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kronika

Jubileusz 50-lecia
politechniki warszawskieJ filii w pŁocku

18 kwietnia 1967 roku Zarządzeniem Ministra 
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego została powołana 
Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku. Była to je-
dyna stacjonarna jednostka szkolnictwa wyższego 
na obszarze północno-zachodniego Mazowsza.  
W ciągu całego 50-lecia swojej działalności jednost-
ka ta przyczyniła się i nadal będzie przyczyniała się 
do rozwoju gospodarczego, społecznego, oświato-
wego i kulturalnego Miasta Płocka i regionu płockie-
go. W płockiej Filii wykształcono prawie 16 tys. ab-
solwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, 
w tym 10,5 tys. inżynierów i magistrów inżynierów 
oraz 5,5 tys. ekonomistów. Filia posiada dobrze roz-
winiętą infrastrukturę zlokalizowaną w pięciu kom-
pleksach na terenie miasta, z akademikiem, halą 
sportową, 12 pracowniami komputerowymi i ponad 
44 laboratoriami dydaktyczno-badawczymi.

Od początku swej działalności prowadzono ba-
dania naukowe. Obecnie pracuje 154 profesorów  
i doktorów. Są oni autorami licznych patentów i eks-
pertyz. uczelnia współpracuje z większością znaczą-
cych przedsiębiorstw i instytucji Płocka i regionu  
i jest ważnym ogniwem społeczno-gospodarczego 
jego rozwoju. Zawarto szereg porozumień o współ-
pracy z największymi przedsiębiorstwami subregio-
nu płockiego. Porozumienia te normują działalność 
badawczą, wdrożeniową i ekspercką uczelni na 
rzecz przedsiębiorstw, znacząco wpływają na proces 
kształcenia i doskonalenia wysoko wykwalifikowa-
nych kadr i dają możliwość wspierania realizacji 
podstawowych zadań Filii przez te przedsiębiorstwa. 
W placówce tej działa Studenckie Centrum Nauki  
z siedmioma kołami naukowym, akademickie  
Centrum Kultury z Chórem i Zespołami Masovia, 
Inżyniery, prowadzona jest poza dydaktyką inten-
sywna działalność naukowa, popularyzatorska i kul-
turalna. 

Jubileusz rozpoczęty został już w październiku 
2016 r. uroczystą 50-tą Inauguracją roku akademic-
kiego 2016/2017. Zapoczątkowała ona szereg wyda-
rzeń towarzyszących obchodom rocznicy. Patronat 
honorowy nad obchodami 50-lecia działalności  
Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku objęli:
• Wiceprezes rady Ministrów, Minister Nauki  
 i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin,
• JM rektor PW prof. Jan Szmidt,
• JE Biskup Płocki Piotr libera,

• Marszałek Województwa Mazowieckiego adam  
 Struzik,
• Prezydent Miasta Płocka andrzej Nowakowski,
• Prezes Polsk iego Koncernu Naf towego  
 OrlEN S.a. Wojciech Jasiński.

Główne uroczystości Jubileuszowe 50-lecia Filii 
Politechniki Warszawskiej w Płocku odbyły się w dniu 
22 kwietnia 2017 r. W obchodach uczestniczyły wła-
dze i kierownictwo PW, byli i obecni pracownicy Filii, 
absolwenci, studenci, przedstawiciele władz samo-
rządowych, instytucji i firm współpracujących  
z uczelnią.

uroczystości rozpoczęły się w Bazylice Katedral-
nej w Płocku od Mszy świętej pod przewodnictwem 
Jego Ekscelencji Biskupa Płockiego Piotra libery. 
homilię wygłosił ks. prof. Wojciech Góralski, były 
wykładowca Kolegium Nauk Ekonomicznych i Spo-
łecznych w Płocku. Z okazji Jubileuszu Filia przeka-
zała bazylice katedralnej zdigitalizowane projekty  
i rysunki architektoniczne, także w formie plansz wy-
stawienniczych, wykonane przez słynnego architek-
ta Stefana Szyllera, dotyczące przebudowy zabytku 
na początku XX wieku. W tym samym czasie Szyller 
był projektantem i architektem gmachu głównego 
Politechniki Warszawskiej w Warszawie.
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Następnie uczestnicy przenieśli się do Teatru 
Dramatycznego w Płocku na Galę Jubileuszową. 
Publiczność wysłuchała Koncertu Zespołu VOŁOSI 
wraz z Płocką Orkiestrą Symfoniczną im. Witolda 
lutosławskiego pod batutą Justyny Maj. artyści za-
prezentowali autorską muzykę instrumentalną wyra-
stającą z karpackich korzeni, ale noszącą w sobie 
znamiona jazzowej improwizacji, naładowaną roc-
kową energią, pełną niezwykle emocjonalnego 
przekazu.

