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Budynków, które niegdyś nale-
żały do rodziny Schweikertów jest 
w kampusie Politechniki Łódzkiej 
kilka. Są to: ulokowany w kampu-
sie B Budynek Trzech Wydziałów 
(mieszczący jednostki wydziałów: 
Elektrotechniki, Elektroniki, Infor-
matyki i Automatyki, Fizyki Tech-
nicznej, Informatyki i Matematyki 
Stosowanej oraz Organizacji i Za-
rządzania), Biblioteka Politechniki 
Łódzkiej (mająca swoją siedzibę  
w odrestaurowanej fabryce wy-
robów gumowych „Stomil”) oraz 
pałacyk przy Wólczańskiej 213 – 
obecnie dziekanat Wydziału Inży-
nierii Procesowej i Ochrony Środo-
wiska. 

Inicjatorem łódzkiej podróży 
Schweikertów był pan Ireneusz 
Makowski z firmy „Ortosport” Reha-
bilitacja Medyczna, firmy partner-
skiej Fundacji Boudewijna Brandsa. 
W imieniu PŁ występowali przed-
stawiciele Instytutu Elektroniki  
i Biblioteki PŁ.

29 czerwca przed wejściem do 
Budynku Trzech Wydziałów poja-
wili się oczekiwani goście: Robert 
Schweikert – senior z żoną Rosvitą 
i synem Robertem, siostra Rosvity, 

Naszą uczelnię odwiedzili potomkowie rodziny Schweikertów, zasłużonej w rozwo-
ju przemysłowym Łodzi w XIX i XX wieku. Budynki wzniesione przez tę znaną ro-
dzinę fabrykantów, eksploatowane przez zakłady przemysłowe powojennej Łodzi 
i zrewitalizowane w ostatnim dziesięcioleciu, należą dziś do Politechniki Łódzkiej. 

Sentymentalna podróż Schweikertów
przyjaciel rodziny Andreas Subke 
oraz przedstawiciele głównych or-
ganizatorów: Jerzy Olszewski, Ire-
neusz Makowski i Joanna Tersa. 

Gospodarzami pierwszej części 
wizyty byli dyrektor Instytutu Elek-
troniki prof. Andrzej Materka oraz 
dr Małgorzata Langer. Ze strony Bi-
blioteki PŁ obecne były zastępczy-
nie dyrektora mgr Elżbieta Skubała 
i mgr Anna Kazan. W komunikacji 
z gośćmi w języku niemieckim po-
magała mgr Anna Janicka, kie-
rownik Łódzkiego Uniwersytetu 
Dziecięcego, którego biuro jest zlo-
kalizowane w pomieszczeniu BPŁ. 

W holu Instytutu Elektroniki, na 
IV piętrze przy tablicy pamiątkowej 

poświęconej twórcom budynku, 
odbył się krótki koncert zespo-
łu muzycznego rodziny państwa 
Serbów, będącego się pod opieką 
Fundacji Boudewijna Brandsa.

Po zapoznaniu się z odnowio-
nym budynkiem, goście zatrzyma-
li się w auli, gdzie prof. Materka 
opowiedział o historii i rewitalizacji 
budynku i omówił również głów-
ne kierunki badań prowadzonych  
w Instytucie Elektroniki. Atrakcją 
dla gości było pojawienie się pra-

cownika w mundurze strażaka, ilu-
strującego efekty prac w dziedzinie 
tekstroniki, łączącej elektronikę 
i telekomunikację z włókiennic-
twem. Pokazano filmy: z historii 
prac remontowych, Filmową ency-
klopedię Łodzi – część dotyczącą 
rodziny Schweikertów oraz pałacy-
ku Richterów, obecnego rektoratu 
Politechniki Łódzkiej.

Druga część spotkania przygoto-
wana w BPŁ rozpoczęła się wędrów-
ką po gmachu biblioteki. Goście 
mogli zobaczyć elementy meta-
morfozy starych wnętrz i ich dosto-
sowanie do potrzeb współczesnej 
biblioteki akademickiej, jak również 
poznać funkcje i usługi jednostki. 
Swobodny charakter przechadzki 
sprawił, że pojawiły się wspomnie-
nia z przeszłości, zwłaszcza przed 
stałą wystawą dotyczącą historii 
gmachu. Pokazano kopie doku-
mentów z Archiwum Państwowego 
w Łodzi, dotyczące historii fabryki 
Schweikertów i samej rodziny.

Spore zainteresowanie gości 
funkcjonalnością pomieszczeń, 
usługami biblioteki i dbałością  
o historyczne korzenie sprawiło, 
że rozmowa przy kawie i cieście 
na zakończenie wizyty toczyła się  
w serdecznej, swobodnej atmos-
ferze. Pan Schweikert – Senior, 
nie krył wzruszenia i wielokrotnie 
powtarzał, jak dumny jest, że bu-
dynki, które pamięta z dzieciństwa, 
żyją i że nie mogły być wykorzysta-
ne lepiej niż dla nauki i kształcenia 
młodzieży.

Rodzina Schweikertów opusz-
czała PŁ pełna wrażeń i pozytyw-
nych emocji.
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Zdjęcie 
pamiątkowe 
na pożegnanie. 
Czwarty od prawej 
Robert Schweikert 
– senior


