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18 kwietnia 1967 roku zarządzeniem ministra oświaty 
i szkolnictwa wyższego powołano Filię Politechniki War-
szawskiej w Płocku. Pół wieku później prężnie rozwijająca 
się i działająca uczelnia, na dobre zakorzeniona w mieście 
i regionie, świętuje swój okrągły jubileusz istnienia. Uro-
czysta 50. Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 
rozpoczęła szereg wydarzeń towarzyszących obchodom 
rocznicy. Główne uroczystości zostały zaplanowane na 22 
kwietnia i były okazją do chwili refleksji nad historią i zna-
czeniem płockiej uczelni, a także do spotkań w gronie 
jej pracowników, absolwentów, studentów czy sympaty-
ków i przyjaciół Politechniki Warszawskiej. W obchodach 
uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządo-
wych, a także instytucji i firm współpracujących z uczel-
nią na co dzień.
Sobotnie uroczystości rozpoczęła msza święta pod prze-
wodnictwem biskupa Piotra Libery w Bazylice Katedral-
nej w Płocku. Homilię do licznie zgromadzonych wygło-

sił związany z uczelnią ks. prof. Wojciech Góralski, który 
zwrócił uwagę na istotną rolę, jaką od 50 lat pełni płocka 
filia renomowanej uczelni technicznej w Polsce. Z okazji 
jubileuszu filia przekazała dla Bazyliki Katedralnej zdigitali-
zowane szkice projektów architektonicznych, wykonanych 
przez słynnego architekta Stefana Szyllera, dotyczących 
przebudowy tej budowli na początku XX wieku. W tym sa-
mym czasie Szyller był projektantem i architektem Gmachu 
Głównego Politechniki Warszawskiej w Warszawie.
Następnie wszyscy uczestnicy przenieśli się do Teatru 
Dramatycznego w Płocku na Galę Jubileuszową, która 
rozpoczęła się od koncertu w sali wypełnionej po brzegi. 
Goście wysłuchali zespołu VOŁOSI występującego wraz 
z Płocką Orkiestrą Symfoniczną im. Witolda Lutosławskie-
go pod batutą Justyny Maj.
Po krótkiej części artystycznej przyszedł czas na oficjalną 
część jubileuszu, a w niej okolicznościowe przemówienia. 
Pierwszy gratulacje złożył rektor Politechniki Warszawskiej 
prof. Jan Szmidt, który w swoim przemówieniu podkreślał 
wagę symbiozy płockiej filii z jej macierzystą jednostką. 
Zwrócił uwagę na wspaniałą atmosferę panującą na uczel-
ni, jak i wokół niej. Rektor Politechniki Warszawskiej przy-
znał również, że ten szczególny klimat współpracy, możli-
wy dzięki wieloletniej kooperacji ośrodka akademickiego 
z lokalnymi firmami oraz władzami samorządowymi, jest 
godny pozazdroszczenia. Kolejni goście również podkre-
ślali owocną współpracę z Filią Politechniki Warszawskiej, 
która od czasów powstania przyczynia się do rozwoju go-
spodarczego, społecznego, oświatowego i kulturalnego 
miasta Płocka i regionu płockiego. Marszałek wojewódz-
twa mazowieckiego Adam Struzik mówił wręcz o modelo-
wej współpracy uczelni z samorządem regionalnym. Nato-
miast prezes PKN ORLEN SA Wojciech Jasiński podkreślał, 

50-lecie Filii Politechniki  
Warszawskiej w Płocku

Przemawia rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt 
(fot. Adrian Ducek)

Gala jubileuszowa w Teatrze Dramatycznym w Płocku (fot. 
Jan Waćkowski)

