015/2016), Planowa-

nie regionalne na sem. II (od 2010/2011 do 2015/2016).

Na studiach I stopnia in�ynierskich na kierunku Architektura prowadziłam �wiczenia projektowe 
z przedmiotów: Architektura krajobrazu i terenów zieleni na sem. V (od 2014/2015), Projektowanie urba-

nistyczne 1 Zespoły �ródmiejskie na sem. VI (2015/2016), Projektowanie urbanistyczne 3 Plan zagospo-

darowania przestrzennego na sem. VII (od 2009/2010 do 2011/2012), Projektowanie urbanistyczne 1 Stu-
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dia i plany zagospodarowania przestrzennego na sem. VII (od 2009/2010), Pracownia dyplomowa na 
sem. VII (od 2014/2015).

Na studiach II stopnia magisterskich na kierunku Architektura prowadziłam �wiczenia projekto-
we z przedmiotów: Projektowanie urbanistyczne 1 Studia i plany zagospodarowania przestrzennego na 
sem. I (od 2011/2012), Planowanie regionalne na sem. II (od 2010/2011), Projekt dyplomowy magisterski

na sem. III (od 2012/2013), oraz Seminarium dyplomowe na sem. III (od 2011/2012).

     Na kierunku Architektura Wn�trz na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej prowa-
dziłam wykłady i �wiczenia projektowe z przedmiotów: Budownictwo i techniki realizacyjne na sem. 
III (od 1999/2000 do 2002/2003) i na sem. IV (2004/2005) oraz Projektowanie zieleni (2010/2011).

     W roku akademickim 2002/2003 doł�czyłam do zespołu prowadz�cego zaj�cia w Zamiej-
scowym Wydziale Budownictwa Politechniki Białostockiej w Augustowie. Opracowałam pro-
gramy zaj�� i prowadziłam tam wykłady i �wiczenia z przedmiotów: Architektura i urbanistyka na 
sem. II i Budownictwo ogólne na sem. III (2002/2003 i 2003/2004). 

      W roku akademickim 2007/2008 zostałam poproszona o prowadzenie zaj�� na kierunku 
Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Budownictwa i In�ynierii 	rodowiska Politechniki Biało-
stockiej. Prowadziłam tam wykłady z przedmiotów: Podstawy urbanistyki i planowania przestrzenne-

go na sem. V na studiach zaocznych (2005/2006) i dziennych (2007/2008 i 2008/2009), Planowanie prze-

strzenne na sem. V (2008/2009), Projektowanie planistyczne 1 (2009/2010), Planowanie miast i wsi (2009 

2010), Zasady projektowania krajobrazu na sem. I (2008/2009) oraz �wiczenia projektowe z przed-
miotów: Projektowanie urbanistyczne (2005/2006), Planowanie przestrzenne (2008/2009) oraz Projekto-

wanie planistyczne 1 (2009/2010).

     W latach 1999-2000, na Wydziale Architektury Wy�szej Szkoły Gospodarowania Nierucho-
mo�ciami w Warszawie, prowadziłam wykłady i �wiczenia projektowe z przedmiotów: Zasady 

projektowania, Podstawy projektowania urbanistycznego, Budownictwo ogólne oraz Materiały budowlane, 

     W latach 2013-2016, dla kierunku Gospodarka Przestrzenna w Wy�szej Szkole Finansów  
i Zarz�dzania w Białymstoku, opracowałam sylabusy i programy zaj�� oraz prowadziłam tam 
wykłady i �wiczenia z przedmiotów: Zasady projektowania, Budownictwo, Podstawy ruralistyki, Plano-

wanie rozwoju miast, Projektowanie urbanistyczne, Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych oraz Pla-

nowanie infrastruktury technicznej.

      Bardzo wa�nym elementem mojej pracy dydaktycznej s� prace dyplomowe. Byłam promo-
torem 51 prac magisterskich i 8 in�ynierskich, wykonałam 94 recenzje prac dyplomowych ma-
gisterskich i 19 in�ynierskich, na kierunku architektura i urbanistyka oraz jedn� na kierunku ar-
chitektura wn�trz. 
      Byłam opiekunk� trzech studentów – sta�ystów. 
      W latach 1999-2002, pełni�c funkcj� Prodziekana ds. Studenckich i Dydaktyki Wydziału Ar-
chitektury, opracowałam dokumentacj� wniosków o utworzenie kierunków studiów: 
� architektura wn�trz – studia licencjackie (VII semestrów) – Uchwała Rady Wydziału Archi-

tektury PB z dnia 27.09.2000 r.,  
� 1,5 roczne zaoczne magisterskie studia uzupełniaj�ce dla absolwentów licencjatu architek-

tury wn�trz, magisterskich studiów kierunków plastycznych i artystycznych (Uchwała Rady 
Wydziału Architektury PB z dnia 25.10.2000 r.), 

� architektura wn�trz – studia in�ynierskie (Uchwała Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 
25.10.2001 r. w oparciu o nowy plan studiów, zatwierdzony przez Rad� Wydziału Architek-
tury PB z dnia 26.09.2001 r. 

