Warszawa, 2 stycznia 2017 r.
Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Wspomnijmy nasze wspólne przedsięwzięcia 2016 roku.
Seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą” odbyło się w hotelu JURAJSKI
OLSZTYN W Olsztynie pod Częstochową 20-22 maja 2016 r. Politechnikę Kijowską
reprezentowała Olga Wachrina, która opowiedziała o uczelni, ilustrując prelekcję filmami
z Kijowa. Jako absolwent tej uczelni uczestniczył ambasador Wietnamu Pham Kien Thiet,
który w swojej wypowiedzi wspomniał wspólne z polskimi kolegami studia w Kijowie
i pogratulował Sekcji jej działalności. Referat o przemyśle Ukrainy wygłosił Bogusław
Satława. Janusz Fuksa poinformował o handlu między obu krajami. Uczestnicy otrzymali 31.
broszurę z cyklu Wspomnienia z Kijowa z ewidencją wychowanków Politechniki Kijowskiej.
W piątek wieczorem podczas kolacji wysłuchali koncertu swojego kolegi. W sobotę po
obradach zwiedzili ruchomą szopkę w Olsztynie, a w Chacie Wójtówka wysłuchali koncertu
zespołu ludowego. Weszli na wzgórze z ruinami zamku średniowiecznego. Wieczorem
wspominali macierzystą uczelnię podczas uroczystej kolacji, a młodsi zatańczyli pod muzykę
akordeonisty. W niedzielę uczestnicy samochodami udali się do sanktuarium ojca Pio koło
Mstowa, a następnie odwiedzili klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie. Głównymi
organizatorami seminarium byli Barbara i Bogusław Satławowie.
W Politechnice Kijowskiej (od 17 sierpnia 2016 r. noszącej imię Igora Sikorskiego) na
placu Wiedzy 31 sierpnia 2016 r. kilka tysięcy studentów pierwszego roku świętowało swój
dzień. Uroczystość rozpoczęła parada orkiestry wojskowej. Przy dźwiękach hymnu
narodowego w wykonaniu chóru uczelnianego wzniosła się na maszt flaga państwowa
Ukrainy. Delegacje wydziałów złożyły kwiaty pod pomnikami czternastu wybitnych
naukowców uczelni, w tym pod pomnikiem prof. Wojciecha Świętosławskiego. Studentów
powitał z trybuny rektor profesor Mychajło Zhurowski. Po nim przemówili jego goście,
a wśród nich, w imieniu polskich wychowanków uczelni, Janusz Fuksa. Na plac wkroczyli
przodownicy nauki i zwycięzcy olimpiad przedmiotowych z dziećmi podopiecznej szkoły
podstawowej. Młodzi wynalazcy pokazali swoje samochody wyścigowe i swój sputnik
latający na orbicie wokół Ziemi, a nad placem krążył dron fotografujący uroczystość. Weszli
studenci zagraniczni z flagami państwowymi, następnie wyróżniający się sportowcy
i uczestnicy amatorskich zespołów artystycznych. Pojawili się tegoroczni zwycięzcy
konkursów Królowa KPI i Mister KPI. Zatańczyły zespoły taneczne. Zapłonął znicz. Gdy
chór odśpiewał pieśń „Gaudeamus igitur”, w niebo wzbił się napis „KPI” ułożony z żółtych
i niebieskich baloników, a na plac posypały się chmury konfetti wystrzelonych z licznych
armatek. Po zakończeniu godzinnej uroczystości studenci pierwszego roku udali się do
swoich fakultetów, by otrzymać studenckie indeksy. Pokazy na placu miały jako tło nowy
mural na ścianie uczelnianego domu kultury. Autor kanadyjski malarz Aaron Li-Hill stworzył
dzieło, przedstawiające biegaczy jako protony wyzwalające energię przy spotkaniu. Dzieło
poświęcił odkryciu bozonu Higgsa. Malarz, znany z murali w Australii, Chinach, Meksyku,
Niemczech, Tajlandii, pracował w KPI dwa tygodnie w ramach festiwalu Mural Social Club
za środki sponsorów.
Delegacja Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej w składzie Janusz Fuksa,
Zygmunt Nikodem i Barbara Borowska-Satława złożyła wizyty w Związku Polaków na
Ukrainie i w Domu Polskim oraz przeprowadziła rozmowę o współpracy z naczelną redaktor
KRYNICY. Delegacja wręczyła zasłużonym profesorom złote odznaki honorowe Naczelnej
Organizacji Technicznej podczas specjalnie zwołanego spotkania w KPI.
Posiedzenia Zarządu Sekcji odbyły się 9 kwietnia w Olsztynie pod Częstochową i 7
października w Warszawie. Zajmowały się sprawami organizacyjnymi.

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 organizujemy 19-21 maja 2017 r.
w Iwoniczu-Zdroju koło Krosna, uwzględniając w programie w sobotę zwiedzanie skansenu
Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce i zabytków Dukli, a w niedzielę zwiedzanie
starówki Krosna i muzeum szklarstwa. Koszt pobytu z wyżywieniem w 2-osobowym pokoju
pensjonatu dla wpłacających do końca kwietnia wynosi 240 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 3361481). Opłatę można będzie wnieść także na listę u przewodniczącego lub
skarbnika. W wyjątkowych przypadkach możliwe będzie opłacenie (260 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.
3. Jesienią 2017 r. upłynie 60 lat działalności SWPK w ramach NOT. Sądzę, że
uczcimy tę rocznicę na październikowym rozszerzonym posiedzeniu Zarządu Sekcji
w Warszawie.
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 2017 życzę Koleżankom i Kolegom
doskonałego zdrowia, pomyślności w życiu, sił i chęci do pracy, dalszego umacniania więzi
koleżeńskich oraz szacunku od społeczności.
W imieniu Zarządu Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT
Przewodniczący

Janusz Fuksa