Msza święta w Bazylice Katedralnej w Płocku (fot. Hubert 
Dajnowski)
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jak obopólnie ważna i potrzebna jest współpraca między 
filią politechniki a PKN ORLEN SA. Na potwierdzenie tych 
słów z okazji jubileuszu zadeklarował dofinansowanie za-
kupu aparatury badawczej do laboratorium. Również Ro-
man Siemiątkowski, wiceprezydent miasta Płocka, wyraził 
uznanie i gotowość dalszej współpracy z uczelnią, a także 
poinformował o wsparciu Zespołu Tańca Ludowego „Ma-
sovia” przy Filii PW. Pozostali goście, w tym licznie zgroma-
dzeni posłowie i eurodeputowani, w swoich wystąpieniach 
zwracali uwagę na potrzebę dalszego istnienia i rozwo-
ju Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz 
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku, 
deklarując ich wspieranie w różnych formach.
Razem z gratulacjami posypały się liczne nagrody i wyróż-
nienia dla uczelni i jej pracowników. Sejmik województwa 
mazowieckiego przyznał filii Odznakę Honorową „Zasłu-
żony dla Mazowsza”, którą do sztandaru uczelni przypiął 
marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. 
Prorektora filii prof. Janusza Zielińskiego uhonorowano 
medalem pamiątkowym „Pro Masovia”, a także medalem 
„Laude Probus” przyznawanym przez prezydenta miasta 
dla zasłużonych płocczan. Rektor Politechniki Warszaw-
skiej wyróżnił 8 pracowników filii odznaką „Zasłużony dla 
Politechniki Warszawskiej”. Wręczono również okoliczno-
ściowe dyplomy uznania pracownikom, którzy wnieśli wy-
bitny wkład w rozwój naukowo-dydaktyczny i organizacyj-
ny uczelni. Okrągły jubileusz był również doskonałą okazją 
do uhonorowania osób zasłużonych dla rozwoju Filii Poli-
techniki Warszawskiej w Płocku. Medale 50-lecia PW Filii 
w Płocku otrzymali m.in. rektor PW prof. Jan Szmidt, bi-
skup płocki Piotr Libera, marszałek Adam Struzik, prezy-
dent miasta Płocka Andrzej Nowakowski oraz prezes PKN 
ORLEN SA Wojciech Jasiński. Wśród odznaczonych byli 
również prorektorzy PW, dziekani wydziałów, byli rekto-
rzy i prorektorzy, profesorowie i pracownicy o najdłuższym 
stażu pracy na rzecz filii, a także przedstawiciele europar-
lamentu, parlamentu, samorządów, urzędów centralnych, 
sponsorów i przyjaciół uczelni.
W obchodach wzięli również udział przedstawiciele władz 
samorządu zawodowego Mazowieckiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa w osobach przewodniczącego 
Rady Mieczysława Grodzkiego i jego zastępcy Romana 
Lulisa, a także przewodniczący O/Płockiego Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Krzysztof 
Marcinkiewicz i jego zastępca Tomasz Zakrzewski. Prze-
wodniczący Rady MOIIB Mieczysław Grodzki złożył na ręce 
prorektora prof. Janusza Zielińskiego gratulacje i życzenia 
jubileuszowe, przekazując na pamiątkę tego wydarzenia 
obraz Warszawskiej Starówki.
Należy podkreślić, iż w całej swej 50-letniej historii Filia 
kształciła na kierunku Budownictwo, prowadząc przy 
tym aktywną działalność naukową w dyscyplinie Bu-
downictwo, realizowała projekty przemysłowe wspiera-
jąc przedsiębiorstwa budowlane. Do osiągnięć nauko-
wych pracowników Instytutu Budownictwa, które zostały 
uhonorowane wieloma wyróżnieniami, można zaliczyć: 
ocenę wczesnych właściwości reologicznych współ-
czesnych betonów konstrukcyjnych; zbudowanie wie-
lofunkcyjnego stanowiska do badania elementów kon-
strukcyjnych; określenie wpływu wczesnych właściwości 
reologicznych na redystrybucję wewnętrznych w belkach 
statycznie niewyznaczalnych, zbudowanie i wyposaże-
nie stanowiska do badań pełnowymiarowych belek hi-

