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Internetowa lista członków SAIM PW
Rozbudowując strony internetowe Stowarzyszenia chcielibyśmy zamieścić tam listy członków SAIM.
Planujemy umieszczenie wyłącznie imion i nazwisk członków Stowarzyszenia. JeŜeli ktoś z Państwa
nie chciałby, aby dane te znalazły się w Internecie proszę o przesłanie odpowiedniej informacji. Istnieje teŜ
moŜliwość rozszerzenia informacji umieszczonej na stronach Stowarzyszenia (proponujemy, aby znalazł się tam
równieŜ e-mail, telefon słuŜbowy lub linki do prywatnych stron internetowych). W takim przypadku potrzebna
nam jest pisemna zgoda Państwa na umieszczenie tych danych. Brak odpowiedzi na naszą informację będziemy
traktowali jako pozwolenie na umieszczenie imienia i nazwiska na liście członków SAIM dostępnej na stronach
www.

KsiąŜki o dziejach nauki o materiałach na PW
Od kilku lat prof. dr hab. Eugeniusz Tyrkiel pracuje nad udokumentowaniem dziejów nauki o materiałach
na Politechnice Warszawskiej. Prace te objęły cały okres działalności Uczelni aŜ do roku 1996. W rezultacie
powstały trzy ksiąŜki poświęcone róŜnym okresom historii Politechniki. Część pierwsza pod tytułem „Geneza
Wydziału InŜynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej 1898 - 1970” została wydana w 1996 roku
i omawia okres przed powstaniem Instytutu InŜynierii Materiałowej na prawach wydziału. Jako druga
w kolejności powstała w 2000 roku praca pt. „Wydział InŜynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
1991 - 1996” ukazująca dzieje Wydziału InŜynierii Materiałowej. KsiąŜki te zostały wydane przez Oficynę
Wydawniczą PW w serii Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej. Obecnie dobiegają końca prace nad
trzecią pozycją opisującą historię Instytutu InŜynierii Materiałowej - "Geneza Wydziału InŜynierii Materiałowej
Politechniki Warszawskiej 1971 - 1990”. W wymienionych publikacjach moŜna znaleźć wiele informacji
o jednostkach organizacyjnych PW kształcących w dziedzinie nauki o materiałach: biografie ludzi, którzy
tworzyli te jednostki, okresy ich działania, składy osobowe oraz listy wypromowanych absolwentów. KsiąŜki
te moŜna kupić w bibliotece WIM w budynku przy ul. Wołoskiej 141, pokój 102 (tel. 660 83 01).
Waldemar Kaszuwara

DNIA 15 MARCA 2001 R.,
w wieku 78 lat,
zmarł

prof. zw. dr HENRYK MATYJA,
wieloletni kierownik Zespołu Materiałów Amorficznych WIM PW, od ponad 50 lat związany z naszą
uczelnią. Był wybitnym specjalistą w dziedzinie inŜynierii materiałowej, twórcą polskiej szkoły materiałów
amorficznych i nanokrystalicznych miękkich magnetyków. Był naukowcem całym sercem oddanym
sprawom nauki, wychowawcą i opiekunem wielu pokoleń inŜynierów i doktorów.
19 marca poŜegnaliśmy na Cmentarzu Wawrzyszewskim tego wspaniałego Człowieka,
naszego najlepszego Szefa i Przyjaciela.
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Drodzy "Kolibowicze",
Zgodnie z propozycją, którą zgłosiłem podczas naszego wrześniowego zjazdu w Miedzeszynie,
a potwierdzoną później przy okazji spotkania boŜonarodzeniowego, zapraszam wszystkich chętnych na Kolibę.
Schronisko jest do naszej dyspozycji w dniach 26 i 27 maja b.r. Jeśli ktoś przyjedzie wcześniej, albo zostanie
dłuŜej, takŜe będzie mile przyjęty przez Szefową Koliby, Krysię Rados. Zaznaczam, Ŝe nie jest to Ŝadne
formalne ani nieformalne posiedzenie Zarządu. Po prostu liczę na to, Ŝe przyjadą Ci, którzy własną pracą
przyczynili się do obecnego kształtu schroniska i czują do niego sentyment (osobiście budowałem toalety
w 1978 r.).
Teraz informacje praktyczne. Dojazd własnym samochodem (patrz załączona mapa) - trzeba go zostawić
w BereŜkach i dojść Ŝółtym szlakiem do schroniska (ok.1 h), albo zostawić auto w Dwerniku i dojść drogą
doliną Caryńskiego (8 km, "po równym"). Chyba, Ŝe ktoś zaryzykuje wjazd w dolinę Caryńskiego, licząc, Ŝe nie
spotka straŜy leśnej. Dojazd pociągiem - niestety nie ma dobrego połączenia. Pociąg do Zagórza (odj. W-wa
Centr. godz. 20.46) przyjeŜdŜa do Sanoka o 8.00, a więc godzinę po odjeździe autobusu do Ustrzyk Górnych.
Następny autobus jest o 10.00 i to tylko w dni robocze, a potem dopiero o 15.00. Trzeba więc wsiąść w Sanoku
do autobusu jadącego do Zatwarnicy (odj. 8.55), wysiąść na krzyŜówce w Dwerniku (poza sezonem letnim
autobusy niestety nie wjeŜdŜają do Dwernika) i dojść ok. 8 km doliną Caryńskiego.
NaleŜy zabrać ze sobą prowiant, bowiem schronisko nie prowadzi Ŝywienia, a jedynie bufet i to tylko w
sezonie letnim (jak znam Krysię, moŜemy jednak liczyć na kawę). Ponadto będziemy musieli zapłacić za nocleg
całe 15 zł/noc/osobę.
Serdecznie zapraszam na Kolibę i do dnia 7 maja b.r.oczekuję zgłoszeń telefonicznych
(6608408 lub 8480634), faksem (6608514 lub 8484875), e-mailem: daol@inmat.pw.edu.pl)
Dariusz Oleszak
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