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WSTĘP
Koło Wychowanków Politechniki Kijowskiej powstało w 1922 roku. Utworzyły je 293
osoby. Od początku istnienia działało przy Stowarzyszeniu Techników w Warszawie. Pierwszy
zjazd wychowanków Politechniki Kijowskiej odbył się w 1928 r. z udziałem 250 osób. W rok
później na zjeździe kijowian spotkało się 700 absolwentów wszystkich uczelni kijowskich.
Kolejny zjazd absolwentów uczelni kijowskich zebrał się w 1938 r.,
z udziałem 600 osób.
Aż do 1939 r. Kołu przewodniczył Antoni Romanowski.
Wojna spowodowała stopnienie szeregów wychowanków Politechniki Kijowskiej.
Po wojnie pierwsi polscy stypendyści wyjechali na studia do Politechniki Kijowskiej
w 1950 r. i powrócili jako absolwenci w 1955 r. W dwa lata później we wrześniu 1957 r. na
drugim zjeździe wychowanków z udziałem 60 osób, pod honorowym przewodnictwem
światowej sławy uczonego profesora Wojciecha Świętosławskiego, wznowiła działalność
organizacja absolwentów. Na spotkaniu w maju 1958 r. 150 absolwentów nadało jej nazwę
Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy Zarządzie Głównym Naczelnej Organizacji
Technicznej. Przewodniczącym został Stanisław Grzymałowski. Sekcja zorganizowała
w Warszawie w maju 1959 r. uroczystą akademię poświęconą 60-leciu Politechniki Kijowskiej,
z udziałem prorektora KPI profesora Iwana Czyżenki.
Dzięki ustanowieniu przez przewodniczącego przyjaznych stosunków z kierownictwem
uczelni, w czerwcu 1961 r. pierwsza grupa wychowanków KPI z rodzinami wyjechała do Kijowa
na uroczystości zakończenia roku nauki w macierzystej uczelni. Czerwcowe wyjazdy grup
absolwenckich do KPI miały jeszcze miejsce w latach 1962 – 1967. W każdym roku prócz
akademii okolicznościowych odbywały się wieczorne bale absolwenckie przed głównym
gmachem uczelni w parku przystrojonym pomysłowo i dowcipnie przez studentów
poszczególnych wydziałów.
We wrześniu 1966 r. odbył się w Warszawie trzeci Zjazd Wychowanków Politechniki
Kijowskiej z udziałem 70 absolwentów. Na czele 10-osobowej delegacji wykładowców z KPI
stał rektor Aleksandr Płygunow, który został wówczas odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
W 1967 r. studia w KPI przedłużono do pięciu i pół roku, a więc koniec studiów przypadł
na styczeń, a to oznaczało kres czerwcowych bali. Politechnika zaczęła świętować początek roku
nauki w końcu sierpnia. Rektorat wprowadził wtedy nową formę spotkań studentów pierwszego
roku na wielkim wiecu z programem widowiskowo-artystycznym. Ta forma uroczystości
inauguracyjnych kontynuowana jest do dziś. Dostosowując się do tej zmiany Sekcja od 1968 r.
zaczęła organizować wyjazdy do Politechniki Kijowskiej
w sierpniu każdego roku.
Ciężka strata dotknęła Sekcję w październiku 1968 r., gdy zmarł długoletni
przewodniczący Stanisław Grzymałowski, który odrodził organizację po wojnie i prowadził jej
działalność do końca swoich dni.
Kolejno Sekcji przewodniczyli: Jerzy Siatecki, Eugeniusz Lecyk, Ryszard Andrzejak
i od 1974 r. Janusz Fuksa. W sierpniu co roku odbywały się wyjazdy wychowanków na
zaproszenie rektoratu KPI. W 1976 r. była to nawet duża grupa 46 osób.
W latach 70-tych
absolwenci każdorazowo uczestniczyli w uroczystościach rozpoczęcia nowego roku nauki
i wydawali składkowe przyjęcia dla kierownictwa uczelni w ścianach polskiego Konsulatu
Generalnego. Niektórzy korzystali też z możliwości letniego wypoczynku w ośrodkach
3

