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1974
16 lutego w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się zebranie konferencja
Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej. Obecni członkowie ocenili w dyskusji
dotychczasową działalność Sekcji. Dyskutowali o programie działania, stwierdzając, że
program z 12 stycznia 1969 r. jest nadal aktualny. Wybrali nowy Zarząd Sekcji.
Przewodniczącym został Janusz Fuksa. (...)
18 – 19 maja odbył się we Wrocławiu VII Dolnośląski Zjazd Absolwen-tów Uczelni
Radzieckich połączony ze spotkaniem wychowanków KPI. W pierwszym dniu miała miejsce
część oficjalna w Klubie TPPR, odbył się też wieczór towarzyski. (....)
Grupa 20 osób wyjechała na zaproszenie Rektoratu KPI i przebywaław Kijowie na
przełomie sierpnia i września.. Członkowie grupy spotkali się z (..) prorektor Witaliną
Pozderko, zapoznali się z nowymi pomieszczeniami katedr i laboratoriów, odwiedzili swoje
macierzyste katedry. Polska grupa uczestniczyła w wiecu studenckim w związku
z początkiem nowego roku nauki.
11 listopada członkowie Zarządu Sekcji spotkali się we Wrocławiu. Dyskutowali nad
uaktywnieniem Sekcji, nad formami pracy (...)
Sprawy Sekcji w ZG NOT były przyporządkowane Działowi Zagadnień Techniki,
którym kierował Marian Tomaszewski.
1975
1 lutego przewodniczący Sekcji wystosował list do wychowanków KPI, proponując
udział w wyjeździe na zaproszenie Politechniki Kijowskiej w sierpniu (...) informował
o spotkaniach w kawiarni Domu Technika NOT.
Politechnika zaprosiła do Kijowa 44 osoby (...) ...odwiedzili oni swoje katedry, byli na
oficjalnych spotkaniach w KPI. W kijowskim Konsulacie Generalnym PRL 11 sierpnia po raz
pierwszy wręczono złote odznaki honorowe NOT i TPPR, uzyskane dzięki staraniom
Zarządu Sekcji. Otrzymali je: NOT – Konstantin Waszczenko, Leonid Radczenko i Iwan
Czyżenko; TPPR – Władimir Szluko i Ałła Bondar. Wręczenia dokonał konsul generalny
Leon Tomaszewski. Grupą w Kijowie kierowali Eugeniusz Laskowski i Elżbieta
Grzymałowska. Delegacja uczestniczyła w uroczystości rozpoczęcia nowego roku .. (...)
.
16 października w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się posiedzenie
Zarządu SWPK. (...) Obecni przyjęli plan pracy na kolejny rok.
27 października zmarł były rektor Politechniki Kijowskiej Aleksandr Płygunow.
Zarząd Sekcji wysłał do Rektoratu KPI telegram z kondolencjami.
1976
List przewodniczącego z 5 marca zapraszał na konferencję we Wrocławiu, w 10-lecie
zjazdu warszawskiego i na wyjazd do KPI w I dekadzie sierpnia. (...).
22 – 25 kwietnia we Wrocławiu był rektor Grigorij Denisenko. W Politechnice
Wrocławskiej wręczono mu dyplom doktora honoris causa. Rektor spotkał się
z wrocławskimi absolwentami KPI. (...)
We wrocławskim Domu Technika NOT 8 maja odbyła się konferencja „Współpraca
naukowo-techniczna między Polską i ZSRR”, zorganizowana przez Sekcję Wychowanków
Politechniki Kijowskiej wspólnie z wojewódzkimi władzami NOT i TPPR przy udziale
Politechniki Wrocławskiej. (...)
Referaty wygłosili: Janusz Fuksa, Stanisław Mazurkiewicz, Ryszard Drąg
i przedstawiciel Politechniki Wrocławskiej. (..). Wieczorem odbyło się spotkanie towarzyskie.
Konferencja stanowiła jednocześnie czwarty Zjazd Wychowanków Politechniki
Kijowskiej, zorganizowany w 10 lat po III zjeździe warszawskim. Stanowiła także 8-me już
z kolei spotkanie absolwentów uczelni radzieckich z województwa wrocławskiego
(zwoływane co 2 lata). Organizatorami konferencji byli: Janusz Fuksa, Eugeniusz
Laskowski, Stanisław Mazurkiewicz, Bogumił Styczeń i Bronisław Janeczek.
Uczestniczyły 42 osoby.
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Politechnika Kijowska zaprosiła grupę 66 polskich absolwentów z rodzinami, przybyło
46 osób. W wyjeździe uczestniczył przedstawiciel Biura ZG NOT Marian Tomaszewski.
(...). Następnego dnia prorektor Witalina Pozderko spotkała się z uczestnikami wyjazdu.
Zaprosiła obecnych na wycieczkę po Kijowie 12 sierpnia, a następnego dnia na zwiedzanie
skansenu Feofania. Absolwenci odbyli indywidualne spotkania na swoich katedrach,
po czym rozjechali się do ośrodków wczasowych Politechniki. 31 sierpnia, po powrocie
do Kijowa, uczestniczyli w spotkaniu z rektorem Grigorijem Denisenką, a później w wiecu
studentów KPI rozpoczynającym nowy rok akademicki. Wśród mówców był też
przewodniczący Sekcji. 1 września odbyło się spotkanie z polskimi studentami I roku.
Spotkanie absolwentów z kierownictwem uczelni w Konsulacie Generalnym PRL odbyło się
2 września. (...) Cena biletu kolejowego z Warszawy do Kijowa i z powrotem wynosiła
wówczas 733 zł, pociąg odjeżdżał ze stacji Warszawa Gdańska.
18 listopada Zarząd Sekcji zebrał się w Domu Technika NOT w Warszawie.
Podsumował rok pracy i przyjął plan na kolejny rok.
1977
6 stycznia prezes RG NOT Aleksander Kopeć spotkał się w Domu Technika
w Warszawie z przewodniczącymi komitetów i komisji. Zaproszono też przewodniczącego
Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej.
Przewodniczący Sekcji zwrócił się do członków listem z 8 marca, informując
o przygotowywaniu na sierpień wyjazdu absolwentów z rodzinami do Kijowa. Zapraszał w
każdy pierwszy wtorek miesiąca do kawiarni Domu Technika w Warszawie na spotkania
absolwentów.
22 – 24 kwietnia odbył się VII Kongres Techników Polskich. W imieniu Prezydium
Komitetu Organizacyjnego Kongresu prof. Jan Kaczmarek zaprosił do wzięcia udziału
przewodniczącego Sekcji. (...)
Politechnika zaprosiła do Kijowa 59-osobową grupę absolwentów z rodzinami.
W wyjeździe uczestniczyły 42 osoby. Absolwenci przebywali w Kijowie od 5 sierpnia do
2 września. Spotykali się z kierownictwem uczelni, z prorektor Witaliną Pozderko, ze
swoimi profesorami na katedrach i wydziałach, zwiedzali nowe osiedla Kijowa. 10 sierpnia
konsul generalny Leon Tomaszewski i delegacja absolwentów wydali w Konsulacie
Generalnym PRL przyjęcie na cześć kierownictwa Politechniki Kijowskiej. Konsul
i przewodniczący Sekcji wręczyli złote odznaki honorowe NOT i TPPR zasłużonym
pracownikom naukowym KPI. Otrzymali je: NOT – rektor profesor Grigorij Denisenko i prof.
Iwan Trusz, TPPR – prorektor Witalina Pozderko, prof. Jurij Babenko i prof. Boris
Natarow. 31 sierpnia przed gmachem głównym w parku KPI odbył się wiec studencki
na rozpoczęcie nowego roku nauki z udziałem delegacji polskich absolwentów. Ponadto
absolwenci wraz z rodzinami (...) wypoczywali poza Kijowem, w tym ośrodkach
wypoczynkowych Politechniki, (...)
W dniach 1 – 10 listopada delegacja Politechniki Kijowskiej pod kierownictwem
prorektor Witaliny Pozderko przebywała we Wrocławiu na zaproszenie Politechniki
Wrocławskiej. Delegacja składała się z trzech grup: naukowej (12 osób), technicznej (7
osób) i studenckiej (62 osoby). Każda z grup miała własny program pobytu. (...).
9 grudnia w Domu Technika NOT w Warszawie zebrał się Zarząd SWPK, by
podsumować rok działalności i ustalić plan na kolejny rok.
W tym czasie Sekcja korzystała w RG NOT z ogromnej pomocy ze strony sekretarza
generalnego Zbigniewa Skierskiego i sekretarza Jana Legata. Bez-pośrednio z Sekcją
współpracowali z Działu Komitetów i Komisji: kierownik Bohdan Michalski, pracownicy
Zuzanna Serafin, Janina Rybicka i Edward Rączka.

3

1978
List przewodniczącego Sekcji z 15 marca nawiązywał do mających się odbyć
jesiennych uroczystości 80-lecia istnienia Politechniki Kijowskiej i informował o wyjeździe
do Kijowa w sierpniu. Zapraszał na zebranie sprawozdawczo-wyborcze w maju
do Warszawy i na wtorkowe spotkania w Warszawie.
7 i 8 kwietnia odbyła się w Kijowie uroczystość z okazji 30-lecia kształcenia kadr dla
Polski przez Ukrainę. Wiceminister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki Janusz Górski
wręczył Politechnice Kijowskiej zbiorową złotą odznakę honorową TPPR, o której przyznanie
Zarząd Sekcji wystąpił w roku poprzednim. W delegacji uczestniczył przewodniczący Sekcji,
który zabierał głos na uroczytej akademii w KPI. W czasie pobytu 3-osobowej delegacji
w Kijowie odbyły się spotkania z pracownikami Politechniki Kijowskiej i Kijowskiego Instytutu
Inżynierów Lotnictwa Cywilnego z udziałem polskich studentów, spotkania w Ministerstwie
Szkolnictwa Wyższego i Średniego Specjalistycznego, w Konsulacie Generalnym PRL.
Delegacji towarzyszył w Kijowie konsul generalny Leon Tomaszewski. (...). Wiceminister
informował, że w ciągu 30 lat studia w ZSRR ukończyło 8 tys. polskich obywateli, w tym na
Ukrainie kształciło się 2,8 tys. Polaków. 21 tys. polskich specjalistów przebywało w tym
czasie w ZSRR na stażach i praktykach naukowych. W roku uroczystości 30-lecia
przebywało w Kijowie 200 polskich studentów. Na Ukrainie działały w tym czasie 143
uczelnie.
28 maja w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze Sekcji. Dyskutowano o pracy społecznej wychowanków KPI. (...). Przyjęto
regulamin działania Sekcji, który unormował status Sekcji jako organu Rady Głównej NOT,
określił zadania i strukturę organizacyjną Sekcji oraz prawa i obowiązki jej członków.
Sprecyzował zasady członkostwa w Sekcji.
Obecni członkowie Sekcji wybrali nowy skład Zarządu. Przewodniczącym został
Janusz Fuksa. Zebranie poprzedzone zostało wieczornym 27 maja spotkaniem towarzyskim
w restauracji TROJKA w Pałacu Kultury i Nauki (na własny koszt). Zamiejscowi uczestnicy
zatrzymali się w Warszawie w hotelu DOM CHŁOPA.
Na liście osób zaproszonych przez Politechnikę Kijowską do odwiedzenia uczelni
znalazły się 62 osoby. 6 sierpnia do Kijowa wyjechała grupa 41osobowa.
30 sierpnia absolwenci uczestniczyli w spotkaniu u rektora Grigorija Denisenki, byli
spotkaniach ze studentami na wydziałach, po czym wzięli udział w uroczystości rozpoczęcia
roku nauki przed gmachem, gdzie przemówił Eugeniusz Lecyk – kierujący delegacją Sekcji.
Delegacja wręczyła złotą odzna-kę honorową prof. Siergiejowi Rebrowowi. (...)
19 września członkowie Zarządu Sekcji zebrali się w Domu Technika NOT
w Warszawie. (...) Prace nad kroniką powierzyli Elżbiecie Grzymałowskiej, Wiesławowi
Łucjankowi i Ewie Słaboszewicz.
3 października w ZG TPPR w Warszawie obradowało Ogólnopolskie Spotkanie
Absolwentów Uczelni Radzieckich, z udziałem przedstawiciela Sekcji.
Na 80-lecie istnienia Politechniki Kijowskiej i w związku z 20-leciem współpracy
wyleciała do Kijowa delegacja Politechniki Wrocławskiej. Uroczystości trwały 20 – 23
listopada. Uczestniczyła 3-osobowa delegacja SWPK: Janusz Fuksa, Ryszard Drąg
i Tadeusz Miksa. Na uroczystej akademii pracowników Politechniki przemawiał
przewodniczący Sekcji. Z wystąpień podczas uroczystości wynikało, że Politechnika
Kijowska kształci ponad 30 tysięcy studentów na 15 wydziałach. 125 katedr skupia kadrę
1800 pracowników naukowych i dydaktycznych. Wśród studentów zagranicznych z 30
krajów Polacy stanowili wtedy grupę 134-osobową. Delegacja zwiedziła place budowy
Politechniki: budynki wydziałów uczelni, bibliotekę, dom kultury
z aulą na 1700 miejsc,
stołówkę na 1000 miejsc. Był to okres ogromnego przyśpieszenia rozbudowy bazy
materialnej uczelni, co Politechnika zawdzięczała przede wszystkim pracowitości
i wyjątkowej zaradności swojego rektora. Delegacja SWPK przywiozła złote odznaki
honorowe TPPR dla rektora Grigorija Denisenki i wiceministra, byłego prorektora
Wsiewołoda Kostiuka.
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1979
Listem z 26 lutego przewodniczący Sekcji zwrócił się do członków, zapraszając ich na
konferencje w maju w Michałowicach i w Łodzi. Poinformował o sierpniowym wyjeździe do
Kijowa i potwierdził comiesięczne wtorkowe spotkania w Domu Technika NOT w Warszawie.
W dniach 10 – 12 maja w Michałowicach koło Jeleniej Góry odbyła się konferencja
naukowa „Pomiary i automatyka w gospodarce energetycznej”.
Zorganizował ją Oddział Wojewódzki NOT (komitet ds. energetyki pod przewodnictwem
Eugeniusza Laskowskiego) we Wrocławiu. Obecność członków Sekcji nie dopisała.