� uzupełniaj�ce studia in�ynierskie, kierunek architektura wn�trz dla absolwentów studiów li-
cencjackich (Uchwała Rady Wydziału Architektury PB z dnia 20.03.2002 r.). 

     W roku akademickim 2005/2006 opracowałam programy ramowe i szczegółowe w j�zyku 
polskim i angielskim dla studiów I stopnia in�ynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych, dla 
nowego kierunku studiów gospodarka przestrzenna na Wydziale Budownictwa i In�ynierii 	ro-
dowiska PB z przedmiotów: Planowanie przestrzenne dla sem. IV (wykład i �wiczenia projektowe), Pro-

jektowanie planistyczne I dla sem. V (wykład i �wiczenia projektowe), Projektowanie planistyczne II dla 
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sem. VI (wykład i �wiczenia projektowe, Planowanie miast i wsi dla sem. VI (wykład i �wiczenia projekto-
we). 

     W roku akademickim 2006/2007 opracowałam programy ramowe i szczegółowe do nowego 
planu studiów kierunku architektura i urbanistyka, studia I stopnia in�ynierskie (Uchwała Rady 
Wydziału Architektury PB z dnia 04.07.2007 r.) z przedmiotów: Budownictwo ogólne i materiało-

znawstwo 3, sem. III, (wykład, �wiczenia projektowe), Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo 4, sem. 
IV, (wykład, �wiczenia projektowe), Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo 5, sem. V, (wykład, �wicze-
nia projektowe), Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo 6, sem. V, (wykład, �wiczenia projektowe),  In-

frastruktura techniczna miasta, sem. VI, (wykład), Projektowanie urbanistyczne 3, Plan zagospodarowania 

przestrzennego, sem. VII, (�wiczenia  projektowe), Teoria urbanistyki 3, sem. VII (wykład). 

     W roku akademickim 2007/2008 opracowałam programy ramowe i szczegółowe przedmio-
tów do nowego planu studiów kierunku architektura i urbanistyka, studia II stopnia magisterskie 
(Uchwała Rady Wydziału Architektury PB z dnia 11 czerwca 2008 r.) z przedmiotu: Planowanie 

regionalne, sem. II, (wykład i �wiczenia projektowe). 

     W roku akademickim 2010/11 opracowałam sylabusy 14 przedmiotów, prowadzonych na 
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia: Komunikacja, Projektowanie urbanistyczne 3 - 

plan zagospodarowania przestrzennego, Teoria urbanistyki 3 , Seminarium dyplomowe, Praktyka inwenta-

ryzacyjna urbanistyczna oraz dla kierunku Architektura i Urbanistyka – studia stacjonarne II stopnia magi-
sterskie Planowanie regionalne, Studia i plany zagospodarowania przestrzennego: 1-a obszarów inten-

sywnego rozwoju, Studia i plany zagospodarowania przestrzennego: 1-b terenów w toku przekształce�
jako�ciowych, Architektura krajobrazu i terenów zieleni, s. I, II stopnia, Seminarium specjalistyczne.

     W roku akademickim 2011/12 opracowałam karty przedmiotów z 8 przedmiotów: Teoria urba-

nistyki i planowania przestrzennego 1, Studia i plany zagospodarowania przestrzennego: 1-a obszarów 

intensywnego rozwoju, Studia i plany zagospodarowania przestrzennego: 1-b terenów w toku przekształ-

ce� jako�ciowych, Planowanie regionalne, Komunikacja, Infrastruktura techniczna miasta, Architektura 

krajobrazu i terenów zieleni, Praktyka inwentaryzacyjna urbanistyczna.

     Na stronie internetowej wydziału udost�pniam studentom materiały do zaj�� z prowadzo-
nych przeze mnie przedmiotów.  
     Wa�nym elementem w procesie dydaktycznym s� praktyki wakacyjne. Zorganizowałam, by-
łam kierownikiem i opiekunem na programowych praktykach po IV semestrze na kierunku ar-
chitektura i urbanistyka: 
� kierownik i opiekun praktyki budowlanej w Hajnówce (2002), 
� opiekun praktyki inwentaryzacyjnej urbanistycznej w Narewce (2006, 2007), 
� kierownik i opiekun praktyki inwentaryzacyjnej urbanistycznej w Białymstoku (2008, 2010, 2012, 2013, 

2015), Sura�u (2008), Hajnówce (2010), Siemiatyczach i Mielniku (2011), Łom�y (2014) oraz Białowie-
�y (2016). 

