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VI Zjazd Absolwentów Inżynierii Materiałowej

Od zarejestrowania SAIM PW kolejne zjazdy odbywały się w odstępach czteroletnich (2000 rok – Miedzeszyn,
2004 rok – Nadarzyn, 2008 rok - Warszawa WIM). W roku 2012 został zorganizowany kolejny, VI Zjazd Absolwentów
Inżynierii Materiałowej. Spotkanie odbyło się 12 października 2012 roku i zgodnie z zapoczątkowaną w 2008 roku
tradycją, jego miejscem był budynek Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej przy ul. Wołoskiej
141 oraz znajdujący się obok pub Żaczek.
Po rejestracji uczestników odbyła się pierwsza część spotkania, którą otworzył Prezes Stowarzyszenia – Przemysław
Wójcik. Uczestnicy zjazdu mieli okazję wysłuchać ciekawego wykładu prof. Wiesława Świątnickiego na temat
nanokrystalicznych stali.
Po wykładzie wywiązała się dyskusja świadcząca o dużym zainteresowaniu absolwentów obecnymi problemami
inżynierii materiałowej i tematyką prac prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej. Oficjalną część spotkania
zakończyło zrobienie pamiątkowego zdjęcia uczestników. Następnie absolwenci udali się do pubu Żaczek
na poczęstunek i dalszą część imprezy. Spotkanie zakończyło się po północy.
Dziękujemy za przybycie, za spotkanie, za możliwość wymiany myśli, doświadczeń, za ożywianie wspomnień i doznane
wzruszenia. Pragniemy zatrzymać i pielęgnować przyjemne chwile a w ramach zabawy proponujemy konkurs.
Na zdjęciu grupowym widać uczestników tej edycji Zjazdu Absolwentów.
Prosimy o rozpoznanie jak największej liczby osób, przez podanie imienia, nazwiska oraz miejsca na fotografii.
Przygotowane odpowiedzi prosimy przysłać na adres saim.edu.pl@gmail.com. Pośród uczestników konkursu
rozlosujemy nagrody, a zwycięzców uhonorujemy szczególnie (dodatkowo uściskiem ręki Prezesa). Wyróżnionych
poinformujemy drogą elektroniczną. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na Wydziale Inżynierii Materiałowej
w dniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
Serdecznie zapraszamy Zarząd SAIM

17 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki „Kopernik”
W 2013, piknik naukowy po raz pierwszy odbył się w miejscu, które samo w sobie było
dla uczestników atrakcją - na stadionie narodowym. Mieliśmy tym samym większe możliwości,
mogliśmy zobaczyć jak rozkłada i składa się murawę, a także wejść do sekcji zawodniczej.
Oprócz tego wokół ogromnego stadionu ustawiono naturalnie stoiska, znane nam z poprzednich
pikników. Dużą popularnością cieszyły się namioty stowarzyszeń studenckich i kół naukowych.
Jak wiadomo, wiele osób zbierało się przy stanowiskach, gdzie robiono doświadczenia.
Była nawet możliwość wykrycia swojego DNA, a konkretnie otoczki białkowej. Sporo obserwatorów krążyło też przy
stanowiskach geologicznych, gdzie pokazywano skały z różnych stron świata. Odwiedzając stanowisko WIM oraz koła
studenckiego „Wakans” można było nauczyć się obsługiwać drukarkę 3D, przeżyć
symulację operacji oraz obejrzeć materiały na implanty. Dużym zainteresowaniem
cieszył się pokaz wytwarzania pian aluminiowych. Dla absolwentów Naszego
Wydziału interesujące mogło być również spojrzenie przez okular mikroskopu
na oglądane wielokrotnie w czasie studiów struktury stali, czy mosiądzu.
Zwiedzający mieli niebywałą okazję spróbować smaku bitej śmietany schłodzonej
w ciekłym azocie. Można było również pobawić się kolejką magnetyczną
oraz przybliżyć wiedzę o nanotechnologii.
Każdego roku nasz namiot staje się miejscem spotkań wielu absolwentów Wydziału.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również będzie można spotkać dawno
nie widzianych znajomych oraz zapoznać się z obecnymi kierunkami zainteresowań
inżynierii materiałowej.

Walne Zgromadzenie SAIM PW
W dniu 7 grudnia 2012 odbyło się Walne Zgromadzenie członków SAIM PW. W czasie zebrania Zarząd i Komisja Rewizyjna
SAIM PW przedstawiły sprawozdania z działalności SAIM PW w okresie od 02.12.2011 do 06.12.2012. Zgromadzeni przyjęli
odczytane sprawozdania i udzielili absolutorium władzom Stowarzyszenia. Zaplanowane zostały również działania SAIM na rok
2013.
Następne Walne Zgromadzenie Członków SAIM PW, które prawdopodobnie odbędzie się na przełomie listopada i grudnia, będzie
zebraniem wyborczym. Ważne jest, aby byli wtedy obecni wszyscy ci, którym zależy na utrzymaniu kontaktów z Uczelnią
i chcieliby mieć wpływ na działalność Stowarzyszenia. Przypominamy również, że każdy Absolwent naszego Wydziału może stać
się członkiem naszego Stowarzyszenia.

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) 234-87-18, 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
Jeśli nie życzą sobie Państwo dłużej otrzymywać naszego biuletynu, prosimy o taką informację na wyżej wymieniony
adres SAIM lub na email b.michalski@inmat.pw.edu.pl