wczasowych i sportowych Politechniki. Od 1976 r. członkowie Sekcji zaczęli corocznie w maju
spotykać się na konferencjach i seminariach w różnych zakątkach Polski.
Przedsięwzięcia Sekcji z lat 80-tych i dalszych szczegółowo omawia kronika SWPK,
której trzy opasłe tomy przechowywane są w Domu Technika NOT w Warszawie. Założył
kronikę i 20 lat prowadził Eugeniusz Lecyk..
Szeroka i wielostronna działalność społeczna, o której opowiada kronika Sekcji, jest
dziełem wielu ludzi, będących kiedyś studentami kijowskiej uczelni. Wspomnienia z młodych lat
i z okresu studiów związały ich ze sobą. Odeszło pokolenie widoczne na zdjęciach z pierwszych
stron kroniki, przybyło lat tym, którzy patrzą z dalszych jej stron. Ostatnia grupa polskiej
młodzieży opuściła ukraińską uczelnię w roku 1995. Być może starania Zarządu SWPK skłonią
polskie władze edukacyjne do wznowienia studiów Polaków w Narodowym Technicznym
Uniwersytecie Ukrainy – Kijowskim Instytucie Politechnicznym i zachowania ciągłości pokoleń
absolwentów tej wielkiej i niezwykle zasłużonej dla Polski uczelni. Władze Polski odznaczyły
przecież Politechnikę Kijowską w lutym 1985 r. Komandorią Orderu Zasługi. Taka kontynuacja
studiów polskiej młodzieży z pewnością leży w interesie Państwa Polskiego i jego związków
z Ukrainą.
Przystępując do prac nad wyborem materiałów z kroniki przyjęliśmy graficznoinformacyjny sposób prezentacji działalności Sekcji, który odznacza się – w odróżnieniu od
możliwego przedstawiania wyłącznie materiałów pisanych – lakonicznością i konkretnością
opisu faktów, obiektywizmem prezentacji wydarzeń, znaczną „pojemnością” informacyjną dzięki
zdjęciom, przy niewielkiej objętości tekstów, a przede wszystkim możliwością odnalezienia na
zdjęciach siebie i każdego z nas – uczestników dziejów naszej organizacji. To prawdziwa
„historia Sekcji w osobach”, operująca obrazem, a więc bardziej dostępna
i rozpoznawalna
niż gdyby składała się wyłącznie z tekstów pisanych. A osoby, o których mowa, to członkowie
naszej społeczności, przebywający na spotkaniach w coraz to innych miejscowościach Polski
oraz w Kijowie, w naszej macierzystej uczelni.
Na 72 stronach tego wyboru kart kroniki można prześledzić dzieje najstarszej w Polsce
organizacji absolwenckiej. Jeżeli przeglądanie kart zbioru skłoni Cię, Czytelniku, do zadumy nad
upływem czasu, nad zmianami w obyczajach i wartościach, jeżeli potrafisz zrozumieć tych co
byli przed Tobą, nie rezygnując z własnych poglądów i przekonań – to wydawnictwo spełniło
swoje zadanie.
Być może ten tom „Wspomnień z Kijowa” – wydany dzięki ogromnemu nakładowi pracy
Andrzeja Sarzyńskiego – przyczyni się do ocalenia od zapomnienia wielu postaci spośród
wychowanków Politechniki Kijowskiej i licznych wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych,
każdorazowo wiążących się z naszą macierzystą uczelnią. Wzbudzi wspomnienia młodych lat,
spowoduje powrót w pamięci do murów uczelni, do studenckich znajomości i przyjaźni, które
niewątpliwie wywarły wpływ na dalsze losy każdego z nas.
Janusz Fuksa
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SEKCJA WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ
przy Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej
Cele i zadania
Członkami Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej są osoby zamieszkałe w Polsce, które
ukończyły studia lub aspiranturę w Politechnice Kijowskiej. Członkami Sekcji są też obywatele
polscy, stale zamieszkali za granicą, jeżeli ukończyli studia lub aspiranturę w Politechnice
Kijowskiej. Członkami Sekcji mogą być też obywatele polscy, którzy studiowali w Politechnice
Kijowskiej, choć jej nie ukończyli, lub odbywali w niej długotrwałe staże naukowe.
Cele Sekcji według jej regulaminu obejmują:
• włączanie członków do pracy społecznej w FSNT NOT i sfederowanych w niej
stowarzyszeniach naukowo-technicznych,
• działanie na rzecz rozwijania przyjaznych kontaktów między polskimi
środowiskami naukowo-technicznymi,

