
W naukowo-technicznym środowisku poligrafów wyrazistą i istotną rolę od-
grywa Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej
(SAIP PW). Stanowi ono swego rodzaju ewenement pośród akademickich konfra-
terni. Korporacje uczelnianych społeczności nastawione są zazwyczaj na organi-
zowanie aktywnego życia towarzyskiego, urządzanie zjazdów i balów, biesiad, kole-
żeńskich spotkań. Częstokroć bractwa absolwentów pomagają swoim kolegom 
w krytycznych sytuacjach życiowych lub znalezieniu pracy. Z tego rodzaju poczynań
członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii absolutnie nie rezyg-
nują. Natomiast cechą wyróżniającą Stowarzyszenia jest rzadko spotykana kreatyw-
ność w działaniach na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, relacjonowaniu
nowości technologicznych, popularyzacji efektów badań naukowych i innych kwes-
tiach dotyczących postępu dokonującego się w branży poligraficznej.

Najbardziej widocznym przejawem tego rodzaju aktywności są organizowane
przez SAIP PW tematyczne konferencje szkoleniowe pod nazwą Poligraficzne Kon-
frontacje. W październiku 2016 roku konferencja odbyła się już po raz trzydziesty
siódmy. Imponująca liczba, zważywszy na jedenaście lat trwania Konfrontacji. Pierw-
sze szkolenie, pod nazwą Poligraficzne Rendez-vous, miało miejsce w czerwcu 2004
roku, a potem następowały już kolejne Konfrontacje, które do dnia dzisiejszego 
cieszą się dużym zainteresowaniem i w opinii uczestników mają pierwszorzędną
markę. Tematyka spotkań obejmuje pełny wachlarz zagadnień związanych z branżą
mediów drukowanych i dziedzin pokrewnych, a wśród nich takich tematów, jak: za-
rządzanie przedsiębiorstwem, gospodarka surowcowa, ekonomia i finanse, dotacje
unijne itp.

Naturalnym zapleczem naukowym spotkań organizowanych przez absol-
wentów jest partner naukowy SAIP PW – Zakład Technologii Poligraficznych 
Politechniki Warszawskiej (do 2008 roku Instytut Poligrafii) obecnie jednostka 
dydaktyczna w strukturze Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii 
Produkcji Politechniki Warszawskiej. Pracownicy dydaktyczni i naukowi Zakładu
stanowią znaczące grono autorów referatów i moderatorów obrad. Z referatami 
występują również wykładowcy Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki 
Łódzkiej i innych uczelni oraz instytutów badawczych, takich jak: Centralny Ośro-
dek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego i Centralny Ośrodek Ba-
dawczo-Rozwojowy Opakowań, a także wysokiej klasy specjaliści praktycy z firm
poligraficznych, wydawniczych, organizacji i instytucji branżowych. Blisko 65% 
referentów to absolwenci Zakładu Technologii Poligraficznych lub Instytutu Poli-
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grafii (do 2008 roku), a około 70% spośród nich to członkowie Stowarzyszenia.
Wśród studiujący poligrafię i papiernictwo oraz nauczyciele i uczniowie szkół śred-
nich o profilu poligraficznym.

Konfrontacje Poligraficzne już trzeci rok odbywają się w sali konferencyjnej
Fundacji im. Stefana Batorego i czas ten wystarczył, aby adres przy ulicy Sapieżyń-
skiej 10a w Warszawie stał się dobrze rozpoznawalny w kręgu poligrafów.

Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej
powstało w 1998 roku z inicjatywy Andrzeja Żurkiewicza. Pozycję i renomę za-
wdzięcza zaangażowaniu swoich członków pasjonatów działających pod przewod-
nictwem Marii Kwiatkowskiej (2003–2013) i Andrzeja Żurkiewicza (1998–2003 
i 2013–2016). W uznaniu ich własnych zasług oraz dokonań Stowarzyszenia w 2013
roku odznaczeni zostali przez Polską Izbę Druku medalami Zasłużony dla Polskiej
Poligrafii. Nieco wcześniej tym prestiżowym odznaczeniem wyróżniony został 
dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, profesor PW, członek założyciel SAIP PW, a także
inni członkowie organizacji: dr inż. Ewa Mudrak, dr inż. Tomasz Dąbrowa, dr inż.
Stanisław Stachowicz, Edward Dreszer oraz członek honorowy SAIP PW prof. dr
hab. Herbert Czichon. Społeczności absolwenckiej satysfakcję przyniosło uhonoro-
wanie Stowarzyszenia w 2015 roku medalem 100-lecia Odnowienia Tradycji Poli-
techniki Warszawskiej.

Jak widać, środowisko poligrafów oraz władze i wspólnota akademicka Poli-
techniki Warszawskiej wysoko cenią sobie osiągnięcia Stowarzyszenia i jego pracę 
organiczną na rzecz branżowej edukacji.
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