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Koło Absolwentów 

Wydziału Mechaniki Precyzyjnej/Mechatroniki PW 

Sprawozdanie Zarządu Koła 

Okres 2013-2015 

Koleżanki i Koledzy! 

 Chcieliśmy przedstawić Wam sprawozdanie z dwuletniej działalności 

tymczasowego Zarządu Koła Absolwentów Wydziału Mechaniki 

Precyzyjnej/Mechatroniki PW. 

  Na ostatnim Zjeździe Absolwentów z okazji 50-lecia wydziału Mechaniki 

Precyzyjnej/Mechatroniki na licznych oficjalnych i mniej oficjalnych spotkaniach 

podkreślano potrzebę powołania organizacji integrującej środowisko absolwentów 

wydziału . Na wiosnę roku 2013 chcąc spełnić oczekiwania absolwentów z inicjatywy 

kol. Franciszka Szafrańskiego i kol. Piotra Matejuka zawiązała się Grupa Inicjatywna 

(GI) jako grupa założycielska takiej organizacji , skupiająca absolwentów  różnych 

roczników, różnych miejsc zamieszkania i różnych miejsc aktywności zawodowej czy 

życiowej, której głównym celem było wypracowanie pomysłu na zintegrowanie 

absolwentów poprzez zebranie, publikowanie i propagowania różnych aktywności 

różnych roczników, naszych koleżanek i kolegów. W dniu 19.09.2013 roku odbyło się 

zebranie GI  z udziałem prof. Grzegorza Pawlickiego i mgr inż. Kazimierza Marta - 

Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW (SAiPPW) oraz dr 

inż. Ksawerego Szykiedansa Prodziekana Wydziału Mechatroniki. Na zebraniu podjęto 

decyzję o wystąpienie do Zarządu SAiP PW z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie 

na Wydziale Mechatroniki Koła Absolwentów Wydziału Mechaniki 

Precyzyjnej/Mechatroniki. Powołane na wniosek GI z dniem 7.12.2013 roku Koło mające 

na celu integrację środowiska absolwentów i tworzenie więzów koleżeńskich pomiędzy 

nimi, propagowanie osiągnięć Wydziału Mechaniki Precyzyjnej/Mechatroniki i dokonań 

zawodowych jego absolwentów oraz wspieranie działań władz Wydziału na rzecz jego 

rozwoju zgodnie ze statutem SAiP PW działa jako jego sekcja problemowa . 

Cele statutowe Koła miały być osiągane przez: 

a) organizację spotkań z absolwentami ( towarzyskie w klubie koła np. raz w 

miesiącu, Bal Mechatroników, wyjazdy krajoznawcze, imprezy rekreacyjno-

sportowe, prelekcje techniczne , firmowe, wystawy, targi sprzętu, pomoc 

absolwentom w trudnych sytuacjach życiowych ) , 

b)  współpracę z władzami Wydziału i samorządem studenckim ( spotkania 

wybitnych absolwentów ze studentami i prezentacja sylwetek zawodowych 

absolwentów, opieka nad Kołami Naukowymi studentów i inspirowanie ich 



programów badań, organizacja targów pracy , pomoc w organizacji praktyk  i 

staży studenckich ), 

c) prowadzenie działalności publikacyjnej ( przekazywanie informacji o życiu Uczelni 

i Wydziału na stronie  Koła w internecie, publikowanie sylwetek zawodowych 

absolwentów, wspomnień z życia absolwentów). 

Aby rozpocząć działalność Koła , powołano tymczasowy Zarząd w składzie: 

Piotr Matejuk    - prezes Koła 
Franciszek Szafrański  - wiceprezes 
Mirosław Ginter   - wiceprezes 
Danuta Holejko   - sekretarz 
Stanisława Hawrat   - skarbnik 
Anna Nowińska   - członek Zarządu 
Janusz Piskorz   - członek Zarządu. 
 
W okresie dwuletniej działalności Zarządu  zrealizowano następujące prace, akcje i 
inicjatywy przedstawione chronologicznie: 
 
W dniu 21 listopada 2013 roku dla upamiętnienia 60 rocznicy utworzenia w roku 1953 
na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Oddziału Mechaniki Precyzyjnej który 
przekształcił się w 1962 roku w samodzielny wydział Mechaniki Precyzyjnej a w 1996 w 
wydział Mechatroniki, zasadzono drzewko  (czerwony dąb) na terenie parkingu 
otaczającego budynek oraz zorganizowano w Sali Rady Wydziału spotkanie z 
absolwentami, którzy rozpoczęli studia na nowo powstałym oddziale MP. Spotkanie 
upłynęło w miłej atmosferze. 
 
