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VII Zjazd Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW
W dniu 14 października 2016, Absolwenci Inżynierii Materiałowej PW po czterech latach przerwy, znowu mieli okazje
spotkać się na Zjeździe Absolwentów. To spotkanie tak, jak i dwa poprzednie, rozpoczęto w budynku Wydziału przy
ul. Wołoskiej 141, a później kontynuowano w pubie Żaczek. W Zjeździe wzięło udział ponad 50 osób. Wśród
uczestników byli przedstawiciele absolwentów z różnych roczników, ale przeważali absolwenci z połowy lat
osiemdziesiątych XX wieku. Zjazd rozpoczął się od wystąpień Prezesa, Przemysława Wójcika i Dziekana WIM,
Jarosława Mizery. Pierwsza część Zjazdu trwała dłużej niż przewidywano z dwóch powodów. Pierwszy, to bardzo
interesujący wykład, który wygłosił dr inż. Łukasz Wierzbicki, po którym nastąpiła duża liczba pytań. Drugim
powodem była decyzja Dziekana, który postanowił wszystkim uczestnikom Zjazdu wręczyć metale ufundowane
z okazji 25-lecia powstania Wydziału Inżynierii Materiałowej. Część pierwszą zakończono grupowym zdjęciem
uczestników Zjazdu. Następnie uczestnicy przeszli do pubu Żaczek znajdującego się w akademiku o tej samej nazwie,
sąsiadującym z Wydziałem. Jeszcze w trakcie spotkania udało się wręczyć wszystkim pamiątkę ze Zjazdu – zrobione
chwilę wcześniej zdjęcie, odpowiednio zmniejszone i umieszczone w ramce z uchwytem magnetycznym. Ta część
imprezy nie miała ograniczeń czasowych.

Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017
Obecny rok akademicki został zainaugurowany na Wydziale Inżynierii Materiałowej już 30 września. Tegoroczna
Inauguracja miała wyjątkowo uroczystą oprawę z powodu 25-tej rocznicy uzyskania przez, działający wcześniej,
Instytut Inżynierii Materiałowej statusu Wydziału. Ten fakt został upamiętniony przez ufundowanie
okolicznościowych medali, które wręczono pracownikom i zaproszonym gościom. Stowarzyszenie Absolwentów, jak
każdego roku, zaznaczyło swoją obecność wręczając Nagrodę Stowarzyszenia studentowi, który uzyskał najlepsze
wyniki w nauce w minionym roku akademickim. W tym roku laureatem został student I roku studiów magisterskich
D. Puzon. Uroczystość zakończono wykładem prof. Małgorzaty Lewandowskiej pt. „Doskonały czy nie doskonały?
Oto jest pytanie...”.

Walne Zgromadzenie SAIM PW
Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW, każdego roku Zarząd jest
zobowiązany do zorganizowania Walnego Zgromadzenia członków SAIM PW. W bieżącym roku będzie to zebranie
zwyczajne sprawozdawcze. Członkowie Stowarzyszenia otrzymali z niniejszym Biuletynem zaproszenie do udziału
w Walnym Zgromadzeniu. Chcieliśmy tę informacje przekazać również wszystkim, którzy dopiero zamierzają wstąpić
do SAIM PW. Jest to doskonała okazja, ponieważ osoby takie będą przyjęte jeszcze przed Walnym Zgromadzeniem
i będą mogły uczestniczyć w nim na pełnych prawach. Walne Zgromadzenie Członków SAIM PW odbędzie się
2 grudnia 2016 w sali Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (sala 215, I piętro) przy
ul. Wołoskiej 141. Pierwszy termin rozpoczęcia obrad: godzina 17.00. W przypadku braku quorum obrady rozpoczną
się w drugim terminie tzn. tego samego dnia o godzinie 18.00. Z doświadczenia wiadomo, że nasze zebranie zacznie
się w drugim terminie tzn. o godzinie 18.00.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
3. Sprawozdanie Zarządu SAIM z działalności w okresie od 05.12.2015 do 02.12.2016 oraz sprawozdanie
finansowe za w/w okres.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SAIM z działalności w okresie od 05.12.2015 do 02.12.2016.
5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
6. Dyskusja nad programem działania Stowarzyszenia.
7. Sprawy wniesione przez członków SAIM.
8. Zakończenie obrad.

Zmiana sposobu rozpowszechniania Biuletynu SAIM PW
Od szesnastu lat wydajemy i rozsyłamy Państwu Biuletyn SAIM. Przy pisaniu artykułów i kolportażu wydawnictwa
borykamy się z wieloma problemami. Nie jesteśmy w stanie zapewnić dobrej jakości materiałów fotograficznych.
Biuletyn jest powielany przy pomocy kserografu, co przy bardzo ograniczonych środkach nie pozwala na umieszczanie
zdjęć kolorowych. Dotychczas wydaliśmy tylko kilka numerów specjalnych drukowanych w kolorze. Chcielibyśmy
zachować zasadę, że trafiamy do wszystkich absolwentów. Jest z tym coraz trudniej ponieważ liczba absolwentów
rośnie. Samo włożenie ponad 1000 egzemplarzy do kopert jest bardzo czasochłonnym zadaniem.
Zarząd SAIM PW podjął decyzję, że obecny numer Biuletynu jest ostatnim kolportowanym w dotychczasowy sposób.
Kolejne będą udostępniane w formie pliku pdf na stronie Wydziału (www.inmat.pw.edu.pl) lub/i Stowarzyszenia.
Osoby, które podały swój adres e-mail otrzymają Biuletyn tą drogą.

Konkurs Wiedzy o Materiałach
Chcielibyśmy przypomnieć wszystkim, którzy z różnych powodów są zainteresowani rekrutacją na WIM PW, że
również w tym roku Wydział organizuje Konkurs Wiedzy o Materiałach. Jego laureaci otrzymają jako nagrodę indeks
Wydziału. Oznacza to, że po zdaniu matury mogą zostać studentami bez przechodzenia przez pełną procedurę
rekrutacyjną. Po zadeklarowaniu w systemie rekrutacyjnym chęci studiowania na WIM PW otrzymają maksymalną
liczbę punktów rekrutacyjnych – 225. Szczegóły Konkursu można znaleźć na stronie www.inmat.pw.edu.pl.
Adres Stowarzyszenia: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa
Adres internetowy: saim.inmat.pw.edu.pl
Adres e-mail: saim.edu.pl@gmail.com
Prezes – Przemysław Wójcik
Sekretarz: Milena Koralnik, e-mail: milena.koralnik@gmail.com
Członek Zarządu: Waldemar Kaszuwara, tel. (22) 234-87-17, e-mail: wkaszu@inmat.pw.edu.pl
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