     Ukoronowaniem pracy dydaktycznej s� nagrody w konkursach krajowych i zagranicznych, 
uzyskane przez prace dyplomowe oraz prace studenckie, wykonane pod moim kierunkiem: 
� II nagroda w „Konkursie na projekt obiektu z zastosowaniem okien do poddaszy Velux-Polska”: To-

masz Lewandowski za prac�: „O�rodek rekreacyjno-wypoczynkowy w Glinojecku – adaptacja zało�e-
nia pałacowo-ogrodowego” (2000), 

� nagroda Przewodnicz�cego Sejmiku Województwa Podlaskiego w konkursie prac dyplomowych: To-
masz Rubin za prac�: „Centrum administracyjno-kulturalne miasta Supra�l” (2000), 

� I nagroda Marszałka Województwa Podlaskiego w konkursie prac dyplomowych: Beata Kucewicz za 
prac�: „Sudowia” – siedziba dawnego ludu Ja�wingów - zespół rekreacyjno-wypoczynkowy nad Jezio-
rem Rajgrodzkim (2001), 

� I nagroda Rady Stowarzysze� Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku w „Konkursie na najlepsz�
prac� magistersk� z zakresu ekologii i ochrony �rodowiska”: Monika Sierakowska za prac�: „W poszu-
kiwaniu doskonało�ci – o�rodek odnowy biologiczno-duchowej” (2007), 

� tytuł: „Innowacyjny projekt” w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji”. Edycja 2008: Paweł Walendziak za 
prac�: „Ecopark – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Zambrowie” (2008), 
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� wyró�nienie Marszałka Województwa Podlaskiego w konkursie prac dyplomowych: Anna Jabło�ska za 
prac�: „Muzeum słomy w Nowogrodzie” (2009), 

� nagroda Dyrektora Departamentu Urbanistyki Urz�du Miejskiego w Białymstoku dla zespołu: Agniesz-
ka Arciszewska, Ewelina Białous, Ewelina Borkowska, Aneta Bura, Bartosz Sowulewski za „Projekt 
zagospodarowania osiedla Bagnówka w Białymstoku” (2011), 

� główna nagroda w „Konkursie urbanistyczno-architektonicznym na zagospodarowanie Parku przy Pla-
cu Ko�ciuszki w Mielniku” dla zespołu: Kaja Woyciechowska, Jakub Wasilewski, Bartosz Malinowski, 
oraz 3 wyró�nienia (2012), 

� dwie równorz�dne I nagrody w „Konkursie na koncepcj� programowo-przestrzenn� zespołu narciar-
skiego Biały Orlik” dla zespołów: Aneta D�bkowska i Krzysztof Baranowski oraz Iryna Illicz i Krzysztof 
Gryniewicki oraz dwa wyró�nienia dla zespołów: Kinga Gołaszewska i Magdalena Hnat oraz Angelika 
Jensław i Natalia Morytko (2015), 

� w konkursie „Cembrit - BOLD 2015 modernizacja osiedla”, praca Artura Fiedoruka, Joanny Luty�skiej  
i Łukasza Borysiuka została przez jury konkursu zakwalifikowana do wystawy (wybrano 6 prac) (2015), 

� wyró�nienie w Mi�dzynarodowym konkursie na zagospodarowanie terenu wokół stacji Shoreditch w 
Londynie, dla zespołu: Marta Daniszewska i Magda Bykowska (2015), 

� wyró�nienie Prezydenta Miasta Piekary 	l�skie w „Konkursie na opracowanie koncepcji miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcj� urbanistyczno-architektoniczn� zagospo-
darowania terenu poło�onego w Piekarach 	l�skich Kozłowej Górze w rejonie ulic zamkowej i Tarno-
górskiej dla zespołu: Krystian Dziki, Klaudia Kole�nik, Rafał Ma�czuk, Agnieszka Osi�ska, Anna Ozo-
rowska, Mariola Popławska (2016). 

Otrzymałam te� indywidualn� nagrod� dla promotora pracy dyplomowej, przyznan� przez Rad�
Stowarzysze� Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku w „Konkursie na najlepsz� prac�
magistersk� z zakresu ekologii i ochrony �rodowiska” (2007). 

8.  Współpraca mi�dzynarodowa, popularyzacja nauki i działalno�
 organizacyjna 

8.1 Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych  

      
     Do moich zada� organizacyjnych w Zakładzie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego WA 
PB nale�ało opracowanie oferty projektowej dla inwestorów, prezentuj�cej osi�gni�cia naszych 
pracowników oraz jej aktualizacja. Brałam te� udział w opracowaniu i koordynacji zleconych 
prac projektowych, wykonywanych w zakładzie. 
Pomagałam w przygotowaniu materiałów do wykładów oraz asystowałam podczas wykładów 
prowadzonych przez prof. Hank� Zaniewsk�, prof. Helen� Sawczak, prof. Macieja Nowakow-
skiego i dr Barbar� Kowalewsk�. 
Byłam te� odpowiedzialna za opracowanie i koordynacj� rozkładu zaj�� dydaktycznych na Wy-
dziale Architektury PB. 
W latach 1994-1997 byłam kierownikiem pracy badawczej nr W/WA/5/94 „Kryteria  kształtowa-
nia  obiektów wypoczynkowych  Pojezierza  Suwalsko-Augustowskiego”. 

