
 
 

Inicjatywa współfinansowana przez:  
Miasto Białystok, Miasto Bielsk Podlaski, Miasto Hajnówka, Miasto Siemiatycze 

 
BIELSK PODLASKI – HARMONOGRAM ZJAZDU 

 

TERMIN:  10-03-2018 
 

1. Przybycie na Politechnikę Białostocką. 

2. Podpisanie listy obecności przy Punkcie Informacyjnym.  
(Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej – przy szatni,  
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok) 

3. Przejście na zajęcia 1 i 2.  
(zgodnie z podziałem na grupy) 

4. Zakończenie zajęć – przejście do autokaru. 
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GRUPA I 
 
 

 

  

  

1. 

GODZINA:  13:00 
MIEJSCE:  Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej    

(ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok, sala 33B) 

 

Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z informacjami na temat 
systemu monetarnego Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo dowiedzą się czym jest 
pieniądz, jaka jest jego historia i rola w życiu każdego człowieka. Najmłodsi 
pozyskają wiedzę z zakresu identyfikowania cech zabezpieczających banknoty przed 
fałszerstwem. Kolejnym zakresem przekazywanych treści będzie bezpieczne 
postępowanie przy posługiwaniu się pieniądzem. 

2. 

GODZINA:  14:00 
MIEJSCE:  Radio Akadera    

(ul. Zwierzyniecka 4, Białystok 15-333) 

 

Uczestnicy zobaczą „od środka” jak wygląda radio. Dowiedzą się czy praca w radiu to 
naprawdę ciekawe zajęcie. Na czym polega praca dziennikarza radiowego i czy 
każdy może pracować w radiu? To tylko niektóre z pytań na które uczestnicy 
poszukają odpowiedzi w trakcie zajęć. 
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GRUPA II 
 
 

 

  

 

1. 

GODZINA:  13:00 
MIEJSCE:  Radio Akadera    

(ul. Zwierzyniecka 4, Białystok 15-333) 

 

Uczestnicy zobaczą „od środka” jak wygląda radio. Dowiedzą się czy praca w radiu to 
naprawdę ciekawe zajęcie. Na czym polega praca dziennikarza radiowego i czy 
każdy może pracować w radiu? To tylko niektóre z pytań na które uczestnicy 
poszukają odpowiedzi w trakcie zajęć. 

2. 

GODZINA:  14:00 
MIEJSCE:  Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej    

(ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok, sala 33B) 

 

Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z informacjami na temat 
systemu monetarnego Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo dowiedzą się czym jest 
pieniądz, jaka jest jego historia i rola w życiu każdego człowieka. Najmłodsi 
pozyskają wiedzę z zakresu identyfikowania cech zabezpieczających banknoty przed 
fałszerstwem. Kolejnym zakresem przekazywanych treści będzie bezpieczne 
postępowanie przy posługiwaniu się pieniądzem. 


