Warszawa, 2 stycznia 2018 r.
Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Wspomnijmy nasze wspólne przedsięwzięcia 2017 roku.
Seminarium SWPK odbyło się w pensjonacie AMELIA w Iwoniczu-Zdroju, 19-21
maja 2017 r. Prof. Wasyl Gerasymczuk i doc. Swietłana Andros, reprezentujący KPI,
przedstawili życie uczelni, ilustrując prelekcję zdjęciami z Kijowa. Srebrne odznaki
honorowe NOT za zasługi dla środowiska inżynierskiego otrzymali: Paweł Wiechecki,
Sylwester Lewicki, Zygmunt Nikodem i Henryk Bukalski. Referaty o gospodarce Ukrainy
i jej współpracy z Polską wygłosili Janusz Fuksa i Henryk Bukalski. Przewodniczący
poinformował o działalności Sekcji w ciągu roku. Uczestnicy otrzymali 32. broszurę z cyklu
Wspomnienia z Kijowa pt. Lata pięćdziesiąte. W piątek wieczorem po kolacji uczestnicy
wysłuchali koncertu czteroosobowego chóru, w którym śpiewał Krzysztof Świder. W sobotę
podczas wycieczki autokarowej obecni zwiedzili skansen Muzeum Przemysłu Naftowego
w Bóbrce i Duklę. Wieczorem zebrali się na uroczystej kolacji. W niedzielę uczestnicy
samochodami udali się do Krosna, by zobaczyć stare miasto i zwiedzić muzeum Centrum
Dziedzictwa Szkła. Organizatorami seminarium byli Henryk Bukalski i Aleksander Sarnecki.
W Politechnice Kijowskiej na placu Wiedzy 30 sierpnia 2017 r. zebrało się pięć
tysięcy studentów pierwszego roku, by świętować swój dzień. Na trybunie stanęli rektor
i jego goście, reprezentujący władze Ukrainy i Kijowa oraz politechniki w Poznaniu i Opolu,
a także Fundację „Perspektywy” i Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej.
Uroczystość rozpoczął taniec w wykonaniu połączonych zespołów polskiego i ukraińskiego.
Podczas hymnu narodowego, odśpiewanego przez chór uniwersytecki, podchorążowie
z politechnicznego instytutu wojskowego podnieśli flagę państwową na maszt przy trybunie.
Delegacje wydziałów złożyły kwiaty pod pomnikami czternastu wybitnych naukowców
uczelni, w tym pod pomnikiem prof. Wojciecha Świętosławskiego. Studentów powitał rektor
profesor Mychajło Zgurowski. Po nim przemówili jego goście z Kijowa, Poznania i Opola.
Na plac wkroczyli przodownicy nauki z dziećmi podopiecznej szkoły podstawowej. Po nich
młodzi wynalazcy pokazali trzy swoje osiągnięcia techniczne: samochód wyścigowy, samolot
bezpilotowy i makiety dwóch sputników, które krążą wokół Ziemi. Weszli studenci
zagraniczni ze swoimi flagami państwowymi, następnie wyróżniający się sportowcy
i uczestnicy amatorskich zespołów artystycznych. Pojawili się tegoroczni zwycięzcy
konkursów Królowa KPI i Mister KPI. Zapłonął znicz pod dźwięki hymnu studenckiego
„Gaudeamus igitur”. W niebo wzbił się napis „KPI” ułożony z żółtych i niebieskich
baloników. Po zakończeniu godzinnej uroczystości studenci pierwszego roku udali się do
swoich wydziałów by otrzymać indeksy. Delegacja SWPK w składzie Janusz Fuksa
i Zygmunt Nikodem uczestniczyła w spotkaniach z kierownictwem uczelni. Wręczyła
wyróżnionym złote odznaki honorowe NOT. Delegacja złożyła wizyty w Domu Polskim
i w Związku Polaków na Ukrainie.
Posiedzenia Zarządu Sekcji odbyły się 1 kwietnia 2017 r. w Iwoniczu-Zdroju i 6
października w Warszawie. Zajmowały się sprawami organizacyjnymi. Na posiedzeniu
w stolicy, poświęconym 60-leciu działania Sekcji w ramach NOT, wiceprezes Zarządu
Głównego FSNT NOT prof. Stefan Góralczyk wręczył odznaki honorowe NOT; Tadeusz
Miksa otrzymał złotą odznakę, zaś Andrzej Sarzyński - srebrną.
Przedstawiciele Sekcji uczestniczyli w drugim spotkaniu integracyjnym absolwentów
uczelni radzieckich i rosyjskich, które odbyło się w Konstancinie-Jeziornej 10-11 czerwca
2017 r. Uczestniczyło ponad sto osób, w tym goście z zagranicy. Do nowo wybranego
Zarządu Klubu Absolwentów Uczelni Radzieckich i Rosyjskich weszli od Sekcji Sławomir
Miczorek jako wiceprezes i Joanna Laskowska jako sekretarz.

Zarząd Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej zaprasza w br. do udziału
w przedsięwzięciach Sekcji. Prosimy starostów grup, by zachęcili do tego Koleżanki
i Kolegów.
1. Seminarium Współpraca gospodarcza z Ukrainą, połączone ze zjazdem,
organizujemy 18-20 maja 2018 r. w Miłocinie koło Wrocławia, przewidując w programie na
sobotę i niedzielę zwiedzanie Wrocławia. Opłata za pobyt z wyżywieniem dla wpłacających
do końca kwietnia wynosi 250 zł od osoby. Konto organizatorów udostępnimy
zainteresowanym, którzy do końca marca zgłoszą się poprzez witrynę:
http://swpk.republika.pl, elektronicznie na adres: swpk@poczta.onet.pl albo pocztą na adres:
FSNT NOT (SWPK), ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa (tel. +22-3361270, 3361468,
fax 3361460). Opłatę można będzie wnieść także na listę u przewodniczącego lub
wiceprzewodniczącego Zygmunta Nikodema. W wyjątkowych przypadkach możliwe będzie
opłacenie (270 zł) na miejscu, po telefonicznym uzgodnieniu z organizatorami.
2. Do Kijowa wyjedzie delegacja Sekcji, by uczestniczyć w uroczystości inauguracji
nowego roku nauki w dniu 31 sierpnia br. Przejazd i pobyt – na koszt własny. Prosimy
o powiadomienie Zarządu Sekcji o chęci uczestniczenia w delegacji.
Dobrowolną składkę roczną (np. 12 zł) można wpłacić podczas seminarium lub
przelać na konto jego organizatorów.
List ten wysyłamy na posiadane adresy wychowanków Politechniki Kijowskiej, przy
czym corocznie rozszerzamy korespondencję mejlową, redukując wysyłkę tradycyjną pocztą
o adresy uznane za nieaktualne ze względu na zwroty lub brak odzewu od kilkunastu lat.
Zarząd dziękuje za dotychczasową społeczną działalność w Sekcji i zaprzyjaźnionych
organizacjach. Liczy na dalszą współpracę. W roku 2018 życzę Koleżankom i Kolegom
zdrowia, sił i chęci do działania, satysfakcji z pracy zawodowej i działalności społecznej.
Życzę szacunku od społeczności, doceniania wysiłków i uzyskiwania wyróżnień za
osiągnięcia. Życzę dalszego umacniania więzi koleżeńskich.
W imieniu Zarządu Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT
Przewodniczący

Janusz Fuksa