8.2  Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych  

8.2.1  Współpraca mi�dzynarodowa i popularyzacja nauki 

      W latach 2001-2002 uczestniczyłam w pracach zespołu Mi�dzynarodowego Projektu 
Współpracy Transgranicznej „Puszcza bez granic” Du�skiej Agencji Ochrony 	rodowiska 
(DANCEE) oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDP). Projekt realizowano po obu stro-
nach granicy polsko-białoruskiej a jego celem było inicjowanie oraz wspieranie działa� na rzecz 
zrównowa�onego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej. Brałam udział w seminariach, spotka-
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niach grup roboczych oraz opracowaniach projektowych. Pod moim kierunkiem powstał projekt 
„	cie�ka w koronach drzew” w gminie Narewka. Był to całkowicie innowacyjny pomysł na re-
kreacj� poł�czon� z edukacj�, prowadzony w oparciu o zasoby puszcza�skie Nadle�nictwa 
Browsk. 
      W dniach 12-13 kwietnia 2002 roku odbyło si� „Mi�dzynarodowe forum na rzecz ochrony 
dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego regionu Puszczy Białowieskiej” w formie warsztatów ko-
munikacyjnych. W warsztatach wzi�ło udział ponad 40 przedstawicieli organizacji pozarz�do-
wych. Mój udział polegał na szkoleniu uczestników forum z zakresu tematyki dotycz�cej krajo-
brazu kulturowego regionu, jego walorów, warto�ci oraz potrzeby koniecznych działa� w celu 
jego zachowania. 
      W lipcu 2002 roku, wraz z zespołem polsko-białoruskich architektów, wzi�łam udział  
w warsztatach inwentaryzacyjnych dziedzictwa kulturowego regionu Puszczy Białowieskiej po 
obu stronach granicy. Był to pilota�owy program, zrealizowany w ramach Mi�dzynarodowego 
Projektu Współpracy Transgranicznej w Regionie Puszczy Białowieskiej „Puszcza bez granic” 
(2000-2003) na obszarze polskiej gminy Dubicze Cerkiewne oraz gmin białoruskich Dmitrowiczi 
i Wierchowiczi. 
Jako kontynuacj� powy�szych działa� nale�y wykaza� mój udział w pracach Zespołu Lokalnej 
Współpracy w ramach prac nad projektem planu zada� ochronnych obszaru Natura 2000 PLC, 
20004 Puszcza Białowieska. 
      W okresie od sierpnia 2003 do wrze�nia 2004 kierowałam zespołem opracowuj�cym temat: 
„Krajobraz kulturowy gminy Narew – próba skatalogowania cech urbanistycznych, architekto-
nicznych oraz elementów zdobnictwa” w ramach Mi�dzynarodowego Projektu UNDP Poland: 
Przyjazny 	rodowisku Rozwój Obszarów Wiejskich Regionu Puszczy Białowieskiej Polska-
Białoru� w ramach punktu 4.: Zasady i mechanizmy ochrony krajobrazu kulturowego – opraco-
wanie i wdro�enie (2003-2005). 
     13.03.2009 roku został zło�ony wniosek aplikacyjny do Polsko-Ameryka�skiej Fundacji Edu-
kacja dla Demokracji – RITA – Przemiany w regionie 2009, opracowany z moim merytorycznym 
udziałem, wspólnie przez ECOVAST Sekcj� Polsk� Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych 
Miast oraz Fundacj� Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA; temat wniosku: „Wielopłaszczy-
znowa rewitalizacja i aktywizacja społeczno�ci lokalnej Kuty nad Czeremoszem, Ukraina”. 
      W okresie czerwiec-grudzie� 2010 roku, w ramach Projektu współfinansowanego ze �rod-
ków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka 
jako�� systemu o�wiaty, Działanie 3.3: Poprawa jako�ci kształcenia. Przedsi�biorczo�� – Inicja-
tywa – Kreatywno��: Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywno�ci i przed-
