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Spotkanie „Absolwenci XXI wieku”
Stowarzyszenie Absolwentów InŜynierii Materiałowej, kiedy powstało w 1999 roku, liczyło około 120
członków. Byli to głównie absolwenci z lat osiemdziesiątych XX wieku oraz absolwenci, którzy kształcili się w
jednostkach funkcjonujących przed powstaniem Instytutu InŜynierii Materiałowej na prawach wydziału. Od tego
czasu nasz wydział ukończyło około 300 osób, natomiast Stowarzyszenie zyskało około 30 nowych członków.
Absolwenci z ostatnich lat są we władzach Stowarzyszenia i uczestniczą jego w pracach, jednak ich reprezentacja
nie jest proporcjonalna do ich liczby. Ostatni V Zjazd Absolwentów, który odbył się 30 maja 2008 roku nie
zgromadził zbyt duŜej grupy absolwentów z ostatniego dziesięciolecia. Jako przyczynę takiego stanu wskazuje się
najczęściej brak czasu spowodowany pracą zawodową. Trzeba pamiętać jednak, Ŝe obecność na spotkaniach
absolwentów to nie tylko moŜliwość wspominania czasów studenckich. Razem tworzymy silne środowisko osób
związanych z Politechniką Warszawską i Wydziałem InŜynierii Materiałowej. Podtrzymywanie tych kontaktów
pomaga często równieŜ w pracy zawodowej. MoŜliwe jest teŜ, Ŝe informacje o Stowarzyszeniu nie docierają do
studentów, a Ci jako absolwenci nie zdają sobie sprawy z tego, do czego taka organizacja moŜe być potrzebna.
Zarząd SAIM PW wspólnie z przedstawicielami najmłodszych roczników absolwentów postanowił
zorganizować Spotkanie pod hasłem „Absolwenci XXI wieku”. Będzie to okazja do spotkania się po kilku latach
od ukończenia studiów. Zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli studia w XXI wieku (to kryterium nie będzie
ściśle przestrzegane) i chcieliby spotkać się towarzysko lub odnowić kontakty zawodowe z Wydziałem i dawnymi
kolegami ze studiów. KaŜdy powód jest dobry, aby wziąć udział w tym spotkaniu.
Zjazd odbędzie się 5 czerwca 2008 roku w budynku Wydziału przy ul. Wołoskiej 141 oraz pubie „śaczek”.
Program Spotkania:
Aula im. profesora Jerzego W. Wyrzykowskiego w budynku WIM przy ul. Wołoskiej 141
 18.30-19.00 Rejestracja uczestników
 19.00 Powitanie i otwarcie Spotkania
 19.15 Wykład
 19.45 Wspólne zdjęcie uczestników
Pub „śaczek” ul. Wołoska 141a
 20.00 Spotkanie towarzyskie uczestników
Udział Absolwentów WIM w Spotkaniu jest bezpłatny, jednak naleŜy liczyć się z tym, Ŝe środki, jakimi
dysponują organizatorzy wystarczą jedynie na dobre rozpoczęcie drugiej części imprezy.

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 na ostatniej stronie biuletynu oraz na
stronie internetowej www.saim.edu.pl.

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki „Kopernik”
W bieŜącym roku 13 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki „Kopernik” odbędzie się 30 maja
(sobota) pod hasłem „Nauka wśród gwiazd”. Jak zwykle będzie to ogromna impreza popularyzująca naukę – juŜ w
ubiegłym roku liczba odwiedzających Piknik przekroczyła 100 tysięcy. W roku 2009 liczba zgłoszonych instytucji
jest rekordowa. JuŜ ostatnim razem namioty, w których prezentowano eksperymenty naukowe, zajmowały Rynek
Nowego Miasta oraz całe Podzamcze.
Wydział InŜynierii Materiałowej wspólnie z Kołem Naukowym Studentów „Wakans” zajmie namiot nr 186
znajdujący się na Podzamczu. PokaŜemy kolejkę magnetyczną (nadprzewodnik lewitujący nad torem z magnesów)
oraz inne eksponaty wykonane przez studentów. Będą interesujące materiały – silne magnesy, materiały mogące
pracować w środowisku ludzkiego organizmu i inne. PokaŜemy jak wytwarza się piany aluminiowe, a najmłodsi
uczestnicy będą mogli sprawdzić, co to jest ciecz nienewtonowska.
Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego stoiska w godzinach od 11 do 20.

Uroczyste wręczenie Dyplomów
16 stycznia odbyło się na Wydziale
InŜynierii
Materiałowej
uroczyste
wręczenie dyplomów ubiegłorocznym
absolwentom. Kiedyś, przez wiele lat,
takie
uroczystości
odbywały
się
regularnie na Wydziale, a zdjęcia osób,
które wtedy odbierały dyplomy wiszą
wciąŜ na korytarzu pierwszego piętra
budynku WIM. Obecnie, po prawie
dziesięciu latach przerwy, powrócono do
tej
tradycji.
Uroczystość
będzie
organizowana równieŜ w następnych
latach – zawsze w połowie stycznia.

Walne Zgromadzenie 5 grudnia 2008
W dniu 5 grudnia 2008 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków SAIM PW. Na posiedzeniu obecny był
Członek Honorowy Stowarzyszenia, profesor Stefan Wojciechowski.
W czasie zebrania Zarząd i Komisja Rewizyjna SAIM PW przedstawiły sprawozdania z działalności SAIM PW
w okresie od 24.11.2007 do 5.12.2008. Zgromadzeni przyjęli odczytane sprawozdania i udzielili absolutorium
władzom Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu zaprezentowali plan działania SAIM w 2009 roku. W dalszej
części dyskusji zostały podjęte tematy dotyczące uaktywnienia biernych członków Stowarzyszenia oraz
rozpropagowania działalności Stowarzyszenia wśród studentów Wydziału InŜynierii Materiałowej.
Następne Walne Zgromadzenie Członków SAIM PW, które prawdopodobnie odbędzie się na przełomie
listopada i grudnia, będzie zebraniem wyborczym. WaŜne jest, aby byli wtedy obecni wszyscy ci, którym zaleŜy na
utrzymaniu kontaktów z Uczelnią i chcieliby mieć wpływ na działalność Stowarzyszenia. Przypominamy równieŜ,
Ŝe kaŜdy Absolwent naszego Wydziału moŜe stać się członkiem naszego Stowarzyszenia. Wymaga to jedynie
wypełnienia deklaracji członkowskiej oraz wpłaty składki członkowskiej.

Adres Stowarzyszenia: Wydział InŜynierii 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:
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PKOBP 11 Oddział w Warszawie ul. Wołoska 58/64, 02-507 Warszawa
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