i ukraińskimi

• zacieśnianie kontaktów między wychowankami i ich macierzystą uczelnią w Kijowie,
• umacnianie więzi towarzyskich między wychowankami Politechniki Kijowskiej.
Cele te Sekcja osiąga poprzez realizację następujących zadań:
• udział w przedsięwzięciach FSNT NOT i stowarzyszeń naukowo-technicz-nych,
• współdziałanie z władzami FSNT NOT i stowarzyszeń naukowo-technicz-nych oraz innych
towarzystw w organizowaniu konferencji, seminariów, odczytów i spotkań, które przyczyniają
się do współpracy naukowo-technicz-nej i gospodarczej między Polską i Ukrainą,
• udzielanie pomocy władzom FSNT NOT i stowarzyszeń naukowo-technicz-nych, a także
zakładom pracy w przyjmowaniu delegacji z Ukrainy, zwłaszcza z Politechniki Kijowskiej,
• utrzymywanie łączności z Politechniką Kijowską,
• wnioskowanie w sprawie nadawania odznaczeń państwowych i organizacyjnych wybitnym
uczonym i pracownikom Politechniki Kijowskiej,
• organizowanie wyjazdów wychowanków do macierzystej uczelni w Kijowie,
• urządzanie spotkań wychowanków Politechniki Kijowskiej,
• prowadzenie ewidencji, kroniki, witryny internetowej, realizowanie wydawnictw Sekcji
Wychowanków Politechniki Kijowskiej.
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DZIEJE POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ
1898 - W czerwcu car Mikołaj II zatwierdził projekt utworzenia Kijowskiego Instytutu
Politechnicznego (wraz z instytutami politechnicznymi w Sankt Petersburgu
i
Warszawie). W czerwcu dyrektor Wiktor Kirpiczow ogłosił nabór na I rok studiów i
rozpoczął prace ziemne na poligonie koło wsi Szulawka. We wrześniu warszawska firma
„Kuksz i Liedke” przystąpiła do wznoszenia głównego gmachu uczelni. 360 studentów w
wynajętym budynku szkoły handlowej rozpoczęło pierwszy rok nauki.
1903 - 84 młodych inżynierów ukończyło KPI.
1905 - Legion złożony z 600 studentów Politechniki Kijowskiej i Uniwersytetu Kijowskiego
uczestniczył w jesiennych walkach rewolucyjnych, a Politechnika stała się centrum
dowódczym „Republiki Szulawskiej”.
1906 - W Politechnice wznowiono zajęcia.
1908 - W uczelni powstał aeroklub, działał w nim Igor Sikorski – późniejszy wybitny konstruktor
śmigłowców.
1917 - Na początku roku w KPI studiowało 2277 studentów. W listopadzie Centralna Rada
ogłosiła powstanie Ukraińskiej Republiki Ludowej. Rozpoczęła się wojna, podczas której
w Kijowie ciągle zmieniała się władza. W budynkach KPI mieściły się koszary i szpital.
1920 - W zrujnowanych nieogrzewanych pomieszczeniach KPI studenci rozpoczęli zajęcia.
Remontem budynków i odtwarzaniem sieci technicznych zajęli się sami studenci.
1922 - Wznowiono działalność aeroklubu KPI.
1926 - KPI ukończyło 246 inżynierów, w 1930 r. trzy razy więcej.
1930 -

KPI podzielono na trzy odrębne instytuty. W 1934 r. te trzy instytuty ponownie
połączono w jedną uczelnię o nazwie Kijowski Instytut Industrialny. Na bazie fakultetów
KPI w 1930 r. powstały nowe uczelnie w Kijowie, Charkowie, Dniepropietrowsku,
Odessie. Warsztat mechaniczny KPI przekształcono w samodzielny zakład przemysłowy.

