
Inż. Mirosław Bujanowski (1950-2017) 

Mirosław Bujanowski urodził się 30 lipca 1950 roku w 

Suwałkach. Jego życie związane z rozwijaniem pasji związanej 

z techniką i inżynierią rozpoczęło się w 1968 roku. Tuż po 

maturze wyjechał do Wrocławia, gdzie podjął naukę w 

przyzakładowej szkole Wrocławskich Zakładów 

Elektronicznych – ELWRO. Czując przywiązanie do naszego 

regionu i poszukując nowych wyzwań, przyjechał do 

Białegostoku i rozpoczął pracę w Zakładzie Elektronicznej 

Techniki Obliczeniowej. Nowoczesna technologia oraz 

metrologia przywiodły Mirosława Bujanowskiego w 1972 roku 

do Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku. Został on 

zatrudniony jako już trzeci pracownik techniczny Zespołu 

Podstaw Elektrotechniki i Miernictwa Wydziału Elektrycznego, 

którego kierownikiem był dr inż. Andrzej Jordan. Pracując, 

między innymi nad analizą metrologiczną, pomp zleconą przez Warszawską Fabrykę Pomp 

Przemysłowych, rozpoczął studia zaoczne i ukończył je uzyskując dyplom inżyniera – elektryka.  

 

Po lewej Mirosław Bujanowski w laboratorium w gmachu Wydziału Elektrycznego przy ulicy 

Grunwaldzkiej 11/15 



Pasja fotografowania i zachowywania tego, co może być zapomniane już w 1980 roku nakłoniła go 

do zorganizowania ciemni fotograficznej w malutkim pomieszczeniu przy klatce schodowej na II 

piętrze budynku przy ul. Grunwaldzkiej. W tym niezbyt oficjalnym przedsięwzięciu brał udział jego 

przyjaciel Andrzej Gryczko (pracownik Katedry Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii) oraz 

Grzegorz Klentak (Wydział Elektryczny). Burzliwe czasy przemian ustrojowych oraz opieka nad 

dorastającymi dziećmi przyhamowała nieco jego dokonania związane z pomiarami. Pracując dalej 

jako pracownik techniczny z dnia na dzień coraz częściej wspominał o stworzeniu dzieła opisującego 

życie naszej Uczelni. Zaczął zbierać stare fotografie, dokumenty oraz wspomnienia pracowników. 

Pierwsze pomysły związane z powstaniem ekspozycji, czy też formy muzeum, narodziły się w 1998 

roku, kiedy to dr hab. inż. Kazimierz Cywiński zwrócił się do Mirosława Bujanowskiego z pomysłem 

zorganizowania wystawy związanej ze zbliżającą się 50 rocznicą powstania Politechniki Białostockiej. 

Niestety brak aprobaty ówczesnych władz nie pozwolił na osiągnięcie założonego celu. Temat ten 

powrócił dokładnie 7 lutego 2007 roku jako inicjatywa powstania Muzeum Elektryczności 

Politechniki Białostockiej, zorganizowanego przez pracowników Katedry Elektrotechniki 

Teoretycznej i Metrologii na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Wystawiono wówczas 

na korytarz starą, jesionową, oszkloną szafę, w której umieszczono pierwsze zgromadzone zabytki 

techniki. Następnie w grudniu 2007 roku zwrócono się do JM Rektora Politechniki Białostockiej 

prof. dr hab. inż. Joanicjusza Nazarko o sfinansowanie zakupu gablot. Warto wspomnieć, że nazwa 

przedsięwzięcia ewoluowała i zmieniała się kilka razy, ostatecznie przyjmując formę Eksponatorium 

ALMARIA. Ostatecznie można przyjąć, że rozpoczęte przez Mirosława Bujanowskiego dzieło 

powstania muzeum zostało usankcjonowane w październiku 2012 roku przez JM Rektora 

Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Lecha Dzienisa. 

W wolnych chwilach Mirosław Bujanowski poświęcał czas na rozwijanie swoich pasji, tj. rzeźbieniu, 

rysowaniu, stolarstwu artystycznemu, introligatorstwu oraz fotografii. Był człowiekiem wrażliwym 

na problemy innych, słuchającym, ciepłym, szczerym i o szczególnych uzdolnieniach artystycznych. 

Wszystkie te cechy jego charakteru miały swoje odzwierciedlenie w życiu codziennym oraz w 

wykonanych przez niego pracach artystycznych. Piękno jego osoby przedstawia film zrealizowany w 

2016 roku przez zespół pracowników Politechniki Białostockiej z platformy PlatonTV pt. „Kolekcjoner 

skarbów” z serii reportaży „Ludzie z pasją”[1].  

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że 25 września 2017 r. zmarł nasz kolega, druh, 

przyjaciel Mirosław Bujanowski. Był on wieloletnim pracownikiem Katedry Elektrotechniki 

Teoretycznej i Metrologii Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Zapamiętamy go jako 

wspaniałego człowieka i kronikarza zasłużonego dla naszej Uczelni poprzez archiwizowanie starych 

dokumentów i fotografii, wspomnień i notatek. Zależało mu na tym, by pokazać dzieje Politechniki 

Białostockiej i ludzi, którzy ją tworzyli. Jego odejście to wielka strata dla całego środowiska Naszej 

Uczelni. 

 

[1] http://platontv.pl/exp?page=1&expression=kolekcjoner+&id=5957 
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