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VI Zjazd Absolwentów
Od II Zjazdu Absolwentów, który miał miejsce w Popowie w 1996 roku, kolejne zjazdy odbywały się
w odstępach czteroletnich (2000 rok – Miedzeszyn, 2004 rok – Nadarzyn, 2008 rok Warszawa WIM).
W bieżącym roku przypada kolejny, VI Zjazd Absolwentów Inżynierii Materiałowej. Odbędzie się on
tak, jak poprzedni, w budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej przy
ul. Wołoskiej 141 oraz w pubie Żaczek (ul. Wołoska 141a). Zatem pozostajemy przy, zapoczątkowanej
w 2008 roku, tradycji, że zjazdy odbywają się na uczelni. Wydaje się, że obecnie jest to najlepsza forma
spotkań absolwetów.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI Zjeździe Absolwentów Inżynierii Materiałowej
Politechniki Warszawskiej, który odbędzie się 12 października 2012 roku w budynku Wydziału przy
ul. Wołoskiej 141 oraz w położonym obok pubie „Żaczek”.
Program Zjazdu:
Aula im. profesora Jerzego W. Wyrzykowskiego w budynku WIM przy ul. Wołoskiej 141
– 18.00 Powitanie uczestników i otwarcie Zjazdu
– 18.30 Wykład
– 19.15 Wspólne zdjęcie uczestników Zjazdu
Pub „Żaczek” ul. Wołoska 141a
– 19.30 Spotkanie towarzyskie uczestników
Koszt uczestnictwa jest taki sam jak cztery lata wcześniej - 60 zł. Kwota ta obejmuje poczęstunek
w pubie „Żaczek” (bufet, potrawy z grilla, piwo) i musi być przez organizatorów wpłacona przed
imprezą.
Zainteresowanych prosimy o dokonanie wpłaty na konto SAIM PW:
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
PKOBP 11 Oddział w Warszawie ul. Wołoska 58/64, 02-507 Warszawa
Nr konta 08 1020 1169 0000 8402 0101 0966

Wpłata stanowi jednocześnie zgłoszenie uczestnictwa.
Bliższe informacje o miejscu Zjazdu można znaleźć pod adresem www.pubzaczek.pl. Informujemy,
że pub mieści się w akademiku PW, który pełni również rolę hotelu www.zaczek.pw.edu.pl..

Wybory na Politechnice Warszawskiej
Obecnie we wszystkich uczelniach w kraju dobiegają końca wybory władz na kadencje 2012-2016.
Na Politechnice Warszawskiej wiemy już, że funkcje Rektora będzie pełnił prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.
Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej został wybrany prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Mizera.
Funkcję Prodziekana ds. Nauki będzie pełniła nadał prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska. Funkcje
Prodziekana ds. Dydaktyki, w kadencji 2012-2016, będzie pełnił dr inż. Dariusz Oleszak, a Prodziekana
ds. Studentów dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki.
Walne Zgromadzenie SAIM PW
W dniu 2 grudnia 2011 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków SAIM PW. W czasie zebrania
przeprowadzono wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
W skład Zarządu SAIM weszły następujące osoby:
– Przemysław Wójcik - przewodniczący
– Roman Janusz - zastępca przewodniczącego
– Elżbieta Jezierska - skarbnik
– Bartosz Michalski - sekretarz
– Waldemar Kaszuwara
Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
– Michał Lewandowski - przewodniczący KR
– Krzysztof Frątczak
– Zbigniew Pakieła
– Marek Sztrelier
W czasie zebrania w dniu 2 grudnia Zarząd i Komisja Rewizyjna SAIM PW przedstawiły sprawozdania
z działalności SAIM PW w okresie od 04.12.2010 do 02.12.2011. Zgromadzeni przyjęli przedstawione
sprawozdania i udzielili absolutorium władzom Stowarzyszenia
Baza pracodawców
Zarząd SAIM we współpracy z Kołem Naukowym Inżynierii Materiałowej „Wakans” podjął się
stworzenia bazy instytucji i firm związanych z inżynierią materiałową. Naszym celem jest zebranie
krótkich informacji o danych placówkach, a przede wszystkim o możliwościach zatrudnienia, bądź
odbycia stażu lub praktyk studenckich. Prosimy o pomoc. Jeśli pracujesz w takiej instytucji lub firmie
prosimy o przesłanie kilku zdań opisu: dane adresowe, czym placówka się zajmuje oraz co oferuje
studentom i absolwentom. Informacje prosimy przesyłać na adres: b.michalski@inmat.pw.edu.pl
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. Prosimy rozważyć dyspozycję stałego
przelewu. 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

Nr konta 08 1020 1169 0000 8402 0101 0966

