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III Zjazd Absolwentów In Ŝynierii Materiałowej PW  
W dniach 16-17 września 2000r. w Miedzeszynie odbył się III Zjazd Absolwentów InŜynierii Materiałowej 

Politechniki Warszawskiej. Impreza zorganizowana została przez załoŜone jesienią 1999r. Stowarzyszenie 
Absolwentów InŜynierii Materiałowej PW (SAIM) i Wydział InŜynierii Materiałowej PW. Zjazd zainaugurował 
działalność SAIM i jednocześnie uczcił 25 rocznicę powstania Instytutu InŜynierii Materiałowej PW na prawach 
wydziału (IIM). 

W sobotę 16 września, po rejestracji uczestników i uroczystym obiedzie, nastąpiło otwarcie zjazdu i odbyło się 
Walne Zgromadzenie SAIM PW. Komitet ZałoŜycielski Stowarzyszenia złoŜył sprawozdanie  
z działalności w okresie 18.11.1999 – 16.09.2000 r., następnie Walne Zgromadzenie powołało Zarząd Stowarzyszenia  
i Komisję Rewizyjną oraz przyjęło nowych członków. Nadało teŜ status członka honorowego dotychczasowym 
dyrektorom IIM PW na prawach wydziału i dziekanom WIM PW. Wieczorem odbyła się impreza przy grillu,  
z orkiestrą jazzową.  

Drugi dzień zjazdu, na który przybył Dziekan WIM prof. K. Kurzydłowski i inni pracownicy wydziału, poświęcony 
był uroczystościom związanym z 25-leciem powstania IIM PW. Wykład poświęcony historii nauczania inŜynierii 
materiałowej na Politechnice Warszawskiej wygłosił prof. Eugeniusz Tyrkiel. Uroczystość zakończył pokaz zdjęć 
związanych z działalnością pracowników Wydziału w ciągu 25 lat jego istnienia. 

Zjazd był pierwszą imprezą zorganizowaną przez SAIM PW i, jak stwierdzili jego uczestnicy i przybyli goście, był 
niezwykle udany. Stowarzyszenie zaprasza wszystkich absolwentów InŜynierii Materiałowej do włączenia się w jego 
działalność. Pozwoli to zintegrować nasze środowisko. 

Dariusz Oleszak 
 



 
Spotkanie absolwentów rocznika 1988 

Wśród propozycji Zarządu dotyczących sposobów utrzymania ścisłych więzi z absolwentami na Zjeździe 
przedstawiono pomysł, aby kontakty te utrzymywać przez tzw. łączników. W tym celu naleŜy dotrzeć do osób 
szczególnie aktywnych i utrzymujących kontakty ze studentami swojego rocznika. Pierwszym, który podjął się takiego 
zadania jest Jarek Szymanowski, absolwent (dawniej starosta) rocznika 1988. Z jego inicjatywy  
17 listopada 2000 odbyło się spotkanie absolwentów tego rocznika. Imprezie patronowało Stowarzyszenie 
Absolwentów, a dzięki władzom Wydziału moŜliwe było jej zorganizowanie w budynku WIM. W spotkaniu udział 
wzięło 15 osób.  

Spotkanie dowiodło, Ŝe wiele osób chętnie odnowi dawne kontakty towarzyskie i być moŜe rozwinie je  
na płaszczyźnie zawodowej. Zarząd SAIM PW czeka na kontakt z osobami, które chciałyby zorganizować podobne 
spotkania i deklaruje wszelką pomoc organizacyjną.  

 
 

Sylwetki absolwentów 
Osoby, które chciałyby zaprezentować w biuletynie swoje dokonania zawodowe, swoją firmę lub podzielić się 

refleksjami na temat przydatności zdobytej na studiach wiedzy w pracy zawodowej, prosimy o kontakt i nadsyłanie 
odpowiednich materiałów. 

Istnieje moŜliwość zorganizowania w przyszłości seminarium poświęconego karierom zawodowym absolwentów 
InŜynierii Materiałowe. Czy bylibyście Państwo zainteresowani uczestnictwem, wystąpieniem na takim seminarium  
lub prezentacją własnej firmy?  

Osoby pracujące w dziedzinach związanych z inŜynierią materiałową mogą opowiedzieć o swoich doświadczeniach 
studentom 5 roku Wydziału w ramach Seminarium Dyplomowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt z członkami 
zarządu Stowarzyszenia pracującymi na WIM.  

 

Strony Internetowe 
W najbliŜszym czasie planujemy powiększenie ilości informacji znajdujących się na stronach Stowarzyszenia 

(www.inmat.pw.edu.pl). Chcemy, aby znalazła się tam lista naszych członków z „linkami” do ich prywatnych  
lub firmowych stron. Prosimy o nadsyłanie krótkich informacji, które chcieliby Państwo przedstawić, danych na temat 
Państwa stron oraz adresów poczty elektronicznej. 

 

Zbieranie starych zdjęć 
W czasie III Zjazdu prezentowaliśmy stare zdjęcia, pokazujące historię Wydziału, nie tylko z oficjalnych imprez,  

ale teŜ zdjęcia prywatne, na których moŜna zobaczyć wielu studentów studiujących tam w ciągu 25 lat jego istnienia. 
Na pewno nie raz jeszcze będzie okazja aby taką prezentację Państwu przedstawić (istnieje ona w postaci 
elektronicznej). JeŜeli mają Państwo stare zdjęcia, ukazujące studentów InŜynierii Materiałowej i mogą je Państwo 
udostępnić do zeskanowania, prosimy o kontakt z członkami Zarządu. MoŜe kiedyś zbierzemy fotografii ilustrujące  
25 lat istnienia naszego Instytutu i Wydziału, widzianych oczami jego studentów. 

 

Wykłady otwarte na WIM 
Pierwszy z planowanego cyklu wykładów odbył się 13 grudnia 2000 r. o godz. 16.00.  
Wykład zatytułowany był „Ciekłe kryształy” i wygłosiła go dr hab. Barbara WaŜyńska. 

 

Spotkanie wigilijne 
13 grudnia o godzinie 18.00 odbyło  się spotkanie Wigilijne dla członków i sympatyków SAIM PW.  

W trakcie spotkania moŜna było kupić znaczek Stowarzyszenia i pamiątkę ze Zjazdu. 
 

Waldemar Kaszuwara 
 

Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia i Nowego 2001 Roku  
wiele radości, pomyślności, zadowolenia z pracy oraz szczęścia 

rodzinnego członkom Stowarzyszenia, Sympatykom i ich rodzinom  
Ŝyczy 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów InŜynierii Materiałowej PW  