Konferencja „30-lecie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej” odbyła się w Domu
Technika NOT w Łodzi 12 – 13 maja. Obrady poprzedziło spotkanie towarzyskie 12 maja.
(...) Referaty przygotowali Tadeusz Pawlikowski i Witold Kakowski. Przewodniczący
przedstawił informację o działalności Sekcji za rok. Główny organizator Tadeusz Miksa
zaprosił obecnych do udziału w wycieczce autokarowej po Łodzi szlakiem pałaców z filmu
„Ziemia obie-cana”. (...). Uczestników zakwaterowano w hotelu ŚWIATOWIT. Uczestniczyło
16 osób. Opłacili oni z delegacji koszty przejazdu i pobytu, prywatnie pokryli udział
w spotkaniu towarzyskim.
W sierpniu Zarząd zorganizował wyjazd absolwentów KPI i członków ich rodzin
doKijowa. 41-osobowa grupa (spośród 51 zaproszonych przez Politechnikę) wyjechała
z Warszawy 7 sierpnia. Absolwenci spotkali się z się z kierownictwem uczelni, oglądali nowe
obiekty Politechniki, w tym bibliotekę, zwiedzała miasto. Były spotkania na katedrach. 28
sierpnia w Konsulacie Generalnym PRL konsul Kazimierz Dera wręczył złote odznaki
honorowe. Otrzymali je: NOT – Iwan Postnikow, TPPR – Grigorij Denisenko (odznakę
z roku poprzedniego), Michaił Bielski, Wasilij Janowski i Aleksandr Rałko. Delegacja
pozostawiła złotą odznakę honorową NOT w celu wręczenia rodzinie zmarłego profesora
Władimira Ogijewskiego. Zabierał głos kierujący grupą Alojzy Łastowski. 30 sierpnia
delegacja uczestniczyła w wiecu studentów KPI w parku uczelnianym z okazji rozpoczęcia
roku nauki..
2 listopada w Domu Technika w Warszawie obradował Zarząd. Obecni ocenili roczną
działalność Sekcji i wytyczyli zadania na następny rok.
W NOT doświadczaliśmy wielkiego zainteresowania ze strony sekretarza
generalnego Lesława Wasilewskiego. W Dziale Komitetów i Komisji, którym kierował
Leszek Sender, współpracowała z Sekcją Weronika Namysłowska.
1980
W liście z 29 lutego przewodniczący informował o majowej konferencji w Krakowie
i wakacyjnym wyjeździe do Kijowa. Potwierdził organizowanie comiesięcznych spotkań
w Domu Technika NOT w Warszawie.
W Krakowie w Domu Technika 11 maja odbyła się konferencja „35-lecie współpracy
naukowo-technicznej między Polską i Związkiem Radzieckim”. Poprzedziło ją urządzone
w przeddzień spotkanie towarzyskie absolwentów.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele miejscowych władz NOT i TPPR. Referaty
opracowali: Bogumił Styczeń, Czesław Abramczyk, Stanisław Czyż, Eugeniusz Lecyk,
Eugeniusz Laskowski, Walentyna Maydell. Przewodniczą-cy przedstawił informację
o pracy Sekcji (...). Po zakończeniu obrad Czesław Abramczyk zaprosił obecnych na pieszą
wycieczkę z Rynku drogą królewską na Wawel.
Organizatorami byli: Walentyna Maydell, Czesław Abramczyk i Stanisław Czyż.
Uczestniczyło 19 osób. Absolwenci pokryli koszt spotkania towa-rzyskiego, a ich zakłady
pracy – koszty przejazdu i diety.
Na majowym spotkaniu zademonstrowana została po raz pierwszy kronika Sekcji
założona przez zespół w składzie: Eugeniusz Lecyk, Elżbieta Grzymałowska, Wiesław
Łucjanek i Ewa Słaboszewicz.
Z wieloma trudnościami spotkał się Zarząd organizując wyjazd wycho-wanków KPI
wraz z rodzinami do Kijowa, co zostało spowodowane ograniczeniami w związku
z moskiewską Olimpiadą. Wyjazd doszedł do skutku, choć nieco później, bo we wrześniu.
(...) ... wyjechała grupa 30-osobowa. Kierownictwo grupy brało udział w oficjalnych
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spotkaniach: w Rektoracie KPI, w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego i Średniego
Specjalistycznego, także w Konsulacie Generalnym PRL. Absolwenci zwiedzali olimpijskie
obiekty Kijowa. Rektor w dniu 18 września wydał uroczysty obiad dla absolwentów.
Na posiedzeniu Rady Naukowej Politechniki 25 września delegacja Sekcji wręczyła złote
odznaki honorowe NOT i TPPR następującym profesorom: NOT – Fiodor Katkow, Piotr
Tałanczuk, Wadim Taranienko, TPPR – Aleksandr Ałabowski, Wasilij Dubowicki,
Władimir Rudenko. Absolwenci złożyli wizyty w macierzystych katedrach Politechniki. (...)
Delegacją kierowali Elżbieta Grzymałowska i Eugeniusz Laskowski.
We wrześniu upłynęło 25 lat od ukończenia studiów w KPI przez pierwszych
stypendystów polskich. Z tej okazji na spotkanie w Kijowie udała się grupa absolwentów z
1955 r., zorganizowana przez Eugeniusza Lecyka. Na wydziale radiowym uczestniczyła w
spotkaniu absolwentów z ZSRR, Polski
i Węgier.
6 grudnia zebrał się w Domu Technika w Warszawie Zarząd Sekcji. Podsumował
pracę Sekcji i przyjął plan pracy na kolejny rok.
Z gestii Działu Komitetów i Komisji ZG NOT Sekcja przeszła do Działu Współpracy
z Zagranicą, którym kierował Władysław Nowak, a jego zastępcą była Barbara Flisińska.
W tym roku ukończył KPI setny stypendysta polski. Na pierwszą setkę czekaliśmy 25
lat. Jak się później okazało, na dwusetnego absolwenta czekaliśmy 4 lata, bowiem opuścił
on mury uczelni w 1984 r.
1981
W liście z 28 lutego przewodniczący zaprosił absolwentów do udziału
w przedsięwzięciach Sekcji: konferencji w Rzeszowie i sierpniowym wyjeździe do Kijowa.
Poinformował, że spotkania wychowanków KPI w kawiarni Domu Technika NOT
w Warszawie w każdy pierwszy wtorek miesiąca prowadzi Elżbieta Grzymałowska.
W Domu Technika NOT w Rzeszowie 10 maja odbyła się konferencja „Współpraca
między Polską i Związkiem Radzieckim w dziedzinie elektroniki i lotnictwa”. Wśród gości
byli działacze miejscowych władz wojewódzkich NOT i TPPR. W wystąpieniach podkreślali
oni dobrą współpracę Rzeszowa ze Lwowem. Skróty referatów (później wydanych w zbiorze)
wygłosili: przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej i zakładów WSK PZL-Rzeszów.
Informację o pracy Sekcji złożył przewodniczący.
Po części oficjalnej uczestnicy zwiedzili muzeum w zamku w Łańcucie. ....wieczór
towarzyski w sali klubowej Domu Technika w dniu poprzedzającym obrady. Uczestnicy
zakwaterowani byli w Hotelu RZESZÓW. Organizatorami konferencji byli Ryszard Błąd
i Krzysztof Świder. Udział wzięło 26 osób. Opłaty za hotel i wyżywienie uczestnicy wnosili
na miejscu.
W 20-lecie pierwszego wyjazdu do KPI (w roku 1961) na liście zaproszonych przez
uczelnię na uroczystości rozpoczęcia nowego roku nauki znaleźli się wszyscy chętni, a więc
76 osób. Wyjechała rekordowo duża grupa licząca 67 absolwentów z rodzinami. Wyjazd
odbywał się na podstawie dowodu osobistego z zezwoleniem na przekroczenie granicy
i książeczki walutowej, na własny koszt. Politechnika zagwarantowała nieodpłatnie miejsca
w domu studenckim. (...). Uczestnicy już w pierwszym dniu pobytu spotkali się z prorektor
Witaliną Pozderko i obejrzeli nowo wzniesione budynki dydaktyczne Politechniki Kijowskiej.
Następnego dnia uczelnia zaprosiła ich na autokarową wycieczkę po Kijowie. Absolwenci
odbyli rozmowy i konsultacje w macierzystych katedrach uczelni. Następnie rozjechali się po
Ukrainie na wypoczynek urlopowy.
28 sierpnia kierownictwo grupy złożyło wizytę w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego
i Średniego Specjalistycznego Ukrainy. Poinformowano nas tam o możliwości ubiegania się
o udział w stażach i kursach podniesienia kwalifikacji na swoich uczelniach, czemu podstawę
daje umowa międzyrządowa
z poprzedniego roku. Sekcja skorzystała z tej możliwości już
w roku następnym.
W dniu 28 sierpnia uczestnicy spotkali się w Konsulacie Generalnym PRL z konsulem
generalnym Leonem Kotarbą i kierownictwem KPI z rektorem Grigorijem Denisenką.
Tu konsul Kazimierz Dera i przewodniczący Sekcji wręczyli zasłużonym pracownikom nauki
złote odznaki honorowe. Odznaki NOT otrzymali: Dmitrij Riabinin, Grigorij Weksler,
odznaki TPPR zaś: Leonid Saczkow i Michaił Samotriasow.
6

Delegacja absolwentów uczestniczyła w uroczystości rozpoczęcia nowego roku nauki 29
sierpnia. Wśród oficjalnych gości rektora Grigorija Denisenki przemawiał przewodniczący
Sekcji. (...). Była to największa grupa absolwentów z Polski przyjęta przez Politechnikę
Kijowską w dziejach wyjazdów do macierzystej uczelni, tj. od roku 1961.
21 września w Domu Technika w Warszawie zebrał się Zarząd Sekcji. Podsumował
dotychczasową działalność Sekcji i wytyczył plan na przyszły rok. Zarząd postanowił zwrócić
się (...) do absolwentów (...), proponując udział w stażach i kursach podniesienia kwalifikacji
w KPI. Ewidencją zajęli się Zdzisław Lis i Elżbieta Grzymałowska. Nad kroniką pracowali
Eugeniusz Lecyk i Ewa Słaboszewicz.
1982
List przewodniczącego z 28 lutego informował o zamiarze zorganizowania
w Warszawie w maju konferencji i zjazdu wychowanków, o formowaniu grupy, która
w sierpniu ma wyjechać do Kijowa, o comiesięcznych spotkaniach w Warszawie (...).
Zarząd Sekcji, ze względu na ograniczenia stanu wojennego obowiązujące w stolicy,
postanowił przenieść miejsce obrad konferencji SWPK z Warszawy do Wrocławia.
W Domu Technika NOT we Wrocławiu 9 maja odbyła się konferencja „Współpraca
polsko-radziecka”, połączona z V Zjazdem Wychowanków Politechniki Kijowskiej.
Poprzedziło ją wieczorne 8 maja spotkanie absolwentów w restauracji POLONIA.
Uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich. Przybył Michaił Mogiłatow – konsul
ZSRR w Poznaniu. (...) Referaty przygotowali: Janusz Fuksa, Bogumił Styczeń, Zygmunt
Nikodem, Antoni Strupczewski, Henryk Broniewski, Tadeusz Miksa, Edmund Maron,
Tadeusz Pawlikowski, Włodzimierz Solnik, Eugeniusz Laskowski, Edward
Kurdzielewicz.
W części zjazdowej sprawozdanie z pracy Sekcji złożył jej przewodniczący.
Po dyskusji zebrani wybrali nowy Zarząd Sekcji. Przewodniczącym został Janusz Fuksa.
Zjazd podjął uchwałę. Potwierdził kryteria udziału absolwentów (...). Organizatorami
konferencji byli Janusz Fuksa i Eugeniusz Laskowski. Współorganizowały konferencję
Rada Oddziału Wojewódzkiego NOT i Zarząd Wojewódzki TPPR. Uczestniczyło 49 osób.
Składek za udział nie zbierano, uczestnicy na miejscu pokryli koszty hotelu i wieczoru
towarzyskiego. (...)
29 maja w Warszawie spotkali się członkowie Zarządu Sekcji, by omówić sprawy
organizacyjne sierpniowego wyjazdu grupy do Kijowa i wyjazdu stażystów w październiku.
Na wyjazd sierpniowy zgłosiło się 114 osób. (...)
20 sierpnia delegacja uczestniczyła w spotkaniu z kierownictwem KPI. 27 sierpnia
na spotkaniu w Konsulacie Generalnym PRL konsul wręczył czterem pracownikom KPI złote
odznaki honorowe. Otrzymali je: odznaki NOT – Władimir Christicz, Jurij Kanibołotski,
TPPR – Giennadij Bielakow i Nina Fiedorenko. Odbyło się składkowe przyjęcie. Delegacja
wzięła udział w uroczystym wiecu rozpoczynającym nowy rok nauki w dniu 30 sierpnia. (...)
Zarząd Sekcji zebrał się na posiedzeniu w Warszawie 4 października. Rozpatrzono
realizację zamierzeń i przyjęto nowy plan pracy. Stwierdzono opracowanie pełnej ewidencji
powojennych polskich absolwentów KPI.
16 października odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Absolwentów Uczelni
Radzieckich w Toruniu. W obradach zabierał głos przewodniczący Sekcji.
Od 18 października do 17 grudnia pierwsza 12-osobowa grupa absolwentów
przebywała w Politechnice Kijowskiej na stażach naukowych. Stażyści odbywali zajęcia
teoretyczne i praktyczne, zapoznawali się z placówkami naukowo-badawczymi
i przedsiębiorstwami przemysłowymi, udzielali pomocy w zajęciach dydaktycznych.
Począwszy od tej pory Zarząd Sekcji corocznie kierował absolwentów na kursy i staże do
KPI do końca lat 80-tych.
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1983
List przewodniczącego z 1 lutego informował o majowej konferencji w Warszawie,
wyjeździe w sierpniu do Kijowa, stażu w KPI, comiesięcznych spotkaniach w Warszawie. (...)
9 kwietnia Zarząd Sekcji zebrał się w Łodzi. Obradował nad przygotowaniami
do konferencji i nad wyjazdem grupy do Kijowa. Na życzenie rektoratu ograniczono listę
wyjeżdżających ze 123 osób zgłoszonych do 40. (...)
8 maja w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się konferencja na temat
współpracy polsko-radzieckiej. Poprzedziło ją spotkanie absolwentów Politechniki Kijowskiej.
