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Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016
Tegoroczna Inauguracja Roku Akademickiego miała
szczególny charakter, ponieważ w bieżącym roku
przypadła 40-ta rocznica powstania Instytutu
Inżynierii Materiałowej (na prawach wydziału).
O wydarzeniu tym mówił w swoim wystąpieniu
Dziekan prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Mizera.
Również tematyka wykładu inauguracyjnego
pt. „Geneza i historia Wydziału Inżynierii
Materiałowej PW” prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniewa
Pakieły była związana z obchodzoną rocznicą.
Ważną częścią Inauguracji jest zawsze wręczanie
nagród za osiągnięcia w poprzednim roku
akademickim. Tym razem część ta była znacznie dłuższa, bowiem Dziekan wręczył wszystkim pracownikom Wydziału
oraz gościom obecnym na uroczystości medale ufundowane z okazji 40 lat nauczania inżynierii materiałowej
w Politechnice Warszawskiej (rysunek). Po raz pierwszy wręczono też statuetki „Przyjaciel Wydziału”. Uhonorowano
nimi 6 osób, spoza Wydziału, które przez wiele lat współpracowały z WIM PW zarówno w obszarze nauki jak
i dydaktyki. Są to: dr inż. Tadeusz Gancarczyk (Pratt & Whittney Poland), prof. Jerzy Lis (Akademia
Górniczo-Hutnicza), dr Jan Sarna (Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii), prof. Jan Sieniawski (Politechnika
Rzeszowska), dr Leonard Szczepkowski (FAMPUR), mgr inż. Marek Walczak (Urząd Dozoru Technicznego). Należy
podkreślić, że nagroda „Przyjaciel Wydziału” została ustanowiona przez Radę Wydziału WIM PW na wniosek
Stowarzyszenia Absolwentów. Będzie ona przyznawana również w następnych latach.

15 lat Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW
W cieniu 40-lecia Inżynierii Materiałowej w PW obchodziliśmy w tym roku jeszcze jedną rocznicę – 15-lecie
powstania Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Inicjatywa powołania
Stowarzyszenia narodziła się 25 kwietnia 1998 roku w Ośrodku Służby Więziennej „Przystań” w Popowie, gdzie
odbywał się II Zjazd Absolwentów. Przygotowaniami do utworzenia Stowarzyszenia zajął się Komitet Organizacyjny
w składzie: Mieczysław Maciążek, Halina Garbacz, Anna Sienniak-Łukasik, Zbigniew Pakieła, Przemysław Wójcik,
Zbigniew Stawski, Waldemar Kaszuwara i Beata Chudzyńska. Zjazd Założycielski Stowarzyszenia odbył się
18 grudnia 1999 roku, na którym zatwierdzono Statut Stowarzyszenia i powołano tymczasowy, jeszcze nieformalny
Zarząd. Pół roku później, 5 czerwca 2000 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował Stowarzyszenie
Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW. Wybrany wcześniej Zarząd (M. Maciążek, A. Sienniak- Łukasik,
W. Kaszuwara, E. Jezierska, Z. Pakieła, B. Chudzyńska, D. Oleszak) i Komisja Rewizyjna (Z. Stawski, P. Wójcik,
H. Garbacz) zostały formalnie zatwierdzone 16 września 2000 roku w czasie III Zjazdu Absolwentów w WarszawieMiedzeszynie.

Nagroda Stowarzyszenia Absolwentów za rok akademicki 2014/2015
Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW, jak każdego roku, ufundowało Nagrodę Stowarzyszenia
Absolwentów dla studenta Wydziału, który w minionym roku akademickim uzyskał najwyższe oceny. Laureatem za
rok akademicki 2014/2015 został Adam Liberacki. Nagroda została wręczona w czasie inauguracji roku akademickiego
na WIM PW, w dniu 1 października, przez prezesa i wiceprezesa SAIM PW. Pan Adam Liberacki jest już szesnastym
laureatem Nagrody Stowarzyszenia Absolwentów.

Walne Zgromadzenie SAIM PW
W dniu 4 grudnia 2015 planujemy zorganizować Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii
Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Ponieważ kończy się obecna kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej SAIM
PW, w czasie tegorocznego zebrania zostaną przeprowadzone wybory władz Stowarzyszenia. Planowana godzina
rozpoczęcia zebrania to 17.30. Na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych trudno spodziewać się, aby frekwencja
przekroczyła 50% członków Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie odbędzie się, zatem najprawdopodobniej w drugim
terminie (już bez konieczności zebrania quorum), który zgodnie ze statutem może być wyznaczony godzinę później
o 18.30.
Na zebranie zapraszamy wszystkich Absolwentów, którzy chcieliby włączyć się do działalności Stowarzyszenia.
Wszystkie prawa członka SAIM, łącznie z prawem wybierania nowych władz, można uzyskać podpisując deklarację
członkowską jeszcze przed Walnym Zgromadzeniem.

Współpraca absolwentów z Wydziałem
W poprzednim numerze Biuletynu znalazła się informacja o wykładach
przedstawianych przez absolwentów Wydziału dla studentów III roku
w ramach projektu „Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle”
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Działanie 4.1,
Poddziałanie: 4.1.2). Wykłady te kontynuowano w semestrze letnim
2014/2015. Tym razem również wśród wykładowców znaleźli się nasi
absolwenci. Ósmego maja odbył się wykład Mieczysława Maciążka
(absolwent z roku 1978), który na przykładzie własnych doświadczeń
zawodowych, mówił m. in. na temat przydatności wiedzy zdobywanej na
studiach i jej uzupełnianiu, z punktu widzenia nie tylko inżyniera, ale też
handlowca i przedsiębiorcy. Ten aspekt wykorzystania wiedzy
z dziedziny inżynierii materiałowej na studiach jest traktowany
marginalnie, a dla współczesnych studentów jest bardzo interesujący.
Kolejny wykład stanowił prezentację działalności Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. W pierwszej kolejności
Dyrektor ds. Technicznych, Roman Janusz (absolwent z roku 1987), przedstawił działalność przemysłową Instytutu.
Mówił m. in. o metodzie sterylizacji radiacyjnej zarówno powszechnie używanych produktów spożywczych, jak
i zaawansowanych implantów stosowanych w medycynie. Następnie dr inż. Bożena Sartowska (absolwentka z roku
1982) przedstawiła wybrany temat prac
naukowych prowadzonych w IChTJ.
Trzecim elementem prezentacji był wykład
mgr Patryka Wojtowicza, który omówił
wybrane zagadnienia energetyki jądrowej.
Słuchacze mieli możliwość zobaczenie
interesujących eksponatów i innych
materiałów dydaktycznych.
Wykłady
zapraszanych
gości
będą
odbywały się również w semestrze
zimowym roku 2015/2016. Informacje
o nich podamy w kolejnym Biuletynie.

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.inmat.pw.edu.pl.
Adres Stowarzyszenia: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa
Adres internetowy: www.saim.inmat.pw.edu.pl
Adres e-mail: saim.edu.pl@gmail.com
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) 234-87-17, e-mail: wkaszu@inmat.pw.edu.pl
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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