si�biorczo�ci w�ród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN, przeprowadziłam w Krajowym 
Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie cykl wykładów dla nauczycieli szkół rolniczych. Opra-
cowałam te� scenariusz zaj�� dla uczniów i nauczycieli techników rolniczych, kart� dla bloku 
tematycznego „O ładzie przestrzennym i architekturze” oraz rozdział w podr�czniku „Ład prze-
strzenny układów wiejskich oraz architektura wsi”. 
      W 2011 roku, w ramach Projektu Szkoła Tradycji Architektonicznych Północnego Podlasia, 
prowadzonego przez Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia, wygłosiłam cykl wykładów dla sa-
morz�dów i mieszka�ców gmin powiatu hajnowskiego i bielskiego. Prezentowałam na nich 
opracowania dotycz�ce obszarów tych gmin, zawieraj�ce zasoby dziedzictwa kulturowego, oraz 
pokazuj�c drogi ochrony i rewitalizacji tych zasobów z wykorzystaniem katalogu wzorników zdo-
bie�, opracowanego dla konkretnych budynków. Staraniem stowarzyszenia powstało opraco-
wanie: „Architektoniczne dziedzictwo Podlasia. Poradnik architektoniczny” z rozdziałem mojego 
autorstwa: „Krajobraz wsi rejonu puszczy białowieskiej z obiektami architektury drewnianej – 
potrzeba ochrony”. 
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      Do wa�nego dorobku z zakresu współpracy mi�dzynarodowej zaliczam kierowanie dwoma 
mi�dzynarodowymi tematami badawczymi, prowadzonymi wspólnie z Katedr� Urbanistyki na 
Wydziale Architektury Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Mi�sku w la-
tach 2002-2005 i 2006-2008. Kierownikiem pierwszego tematu ze strony białoruskiej był prof. 
Gieorgij Patajew a drugiego dr Ludmiła Ry�. Pierwszy temat: „Badanie problemów ochrony  
i rewitalizacji dziedzictwa historyczno-kulturowego transgranicznych rejonów Białorusi i Polski w 
celu jego wykorzystania dla rozwoju turystyki” opracowywał zespół w składzie: dr J. )arnowiec-
ka, prof. I. Iodo, prof. E. Agranowicz-Ponomariowa i mgr V. Draszin a drugi: „Metodologiczne 
podstawy badania i oceny przyrodniczych i kulturowych walorów przygranicznych obszarów Bia-
łorusi i Polski” – zespół w składzie: prof. I. Iodo, dr A. Mazanik oraz dr L. Ry�. Prezentacja wy-
ników bada� odbywała si� na wspólnych konferencjach i seminariach naukowych w Mi�sku  
i Białymstoku a nast�pnie publikowano je w materiałach poseminaryjnych oraz czasopismach 
naukowych. Wymian� do�wiadcze� naukowo-badawczych uzupełniały wspólne przedsi�wzi�cia 
dydaktyczne i organizacyjne: porównywano plany i programy studiów i przedmiotów, prowadzo-
no wspólnie zaj�cia ze studentami. Uczestniczyłam w obronach prac dyplomowych oraz doktor-
skich wraz z ich opiniowaniem. Wykonałam 5 opinii rozpraw doktorskich, zlecone przez Wydział 
Architektury Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Mi�sku w latach 2004, 
2006, 2007, 2008 i 2012. 
     We wrze�niu 2015 roku opracowałam zał�cznik „Metodologia wyboru gmin oraz typologia 
gmin” do składanego przez NOT wniosku do projektu unijnego: Konkurs nr POWR.02.19.00-
IZ.00-00-001/15 „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego  
w zakresie działa� prowadzonych przez jednostki samorz�du terytorialnego w obszarze plano-
wania i zagospodarowania przestrzennego”, w ramach Działania 2.19 POWER: „Usprawnienie 
procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, Wiedza Edukacja Rozwój”. 

