
  Poznań 16.06.2016 r.                                                                                              

       SPRAWOZDANIE  
 

z wizyty p. Stefana Aleksandra Schaefera w naszej szkole    
 

W czwartek, 16 czerwca 2016 r., odwiedził naszą szkołę p. Stefan Aleksander 

Schaefer. Został podjęty przez wicedyr. szkoły p. Barbarę Kochner oraz prezesa 

Stowarzyszenia RYBAKI 17 – Marka Wrzesińskiego.  Pan Schaefer, absolwent z 1953 r., 

ukończył profil prefabrykacji, dyrektorem był wówczas p. Juliusz Gudzio, a wychowawcą był 

nauczyciel Technikum Budowlanego i jednoczesny wykładowca Politechniki Poznańskiej 

(imienia i nazwiska nie pamięta). Przyjechał ze Szczecina, gdzie mieszka od bardzo dawna, 

aby – jak sam mówi – podziękować szkole za to, że wytyczyła mu ścieżkę kariery zawodowej. 

Po ukończeniu naszej szkoły, decyzją ówczesnych władz, został oddelegowany do odbudowy 

Warszawy. Jednak gdy tylko nadarzyła się okazja podjęcia pracy w Szczecinie (motywacja  

– bliżej Poznania), skorzystał z niej, specjalizując się w budowie dróg i mostów, które były 

podstawą komunikacji tegoż miasta. Pracował przy budowie mostu Długiego, mostu 

Cłowego (pierwszy kablobetonowy obiekt w Polsce), mostu nad Regalicą (dziś jedyny czynny 

w Europie kolejowy most zwodzony), mostu w Karsiborzu, wiaduktu przy ul. Gdańskiej  

i wielu innych. Przeprawy przez rzeki budował od podstaw. Z uwagi na to, że trzeba było 

rozbierać filary, nurkował pięć razy dziennie pod wodę, niejednokrotnie na głębokość 30 m,  

i robił pomiary. Dodatkowo kontrolował przy tej okazji pod wodą, czy pracownicy dobrze 

wykonują swoją pracę. Odbudowywał również ówczesny Bulwar Gdański, czyli dzisiejszą 

trasę Nadodrzańską, pracował także przy elektryfikacji linii Szczecin-Poznań. 

Za całą swoją pracę i oddanie idei budowy Polski (zwłaszcza po zniszczeniach wojennych) 

otrzymywał szereg nagród, wyróżnień oraz medali. 

 



Pan Stefan urodził się 20 grudnia 1931 r. w Poznaniu. Jego rodzinny dom to kamienica 

zlokalizowana u zbiegu ulic Paderewskiego i Szkolnej, przy Starym Rynku. Dziś, z powodu 

zawiłych okoliczności, nie jest już w rękach rodziny Schaeferów. 

 

Pan Stefan zaangażował się w kwestie budowlane, zabytkowe i historyczne związane  

z Poznaniem. Był inicjatorem powstania fundacji dla ratowania staromiejskich zabytków. 

Angażował się również w konkurs dotyczący kształtu Zamku Przemysła, za co z okazji  

10-lecia istnienia Fundacji Ochrony Zabytków Wielkopolski uhonorowany został medalem   

o bardzo krótkiej, unikatowej serii, wręczanym tylko ludziom specjalnie zasłużonym dla w/w 

fundacji i idei.        

Dla Muzeum Historii m. Poznania przekazał cenne pamiątki rodzinne. W jego 

kamienicy zlokalizowany był niegdyś rodzinny sklep „The Gentelman” ojca pana Stefana. 

Przekazane do muzeum przedmioty wzbogaciły kolekcję tej instytucji oraz odsłoniły nieznane 

do tej pory karty historii lokalnego kupiectwa uzupełniając wiedzę na temat dziejów znanych 

poznańskich rodzin.     

Kończąc wizytę w naszej szkole p. Stefan z radością przyjął zaproszenie do wstąpienia 

w szeregi naszego Stowarzyszenia RYBAKI 17 i automatycznie zobligował się wspierać 

finansowo naszą działalność.  

 

 

notatkę zredagował 

Marek Wrzesiński 