Obrady otworzył prezes NOT Aleksander Kopeć. Uczestniczyli z NOT sekretarz generalny
Kazimierz Wawrzyniak i kierownik Działu Współpracy z Zagranicą Władysław Nowak
współtwórca konferencji. Z Ambasady ZSRR przybył attache ds. nauki i techniki Jurij
Chruniczew. (...). Skróty referatów przedstawili autorzy: Janusz Fuksa, Eugeniusz Lecyk,
Bogumił Styczeń, Tadeusz Pawlikowski, Józef Węgrzyn, Eugeniusz Laskowski,
Zygmunt Nikodem, Eugeniusz Turyk, Krzysztof Madej, Czesław Majcher, Witold
Kakowski, Ewa Słaboszewicz, Henryk Broniewski. Przewodniczący poinformował
o rocznej pracy Sekcji.
Organizatorami konferencji byli: Eugeniusz Lecyk, Zdzisław Lis, Wiesław
Łucjanek, Elżbieta Grzymałowska. Uczestniczyło 68 osób. Wpłata za udział w wieczorze
towarzyskim wynosiła 800 zł.
Grupa udająca się w sierpniu do Kijowa liczyła 35 osób, w tym 19 absolwentów KPI.
Wyjeżdżający opłacili koszty przejazdu i pobytu w Kijowie, korzystali z urlopów
wypoczynkowych. Politechnika zagwarantowała bezpłatne miejsca w domu studenckim.
Absolwenci spotykali się z kierownictwem uczelni, byli na swoich katedrach, skorzystali
z konsultacji. 26 sierpnia na spotkaniu w Konsulacie Generalnym PRL wspólnie z konsulem
wręczyliśmy złote odznaki honorowe. Otrzymali je: odznakę NOT – Naum Wollerner,
odznakę TPPR – Michaił Rodionow. Pozostałe przyznane odznaki wręczono w następnym
roku. W Konsulacie odbyło się składkowe przyjęcie. 29 sierpnia delegacja Sekcji spotkała
się z pracownikami Politechniki i w obecności dziekana ds. studentów zagranicznych Borisa
Cyganka. Zaraz potem delegacja spotkała się też z polskimi studentami. Delegacja 30
sierpnia uczestniczyła w uroczystym wiecu 4 tys. studentów I roku w parku przed głównym
gmachem Politechniki (...)
Uczestnicy wyjazdu oglądali też nowe budowle Politechniki (...). Niektórzy absolwenci
skorzystali ze skierowań do ośrodków wypoczynkowych Politechniki Kijowskiej.
Posiedzenie Zarządu odbyło się w Warszawie 2 października. Rozpatrzono
realizację zamierzeń i przyjęto nowy plan pracy. W roku tym Sekcja po raz drugi uzyskała
stypendia MSzWiT, co umożliwiło wysłanie do KPI 5-osobowej grupy absolwentów na staże
naukowe, trwające od 3 października do 2 grudnia.
1984
List przewodniczącego z 16 stycznia zapraszał absolwentów do udziału
w przedsięwzięciach Sekcji: konferencja SWPK, kursy podniesienia kwalifikacji, staże lub
aspirantura, wyjazd do Kijowa, comiesięczne spotkania w Domach Technika.
20 lutego wyjechała do KPI 5 osobowa grupa absolwentów na kursy podniesienia
kwalifikacji.
Zarząd SWPK zebrał się 24 marca w Domu Technika NOT we Wrocławiu. Radził nad
organizacją majowej konferencji w Rydzynie i nad sierpniowym wyjazdem do Kijowa.
W marcu i kwietniu przebywała w KPI kolejna 5-osobowa grupa stażystów
zarekomendowanych Ministerstwu przez Zarząd Sekcji.
19 maja absolwenci KPI zebrali się na konferencji „Współpraca polsko-radziecka
i osiągnięcia ZSRR” w Rydzynie. Obrady odbywały się w Ośrodku Szkoleniowym i Domu
Pracy Twórczej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich im. prof.
Henryka Mierzejewskiego, mieszczącym się w pałacu Leszczyńskich i Sułkowskich.
W przeddzień uczestnicy zwiedzili pałac oprowadzani przez dyrektora Ośrodka SIMP Jana
Cierkosza, odbyło się też spotkanie towarzyskie.
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Na obrady konferencji przybył sekretarz generalny ZG NOT Kazimierz Wawrzyniak, byli
przewodniczący NOT i TPPR z Leszna, przedstawiciel Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki. Przybył konsul ZSRR z Poznania Jurij Bobrowicki. Z Politechniki
Kijowskiej przyjechał Wiaczesław Aleksiejew.
Po oficjalnych wystąpieniach autorzy przedstawili skróty swoich referatów,
wydanych następnie w broszurze. Autorami referatów byli: Janusz Fuksa, Zdzisław Lis,
Zygmunt Nikodem, Tadeusz Miksa, Jerzy Siatecki, Włodzimierz Solnik, Konrad
Domke, Zbigniew Kosiński, Eugeniusz Laskowski, Stefan Świdergoł, Bogumił
Styczeń, Edward Kurdzielewicz. Informację o działalności Sekcji przedstawił
przewodniczący. W Rydzynie witaliśmy 200 powojennego absolwenta KPI w Polsce.
Uczestnicy zapoznali się z wystawą katalogów eksportowych wyrobów radzieckich. (...)
Organizatorami konferencji w Rydzynie byli: Janusz Fuksa, Eugeniusz Laskowski,
Zdzisław Lis, Zygmunt Nikodem, Stefan Wójtowicz. W konferencji uczestniczyło 79 osób.
Wpłata za udział (bez hotelu) wynosiła 850 zł.
W sierpniu 33 osoby udały się do Kijowa na zaproszenie uczelni. Z grupą 27 sierpnia
spotkała się prorektor Witalina Pozderko. Absolwenci skorzystali z konsultacji na swoich
katedrach. 28 sierpnia na spotkaniu w Konsulacie Generalnym PRL konsul generalny
Władysław Kruk i przewodniczący Sekcji wręczyli złote odznaki honorowe NOT i TPPR
zasłużonym pracownikom KPI. Otrzymali je: NOT – Rem Dombrugow, Gaj Serdiuk
i Eduard Nazarenko (z 1983 r.), TPPR – Swietłana Borimczuk, Walerij Żujkow i Michaił
Zawinowski (z 1983 r.). W konsulacie wydaliśmy składkowe przyjęcie dla gości
z Politechniki i naszej grupy. Kierownictwo Politechniki następnego dnia zorganizowało dla
polskich absolwentów wycieczkę autokarową szlakiem barokowych zabytków Kijowa. 30
sierpnia delegacja uczestniczyła w uroczystym wiecu 4 tys. studentów I roku z okazji
rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Po raz pierwszy uroczystość odbyła się na placu
między gmachami biblioteki i domu kultury (...).
W październiku 4 absolwentów było w KPI na kursie podniesienia kwalifikacji.
6 października odbyło się w Domu Technika NOT w Warszawie posiedzenie Zarządu
Sekcji. Obecni stwierdzili realizację zamierzeń z poprzedniego planu i uchwalili plan pracy na
następny rok. Zarząd ustanowił honorowe członkostwo Sekcji i nadał dyplomy zagranicznym
osobom szczególnie zasłużonym dla środowiska absolwenckiego. Ustanowił także złote
odznaki honorowe SWPK, postanawiając je nadać 21 osobom stale współpracującym
z Sekcją. Kronikę systematycznie prowadził Eugeniusz Lecyk (...).
24 – 26 października w KPI odbyła się naukowo-teoretyczna konferencja radzieckich
i polskich młodych naukowców – absolwentów szkół wyższych ZSRR. Sekretarzem
naukowym był Józef Korbicz. W przygotowaniu konferencji uczestniczyli młodzi naukowcy
z Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Warszawskiej. W 8 sekcjach zaprezentowano 66
referatów i komunikatów. Uczestniczyli członkowie SWPK. Referat o Sekcji wygłosił jej
przewodniczący.
1985
List z 10 stycznia przewodniczącego zapraszał do udziału w konferencji
w Zakopanem, kursach podniesienia kwalifikacji, stażach i aspiranturach,
w wyjeździe
grupy do Kijowa, w comiesięcznych spotkaniach w 4 miastach.
14 lutego sztandar Politechniki Kijowskiej został udekorowany przez konsula
generalnego Władysława Kruka Komandorią Orderu Zasługi, co świadczyło o docenianiu
zasług uczelni dla Polski przez najwyższe władze kraju. Wniosek o nadanie tego orderu
wyszedł z Zarządu Sekcji po raz pierwszy w 1976 r., a ponowiony został w 1979 r.
Zarząd Sekcji zebrał się 16 marca w Łodzi. Dyskutowano nad organizacją konferencji
w Zakopanem i wyjazdem grupy do Kijowa.
W kwietniu do Kijowa wyjechała 8-osobowa grupa stażystów absolwentów KPI.
Stażyści uczestniczyli w pracy katedr, realizując indywidualne plany stażu pod kierunkiem
promotorów. Brali udział w wykładach, zajęciach laboratoryjnych, posiedzeniach rad
naukowych katedr. (...)
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18 maja w Muzeum Lenina w Poroninie odbyła się pierwsza część konferencji
„Współpraca polsko-radziecka i osiągnięcia ZSRR”. (...). Uczestniczyli goście, a wśród nich
prof. Jan Lech Lewandowski – członek Zarządu Głównego NOT i Władimir Kukuryka –
konsul ZSRR w Krakowie. Politechnikę Kijowską reprezentował prof. Konstantin
Samofałow. Po wystąpieniach okolicznościowych autorzy przedstawili pierwsze referaty.
(...). Druga część obrad toczyła się w sali konferencyjnej Hotelu KASPROWY w Zakopanem.
Wysłuchano informacji profesora o KPI i przewodniczącego o Sekcji, zaprezentowano skróty
referatów. Podczas konferencji absolwenci otrzymali nowo ustanowione metalowe znaczki
Sekcji, przedstawiające na rombie na tle bieli i czerwieni stylizowany liść i kwiat
kasztanowca. Koło zębate NOT i skrót SWPK dopełniały symboliki.
Obrady poprzedziło wieczorne 17 maja spotkanie towarzyskie absolwentów KPI
w kawiarni MORSKIE OKO w Zakopanem.
W niedzielę 19 maja autokar zawiózł uczestników do Doliny Chochołowskiej. Mimo
deszczowej pogody przeszli oni do Polany Chochołowskiej i ze schroniska PTTK na tej
polanie wysłali pocztą pozdrowienia do KPI.
Absolwenci KPI mieszkali w hotelach MORSKIE OKO, WARSZAWIANKA i Dom
Turysty. (...). ...Jelczańskie Zakłady Samochodowe wypożyczyły autokar, który dowiózł
absolwentów z Wrocławia, Opola, Gliwic i Katowic.
Uczestniczyło 97 osób. Składka za udział (bez hotelu) wynosiła 900 zł, opłata
za materiały konferencyjne 100 zł.
Do zbioru wydanego po konferencji weszły referaty następujących autorów (spośród
absolwentów KPI): Henryk Broniewski, Janusz Fuksa, Eugeniusz Lecyk, Piotr
Grudowski, Józef Węgrzyn, Stanisław Borkowski, Jan Szyja, Edward Michalewski,
Adam Dubik, Eugeniusz Turyk. Komitet organizacyjny konferencji działał w składzie:
Janusz Fuksa, Ryszard Stec, Eugeniusz Turyk, Czesław Abramczyk, Henryk
Broniewski, Stefan Świdergoł i Zbigniew Wyszyński.
16 czerwca koledzy z Moskiewskiego Instytutu Energetycznego utworzyli Krajową
Sekcję Absolwentów MEI KAUR ZG TPPR z siedzibą we Wrocławiu. Przewodnictwo objął
Michał Tall. Powstała nowa organizacja absolwentów radzieckiej uczelni, wzorująca się na
SWPK.
W tym roku pierwsza 18-osobowa grupa na zaproszenie Politechniki wyjechała do
Kijowa 20 maja. Kierował nią Tadeusz Miksa. Na spotkaniu w Konsulacie Generalnym PRL
4 czerwca konsul Jacek Kornacki i kierownik grupy wręczyli złote odznaki honorowe.
Otrzymali je: NOT – Stanisław Denbnowiecki i Władimir Ostafjew; odznaki TPPR –
Walerij Manżeło i Anisim Pawlenko.
Następna 16-osobowa grupa wyjechała z Warszawy 2 sierpnia. Kierował nią
Tadeusz Pawlikowski. Absolwenci uczestniczyli w uroczystości rozpoczęcia nowego roku
nauki 1 września.
Trzecia grupa, złożona z absolwentów 1955 r. z wydziałów radiotechnicznego
i elektrotechnicznego (pod kierownictwem Eugeniusza Lecyka) wyjechała 19 września na
30-lecie ukończenia studiów. W tym samym czasie absolwenci wydziału spawalnictwa
(kierował Eugeniusz Turyk) udali się do KPI na 15-lecie ukończenia studiów.
Zarząd Sekcji zebrał się w Domu Technika NOT w Warszawie 14 września.
Podsumował roczną działalność i przyjął nowy plan pracy na następny rok. Zarząd uzupełnił
swój skład o Marię Lewandowską, która przejęła funkcję sekretarza od Zdzisława Lisa.
W październiku 9 absolwentów pojechało do KPI na kurs podniesienia kwalifikacji.
25 – 26 października w Warszawie odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Absolwentów
Uczelni Radzieckich zorganizowane przez Krajową Komisję Absolwentów ZG TPPR
z udziałem 286 delegatów z całego kraju. Reprezentowali oni kilkunastotysięczne
środowisko absolwentów 98 uczelni radzieckich, w tym także Politechnikę Kijowską.
Wystąpienie miał przewodniczący SWPK.
W listopadzie sprawy Sekcji w ZG NOT zostały przekazane z Działu Współpracy
z Zagranicą, kierowanego przez Władysława Nowaka do Działu Rozwoju Techniki
i Doskonalenia Kadr, którym kierowała Ewa Starzyńska.
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1986
List z 2 stycznia przewodniczącego Sekcji zawierał zaproszenie na majową
konferencję w Gdańsku, kursy i staże w KPI, aspiranturę, sierpniowy wyjazd do Kijowa
kolejnej 40-osobowej grupy i wtorkowe (raz w miesiącu) spotkania absolwentów w
Warszawie, Łodzi, Rzeszowie i we Wrocławiu. (...)
