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Tradycja największej i najstarszej uczelni technicz-
nej w Polsce – sięga początków XIX wieku. Za datę 
powstania szkolnictwa technicznego w Warszawie 
przyjmuje się rok 1826, w którym została otwar-
ta Szkoła Przygotowawcza do studiów technicz-
nych. Politechnikę Warszawską – pierwszą pol-
ską uczelnię techniczną – powołano 15 listopada 
1915 r. Wówczas studia w języku polskim prowa-
dzono na Wydziałach: Architektury, Budowy Ma-
szyn i Elektrotechniki, Chemicznym oraz Inżynie-
rii Budowlanej i Rolnej.
Między 14 a 24 listopada 2015 r. uczelnia świętowa-
ła jubileusz 100-lecia odnowienia tradycji. Święto roz-
poczynał cykl wydarzeń organizowanych przez sa-
morząd studencki i koła naukowe. Wśród wydarzeń 
zaplanowanych na 14 listopada znalazły się m.in. X 
bieg o Puchar Rektora Politechniki Warszawskiej, pik-
nik kół naukowych, Gala Złotej Kredy, podczas której 
wyróżnieni zostaną najlepsi nauczyciele akademiccy. 
Wieczorem odbyły się wybory miss i mistera Politech-
niki Warszawskiej, podczas którego wystąpiła Orkie-
stra PW „The Engineers Band”. 16 i 17 listopada były 
poświęcone absolwentom Politechniki Warszawskiej. 
W programie zaplanowano seminaria historyczne oraz 
galę, na której absolwenci PW o wybitnych osiągnię-
ciach otrzymali statuetki Złotej Księgi. Uroczyste po-
siedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej odbyło się 
18 listopada w Dużej Auli Gmachu Głównego. Głów-
nym punktem uroczystości był wykład prof. Jerzego 
Buzka pt. „Czy inżynierowie uratują Europę?”. Wrę-

czone zostały medale i odznaczenia, w tym najwyż-
sze odznaczenie uczelni – Medal Politechniki Warszaw-
skiej, który odebrał prof. Zbigniew Florjańczyk. 19–20 
listopada odbyła się konferencja naukowa „Wpływ roz-
woju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństw 
i gospodarki”. Wśród uczestników konferencji zna-
leźli się m.in. prof. Andrzej Strójwąs – autorytet m.in. 
dziedzinie diagnostyki uszkodzeń w układach scalo-
nych; prof. Michał Kleiber – uczony w dziedzinie me-
chaniki, informatyki stosowanej oraz metod kompute-
rowych mechaniki oraz ks. prof. Michał Heller – filozof, 
teolog, fizyk i kosmolog. Zaproszono członków zarzą-
dów największych firm w Polsce, którzy wzięli udział 
w panelu dyskusyjnym na temat innowacji oraz roz-
woju. W ramach konferencji odbyła się również de-
bata cyklu Dziedziniec dialogu pt. „Czyńcie sobie zie-
mię poddaną”.
Obecnie uczelnia na 32 kierunkach kształci ponad 34 
tys. studentów. Na przestrzeni lat studia w Politechnice 
Warszawskiej ukończyło wiele znakomitych postaci.

100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej

W ramach obchodów Roku Jubileuszowego zrzesza-
nia się polskich inżynierów i techników, w Olsztyńskim 
Domu Technika odbyła się uroczystość 65-lecia dzia-
łalności Naczelnej Organizacji Technicznej w Olszty-
nie. Patronat nad obchodami objął wojewoda warmiń-
sko-mazurski.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: wojewo-
da warmińsko-mazurski, prezes FSNT NOT w Warsza-
wie, wicemarszałek województwa warmińsko-mazur-
skiego, prezydent miasta Olsztyn, starosta olsztyński, 
kurator warmińsko-mazurski, działacze – członkowie 
Warmińsko-Mazurskiej Rady FSNT-NOT, prezesi firm 
współpracujący z Radą, osoby współdziałające z olsz-
tyńskim NOT.
W trakcie obchodów odznaczono wielu działaczy oraz 
instytucji związanych z olsztyńskim NOT. Prezes Ewa 
Mankiewicz-Cudny odznaczyła medalami im. Piotra 

Stanisława Drzewieckiego – przewodniczącego Rady 
Jana Chojeckiego oraz wiceprzewodniczącego Zdzi-
sława Binerowskiego. Wręczyła również 16 odznak ho-
norowych NOT.

Jubileusz FSNT-NOT w Olsztynie
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