1938 - W Kijowskim Instytucie Industrialnym kształciło się 4 tysiące studentów.
przygotowywało inżynierów w 20 specjalnościach.

50 katedr

1941 - Po ataku wojsk hitlerowskich na ZSRR do służby wojskowej powołano 650 pracowników
instytutu i studentów piątego roku. W lipcu rozpoczęła się ewakuacja instytutu do
Taszkientu. Przeniosło się tam 100 pracowników naukowych i ponad 500 studentów
młodszych lat. Studenci z rana pracowali przy odtwarzaniu w Uzbekistanie
ewakuowanych z Kijowa zakładów przemysłowych, a wieczorami uczęszczali na zajęcia.
W Kijowie jesienią 1941 r. Niemcy początkowo uruchomili uczelnię, ale już w 1942 r. ją
zamknęli i zorganizowali tu szpital wojskowy.
1943 - W listopadzie do Kijowa wkroczyły wojska radzieckie. Już zimą w zniszczonych i
spalonych pomieszczeniach instytutu studenci rozpoczęli zajęcia.
Z Taszkientu zaczęli
wracać profesorowie i studenci.
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1944 - Dyrektorem uczelni został Aleksandr Płygunow. W lipcu uczelni przywrócono nazwę
Kijowski Instytut Politechniczny, w sierpniu wrócił podstawowy zespół pracowniczy z
Taszkientu. W 8 fakultetach studiowało już 1760 studentów.
1954 - Zakończyły się prace remontowe, rozpoczęto budowę nowych pomieszczeń
dydaktycznych, domów dla pracowników i domów studenckich.
1960 - Powstawały nowe fakultety i specjalności, rozpoczął pracę wydział ogólnotechniczny,
pojawiły się studia wieczorowe. Studiowało już 12 tysięcy
studentów. Całkowita
powierzchnia pomieszczeń Politechniki wynosiła 109 tys. m², w tym 60 tys. m²
zajmowały pomieszczenia dydaktyczne.
1970 - KPI liczył 113 katedr, było 58 specjalności. Pracowało 1630 wykładowców. Studiowało
31 tys. studentów, w tym 490 zagranicznych.
1972 - Specjaliści Politechniki oraz 10 instytutów i biur projektów rozpoczęli prace nad
perspektywicznym programem rozbudowy uczelni na obszarze 104 hektarów. Pod
kierownictwem rektora Grigorija Denisenki zbudowano łącznie ponad 20 nowych
obiektów, a powierzchnia dydaktyczna wzrosła trzykrotnie. W tym czasie oprócz
budynków poszczególnych fakultetów pojawiły się gmachy: biblioteki, domu kultury,
kompleksu sportowego i stołówek.
1980 - W KPI studiowało 32 tys. studentów. Pracowało 1800 wykładowców. Działało 30
fakultetów w Kijowie, Czerkasach, Czernihowie i Żytomierzu.
1989 -

Pod kierownictwem rektora Piotra Tałanczuka rozpoczęły się prace nad nowym
wielostopniowym systemem kształcenia inżynierów. Zmieniono organizację studiów,
programy nauczania. Wprowadzono nowe dyscypliny humanistyczne i ekonomiczne.
Powstało liceum techniczne.

1993 - Począwszy od tego roku do 1998 pod kierownictwem rektora Michaiła Zgurowskiego
otwarto 9 nowych fakultetów o profilu technicznym, fizyko-matematycznym i
humanistycznym. Powołano 14 nowych katedr, a 10 katedr zmieniło zakresy działalności.
Studenci zaczęli zdobywać drugie specjalności, najczęściej humanistyczne bądź
ekonomiczne. Wielostopniowy system kształcenia stał się faktem. W 1995 r. studia
ukończyli pierwsi bakaławrzy (licencjaci), w 1997 – pierwsi magistrzy. Doświadczenia
KPI rozpowszechniono na inne uczelnie Ukrainy.
1995 - KPI uzyskał status Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy.
1998 - W roku stulecia KPI w uczelni pracowało 1890 wykładowców. Studiowało 27,4 tys.
studentów, w tym 13 % na warunkach kontraktowych (studia płatne). Działały 24
fakultety,14 instytutów naukowo-badawczych i biur konstrukcyjnych. Politechnika
Kijowska, jako lider ukraińskich uczelni technicznych, otrzymała 63 % środków
budżetowych przeznaczonych na badania w ośmiu politechnikach Ukrainy.
2002 - Politechnika Kijowska zwiększyła liczbę studentów do 39 tysięcy, w tym 25 % na
warunkach kontraktowych. 960 studentów przybyło z zagranicy. Działały 22
fakultety,154 katedry. Pracowało tu 1900 wykładowców. Zespół obiektów obejmował 30
budynków dydaktycznych, bibliotekę, dom kultury, kompleks sportowy, 22 domy
studenckie, 10 budynków mieszkalnych, 4 ośrodki wypoczynkowe.
7

2003 -Politechnika Kijowska w Bolonii podpisała „Wielką Kartę Uniwersytecką” Europy,
zaczęła wdrażać wymogi procesu bolońskiego.
2006 - Politechnika Kijowska kształci 41 tys. studentów, w tym 1500 zagranicznych z 43 krajów.
Jest jedną z największych uczelni Europy. Podtrzymuje naukowe kontakty z 91
uczelniami technicznymi 34 krajów świata, współpracuje
z międzynarodowymi
organizacjami i firmami. W 21 fakultetach, 10 instytutach naukowo-dydaktycznych, 13
instytutach naukowo-doświadczalnych oraz w 16 biurach i centrach pracuje 44 członków
i członków korespondentów Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, 2000 profesorów,
docentów i wykładowców. Budowle KPI znajdują się na jednym terenie o powierzchni
160 hektarów.
Janusz Fuksa
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DZIEJE SEKCJI WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKlEJ
1922 W listopadzie przy Stowarzyszeniu Techników w Warszawie powstało Koło
Wychowanków Politechniki Kijowskiej. Przewodniczącym został Antoni Romanowski.
1928 - Pierwszy zjazd wychowanków Politechniki Kijowskiej w Warszawie na
uczelni zgromadził 250 absolwentów.

30-lecie

1929 - W zjeździe absolwentów wszystkich uczelni Kijowa w Warszawie wzięło udział około
700 osób.
1938 - Odbył się w Warszawie zjazd absolwentów uczelni kijowskich z udziałem ok. 600 osób.
1957 - Drugi zjazd wychowanków Politechniki Kijowskiej obradował w Warszawie we
wrześniu, pod honorowym przewodnictwem profesora Wojciecha Świętosławskiego, z
udziałem 60 osób.
1958 - Na spotkaniu ok. 150 absolwentów KPI w Warszawie w maju wznowiła działalność
organizacja absolwentów pod nazwą Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy
Zarządzie Głównym Naczelnej Organizacji Technicznej. Przewodniczącym został
Stanisław Grzymałowski.
1961 - W czerwcu pierwsza grupa 19 wychowanków KPI z rodzinami wyjechała do Kijowa na
zaproszenie Rektoratu Politechniki Kijowskiej.
1966 - W Domu Technika NOT w Warszawie we wrześniu odbył się trzeci zjazd wychowanków
Politechniki Kijowskiej z udziałem 70 absolwentów i 10-osobo-wej delegacji Rektoratu
KPI. Rektor Aleksandr Płygunow został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
1968 - Po raz pierwszy w sierpniu grupa absolwentów wyjechała do Politechniki Kijowskiej.
1969 - W styczniu, po śmierci Stanisława Grzymałowskiego, poszerzone posiedzenie Zarządu
Sekcji w Warszawie wybrało nowego przewodniczącego, którym został Jerzy Siatecki.
1971 -

W grudniu, na posiedzeniu Zarządu Sekcji w Warszawie, przewodniczącym został
Eugeniusz Lecyk.

1973 - Zarząd Sekcji wybrał przewodniczącym Ryszarda Andrzejaka.
1974 -

W lutym w Warszawie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji.
Przewodniczącym nowego Zarządu został Janusz Fuksa.

1975 - NOT po raz pierwszy odznaczył złotymi odznakami honorowymi, na propozycję Zarządu
Sekcji, trzech profesorów Politechniki Kijowskiej. FSNT NOT do dziś wyróżnia
wybitnych naukowców z KPI.
1976 - W maju w Domu Technika NOT we Wrocławiu zebrały się konferencja o polskoradzieckiej współpracy naukowo-technicznej i czwarty zjazd wychowanków Politechniki
Kijowskiej.
1978 - W maju w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się zebranie sprawo-zdawczowyborcze Sekcji. Przyjęło ono regulamin działania Sekcji, później zatwierdzony przez
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władze NOT, i wybrało nowy skład Zarządu. W listopadzie delegacja Sekcji
uczestniczyła w uroczystościach 80-lecia KPI.
1982 - W maju w Domu Technika NOT we Wrocławiu odbyła się konferencja
o
współpracy połączona z piątym zjazdem wychowanków Politechniki Kijowskiej. Zjazd
ustalił nowy skład Zarządu. W październiku pierwsza grupa 12 absolwentów wyjechała
na staż naukowy do Politechniki Kijowskiej. Na staże i kursy podwyższenia kwalifikacji
absolwenci KPI jeździli do 1989 r.
1984 -

W październiku w Politechnice Kijowskiej zorganizowano pierwszą konferencję
naukowo-techniczną z udziałem polskich i radzieckich młodych naukowców, w tym
członków Sekcji. Jeszcze trzy takie konferencje co dwa lata odbywały się w Politechnice
Kijowskiej i Politechnice Wrocławskiej.

1985 - Politechnika Kijowska została odznaczona przez najwyższe władze Polski Komandorią
Orderu Zasługi.
1986 - W maju w Stoczni Gdańskiej odbyły się konferencja o współpracy i szósty zjazd
wychowanków Politechniki Kijowskiej, który wybrał nowy Zarząd.
1987 - Zarząd Sekcji wydał pierwszy tom „Wspomnień z Kijowa", zawierający prace nagrodzone
w konkursie SWPK z 1962 r., ocenianym przez jury pod przewodnictwem Jarosława
Iwaszkiewicza. Uzupełniający tom drugi wyszedł
w 1988 r. W 1989 r. wydano tom
trzeci zawierający prace nadesłane na konkurs z 1987 r., gdy przewodniczącym jury był
Wojciech Żukrowski.
1989 - W kwietniu seminarium o współpracy w Kombinacie Metalurgicznym w KrakowieNowej Hucie zgromadziło rekordową liczbę 140 uczestników.
1990 - W maju w zakładach DOLMEL we Wrocławiu odbyły się seminarium
o
współpracy i siódmy zjazd wychowanków Politechniki Kijowskiej, który wybrał nowy
Zarząd Sekcji.
1994 - W maju w ośrodku wypoczynkowym ARCHIMEDES w Szklarskiej Porębie obradowały
seminarium o współpracy i ósmy zjazd wychowanków Politechniki Kijowskiej, z
wyborem Zarządu Sekcji.
1998 - W maju w ośrodku wypoczynkowym ODRODZENIE w Dusznikach Zdroju obradowały
seminarium o współpracy i dziewiąty zjazd wychowanków Politechniki Kijowskiej, z
wyborem Zarządu. We wrześniu w Kijowie odbyły się uroczystości stulecia Politechniki
Kijowskiej z udziałem delegacji Sekcji.
1999 - Zarząd Sekcji rozpoczął wypłacanie stypendium polskiemu studentowi
w KPI.
Andrzej Mnich w Internecie stworzył witrynę SWPK. Zarząd Sekcji wydał czwarty tom
„Wspomnień z Kijowa” zawierający opis stuletnich dziejów Politechniki Kijowskiej. W
kolejnych latach ukazały się: w 2000 r. – reportaże z wędrówek po Ukrainie i Rosji
Janusza Fuksy, w 2001 r. – monografia Stanisława Grzymałowskiego o polskich
studentach w Kijowie w latach 1834 – 1918, w 2002 r. – dzieje Sekcji Wychowanków
Politechniki Kijowskiej.
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2002 - W maju w hotelu NASZ DOM w Polanicy Zdroju obradowały seminarium o współpracy
gospodarczej z Ukrainą i dziesiąty zjazd wychowanków Politechniki Kijowskiej. Zjazd
wybrał nowy skład Zarządu Sekcji.
2003 - Zarząd Sekcji wydał ósmy tom „Wspomnień z Kijowa” zawierający wspomnienia Józefa
Olszewskiego ze studiów w Politechnice Kijowskiej w latach 1951 – 1956. Wyszedł też
zbiór piosenek rosyjskich i ukraińskich. W następnych latach wydano: w 2004 r.
rozmowy z kijowianami Janusza Fuksy,
w 2005 r. wspomnienie o architekcie
Horodeckim Janusza Fuksy, słownik skrótów Józefa Węgrzyna, pracę „Stuletnia formuła
Politechniki Kijowskiej” rektora Michaiła Zgurowskiego. W 2006 r. przygotowano:
słownik trudnych wyrazów Józefa Węgrzyna, kronikę SWPK Eugeniusza Lecyka i
Janusza Fuksy oraz uzupełnienie kroniki ćwierćwiecza (za lata 2002 – 2006).
2006 - W maju w hotelu Willa ANTICA w Kudowie Zdroju zbierają się seminarium
współpracy gospodarczej z Ukrainą i jedenasty zjazd wychowanków KPI.