    Do dorobku z zakresu popularyzacji nauki nale�y zaliczy� wygłoszenie referatów lub refera-
tów zamawianych na seminariach, sympozjach i konferencjach. Tematyka moich wykładów do-
tyczyła problematyki zagospodarowania przestrzennego struktur przyrodniczo-krajobrazowych  
i kulturowych obszarów, ich ochrony, zachowania i wykorzystania dla ich rozwoju. 
      Na 52 Mi�dzynarodow� Naukowo-Techniczn� Konferencj� „Techniczeskije WUZY Respu-
blikie” w Mi�sku (Białoru�) przygotowałam referat: Przyrodniczo-krajobrazowe kryteria zago-

spodarowania przestrzennego rejonu pojezierzy (listopad 1997), na konferencj� „Ziele� w mie-
�cie” w Wy�szej Szkole Gospodarowania Nieruchomo�ciami w Białymstoku – referat: Ochrona 

strefy peryferyjnej miasta (maj 1999), na konferencj� naukow� „Miasto XXI wieku a �rodowisko 
naturalne” w WSGN w Warszawie – referat: Miejska gmina turystyczno-wypoczynkowa – prefe-

rencje i tendencje przyszłego rozwoju (maj 2000), na seminarium „Główne cechy krajobrazu 
kulturowego Doliny Górnej Narwi – potrzeba ochrony i zachowania” dla Północnopodlaskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków w Białowie�y – referat zamówiony: Główne cechy krajobrazu kul-

turowego Doliny Górnej Narwi – potrzeba ochrony i zachowania (listopad 2001), na seminarium 
w ramach projektu IUCN/CEC Komunikacja na rzecz ochrony przyrody, Faza III, Polska, Dolina 
Narwi (grudzie� 2001) oraz na sympozjum: „Mi�dzynarodowe Dni Mokradeł” w Tykocinie – refe-
rat: Główne cechy krajobrazu kulturowego Doliny Górnej Narwi – potrzeba ochrony i zachowa-

nia (luty 2002). 
Na Konferencj� Naukow�: Geograficzne problemy pogranicza Europy Zachodniej i Wschodniej, 
zorganizowan� przez Polskie Towarzystwo Geograficzne w Lublinie przygotowałam wyst�pienie 
na temat: Walory przyrodniczo-kulturowe gmin Puszczy Białowieskiej – tendencje przyszłego 

rozwoju obszarów (czerwiec 2004). 
Na Konferencji Naukowej: W cieniu wielkiego miasta, zorganizowanej przez Instytut Socjologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ECOVAST Sekcj� Polsk� Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi 
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i Małych Miast, Oddział Wrocławski PTS, we Wrocławiu wygłosiłam referat: Szanse wspólnego 

rozwoju miasta i gminy Rajgród jako przykład rewaloryzacji nadjeziornych rejonów wypoczyn-

kowych (pa�dziernik 2004).  
Uczestniczyłam w kolejnych Mi�dzynarodowych Naukowych Konferencjach z cyklu: Współcze-

sne problemy architektury i strategii edukacji architektonicznej, organizowanych na Wydziale 
Architektury Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Mi�sku z referatami: 
Problemy ochrony cennych zasobów dziedzictwa kulturowego obszarów transgranicznych

(2005), Wykorzystanie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego w rozwoju obszarów przygranicz-

nych  (2008), Specyfika przestrzeni regionalnej – jej ochrona, zachowanie i rozwój – problema-

tyka konferencji SP ECOVAST (2009) oraz Analiza systemu powi�za� sieci przyrodniczej i in-

frastruktury technicznej na polsko-białoruskich obszarach przygranicznych (2010). Ostatni refe-
rat zawierał rezultaty pracy przy „Mapie zamierze� inwestycyjnych na terenie polskiej cz��ci 
pogranicza polsko-białoruskiego”, wykonanej dla Ministerstwa Infrastruktury Departament Go-
spodarki Przestrzennej. 
Na seminarium „Konserwacja i restauracja zabytków architektury XIX wieku pogranicza polsko-
litewskiego”, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach, przygotowałam wy-
st�pienie: Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania zespołu rekreacyjno-

wypoczynkowego w Małej Hucie (2010).
     Referaty wygłaszane podczas cyklicznych Mi�dzynarodowych Konferencji Naukowych Eu-

ropa-Region-Turystyka: Specyfika przestrzeni regionalnej – jej ochrona, zachowanie i rozwój, 
obejmowały problematyk� dotycz�c� obszarów ró�nych regionów, ze szczególnym uwzgl�dnie-
niem problemów gmin, w których konferencje si� odbywały. Kolejne tematy moich wyst�pie� to: 
Potrzeba ochrony i zachowania tradycyjnych krajobrazów przyrodniczo-kulturowych regionu 

Podlasia (Białowie�a, 2004), Studium przestrzeni kulturowej gminy Narew – próba jej skatalo-

gowania i opisania (Wydminy, 2005), Charakterystyka przestrzeni przyrodniczo-kulturowej przy-

granicznych gmin północno-wschodniej Polski oraz analiza mo�liwo�ci ich przyszłego rozwoju

(Sura�, 2007), Problemy współistnienia cennej przestrzeni przyrodniczej i kulturowej gminy Bia-

łowie�a (Białowie�a, 2007), Parki rozrywki jako forma kształtowania terenów zieleni na przykła-

dzie projektu Parku Historycznego "Trylogia" w Mielniku (Mielnik, 2013), Specyfika przestrzeni 

regionalnej w �wietle wyników cyklu konferencji: Europa-Region-Turystyka "Specyfika prze-

strzeni regionalnej - jej ochrona, zachowanie i rozwój"  (Mielnik, 2013).

     Do wa�nego dorobku zaliczam tak�e recenzj� artykułu: Analiza wybranych dokumentów pla-

nistycznych pod wzgl$dem zagro�enia awariami przemysłowymi: studium przypadku dla Po-

znania , któr� wykonałam do kwartalnika CNBOP-PIB „Bezpiecze�stwo i Technika Po�arnicza” 
(2015). 