Na staż naukowy do KPI w
kwietniu udało się 3 absolwentów.
17 maja wychowankowie Politechniki Kijowskiej zebrali się na konferencji
„Współpraca polsko-radziecka i osiągnięcia ZSRR” w Stoczni Gdańskiej. Obrady poprzedziło
wieczorne spotkanie towarzyskie absolwentów w Klubie STER Stoczni w GdańskuWrzeszczu. Uczestnicy zwiedzili stocznię. (...).. przybył konsul generalny ZSRR w Gdańsku
Iwan Tkaczenko, przybył też zastępca przedstawiciela handlowego ZSRR Anatolij
Komissarow. Politechnikę Kijowską reprezentowała delegacja: prorektor Witalina
Pozderko, Witalij Mołczanow i Boris Nowikow. Po wystąpieniach oficjalnych, (...)
przyszedł czas na referaty. Autorami referatów, zamieszczonych później
w zbiorze, byli:
Janusz Fuksa, Bogdan Rosłoński, Ryszard Błąd, Zbigniew Wyszyński, Irena i Paweł
Wiecheccy, Zbigniew Kolisz, Tadeusz Miksa, Edmund Maron, Stanisław Tkaczyk,
Paweł Marczyk, Stanisław Płaczek, Krzysztof Świder i Henryk Broniewski.
Po zamknięciu konferencji rozpoczął obrady VI Zjazd Wychowanków Politechniki
Kijowskiej. Przewodniczący ustępującego Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności
Sekcji za 4 lata.(...) W dyskusji pozytywną ocenę działalności Sekcji przekazała kierownik
Działu Rozwoju Techniki i Doskonalenia Kadr ZG NOT Ewa Starzyńska. (...) .. zebrani
wybrali nowy Zarząd Sekcji. Przewodniczącym został Janusz Fuksa. Zebrani przyjęli
uchwałę. Uczestnicy wysłali do KPI telegram z podziękowaniami za życzenia i pocztówki z
Gdańska ze swoimi podpisami. W godzinach wieczornych uczestnicy odbyli spacer po
Starówce Gdańskiej i odwiedzili Dom Radzieckiej Nauki i Kultury, gdzie odbyło się spotkanie
z konsulem Walerym Szwiecem. Obejrzeli także wystawę malarską i uczestniczyli w
seansie filmowym. W następnym dniu, 18 maja, absolwenci wzięli udział w wycieczce
statkiem do Westerplatte. (...).
Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył Wiktor Borcuch. Działały w nim Joanna
Kowalczyk, Jadwiga Piechowiak, pomagał Ireneusz Mosoń. Spotkanie w Gdańsku
zgromadziło 101 uczestników. Składka za udział wynosiła 1000 zł (bez opłaty za hotel),
składka na wieczór towarzyski – 500 zł.
Do Kijowa w sierpniu wyjechała grupa 31 absolwentów KPI (na 43 zaproszonych). 28
sierpnia uczestnicy zorganizowali spotkanie z przyjęciem w Konsulacie Generalnym PRL.
Konsul generalny Władysław Kruk i przewodniczący, w obecności wiceministra szkolnictwa
wyższego Borisa Ponomarenki, wręczył złote odznaki honorowe. Odznaki NOT otrzymali:
Jurij Jakimienko i Jurij Ostrowoj, odznaki TPPR: Jewgienija Aleksiuk i Luiza Worona.
Prorektor Witalina Pozderko zaprosiła delegację na obiad wydany w restauracji KIJEW (...)
...na wiecu studentów I roku wystąpił przewodniczący Sekcji.
W Politechnice Kijowskiej 14 – 17 października odbyła się druga konferencja
naukowo-techniczna radzieckich i polskich młodych naukowców – absolwentów wyższych
uczelni ZSRR. Udział wzięło ok. 200 osób. Uczestniczyła grupa członków Sekcji.
Przedstawiono 133 referaty i informacje w 13 sekcjach.
Zarząd zebrał się 18 października w Domu Technika NOT w Warszawie.
Podsumowano rok działalności Sekcji i uchwalono plan pracy na następny rok. Zarząd
Zdzisławowi Lisowi powierzył funkcję skarbnika.
Na staż naukowy do KPI udał się w grudniu 1 absolwent.
Grupa wrocławskich absolwentów KPI zorganizowała w RW NOT we Wrocławiu 6
grudnia konferencję „Polska – ZSRR : nauka, technika i gospodarka”. Referaty przygotowali:
Eugeniusz Laskowski, Janusz Fuksa, Tadeusz Miksa, Edmund Maron, Henryk
Broniewski, Stanisław Tkaczyk, Eugeniusz Rosołowski.
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1987
W liście z 2 stycznia przewodniczący informował o konferencji-seminarium
w Mysłowicach, sierpniowym wyjeździe do Kijowa, kursach, stażach, aspiranturach.
Proponował wyjazd do obozu turystycznego GLOBUS na Kaukazie, udział w konkursie
wspomnieniowym i spotkania w 4 miastach.
(...)
Zarząd Sekcji zebrał się w Mysłowicach 21 marca. Wizytowano kopalnię – miejsce
obrad seminarium i omówił przebieg przygotowań. Zastanawiał się też nad organizacją
wyjazdu sierpniowego do Kijowa. Podczas posiedzenia komisja rewizyjna w składzie
Czesław Majcher, Maria Lewandowska i Paweł Marczyk złożyła protokół, wysoko
oceniając pracę skarbnika.
Zarząd wydał pierwszy tom „Wspomnień z Kijowa”, zawierający prace nagrodzone w
konkursie SWPK z 1962 r., gdy przewodniczącym jury konkursu był Jarosław Iwaszkiewicz
– prezes Związku Literatów Polskich, a sekretarzem Stanisław Grzymałowski –
przewodniczący Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej.
Na kurs podniesienia kwalifikacji w KPI w kwietniu wyjechało 4 absolwentów.
W Kopalni Węgla Kamiennego LENIN w Mysłowicach-Wesołej 8 maja rozpoczęła się
konferencja-seminarium „Współpraca polsko-radziecka i osiągnięcia ZSRR”. (...)..
Uczestniczył Władimir Kukuryka – konsul ZSRR w Krakowie. Delegację Politechniki
Kijowskiej stanowili: Walerij Żujkow i Jurij Jakimienko. W imieniu gospodarzy przemawiał
dyrektor kopalni Stanisław Batko.
Uczestnicy seminarium udali się autokarami kopalni do Zawoi, gdzie w kopalnianym
ośrodku wypoczynkowym GÓRNIK odbyło się spotkanie towarzyskie. W drugim dniu obrad 9
maja wygłoszono większość referatów (wydano je w zbiorze po seminarium). Referaty
przygotowali: Janusz Fuksa, Andrzej Sarzyński, Józef Węgrzyn, Radosław Bełczewski,
Krystyna Zagórna-Pietrow, Kazimierz Gubas, Edward Kurdzielewicz, Józef Olszewski,
Jan Anuszczyk, Zdzisław Rutkowski, Wiktor Borcuch, Ewa i Krzysztof Kluczewscy,
Eugeniusz Turyk, Henryk Broniewski i Krystyn Styczeń. Przewodniczący przedstawił
informację o pracy Sekcji za rok. Jurij Jakimienko scharakteryzował aktualną działalność
naukowo-dydaktyczną KPI.
Po południu wychowankowie Politechniki Kijowskiej wzięli udział w wycieczce
autokarami do Zubrzycy Górnej na Orawie, gdzie zwiedzili skansen budownictwa ludowego.
W niedzielę 10 maja uczestnicy udali się do Oświęcimia. (...). Następnie autokar wraz z
uczestnikami z zachodniej Polski udał się do Wrocławia.
Komitet organizacyjny działał w składzie: Henryk Broniewski, Sławomir
Miczorek, Stefan Świdergoł, Stanisław Tkaczyk, Eugeniusz Turyk, Irena i Paweł
Wiecheccy, Zbigniew Wyszyński. Po seminarium komitet wydał broszurę zawierającą
referaty. Uczest-niczyło 114 osób. Wpłata za udział wynosiła od zakładu pracy po 2600 zł,
a wpłata własna – po 1400 zł od osoby.
W sierpniowym wyjeździe do Politechniki Kijowskiej uczestniczyło 28 osób (na 44
osoby zaproszone). 28 sierpnia na spotkaniu w Konsulacie konsul Józef Roszczyk
z przewodniczącym Sekcji wręczyli złote odznaki honorowe. Odznaki NOT otrzymali:
Witalina Pozderko i Siergiej Kokoszkin, odznaki TPPR zaś – Boris Cyganok i Inna
Fiedoriec. Z NOT z Warszawy w wyjeździe uczestniczyły: Ewa Starzyńska i Weronika
Namysłowska. Przekazały kierownictwu KPI dla uczelni Medal Świętosławskiego
(SITPChem) i Medal 40-lecia NOT dla rektora Grigorija Denisenki. 31 sierpnia odbyła się
uroczystość rozpoczęcia roku nauki z udziałem delegacji absolwentów z Polski. Przemawiał
nowy rektor Piotr Tałanczuk. Występował też przewodniczący Sekcji.
24 – 26 września obradował w Opolu Ogólnopolski Zjazd Absolwentów Uczelni
Leningradzkich. Organizatorzy zaprosili przewodniczącego SWPK. Powstała tu Sekcja
Absolwentów Uczelni Leningradzkich w ramach KAUR ZG TPPR.
Zarząd obradował w Domu Technika w Warszawie 26 września. Podsumował
realizację planu i przyjął nowy plan pracy na kolejny rok. Zarząd ustalił też kandydatów do
wyróżnień odznakami honorowymi NOT, TPPR, ale też odznaczeniami państwowymi
(spośród członków Sekcji). Od tej pory na seminariach odznaczani byli polscy absolwenci
KPI.
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Zakończył się konkurs na wspomnienia z Kijowa. 14 listopada w Domu Przyjaźni ZG
TPPR Wojciech Żukrowski – prezes Związku Literatów Polskich – wręczył nagrody
autorom najlepszych prac konkursowych. Nie było wśród nich absolwentów KPI.
W październiku na kursy podniesienia kwalifikacji w KPI wyjechało 6 absolwentów.
27 listopada wrocławscy absolwenci KPI zorganizowali w Radzie Wojewódzkiej NOT
konferencję „Polska – ZSRR, nauka, technika i gospodarka”. Referaty przygotowali:
Eugeniusz Laskowski, Janusz Fuksa, Józef Węgrzyn, Bogumił Styczeń i inni.
1988
W liście z 2 stycznia przewodniczący Sekcji zapraszał na majowe seminarium
w Łodzi, sierpniowy wyjazd do Kijowa, staże naukowe, kursy podniesienia kwalifikacji,
aspirantury, październikową konferencję naukowo-techniczną w Politechnice Wrocławskiej
i comiesięczne spotkania w Warszawie i innych miastach. (...)
Zarząd obradował w Łodzi 12 marca. Wizytował Elektrociepłownię – zakład
udzielający gościny seminarium i uzgadniał szczegóły organizacyjne.(...) .
Zarząd wydał drugi tom „Wspomnień z Kijowa”, zawierający nie nagrodzone prace
przysłane na konkurs SWPK z 1962 r. i inne prace autorów z grona wychowanków KPI.
Na staż naukowy do Politechniki Kijowskiej w kwietniu wyjechali trzej absolwenci.
Seminarium „Współpraca polsko-radziecka i osiągnięcia ZSRR” odbyło się 13 – 15
maja. Obrady w Zespole Elektrociepłowni im. Lenina w Łodzi w sobotę zaszczycili
przedstawiciele centralnych władz NOT i TPPR oraz przedstawiciele władz Łodzi.
Z Politechniki Kijowskiej przyjechała delegacja w składzie: prorektor Eduard Nazarenko,
Aleksandr Małasz i Wasilij Mikołajenko. Z KPI przyjechał też profesor Jurij Szumiłow.
Podczas obrad rolę współgospodarza pełnił dyrektor ZEC Zdzisław Szyda. Wręczono
odznaczenia i wyróżnienia. (...). Uczestnicy wysłuchali wystąpienia prorektora KPI, informacji
o rocznej działalności Sekcji. Wygłoszono większość spośród 14 referatów ze zbioru
materiałów. Referaty przygotowali Zygmunt Nikodem, Tamara Podstolska, Ryszard
Andrzejak, Janusz Fuksa, Aleksander Skrzynecki, Irena Wiechecka, Paweł Marczyk,
Bronisław Janeczek, Jan Anuszczyk, Zdzisław Rutkowski, Eugeniusz Lecyk, Roman
Wyrzykowski, Ewa Słaboszewicz i Henryk Broniewski.
Komitet organizacyjny działał w składzie: Tadeusz Miksa, Tadeusz Pawlikowski,
Zdzisław Rutkowski, Jan Anuszczyk, Witold Kakowski, Anna Sztajnert i Krzysztof
Wabiński. Komitet po raz pierwszy wydał materiały przed seminarium.
Uczestniczyło 119 osób. Opłata ze strony zatrudniającego zakładu pracy wynosiła
4000 zł od osoby. Uczestnicy na miejscu wpłacali jeszcze po 1800 zł. Resztę kosztów
rozliczyły Elektrociepłownia, ZG NOT i RW NOT.
Grupa 44 absolwentów z rodzinami przybyła w sierpniu do Kijowa. 29 sierpnia
absolwenci w polskim Konsulacie General-nym spotkali się z kierownictwem uczelni. Konsul
Józef Roszczyk z przewodniczącym Sekcji wręczyli złote odznaki honorowe. Otrzymali je:
NOT – Oleg Kurson, Nikołaj Popowicz i Konstantin Samofałow oraz TPPR – Maria
Wołoszyna i Witalij Mołczanow. Po części oficjalnej odbyło się składkowe przyjęcie. 31
sierpnia absolwenci uczestniczyli w uroczystości rozpoczęcia nowego roku nauki. Wiec
studentów I roku prowadził rektor KPI Piotr Tałanczuk. Przemawiał m.in. przewodniczący
Sekcji. (...).
8 października w Domu Technika NOT w Warszawie zebrał się Zarząd SWPK, by
rozpatrzyć realizację planowanych zamierzeń i przyjąć plan pracy na następny rok.
W tym roku liczba powojennych absolwentów Politechniki Kijowskiej przekroczyła 300
osób (dwusetnego absolwenta witaliśmy w 1984 r.).
Na kurs podniesienia kwalifikacji w KPI w październiku wyjechali czterej absolwenci.
11 – 14 października odbyła się w Politechnice Wrocławskiej trzecia wspólna z KPI
konferencja naukowo-techniczna „Kompleksowa automatyzacja przemysłu”, z udziałem
uczestników ze strony SWPK. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był Józef
Korbicz, jego zastępcą Zygmunt Nikodem. Obrady odbywały się w 23 sekcjach, zgłoszono
186 referatów. Z referatami wystąpili liczni absolwenci KPI. Już 8 października przybyła
pierwsza grupa przedstawicieli KPI. Organizacją ich pobytu zajęli się członkowie Sekcji.
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1989
Przewodniczący zwrócił się do członków Sekcji listem z 2 stycznia, zapraszając do
udziału w seminarium, stażach naukowych i kursach podniesienia kwalifikacji w KPI,
aspiranturach, sierpniowym wyjeździe do Kijowa i comiesięcznych spotkaniach w Warszawie
w każdy pierwszy wtorek miesiąca.
Wiosenne posiedzenie Zarządu odbyło się w Krakowie 18 marca. Omówiono
przygotowania do seminarium w Nowej Hucie, (...).
Zarząd wydał trzeci tom „Wspomnień z Kijowa” zawierający 10 najciekawszych prac
nadesłanych na konkurs w 1987 r., nagrodzonych i nie nagrodzonych.
Na staż naukowy w KPI w kwietniu udali się trzej absolwenci.
21 – 23 kwietnia odbyło się seminarium „Współpraca polsko-radziecka i osiągnięcia
ZSRR”. Obrady toczyły się w Kombinacie Metalurgicznym im. Lenina w Krakowie,
a następnie w Domu Wczasów Pracowniczych HUTNIK w Krynicy. Seminarium zaszczycili
przedstawiciele władz centralnych NOT
i TPPR, przedstawiciele Ambasady ZSRR
w Warszawie. Przybyła delegacja Rektoratu Politechniki Kijowskiej: Jewgienij Antipow,
Władimir Domnicz
i Jurij Moskalenko oraz 8-osobowa grupa pracowników naukowych
z Kijowa (z KPI i KISI). Byli to: Wagan Aławerdian, Tatjana Choroszyłowa, Walerij
Czernysz, Aleksandr Georgijew, Wiktor Gułyj i Władimir Wiszniewski
z KPI oraz
Anna Romanowska i Jurij Wiezdienow z KISI. Z Kijowa przybył polski konsul Józef
Roszczyk. NOT reprezentował I zastępca sekretarza gene-ralnego Andrzej Paszkiewicz.
Podczas obrad autorzy zaprezentowali większość spośród 19 referatów wydanych w zbiorze
materiałów seminaryjnych. Przewod-niczący poinformował o działalności Sekcji. (...)
Referaty, opublikowane w materiałach wydanych przed seminarium, przygotowali:
Janusz Fuksa, Zygmunt Nikodem, Ryszard Stec, Jacek Gawin, Stefan Świdergoł,
Andrzej Mnich, Eugeniusz Turyk, Stanisław Borkowski, Andrzej Juszczyk, Eugeniusz
Laskowski, Tadeusz Pawlikowski, Włodzimierz Cioć, Zbigniew Kosiński, Elżbieta
Migut, Henryk Broniewski oraz goście z Kijowa.
Komitet organizacyjny z SWPK stanowili: Stefan Świdergoł, Eugeniusz Turyk,
Stanisław Tkaczyk, Henryk Broniewski, Irena Wiechecka, Paweł Wiechecki, Barbara
Wyszyńska, Zbigniew Wyszyński. Nietypowy termin seminarium wynikał z możliwości
naszego głównego sponsora. W I części seminarium w Krakowie uczestniczyła rekordowa
liczba 140 osób, w II części w Krynicy – 120 osób. Grupa z Wrocławia i Opola dojechała
autokarem wypożyczonym przez Jelczańskie Zakłady Samochodowe (z powodu awarii po
drodze ta część uczestników spóźniła się). Trzeba było aż 3 autokarów, by przewieźć
uczestników z Krakowa do Krynicy i z powrotem. Wpłaty za udział wynosiły po 10 000 zł
i 1500 zł – indywidualne składki na wieczór towarzyski płatne w Krynicy.
29 sierpnia grupa 39 absolwentów i członków ich rodzin spotkała się w Konsulacie
polskim na przyjęciu z kierownictwem KPI. Z NOT w Warszawie uczestniczyły Ewa
Starzyńska i Weronika Namysłowska. Konsul Józef Roszczyk i przewodniczący Sekcji
wręczyli złote odznaki honorowe NOT i TPPR. Odznaki NOT otrzymali: Władimir Leporski
i Aleksandr Pawłow, zaś TPPR – Georgij Bajbakow, Jewgienij Pismiennyj i Piotr
Tałanczuk.
Pod nieobecność Grigorija Denisenki medal TPPR „Zasłużony dla
umacniania przyjaźni polsko-radzieckiej” pozostawiono w Konsulacie
w celu wręczenia
byłemu rektorowi, wielce zasłużonemu dla rozwoju Politechniki Kijowskiej. Absolwenci 31
sierpnia uczestniczyli w wiecu studentów I roku inaugurującym nowy rok nauki. (...)
27 – 28 października w ZG TPPR w Warszawie odbyło się Spotkanie Absolwentów
Uczelni Radzieckich. Uczestniczyła w nim 8-osobowa delegacja SWPK. W dyskusji zabierał
głos przewodniczący Sekcji.
Jesienne posiedzenie Zarządu zwołano w Domu Przyjaźni TPPR w Warszawie 27
października. Obecni podsumowali rok i przyjęli plan pracy na kolejny rok.
Na staż naukowy w KPI w październiku wyjechali czterej absolwenci. Była to ostatnia
grupa stażystów, którą udało się Sekcji skierować do Politechniki Kijowskiej.
1990
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Przewodniczący w liście z 2 stycznia zaprosił członków Sekcji do udziału
w seminarium majowym, w wyjeździe sierpniowym do Kijowa, zaprosił też do udziału
w comiesięcznych spotkaniach w Warszawie. (...)
24 marca odbyło się w DOLMELU we Wrocławiu ostatnie w kadencji posiedzenie
Zarządu Sekcji. Omówiliśmy przygotowania do seminarium i wyja-zdu latem do Kijowa.
Rozpoczęła pracę komisja rewizyjna w składzie: Czesław Majcher, Paweł Marczyk
i Elżbieta Komarow, która sprawdziła finanse Sekcji.
18 – 20 maja odbyło się seminarium „Polsko-radziecka współpraca naukowotechniczna i gospodarcza”. Odbył się też VII Zjazd Wychowanków Politechniki Kijowskiej.
Pierwsza część miała miejsce w Dolnośląskich Zakła-dach Wytwórczych Maszyn
Elektrycznych DOLMEL we Wrocławiu, druga część – w ośrodku wypoczynkowym
w Sokolcu. Uczestniczyła delegacja KPI: Bogdan Skoczelas – dziekan ds. cudzoziemców,
Tina Szumczenko, Władimir Pugacz. Poza oficjalną delegacją przybyli z KPI Iwan Diczka
i Władimir Jacenkowski. Przyjechał Boris Jemieljanow z Kijowskiego Instytutu
Budowlano-Inżynieryjnego. Przybyła z Kijowa absolwentka KPI Walentina Bondarowska.
W I części seminarium we Wrocławiu wziął udział Jurij Aleksiejew – konsul ZSRR
z Poznania. Zaprezentowano łącznie 15 referatów i informacji, zawartych w wydanym
wcześniej zbiorze i nie opublikowanych. Wśród autorów znaleźli się: Janusz Fuksa,
Edmund Maron, Ryszard Podstolski, Zygmunt Nikodem, Józef Węgrzyn, Edward
Michalewski, Krystyn Styczeń, Iwona Kazana, Wiesław Kazana i Ewa Białek.
Przewodniczący delegacji KPI poinformował o pracy uczelni.
W obradach VII Zjazdu Wychowanków Politechniki Kijowskiej przewod-niczący Sekcji
uzupełnił opublikowane sprawozdanie za lata 1986 – 1990. Ze sprawozdania wynikało, że
dotychczas 32 osoby z KPI otrzymały złote odznaki honorowe NOT, a 35 osób – złote
odznaki honorowe TPPR. Sekcja nadała 9 osobom z ZSRR tytuł honorowego członka
Sekcji, wręczając dyplomy, a 38 osób wyróżniła złotymi odznakami honorowymi Sekcji.
Od 1982 do 1989 r. absolwenci KPI uczestniczyli w miesięcznych stażach specjalistycznych
i kur-sach podniesienia kwalifikacji organizowanych w Politechnice Kijowskiej. Z tej formy
dokształcania skorzystało 74 członków Sekcji. Ponieważ MEN zlikwidował stypendia,
wyjazdy przerwały się. Od 1976 do 1990 r. na konferencjach i seminariach Sekcji absolwenci
przedstawili społecznie 135 referatów i informacji, wydanych w 13 broszurach.
Po dyskusji członkowie Sekcji wybrali nowy Zarząd, którego przewodniczącym został
Janusz Fuksa. Zjazd podjął uchwałę.
(...) Uczestnicy zwiedzili Rynek i Panoramę Racławicką. (...)....weszli na Wielką
Sowę w Górach Sowich i autokarem pojechali w Góry Stołowe, gdzie zwiedzili Błędne Skały.
Po drodze do Wrocławia oglądnęli ruiny zamku w Ząbkowicach i pospacerowali po ogrodzie
botanicznym w Wojsławicach. W sobotę uczestnicy rozpalili ognisko. W zimną górską noc
w głuszę lasu popłynęły rosyjskie i ukraińskie melodie. Dzięki zapiewajłom grupa w tym roku
śpiewała cudownie.
Komitet organizacyjny seminarium stanowili: Zygmunt Nikodem, Edmund Maron,
Janusz Fuksa, Józef Korbicz, Eugeniusz Laskowski, Józef Olszewski, Eugeniusz
Rosołowski, Włodzimierz Solnik, Krystyn Styczeń
i Józef Węgrzyn.
W Sokolcu były 62 osoby. Jelczańskie Zakłady Samochodowe udostępniły autokar.
Wpłata za uczestnictwo wynosiła 40 000 zł (autorzy referatów płacili połowę).
Na wyjazd urlopowy do Politechniki Kijowskiej w sierpniu udała się grupa
absolwentów. W polskim Konsulacie Generalnym 27 sierpnia grupa spotkała się
z kierownictwem KPI, konsul wręczył tu odznaczenia. Otrzymali je:
złote odznaki honorowe NOT: Witalij Didkowski i Anatolij Pietrenko, złote odznaki
honorowe TPPR: Walerij Kriuczkow, Władimir Lubimow i Michaił Semena. Było
to ostatnie spotkanie w Konsulacie, które zgromadziło 11-osobo-wą grupę absolwentów
i kierownictwo KPI. (...)
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17 – 20 października Politechnika Kijowska zaprosiła delegację Sekcji na
konferencję, organizowaną wspólnie z Politechniką Wrocławską. (Poprzednie tego typu
konferencje odbyły się w 1984 i 1986 r. w Kijowie, zaś w 1988 r. we Wrocławiu). Była to
czwarta międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna dotycząca problemów
kompleksowej automatyzacji. W komitecie organizacyj-nym, kierowanym przez Piotra
Tałanczuka – rektora KPI, działał Józef Korbicz. W 6 sekcjach zaprezentowano 192
referaty i informacje. Wśród autorów byli członkowie SWPK. Przewodniczący Sekcji wystąpił
ze słowem powitalnym.
27 października na posiedzeniu Zarządu w Domu Technika NOT w Warszawie
podsumowaliśmy rok działalności i przyjęliśmy plan na kolejny rok.
Nad ewidencją Sekcji pracowała Tamara Podstolska. Kronikę prowadził Eugeniusz
Lecyk.
1991
List przewodniczącego omawiający przedsięwzięcia Sekcji nosił wyjątkowo datę 15
grudnia 1990 r. Zapraszał on członków Sekcji na majowe seminarium, na sierpniowy wyjazd
do Kijowa i comiesięczne spotkania w Warszawie. (...). Adresaci listu zdziwili się chyba,
otrzymując go z Kijowa. Spowodował to ówczesny cennik opłat pocztowych.
Zarząd Sekcji zebrał się 14 kwietnia w Politechnice Warszawskiej. Omówił
przygotowania do seminarium w Karpaczu i do wyjazdu sierpniowego do Kijowa.
17 – 19 maja w Ośrodku Wypoczynkowym KOSÓWKA w Karpaczu odbyło się
seminarium „Współpraca naukowo-techniczna i handlowa z zagranicą, w tym z ZSRR,
w nowych warunkach gospodarczych”. Uczestniczyła delegacja Politechniki Kijowskiej:
Aleksandr Georgijew, Inna Fiedoriec, Ałła Potanina, Jelena Radkiewicz. Przybył też
z KPI Wiktor Gejdor. Uczestnicy przedstawili referaty, informacje i wystąpienia dotyczące
współpracy, wysłucha-li wypowiedzi przedstawicieli z Kijowa o zmianach zachodzących
w szkolnictwie wyższym, a zwłaszcza w KPI, wysłuchali informacji przewodniczącego o pracy
Sekcji w ciągu roku. Przewodniczący poinformował, że przed tygodniem 10 maja Walne
Zgromadzenie Delegatów FSNT potwierdziło przynależność Sekcji do przekształconej FSNT
NOT. Realizując zalecenie Zarządu Głównego FSNT NOT uczestnicy przyjęli 3 uchwały
potwierdzające decyzje sprzed roku w sprawie aktualności: regulaminu z 1978 roku, uchwały
z maja 1990 r. i składu Zarządu wybranego 19 maja 1990 r. Od tego seminarium Zarząd,
z braku środków, zrezygnował z wydawania materiałów seminaryjnych.
W piątek wieczorem zapłonęło ognisko. W sobotę po obradach odbyła się wycieczka
piesza w Karkonosze, a następnie kolacja towarzyska. W niedzielę po śniadaniu chętni
pojechali na wycieczkę autokarową po Kotlinie Jeleniogórskiej. Organizatorami byli: Janusz
Fuksa, Eugeniusz Laskowski i Józef Węgrzyn. Po polskim przełomie seminarium
zgromadziło tylko 29 uczestników. Koszt pobytu jednej osoby wyniósł 140 tys. zł.
Wyjazd do Kijowa w końcu sierpnia zbiegł się w czasie z ogłoszeniem stanu
wyjątkowego w Moskwie, co miało ten skutek, że na 22 osoby zaproszone zjawiły się 4.
Spotkaliśmy się, tym razem w ENERGOPOLU, z kierownictwem KPI przy obecności konsula
polskiego, wręczyliśmy zasłużonym wykładowcom złote odznaki honorowe. Otrzymali je:
NOT – Dina Ilcziszyna, Władimir Pietrowski, TPPR – Bogdan Skoczelas i Władimir
Jacenkowski. 30 sierpnia przewodniczący Sekcji wystąpił na wiecu inaugurującym nowy rok
nauki.
Od tego roku liczebność delegacji wyjeżdżających w sierpniu do KPI
w ciągu lat
90-tych wynosiła zwykle tylko 2 – 5 osób.
16 listopada w Domu Technika NOT w Warszawie członkowie Zarządu przyjęli
sprawozdanie z realizacji planu pracy za rok bieżący i ustalili plan pracy na rok przyszły.
Przewodniczący poinformował obecnych, że Prezydium ZG FSNT NOT zatwierdziło
istniejący regulamin działania Sekcji, potwierdzony na seminarium w Karpaczu.
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1992
List przewodniczącego z 2 stycznia zapraszał wychowanków KPI do udziału:
w majowym seminarium, w wyjeździe latem do Kijowa, w spotkaniach wtorkowych
w Warszawie.
14 marca członkowie Zarządu zebrali się w Domu Technika NOT w Warszawie.
Omówili realizację planu pracy ze szczególnym uwzględnieniem przygotowań do
seminarium.
Seminarium „Współpraca ekonomiczna z zagranicą, w tym z Ukrainą,
w nowych
warunkach gospodarczych” odbyło się w Domu Technika NOT w Warszawie 9 – 10 maja. W
sobotę po referatach na temat działania Sekcji
i współpracy z Ukrainą zabrali głos
Włodzimierz Natorf ze Społecznego Towarzystwa Polska – Ukraina i Mieczysław Maciejak
reprezentujący Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód (byłe Towarzystwo Przyjaźni
Polsko-Radzieckiej), przedstawiając działalność swoich organizacji na rzecz współpracy.
W sobotę po obradach uczestnicy pojechali do hotelu OLSZYNKA na Pradze, aby
zakwaterować się i zdążyć na kolację w restauracji ADRIA w centrum Warszawy.
W niedzielę odbyli spacer po stolicy, zwiedzając Zamek Królewski, Rynek Starego Miasta
i kolekcję malarstwa zgromadzoną przez Porczyńskich.
Organizatorami seminarium byli: Wiesław Łucjanek, Zdzisław Lis, Tamara
Podstolska i Joanna Kowalczyk. Seminarium zgromadziło 40 osób. Wpłata za udział
wyniosła 150 000 zł.
Delegacja KPI tym razem nie uczestniczyła. Niektórzy ten fakt skojarzyli
z tajemniczym pismem, które otrzymała część członków Sekcji. Pismo w sposób satyryczny
przedstawiało „po nowemu” założenia i program seminarium, wpro-wadzając zupełnie
niewiarygodne jego punkty, żartobliwie zmieniało treść sugerowanych referatów niektórych
stałych autorów, co dotyczyło też delegacji KPI. Nieznany autor inteligentnie zakpił sobie nie
tyle z seminarium i jego autorów, co z okresu historycznego, w którym znajdowaliśmy się.
(Dopiero później do autorstwa przyznał się jeden z członków Zarządu).
Na uroczystości rozpoczęcia nowego roku nauki w KPI 31 sierpnia była delegacja
Sekcji. Z trybuny na Placu Wiedzy przemawiał m. in. przewodniczący Sekcji. Delegacja
spotkała się z kierownictwem uczelni. W Kijowie w KPI wręczono złote odznaki honorowe.
Otrzymali je: NOT – Aleksandra Bokrinska
i Ludmiła Szalda, TPPR – Aleksandr
Georgijew i Olga Czkałowa.
27 – 28 listopada w Domu Technika w Warszawie obradował XXII Kongres
Techników Polskich. Zaproszono przewodniczącego Sekcji. 29 listopada Zarząd Sekcji
podsumował miniony rok i zatwierdził nowy plan pracy.
1993
W piśmie z 2 stycznia przewodniczący zaprosił absolwentów do udziału
w przedsięwzięciach Sekcji: seminarium, wyjazd do Kijowa, comiesięczne spotkania
w Warszawie, uzupełnianie ewidencji, współredagowanie kroniki.
Posiedzenie Zarządu Sekcji odbyło się w Ustroniu-Jaszowcu 13 marca. Obecni
zwizytowali obiekt stanowiący miejsce najbliższego seminarium, omówili przygotowania do
seminarium i wyjazdu delegacji jesienią do Kijowa.
14 – 16 maja w Domu Wczasowym ONDRASZEK w Ustroniu-Jaszowcu absolwenci
spotkali się na seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą”. Uczestniczyła delegacja
KPI: Wiktor Korż, Olga Czkałowa, Nikołaj Kozakow, Siergiej Korol. Zebrani wysłuchali
referatów, informacji i wypowiedzi
o współpracy polsko-ukraińskiej. Była też informacja o
KPI ze strony delegacji Rektoratu i informacja przewodniczącego o działalności Sekcji za
rok. W piątek płonęło ognisko, w sobotę po obradach a przed kolacją uczestnicy odbyli
wycieczkę na Czantorię. Niektórzy w niedzielę zdobyli pieszo szczyt Równicę.
W sfinansowaniu seminarium pomogli, oprócz uczestników, ZK SWPW i Instytut
Spawalnictwa w Gliwicach. Wpłaty od uczestników za pobyt w standardowych pokojach
wynosiły po 400 000 zł. Uczestniczyło 48 osób
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Komitet organizacyjny seminarium działał w składzie: Stefan Świdergoł, Eugeniusz
Turyk, Stanisław Tkaczyk, Irena Wiechecka, Paweł Wiechecki.
31 sierpnia w uroczystości rozpoczęcia nowego roku nauki w KPI uczestniczyła
delegacja Sekcji. Na Placu Wiedzy odbył się wiec studentów I roku. Przemawiał także
przewodniczący Sekcji. Delegację przyjął prorektor uczelni.
11 września w Domu Technika NOT zebrali się członkowie Zarządu Sekcji, by
stwierdzić realizację aktualnego planu pracy i by przyjąć nowy plan pracy na kolejny rok.
Zarząd postanowił zaapelować do członków o wpłacanie dobrowolnych składek (np. po 120
000 zł), których brak jednakże nie będzie miał wpływu na członkostwo w Sekcji. Paweł
Wiechecki sporządził komputerowy zapis ewidencji członków SWPK. Kronikę prowadziła
Elżbieta Komarow, ukierunkowywana przez Eugeniusza Lecyka.
1994
2 stycznia przewodniczący zaprosił absolwentów do udziału w majowym seminarium
i zjeździe w Szklarskiej Porębie, w sierpniowym wyjeździe do Kijowa, poinformował
o ustanowieniu funduszu stypendialnego Sekcji, o spot-kaniach w Warszawie w pierwszy
wtorek miesiąca, o składkach (120 000 zł rocznie), o założeniu ewidencji komputerowej
przez Pawła Wiecheckiego
i Stanisława Koniuszewskiego i prowadzeniu kroniki
Sekcji przez Eugeniusza Lecyka. Załączył także pismo skierowane do prezesów firm
zatrudniających absolwentów, prosząc o środki na stypendia dla Polaków studiujących
w Politechnice Kijowskiej. Nikt nie podjął tego apelu.
Posiedzenie Zarządu odbyło się 26 marca we Wrocławiu w siedzibie SWPW.
Rozpatrzono przygotowania do seminarium i zjazdu w Szklarskiej Porębie i do sierpniowego
wyjazdu do Kijowa.
13 – 15 maja w Ośrodku Wczasowym ARCHIMEDES w Szklarskiej Porębie odbyły
się seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą” i VIII Zjazd Wychowanków Politechniki
Kijowskiej. Uczestniczyła delegacja KPI: Bogdan Skoczelas – dziekan ds. cudzoziemców
i Siergiej Korol. Przybył Władimir Jacenkowski – II sekretarz Ambasady Ukrainy
w Warszawie (poprzednio pracownik KPI). Byli przedstawiciele FSNT NOT i SWPW.
Referaty, informacje i dyskusja dotyczyły możliwości współpracy gospodarczej z Ukrainą.
Uczestnicy zapoznali się z działaniem komputerowego banku danych o firmach ze Wschodu
istniejącego w Zarządzie Krajowym SWPW w Warszawie, co zademonstrował Aleksander
Kulesza.
W części zjazdowej obrad obecni wysłuchali sprawozdania przewodniczącego
o działalności Sekcji i przedyskutowali formy jej pracy. Wybrali nowy skład Zarządu .
Przewodniczącym został Janusz Fuksa.
Organizatorami seminarium i zjazdu byli: Józef Węgrzyn, Eugeniusz Laskowski
i Janusz Fuksa. Uczestniczyło 31 osób. Koszt pobytu wyniósł 400 000 zł.
W końcu sierpnia do Kijowa pojechała delegacja SWPK. Na wiecu studentów
pierwszego roku Politechniki 31 sierpnia przemawiał m.in. przewod-niczący Sekcji.
Delegacja spotkała się z kierownictwem uczelni. Wręczyła złote odznaki honorowe NOT.
Otrzymali je profesorowie Walerij Czernysz i Wiktor Korż.
5 listopada w Domu Technika NOT w Warszawie Zarząd podsumował rok i przyjął
plan pracy na kolejny rok.
Współpracę z Sekcją w Biurze Zarządu FSNT NOT od Weroniki Namysłowskiej
przejęła Ewa Łukasik. Prowadzenie kroniki Elżbieta Komarow oddała Eugeniuszowi
Lecykowi.
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1995
List przewodniczącego z 2 stycznia zapraszał do udziału w przedsięwzięciach Sekcji:
seminarium w maju, wyjazd do Kijowa w sierpniu, wpłaty na stypendium dla polskich
studentów w KPI, spotkania w Warszawie co miesiąc, składki (na przykład 12 zł), ewidencja,
kronika.
Wiosenne posiedzenie Zarządu odbyło się 25 marca w Domu Technika NOT
w Warszawie. Omówiono przygotowania do seminarium i wyjazdu delegacji do Kijowa.
19 – 21 maja na seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą” w Ośrodku
Rekreacyjno-Wypoczynkowym WISŁA w Zalesiu Górnym koło Piaseczna pod Warszawą
spotkali się absolwenci i goście. Z KPI uczestniczyli: Boris Cyganok – prorektor i
profesorowie Władimir Szluko i Władimir Lubimow. Ambasadę Ukrainy reprezentował
Władimir Jacenkowski – I sekretarz Ambasady, który został tu odznaczony złotą odznaką
honorową NOT. Zebrani zapoznali się z referatami i informacjami omawiającymi
uwarunkowania handlu z Ukrainą, wysłuchali wystąpienia prorektora KPI o dniu dzisiejszym
tej ogromnej uczelni liczącej 29 tysięcy studentów. Absolwenci poświęcili dużo czasu na
spacery po leśnej okolicy, a goście zwiedzili w stolicy Zamek Królewski i Rynek Starego
Miasta oraz Pałac Królewski w Wilanowie.
Organizatorami seminarium byli: Wiesław Łucjanek, Aleksander Skrzynecki,
Paweł Marczyk i Ewa Słaboszewicz. Uczestniczyło 27 osób. Wpłata za udział wynosiła 50
zł.
Kilkuosobowa delegacja Sekcji uczestniczyła 31 sierpnia w uroczystym wiecu
studentów I roku KPI w związku z rozpoczęciem nowego roku nauki. Wśród
przemawiających był także przewodniczący Sekcji. W tym samym dniu podczas ceremonii
odsłonięcia pomnika Dymitra Mendelejewa przed budynkiem chemicznym KPI rektor i
minister oświaty Ukrainy Michaił Zgurowski otrzymał z rąk przewodniczącego Sekcji złotą
odznakę honorową NOT. Delegacja Sekcji spotykała się z kierownictwem uczelni.
14 października w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się jesienne
posiedzenie Zarządu Sekcji, na którym omówiono realizację planowanych zamierzeń i
przyjęto plan pracy na następny rok. Przewodniczący zaproponował, by ustanowić starostów
grup absolwenckich dla każdego roku oddzielnie. Propozycje kandydatów przedyskutowano,
a Zarząd postanowił zwrócić się
w tej sprawie do koleżanek i kolegów w następnym roku.
Aleksander Skrzynecki poinformował, że następnego dnia wraz z grupą nowo powstałego
Klubu Absolwentów Uczelni Ukraińskich przy Społecznym Towarzystwie Polska – Ukraina
wyjeżdża do Lwowa i Kijowa na rozmowy o współpracy z tamtejszymi rektoratami uczelni.
W roku tym ostatnia 3-osobowa grupa polskich studentów ukończyła KPI.
1996
W liście z 2 stycznia przewodniczący informował o przedsięwzięciach Sekcji w tym
roku, a zwłaszcza o seminarium majowym i wyjeździe delegacji w sierpniu do Kijowa. Prosił
o deklarację wpłat na stypendium dla polskiego studenta w Kijowie, informował
o comiesięcznych spotkaniach w Warszawie, przypominał o dobrowolnej składce, prosił
o udział w uzupełnianiu ewidencji i tworzeniu kroniki.
Zarząd zebrał się w Wiśle 30 marca, wizytując obiekt, w którym planowano odbyć
seminarium. Omówiono przygotowania do seminarium i inne zagadnienia z planu, zwłaszcza
wyjazd delegacji do KPI.
17 – 19 maja w Domu Wczasowym ANITA w Wiśle koło Bielska-Białej odbyło się
seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą”. Uczestniczyli absolwenci KPI,
przedstawiciele FSNT NOT i SWPW. Wzięła udział delegacja KPI: prof. Natalia
Pankratowa, dziekan ds. cudzoziemców Bogdan Skoczelas i zastępca dziekana Władimir
Busłow. Dziekan poinformował o pracy Politechniki. Stwierdził, że na 23 fakultetach studiuje
24 tysiące studentów, w tym 945 cudzoziemców z 60 krajów, nie ma jednak wśród nich
Polaków. Uczelnia wyróżniona została jako jedna z 13 tytułem narodowego uniwersytetu, co
oznacza jej wiodący status wśród uczelni technicznych. Pozostałe referaty i informacje
dotyczyły współpracy gospodarczej z Ukrainą i działalności Sekcji.