Uruchomiono stronę internetową Koła (http://absolwenci.mchtr.pw.edu.pl) i stałe ją 
aktualizowano. Informowanie absolwentów o wydarzeniach związanych z wydziałem  i 
zapraszanie do udziału w tych wydarzeniach  ma charakter ciągły. Forma graficzna 
wyróżnia się dbałością spośród innych   uczelnianych stron internetowych. Planuje się 
dalszą rozbudowę i zwiększenie elastyczności. 
 
Uruchomienie cyklu odczytów, spotkań autorskich i publikacji poświęconych historii 
rozwoju nauki na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej/Mechatroniki i wpisujących się w 
obchody 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Były to następujące 
działania: 
  
 Odczyt prof. Z. Mrugalskiego pt. Zegar na wieży Zamku Królewskiego w 
Warszawie. Odczyt był połączony ze zwiedzaniem w godzinach wieczornych wieży 
zegarowej i obserwacji działania zegara. Dla uczestników tej wycieczki były to chwile nie 
do zapomnienia. 
 
 Działania związane z poszukiwaniem sponsorów i wydaniem książki pt. Profesor 
Henryk Trebert (1906-1990) twórca i pierwszy Dziekan Wydziału Mechaniki 
Precyzyjnej/Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Książka, której autorem jest 
Zdzisław Mrugalski została wydana w roku 2014 na zamówienie Koła  ze wsparciem 
następujących osób i firm: 

http://absolwenci.mchtr.pw.edu.pl/


 Absolwenci MP, rocznik 1966-1972, 
 Biall Sp.z o.o. Gdańsk, 
 Impol-1 Sp.J. Warszawa, 
 Medina Sp.z o.o.Warszawa, 
 Mefa Sp. z o.o. Błonie, 
 Solaris Laser SA Warszawa. 

 
 
 Spotkanie autorskie z prof. Z. Mrugalskim , autorem książki o prof. Henryku 
Trebercie - twórcy i pierwszym dziekanie Wydziału Mechaniki Precyzyjnej. Uczestnicy 
spotkania przedstawili swoje wspomnieniami ze swoich kontaktów z profesorem. Z kart 
omawianej przez autora książki wyłania się wspaniała postać człowieka niezwykłego. 
Był nie tylko wybitnym inżynierem i organizatorem powojennego przemysłu precyzyjno- 
optycznego, ale także szkolnictwa inżynierskiego kształcącego kadrę dla tego 
przemysłu. Ponadto był humanistą, o czym świadczyły Jego zainteresowania historią, 
dziełami sztuki, literaturą, fotografią i wieloma innymi dziedzinami. Olbrzymia energia, 
zapał i optymizm charakteryzowały Jego działalność inżynierską, naukową i 
organizacyjną. Był także wizjonerem i to On pierwszy widział celowość realizacji studiów 
na Wydziale MP na podbudowie elektronicznej uwzględniając interdyscyplinarne 
łączenie mechaniki precyzyjnej z elektroniką, fotoniką, automatyką, inżynierią 
biomedyczną i informatyką, sugerując przyjęcie dla wydziału nazwy „Wydział 
Mechanotroniki „ W 1996 roku wydział przyjął nazwę „Wydział Mechatroniki” nazwę 
zbliżoną do propozycji Profesora. Na zakończenie spotkania , uczestnicy otrzymali 
egzemplarz książki 

W dniu 22 kwietnia 2015 roku na posiedzeniu Rady Wydziału Mechatroniki z 
udziałem zaproszonych członków Wydziałowego Koła Absolwentów uczczono 
przypadającą w tym dniu 85-tą rocznicę urodzin Pana Prof. Zdzisława Mrugalskiego. 
Dziekan Wydziału Pani prof. Natalia Golnik przedstawiła dorobek naukowy, dydaktyczny 
i popularyzatorski Jubilata podkreślając Jego szczególne zasługi dla Wydziału. 
Następnie odczytała list gratulacyjny dla prof. Z. Mrugalskiego od J.M. Rektora 
Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta. J.M. Rektor złożył gratulacje Jubilatowi i 
w imieniu całej społeczności akademickiej podziękował Mu za wieloletnią, wytężoną 
pracę oraz aktywną działalność na rzecz Politechniki Warszawskiej, które przyczyniły się 
do umocnienia jej pozycji. Życząc zdrowia, pogody ducha, pomyślności oraz satysfakcji 
z odniesionych sukcesów J.M. Rektor podkreślił, że zaangażowanie Jubilata w 
wychowywanie i kształcenie młodzieży poprzez posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz 
wytrwałość w wypełnianiu obowiązków zawodowych zasługują na najwyższe uznanie.  