8.2.2 Działalno�
 organizacyjna na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej   

     Do moich najwa�niejszych osi�gni�� w dorobku organizacyjnym na rzecz Politechniki Biało-
stockiej nale��: 
� prace organizacyjne podczas prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Białostoc-

kiej Podyplomowych Studiach Gospodarki Przestrzennej (1998-2000), 
� pełnienie funkcji Prodziekana ds. Studenckich i Dydaktyki Wydziału Architektury (1999– 

2002), 
� pełnienie obowi�zków kierownika Zakładu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wy-

dziale Architektury Politechniki Białostockiej (2007- 2011), 
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� udział w pracach Komisji ds. odbioru dokumentacji projektowej budynku dydaktycznego Poli-
techniki Białostockiej oraz Komisji ds. opiniowania dokumentacji auli Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Białostockiej (2000-2002), 

� pełnienie funkcji przewodnicz�cego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2003, 2004, 2005) 
oraz członka  WKR (2016), 

� udział w pracach zespołu opracowuj�cego projekt zagospodarowania terenu Wydziału Archi-
tektury (2005), 

� udział w pracach Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Architektury PB (na kadencje 
2005-2008 i 2012-2016), pełnienie funkcji sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej Wy-
działu Architektury (na kadencj� 2008-2012), 

� udział w pracach zespołu sprawdzaj�cego prace egzaminacyjne na kierunek architektura  
i urbanistyka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012), 

� udział w pracach Komisji ds. Oceny Jako�ci Kształcenia Wydziału Architektury PB (2009), 
oraz w pracach Wydziałowej Komisji ds. Jako�ci Kształcenia (od 2016), 

� kierowanie projektami i tematami badawczymi, realizowanymi na uczelni: kierownik pracy 
badawczej nr W/WA/8/98 „Modernizacja i przekształcenia nadjeziornej przestrzeni rekre-
acyjnej Polski Północno-Wschodniej” (1998-2001), kierownik pracy badawczej nr 
W/WA/5/01 „Gmina turystyczno-wypoczynkowa – preferencje i tendencje przyszłego rozwo-
ju” (2001-2004), kierownik mi�dzynarodowego tematu badawczego: „Badanie problemów 
ochrony i rewitalizacji dziedzictwa historyczno-kulturowego transgranicznych rejonów Biało-
rusi i Polski w celu jego wykorzystania dla rozwoju turystyki” (2002-2005), kierownik mi�dzy-
narodowego tematu badawczego: „Metodologiczne podstawy badania i oceny przyrodni-
czych i kulturowych walorów przygranicznych obszarów Białorusi i Polski” (2006-2008), kie-
rownik pracy badawczej statutowej ZUiPP nr S/WA/2/07 „Odnowa urbanistyczno-
architektoniczna miast i wsi na Podlasiu”(2007-2011), 

� kierowanie pracami umownymi, realizowanymi na uczelni: kierownik pracy nr U/WA/1/2009 
„Rewitalizacja Rynku Ruskiego w Sura�u” na zamówienie Burmistrza Sura�a (2009), zast�p-
ca kierownika pracy nr U/WA/2/09 „Mapa zamierze� inwestycyjnych na terenie polskiej cz�-
�ci pogranicza polsko-białoruskiego” na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury Departament 
Gospodarki Przestrzennej (2009), kierownik pracy nr U/WA/1/2012 „Koncepcja programowo-
przestrzenna zagospodarowania o�rodka edukacji historycznej Dzikie Pola w Mielniku na 
zamówienie Wójta Gminy Mielnik (2012), kierownik pracy nr U/WA/2/2012 „Wizja prze-
strzenna obiektów wchodz�cych w skład Parku Historycznego Trylogia w  Mielniku (2012),  

� organizacja konkursów studenckich, wykładów otwartych, studenckich wyjazdów dydaktycz-
no-studialnych (Warszawa, Sura�, Mielnik) (1999-2012), 

� organizacja wystawy w ramach Dni Wydziału Architektury – prezentacja plansz z  projektem 
Koncepcji Parku Historycznego "Trylogia" w Mielniku (2012), 

� zorganizowanie na Wydziale Architektury wystawy prac bior�cych udział w Konkursie urba-
nistyczno – architektonicznym na zagospodarowanie Parku przy Placu Ko�ciuszki w Mielniku 
wraz z uroczystym wr�czeniem nagród przez Wójta Gminy Mielnik (2012), 

� zorganizowanie wystawy prac własnych i studenckich: Wokół  Wydziału Architektury PB – 

„miasteczko studentów architektury” na XIII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki (2015), 
� zorganizowanie i przeprowadzenie, wraz z Fundacj� „DreamSkiTeam”, konkursu na „Kon-

cepcj� programowo-przestrzenn� zespołu narciarskiego „Biały Orlik” oraz zorganizowanie 
wystawy prac, które wzi�ły udział w konkursie (2015), 

