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Uroczystość wręczenia dyplomów 2010 

 
11 marca 2010 roku odbyło się na Wydziale Inżynierii Materiałowej uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom, 

którzy ukończyli studia w ostatnim roku. Po raz pierwszy poza absolwentami, którzy uzyskali stopień magistra,  
w uroczystości wzięli udział również studenci, którzy ukończyli siedmiosemestralne studia inżynierskie. 
Stowarzyszenie Absolwentów reprezentował wice przewodniczący zarządu Roman Janusz. 

Zebranych powitał Dziekan Wydziału prof. Jerzy Szawłowski, który również wręczył obecnym absolwentom listy 
gratulacyjne. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji na temat Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii 
Materiałowej PW. Ostatnim punktem uroczystości było krótkie spotkanie towarzyskie.  

Wręczenie dyplomów jest okazją do pewnego podsumowania działalności w obszarze kształcenia. W przypadku 
Naszego Wydziału nie jest to łatwe, ponieważ jako jednostka PW kształcąca w dziedzinie inżynierii materiałowej 
ulegał on przekształceniom. Ze zgromadzonych danych wynika, że do 11 marca 2010 Wydział Inżynierii Materiałowej 
(od rocznika 1991/92) ukończyło ze stopniem mgr inż. 572 studentów, a ze stopniem inż. 70 studentów. Wśród tych 
ostatnich 13 osób ukończyło studia stacjonarne (dzienne) i nie kontynuowało nauki na WIM, 26 osób ukończyło studia 
niestacjonarne (zaoczne), natomiast 31 osób to absolwenci, którzy studiują w systemie trójstopniowym tzn. od lutego 
2010 podjęli studia magisterskie. Wcześniej (roczniki od 1977/78 do 1990/91) stopień mgr inż. uzyskało 458 osób, 
które ukończyły Instytut Inżynierii Materiałowej na prawach wydziału. Za „naszych” absolwentów należy również 
uznać studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego, którzy byli dyplomowani w IIM na prawach wydziału 
w specjalności Metaloznawstwo i obróbka cieplna (roczniki 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80 i 1980/81) 
– 97 osób. Do takich liczb można dojść analizując dostępne dane. Jest jeszcze niepoliczalna grupa osób, które przed 
powstaniem IIM kończyły inne wydziały PW, a które zajmują się inżynierią materiałową i mają pełne prawo wstąpić 
do Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW. 
  

 



Walne Zgromadzenie SAIM PW 
 

W dniu 4 grudnia 2009 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków SAIM PW.  
W czasie zebrania przeprowadzono wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
 
W skład Zarządu weszły następujące osoby: 

 Przemysław Wójcik - przewodniczący 
 Roman Janusz - zastępca przewodniczącego 
 Elżbieta Jezierska - skarbnik 
 Bartosz Michalski - sekretarz 
 Waldemar Kaszuwara - członek 

 
Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: 

 Michał Lewandowski - przewodniczący KR 
 Zbigniew Makieła - sekretarz KR 
 Krzysztof Frątczak - członek 

 
W czasie zebrania w dniu 4 grudnia Zarząd i Komisja Rewizyjna SAIM PW przedstawiły sprawozdania  

z działalności SAIM PW w okresie od 06.12.2008 do 04.12.2009. Zgromadzeni przyjęli przedstawione sprawozdania 
i udzielili absolutorium władzom Stowarzyszenia. 
 
14 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki „Kopernik” 

 
Wydział Inżynierii Materiałowej w 2010 roku będzie uczestniczył w kilku imprezach promujących inżynierię 

materiałową jako dziedzinę nauki i jako kierunek studiów na Politechnice Warszawskiej. Największą z nich jest 
Piknik Naukowy organizowany corocznie od 1997 roku, przez Polskie Radio S.A. i Centrum Nauki Kopernik. Jest to 
największa w Europie impreza plenerowa o tematyce naukowej – w 2005 roku został wyróżniony przez Komisję 
Europejską jako wzorcowy europejski projekt obszaru „Nauka i społeczeństwo”. W bieżącym roku 14 Piknik 
Naukowy odbędzie się 12 czerwca w Parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego przy ul. Rozbrat.  
Jego tegoroczne hasło „WIELKI MIKRO ŚWIAT” bardzo dobrze koresponduje z obszarem zainteresowania 
inżynierii materiałowej. Teren miasteczka namiotowego obejmuje powierzchnię 40000m2. Podzielony jest na 
specjalne sektory tematyczne co umożliwia szybsze znalezienie interesującego tematu. Od wielu lat tworzone jest 
m.in. Miasteczko Politechniki, gdzie będzie obecny również Wydział Inżynierii Materiałowej oraz Koło Naukowe 
Studentów IM „Wakans”. Podobnie jak w ubiegłym roku zaprezentujemy pokazy wzbudzające największe 
zainteresowanie: nadprzewodnik lewitujący nad torem magnetycznym, materiały na implanty, czy proces 
wytwarzania pian aluminiowych. Będą również nowe pokazy np. prezentacja tzw. nanoboxu – zestawu zabaw 
edukacyjnych, których celem jest przybliżenie najmłodszym uczestnikom świata wielkości manometrycznych.  
Jest to jednocześnie propozycja atrakcyjnego przekazywania wiedzy z tego obszaru, skierowana do nauczycieli szkół 
podstawowych i gimnazjów. Dla absolwentów Naszego Wydziału interesujące może być również spojrzenie przez 
okular mikroskopu na oglądane wielokrotnie w czasie studiów struktury stali, czy mosiądzu. 

Każdego roku nasz namiot staje się miejscem spotkań wielu absolwentów Wydziału. Mamy nadzieję, że również  
w tym roku będzie można spotkać dawno nie widzianych znajomych oraz zapoznać się z obecnymi kierunkami 
zainteresowań inżynierii materiałowej. 

 
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) 234-87-31, 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 
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