Po wręczeniu kwiatów Jubilatowi przez Panią Dziekan zabrał głos dr inż. Piotr 
Matejuk – prezes Koła Absolwentów, który podzielił się wspomnieniami z okresu 
wspólnych z Jubilatem studiów. W imieniu Koła wręczył Jubilatowi upominek w postaci 
pamiątkowego wiecznego pióra, życząc mu dalszego kontynuowania swojej pasji 
twórczej w dziedzinie pisania książek z historii techniki. Po uroczystości była kawa, 
herbata , ciasteczki i miła wspomnieniowa atmosfera. 

W ramach organizacji wycieczek technicznych odnotowujemy zwiedzanie firmy  
Precoptic Co., której współwłaścicielem jest nasz absolwent Stanisław 
Wojciechowski. Z wyraźnym uczuciowym zaangażowaniem wygłosił wykład o swojej 
drodze zawodowej od konstruktora do głównego konstruktora w PZO, założenia 



własnej firmy produkcyjnej i handlowej, podjęcia współpracy z japońską firmą NIKON 
i osiągnięcia pozycji lidera w mikroskopii optycznej w Polsce. Dalej potoczyła się 
długa dyskusja, przy poczęstunku, nie tylko na temat wykładu, a także obejmująca w 
zasadzie wszystkie zagadnienia jakie powstały w tym gronie ludzi złączonych 
więzami koleżeństwa i posiadającymi olbrzymi bagaż doświadczeń życiowych 
podczas transformacji społecznych i gospodarczych 

 Zarząd podjął działanie związane z wydaniem książki pt. Dziekani Wydziału 
Mechaniki Precyzyjnej/Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Książka  została 
opracowana przez zespół w składzie: Piotr Matejuk, Zdzisław Mrugalski, Janusz Piskorz, 
Franciszek Szafrański, wydana w roku 2015 na zamówienie Koła  ze wsparciem 
członków Koła i następujących firm: 

 Biall Sp.z o.o. Gdańsk, 
 Impol-1 Sp.J. Warszawa, 
 Mefa Sp. z o.o. Błonie, 
 Precoptic SA Warszawa, 
 .Kierownictwo Wydziału Mechatroniki PW. 

Wydanie książki wpisuje się w obchody 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki 
Warszawskiej. Z tej okazji Zarząd brał udział w  zorganizowaniu w dniu 4 listopada 2015 
roku w Małej Auli PW  uroczystego posiedzenia Rady Wydziału. Na uroczystości tej 
wręczano osobom zasłużonym dla rozwoju Wydziału Mechatroniki i Politechniki 
Warszawskiej wręczano Medal 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej 
wraz z wydaną przez Koło książką. Wśród osób zasłużonych znaleźli się także 
absolwenci – członkowie naszego Koła. 

W dniu 16 marca odbędzie się uroczyste posiedzenie  Rady Wydziału z okazji 20 -lecia  
Wydziału Mechatroniki. Na posiedzeniu tym na wniosek Zarządu Koła zostaną 
wręczone Medale 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej  zasłużonym 
dla Wydziału członkom naszego Koła. 

Zarząd Koła w ramach swojej aktywności statutowej wspiera spotkania dedykowane 
wybranym grupom absolwentów wydziału Mechaniki Precyzyjnej. Są to Zjazdy „optyków’ 
oraz  coroczne  Zjazdy Absolwentów rocznika 1963-1970 i Absolwentów rocznika 1966-
1972 organizowane w atrakcyjnych miejscach turystycznych. Pełne informacje o tych 
spotkaniach oraz dokumentację fotograficzną zamieszczamy na naszej stronie w 
internecie. 

 

Na zakończenie pragnę podziękować w imieniu Koła Pani Dziekan  Prof. Natalii Golnik , 
Panu Prodziekanowi dr inż. Ksaweremu Szykiedansowi oraz Adamowi Zamerskiemu za 
pomoc i wsparcie , bez którego niewątpliwie Koło nie mogło by działać. 

        Prezes Koła 

        Dr inż. Piotr Matejuk 