Po części artystycznej nastąpiło wręczenie me- 
dali i odznaczeń oraz wystąpienia okolicznościowe. 
Gratulacje składali m.in. Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Prezes Zarządu PKN OrlEN S.a., 
JE Biskup Płocki, Wiceprezydent Miasta Płocka, Sta-
rosta Płocki, Posłowie Ziemi Płockiej, Prezes urzędu 
Patentowego rP, Prezes FSNT NOT. Szczególnie za-
służonych pracowników Jego Magnificencja rektor 
prof. Jan Szmidt uhonorował Odznakami „Zasłużo-
ny dla Politechniki Warszawskiej”. 

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyz- 
nał Filii odznakę honorową „Zasłużony dla Mazow-
sza”, która została przypięta do sztandaru uczelni.  
Z kolei Prorektora prof. Janusz Zieliński odzna- 
czono Medalem pamiątkowym „Pro Masovia”.  Mar- 
szałek uhonorował również pracowników Filii 

okolicznościowymi dyplomami uznania za wybitny 
wkład w rozwój naukowo-dydaktyczny i organizacyj-
ny Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. 

Ponadto Prezydent Miasta Płocka przyznał Pro-
rektorowi prof. Januszowi Zielińskiemu medal „lau-
de Probus” za wieloletnie kierowanie uczelnią,  
doskonalenie jej oraz za zaangażowanie w społecz-
no-gospodarcze życie miasta.

Medalem 50-lecia PW Filii w Płocku uhonorowa-
ne zostały osoby zasłużone dla rozwoju Filii. Medale 
otrzymali Patroni honorowi Jubileuszu, Prorektorzy 
PW, Dziekani Wydziałów PW, byli rektorzy i Prorek-
torzy PW, profesorowie i pracownicy Politechniki 
Warszawskiej o najdłuższym stażu pracy na rzecz 
Filii, przedstawiciele Europarlamentu, Parlamentu, 
Samorządów, urzędów centralnych, Sponsorów i na-
szych przyjaciół.

Na zakończenie Gali głos zabrał przedstawiciel 
absolwentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku 
Krzysztof Marcinkiewicz – absolwent z pierwsze- 
go rocznika kierunku Budownictwo z roku 1971,  
a obecnie Przewodniczący Oddziału Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa  
w Płocku.

Po uroczystości w Teatrze absolwenci odwiedzili 
mury uczelni. Na zwiedzających czekał rozbudowany 
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i zmodernizowany Gmach Główny, nowe laboratoria 
chemiczne i inżynierii środowiska, aula, audytorium,  
niedawno utworzone laboratorium Badawcze Inno-
wacyjnych Technologii i Materiałów czy powstały  
z inicjatywy studentów z okazji Jubileuszu skwerek na 
terenach zielonych Politechniki. 

Finałem uroczystych obchodów był Bal Jubile-
uszowy w Domu Technika. Ponad 360 absolwentów, 
pracowników, studentów i zaproszonych gości bawi-
ło się całą noc, wspominając czasy studenckie.

Z okazji Jubileuszu wydany został album okolicz-
nościowy, będący ilustrowaną reminiscencją tego  

co działo się w płockim kampusie Politechniki War-
szawskiej, czym żyła i żyje ta uczelnia i jakie odnoto-
wała sukcesy w 50-letniej historii. Opracowanie to  
w bardzo syntetycznej formie ujmuje zarys historii Filii, 
najważniejsze wydarzenia, charakterystykę działalno-
ści naukowo-badawczej, dydaktycznej i studenckiej. 
Zawarto w niej uogólnione opisy faktów historycz-
nych, osiągnięć i aktywności środowiska uczelniane-
go, przekształceń struktury organizacyjnej i rozwoju 
zasobów materialnych płockiej uczelni. Wersja elek-
troniczna albumu znajduje się na stronie internetowej 
www.jubileusz.pw.plock.pl
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