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Urodził się w 1939 roku w Krzyżownikach. W 1950 roku ta podpoznańska wieś została 
włączona w granice miasta (dziś Osiedle Krzyżowniki-Smochowice). Z wykształcenia był dr 
inżynierem budownictwa. Od 1971 roku, przez 19 lat pracował naukowo w Instytucie 
Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego ORGBUD. Od 1990 roku – 
z przerwami – prowadził prywatną firmę Insterbud. W latach 1993-1996 pracował 
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a w latach 1996-2000 był zatrudniony w Urzędzie 
Miejskim w Kórniku. W 2000 roku został powołany przez Wojewodę Wielkopolskiego na 
stanowisko zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, gdzie pracował do 
emerytury (2004).  

Razem z żoną Teresą wychował czworo dzieci. W ramach hobby opracował drzewo 
genealogiczne swojej rodziny, obejmujące kilka tysięcy osób.  

Od 1983 roku rozpoczął pracę społeczną, początkowo na rzecz swojego Osiedla, 
stopniowo obejmując swoim działaniem teren całego Poznania. Na przełomie lat 1989-1990 
współtworzył struktury Komitetów Obywatelskich w Poznaniu (osiedlowy, dzielnicowy 
a następnie KO Miasta Poznania). Jako przewodniczący Komisji Samorządowej w znacznym 
stopniu przyczynił się do sukcesu tych komitetów w wyborach samorządowych; KO Miasta 
Poznania na 65 miejsc w Radzie Miasta wprowadził 64 radnych.  

 

 



Pan Alojzy Szelejewski był współtwórcą, uczestnikiem i dobrą duszą większości 
inicjatyw lokalnych. Działał społecznie na rzecz miasta i Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, 
gdzie powoływał komitety i stowarzyszenia budujące infrastrukturę. Był wice-
przewodniczącym komitetu budowy sieci gazowej, komitetu rozbudowy szkoły podstawowej 
i boiska sportowego, aktywnym uczestnikiem kanalizowania oraz telefonizacji Osiedla. Swoją 
działalnością obejmował zarówno inicjatywy budowlane, jak też społeczne, odbywające się 
za pośrednictwem Stowarzyszenia Miłośników Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. Z jego 
inicjatywy Osiedle to powołało pierwszy w Poznaniu samorząd pomocniczy. Był w nim 
radnym przez okres siedmiu kadencji (1991-2015), w tym pełnił funkcję  przewodniczącego 
Rady Osiedla a także był członkiem i przewodniczącym jej Zarządu. Współtworzył także 
Porozumienie Osiedli Samorządowych Miasta Poznania; przez pierwszą kadencję był w nim 
przewodniczącym sekretariatu. Uczestnicząc w pracach Komisji Gospodarki Komunalnej 
pierwszej kadencji Rady Miasta Poznania, zainicjował wprowadzenie nocnych autobusów, 
kursujących również na osiedla peryferyjne. Był wzorem samorządowca. W uznaniu zasług 
wniesionych dla dobra miasta i osiedla, w 2011 roku kapituła przyznała Mu „Złotą Różę”. 
 Do Partii Chrześcijańskich Demokratów wstąpił na początku lat 90-tych i od razu 
bardzo silnie zaangażował się w jej działalność. Z ramienia PChD startował w wyborach 
samorządowych do Rady Miasta Poznania. Tworzył analizy wyborcze, uczestniczył 
w opracowaniu Biuletynu Informacyjnego. Był członkiem władz wojewódzkich i krajowych 
Porozumienia Partii Chrześcijańskich Demokratów,  Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego 
„Ruch Nowej Polski”, Partii Demokratycznej i Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich 
Demokratów. Od 2013 roku był członkiem Sądu Koleżeńskiego SPCHD. Do ostatniej chwili 
był zaangażowany w sprawy bliźnich.  
 

W dniu 7 maja 2015 odszedł od nas człowiek wytrwały, pracowity, dowcipny i mądry. 
Zawsze można było na niego liczyć. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie! 