Prof. Janusz Zieliński uhonorowany medalem pamiątkowym 
„Pro Masovia” (fot. Jan Waćkowski)

Przemawia mgr inż. Krzysztof Marcinkiewicz – absolwent 
pierwszego rocznika kierunku Budownictwa, przewodni-
czący O/Płockiego PZITB (fot. Jan Waćkowski)

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik 
dekoruje sztandar Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku 
(fot. Adrian Ducek)
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perstatycznych, unikatowe badania nad możliwościami 
zastosowania odpadów przemysłowych jako składni-
ków spoiw w kompozytach budowlanych; zastosowa-
nie sztucznych sieci neuronowych w analizie wymiany 
ciepła w budynkach o istotnym wpływie promieniowa-
nia słonecznego; użyteczne dla regionu analizy stanu 
środowiska na terenach popowodziowych w powiecie 
płockim, i wiele innych. Wydział Budownictwa, Mechaniki 
i Petrochemii od 1992 r. ma uprawnienia do nadawania 
stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dys-
cyplinie Budownictwo, a od roku 2007 są prowadzone 
studia doktoranckie. W murach tej placówki pracowało 
wielu zasłużonych dla budownictwa profesorów, m.in.: 
Władysław Lenkiewicz, Władysław Kuczyński, Andrze-
ja Gomuliński, Wojciech Włodarczyk, Andrzej Łapko, 
Anna Sobotka, Leszek Wolski, Henryk Kalisz, Zbigniew 
Ściślewski, Jan Pawlikowski, Mirosław Kosiorek, a do-
tychczas pracują Jacek Kubissa i Roman Marcinkowski. 
Natomiast absolwenci płockiej filii zajmując prestiżowe 
stanowiska w regionie płockim, w kraju i na świecie god-
nie reprezentują swoją uczelnię.
Na zakończenie gali jubileuszowej głos zabrał przedsta-
wiciel absolwentów Krzysztof Marcinkiewicz – absolwent 
z pierwszego rocznika kierunku Budownictwo PW Filii 
z roku 1971, a obecnie przewodniczący Oddziału Polskie-
go Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Płoc-
ku. Jego przemówienie zabrało wielu gości w młodzień-
cze lata akademickie i wycisnęło łzę w oku.

Po uroczystej gali zaproszono absolwentów do odwie-
dzenia murów swojej dawnej uczelni. Przybyli na jubile-
usz absolwenci nie kryli zainteresowania zmianami jakie 
zastaną i z niecierpliwością czekali na możliwość od-
wiedzenia starych kątów. Na gości czekał rozbudowa-
ny i zmodernizowany Gmach Główny, nowe laborato-
ria chemiczne i inżynierii środowiska, aula, audytorium, 
niedawno utworzone Laboratorium Badawcze Innowa-
cyjnych Technologii i Materiałów czy powstały z inicja-
tywy studentów z okazji jubileuszu skwerek na terenach 
zielonych Politechniki. Chociaż wygląd sal, jak i samych 
budynków odbiegał od tego zapamiętanego sprzed lat, 
jednak atmosfera pozostała ta sama. Absolwenci mieli 
okazję ponownie zasiąść w ławach akademickich i od-
wiedzić dom studencki. Spotkania kolegów i koleżanek 
z przed lat w starych murach wywołały atmosferę akade-
mickich wspomnień, życzliwości i uścisków. Kontynuacja 
rozmów o wspólnych latach spędzonych w Płocku trwa-
ła w najlepsze również podczas wieczornego balu, który 
odbył się tego samego dnia w Domu Technika w Płocku. 
Liczne grono absolwentów oraz obecnych i byłych pra-
cowników Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, a tak-
że zaproszeni goście wspólnie hucznie świętowali jubi-
leusz akademickim zwyczajem do białego rana, życząc 
sobie i uczelni kolejnych pięknych jubileuszów.

Mgr inż. Małgorzata Brych-Dobrowolska, mgr inż. Justyna Janiak,  
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW