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Wiceprezes FSNT NOT Stanisław Zaremba omówił międzynarodową działalność
NOT w ramach FEANI. Aleksander Kulesza poinformował o komputerowym banku danych
dotyczących firm ze Wschodu, który działa w ZK SWPW. Zebrani wysłuchali referatów
i informacji przewodniczącego o działalności Sekcji. Zgodzili się
z propozycją
ustanowienia starostów grup absolwenckich.
W piątek wieczorem płonęło ognisko. W sobotę uczestnicy autokarem zwiedzali
Beskid Śląski i Cieszyn, wjechali też wyciągiem na Czantorię. Wieczorem tego dnia podczas
uroczystej kolacji oglądali wideofilmy Zdzisława Lisa z czterech ostatnich lat. W niedzielę
chętni zwiedzali okolicę pieszo.
Seminarium przygotował komitet organizacyjny w składzie: Paweł Wiechecki, Irena
Wiechecka, Eugeniusz Turyk, Damian Hernik, Kazimierz Gubas i Barbara Satława.
Uczestniczyło 48 osób. Wpłata za udział wynosiła 60 zł od osoby.
Delegacja Sekcji w końcu sierpnia gościła w Kijowie. W dniu 30 sierpnia wzięła udział
w uroczystości rozpoczęcia nowego roku nauki. Na Placu Wiedzy odbył się wiec studentów
z przemówieniami i częścią artystyczną. Przemawiał m.in. przewodniczący Sekcji. Delegacja
spotkała się z kierownictwem uczelni. Na spotkaniu złotą odznakę honorową NOT otrzymał
profesor Boris Cyganok. Taką odznakę Natalia Pankratowa otrzymała w maju na
seminarium w Wiśle.
5 października w Warszawie w Domu Technika NOT członkowie Zarządu zebrali się
na posiedzeniu poświęconym podsumowaniu roku i wytyczeniu planu pracy na kolejny rok.
Zebrani zaakceptowali ogłoszenie kolejnego konkursu w związku ze stuleciem KPI na
wspomnienia z Kijowa, z Ukrainy, bądź Rosji. Regulamin konkursu ogłoszony został
w Biuletynie Informacyjnym FSNT NOT z grudnia tego roku.
Prowadzenie kroniki Sekcji od Eugeniusza Lecyka przejął Paweł Marczyk.
1997
W liście z 2 stycznia przewodniczący przypomniał o zbliżającym się stuleciu
Politechniki Kijowskiej. Poinformował o ogłoszeniu konkursu na wspomnienia z Kijowa lub
z kraju studiów, załączając regulamin. Poza tym informował o majowym seminarium
i wyjeździe w sierpniu do Kijowa. Prosił o składki, dane ewidencyjne i zdjęcia do kroniki.
5 kwietnia Zarząd odwiedził Jarnołtówek koło Głuchołaz, by zapoznać się na miejscu
z obiektem, gdzie ma się odbyć seminarium. Omówił tu przygotowania do seminarium i inne
bieżące sprawy Sekcji, np. wyjazd delegacji w sierpniu do Kijowa.
16 – 18 maja w Domu Wczasowym SPOŁEM w Jarnołtówku odbyło się seminarium
„Współpraca gospodarcza z Ukrainą” z udziałem gości z NOT
i SWPW oraz z
Ambasady Ukrainy. Z Politechniki Kijowskiej przybyli: Witalina Pozderko, Władimir Szluko
i Giennadij Lubczik. Goście podzielili się informacjami o Politechnice. Wypowiedzi gości
dotyczyły różnych form współpracy z Ukrainą. Mówił o tym zwłaszcza Jurij Pukalski –
zastępca radcy handlowego Ukrainy. O sytuacji w polskim handlu zagranicznym, zwłaszcza
z Ukrainą, a także o działalności Sekcji mówił Janusz Fuksa. Uczestnicy opowiadali
o swoich doświadczeniach we współpracy gospodarczej z krajem naszych sąsiadów. Na
seminarium rozdano wyciąg z kroniki SWPK przygotowany przez Janusza Fuksę, a wydany
przez Wiesława Łucjanka.
W piątek wieczorem płonęło ognisko. W sobotę po obradach uczestnicy zwiedzili
pobliskie miasto Zlaté Hory w Czechach, a delegacja z KPI – Otmuchów i Paczków.
Wieczorem tego dnia odbyła się uroczysta kolacja. W niedzielę duża grupa uczestników
weszła na szczyt Biskupiej Kopy w Górach Opawskich, na granicy z Czechami.
Organizatorami seminarium byli Andrzej Mnich z Opola i Sylwester Lewicki
z Olesna. Uczestniczyło 45 osób. Wpłata za udział wynosiła 72 zł od osoby. W Kijowie
przebywała delegacja Sekcji uczestnicząca w wiecu studentów I roku 29 sierpnia na Placu
Wiedzy. Na trybunie honorowej wśród gości był też przewodniczący Sekcji, którego
poproszono o wypowiedź. Bogaty program uroczystości obejmował śpiewy, tańce, grę
orkiestry wojskowej, zapalenie znicza i wciągnięcie flagi państwowej na maszt. Delegacja
Sekcji spotkała się z przedstawicielami kierownictwa uczelni.
Złote odznaki honorowe NOT w tym roku otrzymali profesorowie i wykładowcy z KPI:
Władimir Szluko, Bogdan Skoczelas i Władimir Lubimow.
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15 października Zarząd zebrał się w Domu Technika NOT w Warszawie. Omawiał
dotychczasową działalność Sekcji i przyjął plan pracy Sekcji na kolejny rok.
W listopadzie jury złożone z przedstawicieli NOT, SWPW i Sekcji stwierdziło, że na
konkurs dotyczący wspomnień z Kijowa wpłynęły tylko 2 prace. Nagrodę książkową
otrzymał Witalij Łatyszew – absolwent KPI mieszkający pod Kijowem.
1998
List z 2 stycznia przewodniczącego Sekcji przypominał o stuleciu Politechniki
Kijowskiej i dziejach Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej. Zachęcał do udziału w
majowym seminarium i wyjeździe do Kijowa. (...)
Posiedzenie Zarządu Sekcji odbyło się w Dusznikach 4 kwietnia. Oceniono stan
przygotowań do seminarium i zjazdu w Dusznikach i omówiono realizację planu pracy Sekcji.
W Ośrodku Wypoczynkowym ODRODZENIE w Dusznikach Zdroju 15 – 17 maja
odbyły się seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą” i IX Zjazd Wychowanków
Politechniki Kijowskiej. Delegacja Rektoratu KPI w składzie: Jurij Kowrigo, Aleksandr
Georgijew i Wiktor Gułyj poinformowała o pracy uczelni i przygotowaniach do jubileuszu
stulecia uczelni. Dyskutowano o współ-pracy przedsiębiorstw polskich i ukraińskich.
W części zjazdowej przewodniczący złożył sprawozdanie z 4-letniej działalności Zarządu
Sekcji. Obecni wybrali nowy skład Zarządu . Przewodniczącym został Janusz Fuksa.
Uczestnicy w piątek odpoczywali przy ognisku, w sobotę po obradach zwiedzali
autokarem Ziemię Kłodzką , w tym Wambierzyce i Kudowę, później spotkali się podczas
uroczystej kolacji. W niedzielę turyści piesi złożyli wizytę w schronisku POD MUFLONEM na
stoku Ptasiej Góry.
Organizatorami seminarium i zjazdu byli: Józef Węgrzyn, Eugeniusz Laskowski
i Janusz Fuksa. Uczestniczyło 60 osób. Koszt pobytu wynosił 80 zł od osoby.
W Kijowie odbyły się uroczystości związane ze stuleciem Politechniki Kijowskiej. 31
sierpnia, dokładnie w sto lat od uroczystości założenia uczelni, profesor Michaił Zgurowski
– minister oświaty i rektor Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy – Kijowski
Instytut Politechniczny – odsłonił pomnik Wiktora Kirpiczowa – pierwszego dyrektora
uczelni. W dniu tym na Placu Wiedzy spotkało się prawie 6 tysięcy studentów pierwszego
roku z 22 fakultetów i 3 instytutów uczelnianych. Rektor ogłosił rozpoczęcie 101. roku nauki.
Rozpoczęła się barwna uroczystość z przemówieniami władz i gości,
w tym
przewodniczącego Sekcji, z flagą na maszcie i zniczem wiedzy, z „Gaudeamus”, tańcami
i paradą orkiestry wojskowej, z wręczeniem klucza do uczelni i indeksu, z balonami
i sztucznymi ogniami. Zostawiła ona trwały ślad w pamięci obecnych studentów i gości, w
tym naszej delegacji.
Dalsze uroczystości stulecia odbywały się 15 – 18 września. Władze uczelni przyjęły
dyplomatów, rektorów uczelni technicznych z całego świata, najstarszych pracowników
i absolwentów, w tym delegację Sekcji. W odrestaurowanej historycznej auli obradowała
rada naukowa, wręczono 6 dyplomów honoris causa. (...) 17 września w Pałacu UKRAINA
kilka tysięcy pracowników uczelni, jej absolwentów i gości uczestniczyło w centralnej
akademii stulecia z udziałem prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy. Wystąpiły zespoły
amatorskie Politechniki z udziałem artystów profesjonalnych, dając przegląd utworów
muzycznych i tańców w powiązaniu
z dziejami uczelni.
Politechnika przygotowała się do jubileuszu, remontując i upiększając gmachy,
stuletni park i cały teren miasteczka uczelnianego, w którym co dzień przebywa około 40
tysięcy ludzi. Ponad 28 tysięcy studentów zdobywa wiedzę w uczelni w 96 specjalnościach ,
a na 113 katedrach pracuje ponad 2 tysiące pracowników naukowych, w tym ponad 200
profesorów. Zajęcia toczą się w 23 budynkach, a studenci zamiejscowi mieszkają w 22
domach akademickich.
W roku jubileuszu KPI złote odznaki honorowe NOT otrzymali: Anatolij Sliwinski,
Nikołaj Kozakow i Aleksandr Georgijew.
W związku ze stuleciem KPI Dziennik Kijowski opublikował wywiad
z przewodniczącym Sekcji.
17 października w Domu Technika w Warszawie zebrał się Zarząd Sekcji, by
podsumować roczną działalność i wytyczyć plan pracy na kolejny rok.
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W piśmie z 2 stycznia, rozesłanym do absolwentów KPI w Polsce, przewodniczący
opisał ubiegłoroczne uroczystości stulecia uczelni i przedstawił zamierzenia Sekcji, w tym
seminarium majowe i wyjazd sierpniowy do KPI. Zaapelował o wpłacanie składek
i nadsyłanie danych ewidencyjnych i zdjęć do kroniki.
10 kwietnia do Częstochowy, a stąd do Poraja przyjechali członkowie Zarządu, by
zapoznać się z ośrodkiem – miejscem obrad seminarium. Omówili przygotowania do
seminarium i wyjazdu sierpniowego do Kijowa. Przewodniczący zaprezentował IV tomik
„Wspomnień z Kijowa”.
W miejscowości Poraj-Jastrząb koło Częstochowy 21- 23 maja odbyło się
seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą”. Uczestniczyli przedstawiciele NOT,
SWPW i absolwenci Politechniki Kijowskiej. Uczelnię reprezen-towała delegacja: Bogdan
Skoczelas – dziekan ds. cudzoziemców i Jelena Szkotkina. Goście poinformowali o pracy
Politechniki Kijowskiej, mającej status narodowego uniwersytetu technicznego Ukrainy, która
w poprzednim roku uroczyście obchodziła swoje stulecie. Uczestnicy seminarium omawiali
formy współpracy gospodarczej z Ukrainą, informując o swoich osobistych dokonaniach w
przedsiębiorstwach, w których pracują. (...). Przewodniczący poinformował o pracy Sekcji.
W piątek obok pawilonów Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego Huty CZĘSTOCHOWA
zapłonęło ognisko. W sobotę po południu uczestnicy zwiedzili klasztor na Jasnej Górze,
obejrzeli ruiny zamku Olsztyn, a wieczorem spożyli uroczystą kolację. W niedzielę część
uczestników samochodami dotarła do zamku Ogrodzieniec w Jurze KrakowskoCzęstochowskiej.
Na seminarium rozdano IV tomik „Wspomnień z Kijowa” zawierający dzieje KPI pt.
„Droga przez lata Politechniki Kijowskiej” napisany przez Janusza Fuksę. W pracach
wydawniczych uczestniczył Tadeusz Miksa.
Głównymi organizatorami seminarium byli: Grzegorz Pasternak i Sławomir Olesik.
Uczestniczyły 62 osoby. Wpłata za udział wynosiła 100 zł.
Delegacja SWPK wzięła udział w uroczystościach rozpoczęcia roku nauki
w Politechnice Kijowskiej. 31 sierpnia kilka tysięcy studentów przyjętych na pierwszy rok
uczestniczyło w barwnej uroczystości, słuchając chóru KPI, oglądając pokazy tańców
i paradę orkiestry wojskowej na Placu Wiedzy. Po rektorze i przedstawicielach władz Ukrainy
przemawiał przewodniczący Sekcji.
3 września odbyło się w KPI wręczenie złotych odznak honorowych NOT. Z rąk
konsula generalnego Kazimierza Chyca (przy obecności przewodniczącego Sekcji)
otrzymali je profesorowie: Jurij Łukacz, Wiktor Niemcow i Alfred Rozenplenter.
Przewodniczący przekazał rektorowi KPI materiały dotyczące warunków wpisania
Politechniki Kijowskiej na listę uczelni przyznających tytuł euroinżyniera, zachęcając do
rozpoczęcia odpowiednich starań w Federacji FEANI. Sprawa ta wynikła z wcześniejszej
konsultacji z sekretarzem generalnym FSNT NOT Kazimierzem Wawrzyniakiem.
2 października w Domu Technika NOT w Warszawie zebrał się Zarząd Sekcji.
Podsumował działalność roczną i przyjął plan pracy na następny rok. Zarząd SWPK
ustanowił stypendium wypłacane Arkadiuszowi Antczakowi –polskiemu studentowi w KPI.