Janusz Fuksa
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WYDAWNICTWA SEKCJI WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ
z cyklu
WSPOMNIENIA Z KIJOWA
1. Wspomnienia z Kijowa – t. I (red. Janusz Fuksa), Wrocław, maj 1987, SWPK przy RG NOT,
236 s. (zbiór prac nagrodzonych w konkursie z 1962 r.).
2. Wspomnienia z Kijowa – t. II (red. Janusz Fuksa), Wrocław, maj 1988, SWPK przy ZG NOT,
191 s. (zbiór prac nadesłanych na konkurs z 1962 r. i innych utworów dotyczących Kijowa).
3. Wspomnienia z Kijowa – t. III (red. Janusz Fuksa), Wrocław, kwiecień 1989, SWPK przy ZG
NOT, 96 s. (zbiór prac nadesłanych na konkurs z 1987 r.).
4. Wspomnienia z Kijowa – t. IV – Droga przez lata Politechniki Kijowskiej (autor Janusz
Fuksa), Wrocław, maj 1999, SWPK przy Zarządzie FSNT NOT, 32 s. (dzieje Politechniki
Kijowskiej 1898 – 1998).
5. Wspomnienia z Kijowa – t. V – Wspomnienia z Ukrainy i Rosji (autor Janusz Fuksa),
Wrocław, maj 2000, SWPK przy Zarządzie FSNT NOT, 74 s. (reportaże z podróży po
Ukrainie i Rosji, ze zdjęciami).
6. Wspomnienia z Kijowa – t. VI – Polska młodzież akademicka
w Kijowie 1834 – 1918
(autor Stanisław Grzymałowski), Wrocław, maj 2001, SWPK przy Zarządzie FSNT NOT,
172 s. (dzieje polskich studentów w Kijowie).
7. Wspomnienia z Kijowa – t. VII – Kronika ćwierćwiecza (autor Janusz Fuksa), Wrocław, maj
2002, SWPK przy Zarządzie FSNT NOT, 70 s. (dzieje Sekcji Wychowanków Politechniki
Kijowskiej 1974 – 2002, ze zdjęciami).
8. Wspomnienia z Kijowa – t. VIII – Wspomnienia ze studiów w Poli-technice Kijowskiej w
latach 1951 – 1956 (autor Józef Olszewski), Wrocław, maj 2003, SWPK przy ZG FSNT
NOT, 240 s. (osobiste wspomnienia autora z pobytu w Kijowie, ze zdjęciami).
9. Wspomnienia z Kijowa – t. IX – Piosenki rosyjskie i ukraińskie (redaktorzy Janusz Fuksa i
Józef Węgrzyn), Wrocław, maj 2003, SWPK przy ZG FSNT NOT, 70 s. (śpiewnik).
10. Wspomnienia z Kijowa – t. X – Wspólne dzieje, wspólna praca – rozmowy z kijowianami
(autor Janusz Fuksa), Wrocław, maj 2004, SWPK przy ZG FSNT NOT, 36 s. (wywiady z
wybitnymi kijowianami, ze zdjęciami autora).
11. Wspomnienia z Kijowa – t. XI – Architekt Horodecki (autor Janusz Fuksa), Wrocław, maj
2005, SWPK przy ZG FSNT NOT, 16 s. (wspomnienie o życiu i pracy wybitnego polskiego
architekta
z Kijowa, ze zdjęciami autora).
12. Wspomnienia z Kijowa – t. XII – Rosyjsko-polski i polsko-rosyjski słownik skrótów (autor
Józef Węgrzyn), Wrocław, maj 2005, SWPK przy ZG FSNT NOT, 68 s. (słownik
zawierający skróty stosowane w technice, ekonomice i innych bliskich dziedzinach).
13. Wspomnienia z Kijowa – t. XIII – Stuletnia formuła Politechniki Kijowskiej (autor Mychajło
Zhurowśkyj), Wrocław, maj 2005, SWPK przy ZG FSNT NOT, 20 s. (artykuł rektora NTUU
KPI o dziejach
i dniu dzisiejszym uczelni, ze zdjęciami).
14. Wspomnienia z Kijowa – t. XIV – Rosyjsko-polski i polsko-rosyjski słownik trudnych
wyrazów (autor Józef Węgrzyn), Wrocław, maj 2006, SWPK przy ZG FSNT NOT, 112 s.
(słownik zawierający trudne wyrazy stosowane w technice, ekonomice i innych bliskich
dziedzinach).
15. Wspomnienia z Kijowa – t. XV – Kronika Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej
(autorzy Eugeniusz Lecyk i Janusz Fuksa), Wrocław, maj 2006, SWPK przy ZG FSNT NOT,
78 s. (kopie wybranych stron trzytomowej Kroniki SWPK).
16. Wspomnienia z Kijowa – t. XVI – Kronika ćwierćwiecza, uzupełnienie, okres 2002 – 2006
(autor Janusz Fuksa), Wrocław, maj 2006, SWPK przy ZG FSNT NOT, 16 s. (uzupełnienie
Kroniki ćwierćwiecza, t. VII, wydanej w 2002 r.).
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Eugeniusz Lecyk
Janusz Fuksa

KRONIKA
SEKCJI WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ

Rozmieszczenie zdjęć, sporządzenie opisów: autorzy
W procesie wydawniczym uczestniczył: Andrzej Sarzyński
Na okładce: główny gmach Politechniki Kijowskiej –
rysunek Olgi Nikodem
_____________________________________

_____________________________________

Wydawca: Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej
przy Zarządzie Głównym FSNT NOT w Warszawie
Nakład: 50 egz.
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