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Zmarł Profesor Stefan Wojciechowski 

 
2 października 2010 zmarł prof. zw. dr hab. inż. 

Stefan Maciej Wojciechowski, nasz nauczyciel 
znany wszystkim absolwentom Instytutu Inżynierii 
Materiałowej i Wydziału Inżynierii Materiałowej 
Politechniki Warszawskiej. Był znany w całym 
środowisku naukowym Polski – był Doktorem 
Honoris Causa Politechniki Szczecińskiej  
i Honorowym Profesorem Politechniki Śląskiej. 

Prof. Stefan Wojciechowski urodził się w 1925 
roku. Studiował w Wyższej Szkole Inżynierskiej 
im. H. Wawelberga i S. Rotwanda, którą ukończył 
1946 roku. Szkoła ta stała się później częścią 
Politechniki Warszawskiej. Następnie studiował  
w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie w 1949 
roku obronił pracę dyplomowa napisaną pod 
kierunkiem prof. Fryderyka Stauba i uzyskał 
stopień magistra. Od 1950 roku rozpoczął pracę w 
Politechnice Warszawskiej. W latach 1965-1966 
odbył staż naukowy w Harvard University w 
Stanach Zjednoczonych. Rok później uzyskał 
stopień doktora habilitowanego. W latach 1971-1973 pełnił funkcję dziekana Wydziału Mechanicznego 
Technologicznego. W tym czasie, również dzięki Jego staraniom, rozpoczęto w Polsce kształcenie w kierunku 
inżynierii materiałowej. W 1975 roku powstał zorganizowany przez Niego Instytut Inżynierii Materiałowej, którego 
został dyrektorem. Funkcję tę pełnił w latach 1975-1981 i 1987-1990. W latach 1981-1987 był prorektorem 
Politechniki Warszawskiej. Prof. Stefan Wojciechowski formalnie przeszedł na emeryturę w 1999 roku. Fakt ten nie 
zmienił wiele. Tak jak wcześniej, Profesor każdego dnia był obecny na Wydziale. 

Wszyscy pamiętamy prof. Stefana Wojciechowskiego jako wykładowcę takich przedmiotów jak Podstawy 
Metalurgii, Podstawy Nauki o Materiałach, w pewnym okresie był to przedmiot Struktura Stopów, czy Kompozyty. 
Jego udział w kształceniu nie ograniczał się do wykładów dla studentów. Profesor wypromował 17 doktorów,  
z których 3 jest profesorami Politechniki Warszawskiej, a dwóch dostąpiło zaszczytu pełnienia funkcji dziekana 
wydziału. Jego nazwisko pojawia się w przebiegu kariery naukowej wielu naukowców. Był recenzentem 
doktoratów, habilitacji, przewodów profesorskich w ośrodkach naukowych w całej Polsce, a często nawet gdy 
formalnie nie brał udziału w tych procedurach, swoimi radami wspomagał wielu młodszych kolegów. 

Profesor Stefan Wojciechowski miał ogromny wkład w życie środowiska naukowego w Polsce. W latach  
1975-1985 był koordynatorem ogólnopolskiego problemu badawczego MR-1.21, a w latach 1986-1990 centralnego 
programu badawczo-rozwojowego CPBR 2.4 pt. „Nowe materiały i technologie”. Były to programy finansowania 
prac badawczych oparte na najlepszych wzorcach zagranicznych, które pozwoliły na konsolidację środowiska 
polskiej inżynierii materiałowej.  

Profesora Stefana Wojciechowskiego pożegnaliśmy 11 października na Cmentarzu Powązkowskim. Obok 
Najbliższych Pana Profesora w pogrzebie uczestniczyło duże grono Przyjaciół, Współpracowników, Wychowanków 
oraz przedstawiciele środowiska naukowego z całej Polski. Będziemy pamiętać o Profesorze z wielu różnych 
powodów. Każdy z nas ma swoje, związane z Nim wspomnienia. Pamiętajmy też, że to On dał pomysł stworzenia 
Stowarzyszenia Absolwentów Naszego Wydziału. 



Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 

 
1 października 2010 roku odbyła się na Wydziale Inżynierii Materiałowej uroczysta Inauguracja Roku 

Akademickiego. Udział w niej wzięli przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia: Przemysław Wójcik i Roman Janusz. 
Stałym punktem tej uroczystości jest wręczenie Nagrody Absolwentów ufundowanej przez SAIM PW dla studenta, 
który w zakończonym roku akademickim uzyskał najwyższą średnią ocen. Nagrodę Stowarzyszenia za rok 
akademicki 2009/2010 otrzymał Piotr Błyskun. Po raz kolejny w czasie uroczystości wręczano również nagrody 
studentów dla najlepiej ocenianych wykładowców. Za zajęcia prowadzone w semestrze zimowym nagrodę za 
wykład otrzymał dr inż. Robert Sobiecki, a za zajęcia laboratoryjne dr inż. Jerzy Latuch. Za zajęcia w semestrze 
letnim nagrody w obu kategoriach przyznano dr hab. inż. Krzysztofowi Rożniatowskiemu. Wykład inauguracyjny  
pt. "ENERGIA – CYWILIZACJA - MATERIAŁY" wygłosił prof. dr hab. inż. Roman Domański z Wydziału 
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Tradycyjnie już, po uroczystości inauguracji, 
wykonano wspólne zdjęcie studentów I roku.  

 
Walne Zgromadzenie SAIM PW 

 
Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW, każdego roku Zarząd jest 

zobowiązany do zorganizowania Walnego Zgromadzenia członków SAIM PW. Członkowie Stowarzyszenia 
otrzymali z niniejszym Biuletynem zaproszenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Chcieliśmy tę informacje 
przekazać również wszystkim, którzy dopiero zamierzają wstąpić do SAIM PW. Jest to doskonała okazja, ponieważ 
osoby takie będą przyjęte jeszcze przed zebraniem i będą mogły uczestniczyć w nim na pełnych prawach. 

Walne Zgromadzenie Członków SAIM PW odbędzie się 3 grudnia 2010 w sali Rady Wydziału Inżynierii 
Materiałowej Politechniki Warszawskiej (sala 215, I piętro) przy ul. Wołoskiej 141. Pierwszy termin rozpoczęcia 
obrad: godzina 17.30. W przypadku braku quorum obrady rozpoczną się w drugim terminie tzn. tego samego dnia  
o godzinie 18.30. Z doświadczenia wiadomo, że nasze zebranie zacznie się w drugim terminie tzn. o godzinie 18.30. 

 
Przypominamy o wpłatach składek członkowskich 

 
Przypominamy o corocznych wpłatach składek członkowskich na konto SAIM. Roczna składka nie uległa zmianie 

od 2001 roku i wynosi 50 zł. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia tj.: 
coroczną nagrodę dla najlepszego studenta WIM (1000 zł), wydawanie biuletynu oraz organizację zjazdów i spotkań 
absolwentów. Numer konta dostępny jest poniżej oraz na stronie internetowej www.saim.edu.pl.  

 
Adres Stowarzyszenia: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa  
Adres internetowy: www.saim.edu.pl 
Prezes – Przemysław Wójcik 
Sekretarz: Bartosz Michalski, tel. (22) 234-87-31, e-mail: b.michalski@inmat.pw.edu.pl 
Członek Zarządu: Waldemar Kaszuwara, tel. (22) 234-84-51, e-mail: wkaszu@inmat.pw.edu.pl 
Nr konta: 
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 
PKOBP 11 Oddział w Warszawie ul. Wołoska 58/64, 02-507 Warszawa 
N r  k o n t a   0 8  1 0 2 0  1 1 6 9  0 0 0 0  8 4 0 2  0 1 0 1  0 9 6 6  


