
kwatera korporacyjna
- zakres prac do wykonania

stan na maj 2017

magna-polonia masovia roma

Poznań ul. seweryna Mielżyńskiego 33a/1



2

 kwatera korporacyjna przy ul. seweryna Mielżyńskiego 33a/1  

w Poznaniu to wspólne przedsięwzięcie 3 korporacji akademickich:  

Magna-Polonii (zał. 1920 r., reaktywowana 2004 r.), Masovii (zał. 

1924 r., reaktyw. 2006 r.) i romy (zał. 1927 r., reaktyw. 2009 r.).  

nasze stowarzyszenia, każde z osobna, są męskimi organizacjami  

ideowo-wychowawczymi, które działają w oparciu o deklaracje  

ideową streszczającą się w hasłach religio, Patria, scientia  

i amicitia. naszym działaniem nawiązujemy do przedwojennych 

korporacji akademickich, których działalność w latach 1945-1989  

była zakazana. Dzięki wielkiemu wysiłkowi dra Bartłomieja  

wróblewskiego, obecnie posła na sejm rP, i przedwojennych  

korporantów, korporacje w Poznaniu zostały reaktywowane.  

w naszych organizacjach działa obecnie ponad 70 osób  

– studentów i absolwentów uczelni poznańskich. nasza aktyw-

ność w ostatnim czasie to przede wszystkim organizacja wykła-

dów otwartych na poznańskich uczelniach wyższych, spotkania 

formacyjne dla kandydatów oraz udział w wydarzeniach o charak-

terze patriotycznym i religijnym w Poznaniu.

 więcej o historii ruchu korporacyjnego znaleźć można  

na www.archiwumkorporacyjne.pl.

 od końca 2011 r. remontujemy kwaterę. niniejsze opracowanie  

przedstawia stan dotychczas wykonanych przez nas prac i plan 

działań na kolejne miesiące.
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rzut kwatery korporacyjnej
DoCelowy wyglĄD
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sala wykładowa
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Instalacja multImedIalna – Położenie okaBlowania oD Projektora  
zaMoCowanego na sufiCie w sali wykłaDowej Do zaPleCza  
kuChennego (MiejsCe DekoDera telewizyjnego), zakuP Projektora  
wraz z okaBlowanieM, Montaż alarMu i Monitoringu (Czujki  
ruChu, 2 kaMery)

Instalacja wentylacjI grawItacyjnej – 2 szt. PrzeBiCia w śCianaCh 
Do ist. kanałów, oBroBienie otworów kratkaMi wentylaCyjnyMi

Instalacja ośwIetlenIa – DoDanie 2 Pkt. świetlnyCh wzDłuż osi sali 
wykłaDowej

meble – stoły Drewniane (ukłaD PoDkowy z PrzejśCieM w PoPrzek 
sali) Plus krzesła Dla 54 osóB
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zaplecze kuchenne 
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Instalacja elektryczna – DoProwaDzenie zasilania Do Projektora 
zaMoCowanego na sufiCie oraz Do rozwijanego ekranu

Instalacja multImedIalna – Położenie okaBlowania oD Projektora  
zaMoCowanego na sufiCie Do DekoDera telewizyjnego, zakuP  
Projektora i rozwijanego ekranu wraz z okaBlowanieM, Montaż 
alarMu i Monitoringu (Czujka ruChu, 1 kaMera)

ścIany – wykonanie fartuszka z Płytek naD BlataMi DrewnianyMi, 
Białe Płytki
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wyposażenIe – zMywarka, Płyta grzejna elektryCzna Do zaBuDowy  
w BlaCie, Czujka tlenku węgla

meble – wykonanie laDy Barowej oDDzielajĄCej zaPleCze kuChenne 
oD salonika, wykonanie Blatu z PłytĄ grzejnĄ i szafkaMi (narożnik 
PoMieszCzenia, PoD PieCeM gazowyM), zakuP 3 kanaP i 2 okrĄgłyCh 
stołów
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łazienka
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szatnia
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meble – wykonanie sieDziska z Drewna z wBuDowanyMi sChowkaMi  
(na Materiały eksPloataCyjne), Długość sieDziska analogiCznie  
Do wieszaków
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biuro
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Instalacja multImedIalna – Montaż alarMu i Monitoringu (Czujka 
ruChu, 1 kaMera)

cokół – wyrównanie styku PosaDzki ze śCianaMi PoPrzez skuCie 
wystajĄCyCh Cegieł, zaMoCowanie Cokołów z listew DrewnianyCh 
o Przekroju około 6x3 CM 

posadzka – ułożenie wykłaDziny oBiektowej w kolorze szaryM 
(wykłaDzina jest już na MiejsCu)

meble – Biurko z foteleM BiurowyM Plus krzesło z oParCieM,  
Dwie MeBlośCianki Do zaBuDowy na śCianaCh (regały i zaMykane  
szafy) – Przestrzeń na DokuMentaCje, MunDury, oraz PaMiĄtki 
trzeCh korPoraCji
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korytarz
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IInstalacja multImedIalna – Montaż alarMu i Monitoringu (1 Czujka  
ruChu, 1 kaMera) 

przedsIonek – zaMówienie i zaMontowanie DoDatkowyCh Drzwi 
wyDzielajĄCyCh PrzeDsionek – Drzwi DwuskrzyDłowe Drewniane 
– Drzwi wyMagane ze wzglęDu na izolaCję akustyCznĄ
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teren zewnętrzny
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korporacja magna-polonIa
www.magnapolonia.pl
www.facebook.com/Magna.Polonia/ 
Maciej nowakowski  666718973

korporacja masovIa
www.masovia.org
www.facebook.com/konwent.Masovia/ 
Paweł ratajczak  604732036

korporacja roma
www.korporacjaroma.pl
www.facebook.com/korporacja.roma/ 
Maciej andrzejewski  505712814

kontakt

oPraCował – zesPół
Poznań, MarzeC-Maj 2017

 w 2012 r. nasze korporacje ustanowiły fundację akademicką  

im. zygfryda wiktora kordusa (niP 7831710067), której celem jest wspie-

ranie działalności naszych stowarzyszeń. Powołana przez nas fundacja 

odpowiada za remont kwatery.

fundacja akademicka im. zygfryda wiktora kordusa

ul. seweryna Mielżyńskiego 33a/1, 61-725 Poznań

80 1050 1520 1000 0090 3032 3415 alior Bank