Andrzej Mnich zademonstrował na monitorze komputera opracowaną przez siebie witrynę
SWPK i poinformował, że niebawem uruchomi ją w Internecie. W końcu roku witryna
pojawiła się w Internecie.
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W liście z 2 stycznia przewodniczący opisał działania Sekcji i poinformował
o planowanych na ten rok przedsięwzięciach SWPK. Wymienił seminarium w Szczyrku
i wyjazd w sierpniu do Kijowa. Stwierdził, że dzięki gromadzonym od lat składkom wypłaca
się w tym roku stypendium polskiemu studentowi w Politechnice Kijowskiej.
8 kwietnia w Szczyrku zebrał się Zarząd SWPK. Zebrani omówili przygotowania do
seminarium w maju i wyjazdu delegacji do KPI w sierpniu. Pozytywnie ocenili witrynę
w Internecie założoną przez Andrzeja Mnicha. Podziw zwłaszcza wzbudziły strony „Spacer
po KPI” zawierające kolorowe zdjęcia podstawowych obiektów Politechniki. Zaakceptowali
wypłacanie w dalszym ciągu stypendium polskiemu studentowi w KPI. Przewodniczący
zapre-zentował V tomik „Wspomnień z Kijowa”.
19 – 21 maja w Hotelu WŁÓKNIARZ w Szczyrku koło Bielska-Białej odbyło się
seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą”. Uczelnię reprezentowała delegacja: prof.
Siergiej Sidorenko – prorektor i Wiktor Kamajew – asystent rektora. Zebrani wysłuchali
referatu prorektora o uczelni. Dowiedzieli się, że Politechnika Kijowska, z liczbą studentów
32 800, stała się największą uczelnią WNP. Omówili formy współpracy gospodarczej
z Ukrainą. Negatywnie ocenili spadek w ubiegłym roku obrotów handlowych Polski z Ukrainą
o jedną trzecią.
Na seminarium przewodniczący poinformował o pracy Sekcji i rozdał jubileuszowe dyplomy
z podziękowaniem za osiągnięcia w pracy, służącej przyjaźni polsko-ukraińskiej, za aktywną
działalność w FSNT NOT, współdziałanie z Sekcją i przychylność wobec młodszych
absolwentów. Otrzymało je 25 koleżanek i kolegów.
Na seminarium rozdano V tomik „Wspomnień z Kijowa” zawierający „Wspomnienia
z Ukrainy i Rosji” autorstwa Janusza Fuksy. W procesie wydawniczym społecznie
uczestniczyli Tadeusz Miksa, Andrzej Sarzyński i Iwona Fuksa-Krupiarz. W tomiku autor
zebrał swoje reportaże z podróży po Ukrainie i Rosji, drukowane wcześniej w czasopismach
i gazetach , ilustrując je fotografiami.
Uczestnicy seminarium w sobotę zwiedzili Bielsko-Białą i w deszczu przejechali
autokarem pętlę beskidzką przez Przełęcz Salmopolską, a następnie wspólnie spożyli
kolację. Najwytrawniejsi turyści wjechali w niedzielę wyciągiem na Skrzyczne(...).
Głównymi organizatorami seminarium byli Paweł Wiechecki i Andrzej Sarzyński. W
seminarium uczestniczyło 47 osób. Wpłata za udział wynosiła 140 zł od osoby.
31 sierpnia delegacja Sekcji uczestniczyła w uroczystości rozpoczęcia nowego roku
nauki w KPI. Na Placu Wiedzy zgromadzili się studenci I roku uczelni. Były przemówienia
rektora, ministra oświaty i przewodniczącego Sekcji. Na maszt wędrowała flaga państwowa,
płonął znicz, w powietrze leciały tysiące baloników tworzących napis KPI. Prawie godzinę
studenci oglądali pokazy tańców, paradę orkiestry wojskowej, słuchali chóru uczelnianego.
Wieczorem na placu odbyły się tańce, a w domu kultury – występy artystyczne zespołów
studenckich.
6 września konsul generalny RP Kazimierz Chyc przy obecności konsula Krzysztofa
Świderka i przewodniczącego Sekcji wręczył w KPI złote odznaki honorowe NOT. Otrzymali
je profesorowie: Georgij Pisarenko, Władimir Chilczewski i Władimir Kowalenko.
We wrześniu rektor Michaił Zgurowski zwrócił się do przewodniczącego Sekcji z
propozycją podpisania wspólnej deklaracji o współpracy mającej na celu przeniesienie na
Ukrainę doświadczeń Polski w działalności samorządowej, z wykorzystaniem przez KPI
środków z Fundacji Inicjatywa Współpracy Polska – Ameryka – Ukraina. Deklaracja została
podpisana. Przewodniczący przekazał niebawem materiały dotyczące tematu do dyspozycji
KPI. Kijowski sekretariat Fundacji niestety nie zarejestrował tematu na rzecz KPI.
7 października w Warszawie Zarząd Sekcji na posiedzeniu ocenił swoją pracę
i przyjął plan pracy na kolejny rok. Zarząd przychylił się do prośby Zdzisława Lisa, by
zwolnić go z funkcji skarbnika i powołał na tę funkcję Józefa Węgrzyna.
Do sprawdzenia dokumentacji finansowej Zarząd powołał komisję rewizyjną
w składzie: Aleksander Skrzynecki i Paweł Marczyk. Komisja, po wykonaniu swojej pracy,
stwierdziła przykładne prowadzenie dokumentacji przez skarbnika.
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W dniu 1 stycznia nowy skarbnik Józef Węgrzyn przejął protokolarnie obowiązki od
Zdzisława Lisa. Dotychczasowemu skarbnikowi Zarząd złożył podziękowania za wzorowe
pełnienie tej odpowiedzialnej społecznej funkcji przez kilkanaście lat (od 1986 r.).
W styczniu członkowie Sekcji otrzymali list przewodniczącego z 2 stycznia, opisujący
działalność Sekcji w poprzednim roku i programujący ją na ten rok. Była w nim mowa
o seminarium w Górach Świętokrzyskich i wyjeździe
w sierpniu do Kijowa, także
o składkach, z których wypłaca się stypendium polskiemu studentowi w Politechnice
Kijowskiej.
7 kwietnia Zarząd zebrał się w Ośrodku Wypoczynkowym JODEŁKA
w Św.
Katarzynie – miejscu planowanego seminarium. Zarząd ocenił przygotowania do
seminarium. Omówił też inne bieżące sprawy wynikające z planu pracy, w tym planowany
wyjazd delegacji w sierpniu do Kijowa. Przewodniczący pokazał nowy VI tomik „Wspomnień
z Kijowa”.
W dniach 18 – 20 maja w Świętej Katarzynie koło Kielc odbyło się seminarium SWPK
„Współpraca gospodarcza z Ukrainą”. Przybyła delegacja Politechniki Kijowskiej: prof.
Dmitrij Czernega, dziekan ds. cudzoziemców Iwan Diczka i pomocnik rektora Wiktor
Kamajew. Zebrani wysłuchali referatu dziekana ds. cudzoziemców o dokonaniach uczelni
i jej problemach. Dowiedzieli się, że Politechnika, która zwiększyła liczbę studentów do 34
tysięcy, jest jedną z największych uczelni w Europie. Podyskutowali o współpracy
gospodarczej z Ukrainą. Wysłuchali informacji przewodniczącego o pracy Sekcji.
Autokarem zwiedzili w sobotę okolice Kielc, podziwiali Jaskinię Raj. Uczestniczyli w
uroczystej kolacji. W niedzielę turyści weszli na Łysicę – najwyższy szczyt Gór
Świętokrzyskich. Głównym organizatorem spotkania był Henryk Bukalski z Radomia. Liczba
uczestników wyniosła 70 i była rekordowa za ostatnie 12 lat. Wysokość wpłaty za udział
wynosiła 150 zł od osoby.
Na seminarium rozdano VI tomik „Wspomnień z Kijowa” zawierający monografię
autorstwa
pierwszego
powojennego
przewodniczącego
Sekcji
Stanisława
Grzymałowskiego „Polska młodzież akademicka w Kijowie 1834 – 1918”. Nad monografią
pracowali: Janusz Fuksa, Józef Węgrzyn i Tadeusz Miksa.
W czerwcu Zarząd Sekcji zakończył wypłacanie stypendium polskiemu studentowi
KPI Arkadiuszowi Antczakowi, który ukończył studia, uzyskując tytuł „bakaławra”
(licencjata). Absolwent powrócił do Polski.
Delegacja Zarządu Sekcji brała udział w rozpoczęciu nowego roku nauki w KPI. 31
sierpnia kilka tysięcy studentów I roku 19 wydziałów i 5 instytutów uczelni uczestniczyło w
uroczystości.
Po przemówieniach rektora, ministra oświaty i nauki Ukrainy, kosmonauty
i przewodniczącego Sekcji na maszt powędrowała flaga państwowa pod takty hymnu
i zapłonął znicz, a w powietrze wzbiły się tysiące kolorowych baloników. (...)
3 września w KPI konsul generalny RP Kazimierz Chyc przy obecności
przewodniczącego Sekcji wręczył trzem zasłużonym profesorom KPI złote odznaki honorowe
NOT. Otrzymali je profesorowie: Dmitrij Czernega, Michaił Ilczenko - prorektor i Siergiej
Sidorenko - prorektor.
6 października w Warszawie zebrał się Zarząd Sekcji. Omówił dotychczasową
działalność Sekcji i przyjął plan pracy na przyszły rok.
7 grudnia obradował w Domu Technika NOT w Warszawie XXIII Kongres Techników
Polskich. Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem Kazimierza Wawrzyniaka –
sekretarza generalnego FSNT NOT – zaprosił przewodniczącego Sekcji.
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Członkowie Sekcji otrzymali list przewodniczącego z 2 stycznia, w którym autor
omówił dotychczasową pracę Sekcji i zapowiedział zwołanie 17 –19 maja w Polanicy Zdroju
seminarium i X Zjazdu Wychowanków Politechniki Kijowskiej (...). Przypomniał, że w tym
roku Sekcja kończy 80 lat istnienia i 45 lat nieprzerwanej pracy przy NOT. W ubiegłym roku
natomiast upłynęło 40 lat od pierwszego po wojnie wakacyjnego wyjazdu absolwentów do
macierzystej uczelni i 25 lat corocznych spotkań-seminariów. Poinformował, że, jak co roku,
w sierpniu ma wyjechać do KPI delegacja, w której może uczestniczyć każdy członek Sekcji.
Zarząd przystąpił do realizacji zapowiedzianych przedsięwzięć. 6 kwietnia spotkał się
w Polanicy Zdroju, wizytując Hotel NASZ DOM – miejsce semi-narium „Współpraca
gospodarcza z Ukrainą” i X Zjazdu Wychowanków Politechniki Kijowskiej. Zaplanował
organizację obrad. Omówił inne punkty aktualnego planu pracy, w tym sprawę wyjazdu
delegacji Sekcji w sierpniu do Kijowa.
Zapoznał się z przygotowywanym na zjazd VII tomikiem „Wspomnień z Kijowa”
zawierającym dzieje Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej.
POSŁOWIE
Na tym kończy się KRONIKA ĆWIERĆWIECZA Sekcji Wychowanków Politechniki
Kijowskiej, organizacji, która, od początku działając w wielkiej rodzinie polskich stowarzyszeń
naukowo-technicznych, przeniosła przez lata najlepsze uczucia do swojej macierzystej
uczelni i jej profesorów. Sekcja cały czas służyła i służy zacieśnianiu kontaktów między
wychowankami i macierzystą uczelnią, co przyczynia się do rozwijania współpracy między
sąsiednimi krajami Polską i Ukrainą. Ten zbiór obiektywnie opisanych faktów uzupełni
zapewne KRONIKĘ SEKCJI, która zawiera się już w trzech opasłych tomach,
przechowywanych w Domu Technika NOT w Warszawie.
Szeroka i zdecydowana działalność społeczna, o której opowiada ta broszura, była
dziełem wielu ludzi, będących kiedyś studentami kijowskiej uczelni. Wspomnienia z młodych
lat, z okresu studiów, związały ich ze sobą. Odeszło pokolenie, które powoływało naszą
organizację do życia, nie ma jej powojennych założycieli, przybyło lat tym, których wymienia
się na pierwszych stronach tej pracy. Ostatnia grupa polskiej młodzieży opuściła mury
uczelni już 7 lat temu. Chciałoby się wierzyć, że polskie władze edukacyjne docenią
Politechnikę Kijowską jako wielką i wybitną uczelnię, zasłużoną dla Polaków i wznowią
w
niej studia polskich stypendystów. Taka kontynuacja leży w interesie rozwoju związków
Polski z Ukrainą, wynika z bogatej tradycji studiów Polaków
w największej ukraińskiej
uczelni, która w roku bieżącym, wraz ze wzrostem liczby studentów do 38 tysięcy, wyszła na
pierwsze miejsce w Europie.
Przeglądając ten zbiór faktów zadumaj się, Czytelniku, nad zmianami
w
obyczajach i wartościach. Spróbuj zrozumieć tych, co byli przed tobą, nie rezygnując z
własnych poglądów i przekonań. Tekst nie tuszuje pojęć, nie zmienia nazw, nie idzie z modą
na krytykę starego. Każde pokolenie ma prawo do godności, do uznania dla swoich ideałów i
zapatrywań. Ten punkt widzenia był podstawą pracy nad zbiorem.
Odtwarzając historię ćwierćwiecza Sekcji autor chciał ocalić od zapomnienia trud
wielu Koleżanek i Kolegów, konsekwentnie i bezinteresownie
z nim współdziałających.
Chciał wzbudzić u Ciebie, Czytelniku, własne wspomnienia wiążące się ze wspólną
działalnością. Chciał wreszcie, byś wrócił
w pamięci do murów uczelni, w której razem,
choć w różnym czasie, studiowaliśmy i zastanowił się przez chwilę nad konsekwencją
ukończenia tej właśnie uczelni dla Twojej sylwetki zawodowej, społecznej i politycznej, dla
Twojej drogi życiowej. Wyciągniesz z tego wnioski na dalsze lata.
Ten siódmy tomik „Wspomnień z Kijowa” ukazuje się dzięki bezinteresownej pomocy
kilku osób, które brały udział w pracach wydawniczych. Są to Koledzy Józef Węgrzyn i
Andrzej Sarzyński. Składam im serdeczne podziękowania.
Autor
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