� zorganizowanie wystawy: Ogrody architektury i sztuki – zagospodarowanie terenu wokół 

Wydziału Architektury PB  na XIV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki (2016).
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8.2.3 Działalno�
 organizacyjna poza Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej  

     Moje działania organizacyjne odzwierciedla praca w organizacjach i towarzystwach nauko-
wych. Od 1980 roku jestem członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich, od 1990 roku na-
le�� do ECOVAST-u Sekcji Polskiej Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast (od 2004 
roku pełniłam funkcj� prezesa), od 2002 roku jestem członkiem Podlaskiej Okr�gowej Izby Ar-
chitektów (w latach 2003-2006 byłam członkiem Podlaskiego Okr�gowego S�du Dyscyplinar-
nego), od 2000 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego, od 2003 roku 
jestem członkiem-zało�ycielem Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia (byłam sekretarzem w la-
tach 2003- 2005), od 2003 roku jestem członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sura�a i okolic. 

     Wa�nym aspektem działalno�ci jest praca w komitetach organizacyjnych, programowych  
i naukowych konferencji naukowych. B�d�c przewodnicz�c� SP ECOVAST Europejskiego Ru-
chu Odnowy Wsi i Małych Miast, w 2004 roku zainicjowałam cykl mi�dzynarodowych konferen-
cji naukowych: Europa-Region-Turystyka, Specyfika przestrzeni regionalnej – jej ochrona, za-

chowanie i rozwój.  Byłam organizatork� oraz członkiem komitetu naukowego tych konferencji; 
przewodniczyłam te� obradom. Pierwsz� konferencj� zorganizowano wspólnie z Polskim Towa-
rzystwem Geograficznym Oddział Białostocki, kolejne z Wydziałem Architektury Politechniki 
Białostockiej. Patronowali konferencjom: Sekcja Historii Architektury, Urbanistyki i Konserwacji 
Zabytków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, wojewodowie, burmistrz i wójtowie gmin. 
Dotychczas odbyło si� pi�� takich konferencji w ró�nych miejscowo�ciach gminnych regionu 
północno-wschodniej Polski (2004, 2005, dwie w 2007, 2010). 
     Na VI Europejskim Kongresie Odnowy Wsi w Kamieniu 	l�skim, prowadziłam warsztaty  
w grupie tematycznej: „Idealny projekt odnowy wsi w praktyce” (2007). 
     27 marca 2012 roku, wspólnie z przedstawicielami gminy Mielnik wzi�łam udział w zorgani-
zowaniu na Wydziale Architektury PB konferencji prasowej z udziałem władz uczelni, woje-
wódzkich i gminnych oraz posła Roberta Tyszkiewicza w celu prezentacji koncepcji Parku Hi-
storycznego "Trylogia" w Mielniku – o�rodka edukacji historycznej. Opracowanie zostało wy-
stawione na wystawie w ramach Dni Wydziału Architektury w maju 2012 roku. Rysunki obiek-
tów „Parku Historycznego Trylogia” zaprezentowano na plakatach i folderach na XXI Dniach 
Gminy Mielnik, 30.06-01.07.2012 roku oraz w Biuletynie Gminy Mielnik nr 2(4), 2012 a tak�e na 
stronach internetowych, m. in.: w e-wydaniu miesi�cznika Ziele� Miejska 5/2012, s. 6-8; 
www.abrys.pl, www.portalsamorzadowy.pl, www.bialystokonline.pl, www.mielnik.com.pl, 
www.poranny.pl. 

9.  Otrzymane nagrody, wyró�nienia i odznaczenia pa�stwowe 

     Moja praca dyplomowa magisterska otrzymała I nagrod� SARP-u w konkursie prac dyplo-
mowych „O now� my�l architektoniczn�” (08.06.1981 r.). 
     Za swoj� działalno�� naukow�, dydaktyczn� i organizacyjn� na Wydziale Architektury Poli-
techniki Białostockiej otrzymałam szereg nagród. Do najcenniejszych zaliczam indywidualne 
nagrody JM Rektora Politechniki Białostockiej za osi�gni�cia w dziedzinie naukowej, otrzymane 
w roku 1998 i 2001 oraz zespołowe nagrody JM Rektora PB za osi�gni�cia naukowe, otrzyma-
ne w latach 1993, 1996, 2000 i 2008. Nie mniej cenne s� zespołowe nagrody JM Rektora PB III 
stopnia za wyró�niaj�c� działalno�� naukow� i organizacyjn�, otrzymane w 2012, 2014 i 2016 
roku a tak�e zespołowe nagrody JM Rektora PB III stopnia za wyró�niaj�c� działalno�� organi-
zacyjn�, otrzymane w 2008 i 2013 roku.  




