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2006
Przewodniczący SWPK w dorocznym liście z 2 stycznia 2006 r. omówił
działania z poprzedniego roku, poinformował o majowym seminarium i zjeździe
wychowanków w Kudowie-Zdroju oraz wyjeździe delegacji SWPK do Kijowa,
zapraszając chętnych do udziału.
Zarząd zebrał się 8 kwietnia w Kudowie-Zdroju, w hotelu Willa ANTICA,
gdzie zaplanowano seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą” i XI Zjazd
Wychowanków Politechniki Kijowskiej. Zarząd przyjął porządek obrad zjazdu.
Zapoznał się z broszurami przygotowanymi na seminarium i zjazd.
W Kudowie-Zdroju 19 – 21 maja 2006 r. odbyło się seminarium
„Współpraca gospodarcza z Ukrainą” i XI Zjazd Wychowanków Politechniki
Kijowskiej. Rektorat Politechniki Kijowskiej reprezentowała prof. Anna
Własiuk – zastępca prorektora i dziekan wydziału międzynarodowego. W
swoim wykładzie opowiedziała o działalności naukowej i dydaktycznej uczelni,
skupiając się przede wszystkim na studiach 1600 studentów
zagranicznych.Wśród tych studentów nie ma, niestety, obywateli polskich
(ostatni polscy stypendyści ukończyli Politechnikę Kijowską w 1995 r.). Pani
profesor wręczyła Pawłowi Wiecheckiemu dyplom mera Kijowa. Następnie
długo odpowiadała na wiele szczegółowych pytań zadawanych przez
absolwentów uczelni. Referat o współpracy polsko-ukraińskiej przedstawił
Janusz Fuksa, który omówił przykłady współpracy i jej statystyczny wyraz
liczbowy. Polska jest szóstym odbiorcą ukraińskiego eksportu i czwartym
eksporterem wśród dostawców Ukrainy. Nadal rosną obroty towarowe Polski z
Ukrainą, choć juŜ wolniej niŜ przed dwoma laty. Uczestnicy majowego
seminarium otrzymali 3 broszury z cyklu „Wspomnienia z Kijowa”: Rosyjskopolski i polsko-rosyjski słownik trudnych wyrazów Józefa Węgrzyna (tom XIV),
Kronikę Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej Eugeniusza Lecyka i
Janusza Fuksy (tom XV) oraz Kronikę ćwierćwiecza – Uzupełnienie za okres
2002-2006 Janusza Fuksy (tom XVI) (załącznik 3). W pracach wydawniczych
aktywnie uczestniczył Andrzej Sarzyński.
Podczas obrad XI Zjazdu Wychowanków Politechniki Kijowskiej obecni
zapoznali się ze sprawozdaniem za 4 lata działalności Sekcji w postaci broszury
i wystąpienia przewodniczącego. Przedstawicielka rektoratu i przewodniczący
Sekcji wręczyli najaktywniejszym członkom dyplomy rektora KPI i
przewodniczącego Sekcji. Eugeniusz Laskowski w imieniu swoim i Tadeusza
Miksy przedstawił sprawozdanie komisji rewizyjnej (ad hoc). Po dyskusji
obecni podjęli uchwałę i wybrali nowy Zarząd Sekcji. Przewodniczącym został
ponownie Janusz Fuksa, I zastępcą Paweł Wiechecki, zastępcami Aleksander
Skrzynecki i Sylwester Lewicki, sekretarzem ds. Internetu Andrzej Mnich,
skarbnikiem Henryk Bukalski.

W piątek wieczorem absolwenci długo siedzieli i rozmawiali przy grillu w
ogródku obok hotelu Villa ANTICA. W sobotę uczestnicy odwiedzili Błędne
Skały, zwiedzili bazylikę w Wambierzycach i odbyli spacer po parku
zdrojowym w Dusznikach. Dzień zakończyła uroczysta kolacja. W niedzielę
uczestnicy zapoznali się z Kudową, a niektórzy pojechali do Czech, by zwiedzić
Skalne Miasto w Skałach Adrszpaskich. Organizatorami seminarium i zjazdu
byli: Józef Węgrzyn, Eugeniusz Laskowski i Janusz Fuksa. Uczestniczyło 50
osób.
W Politechnice Kijowskiej 30 sierpnia 2006 r. odbyły się uroczystości
rozpoczęcia roku nauki. Na Placu Wiedzy zebrali się studenci I roku, by
uczestniczyć w spotkaniu z udziałem rektora Michaiła Zgurowskiego,
przedstawicieli władz centralnych i lokalnych, a takŜe rektora Politechniki
Warszawskiej. Po wysłuchaniu wystąpień oficjalnych oglądnęli barwne
widowisko słowno-muzyczne w wykonaniu zespołów artystycznych
Politechniki. Paradę werblistek i orkiestry wojskowej oraz pokaz taneczny
zakończyło podniesienie flagi państwowej na maszt i zapalenie znicza. W niebo
poszybował napis „KPI” ułoŜony z baloników. Studenci złoŜyli wiązanki
kwiatów pod pomnikami i tablicami upamiętniającymi wybitnych naukowców
uczelni. Miss i mister Politechniki wręczyli kwiaty rektorowi na trybunie.
Uczestniczyła 3-osobowa delegacja Sekcji Wychowanków Politechniki
Kijowskiej: Janusz Fuksa, Eugeniusz Laskowski i Tadeusz Miksa.
Dwa dni później radca ds. nauki i kultury Ambasady RP Ola Hnaciuk
wręczyła w Politechnice, przy obecności delegacji Sekcji, złote odznaki
honorowe Naczelnej Organizacji Technicznej dwóm wybitnym pracownikom
uczelni zasłuŜonym dla współpracy z Polską. Otrzymali je: Wasilij Drygajło –
dyrektor biblioteki KPI i Jewgienij Czerniawski – emerytowany kierownik
laboratorium, kombatant, który wyzwalał Polskę. Wcześniej dyplom mera
Kijowa z rąk rektora uczelni otrzymał Tadeusz Miksa – absolwent 1957 r. Z
delegacją spotykali się: Michaił Zgurowski – rektor NTUU KPI i Borys
Cyganok – kierownik działu współpracy z zagranicą.
Zarząd SWPK zebrał się na posiedzeniu w Domu Technika NOT w
Warszawie 13 października 2006 r. Zebrani ocenili realizację planu pracy Sekcji
za rok i przyjęli plan pracy na 2007 r. Przedyskutowano propozycję zwołania
seminarium SWPK w maju 2007 r. Obecni zastanawiali się nad
zorganizowaniem w 2007 r. wyjazdu absolwentów z rodzinami do Kijowa.
Spełniając wolę większości osób ankietowanych przez Andrzeja Mnicha, Zarząd
postanowił zorganizować wyjazd autokarem w końcu sierpnia. Zebrani
upowaŜnili Janusza Fuksę i Pawła Wiecheckiego do dalszego dopracowania
projektu, sporządzenia kalkulacji i określenia warunków wyjazdu.
Przewodniczący zaapelował o przysyłanie biogramów do Słownika
biograficznego wychowanków Politechniki Kijowskiej, jaki planuje się wydać w
cyklu Wspomnienia z Kijowa. Ustalono teŜ kandydatów z KPI na odznaczonych
złotymi odznakami honorowymi NOT.

2007
W liście z 2 stycznia 2007 r. przewodniczący SWPK podsumował
przedsięwzięcia poprzedniego roku i poinformował o planach na nowy rok.
Zaprosił chętnych na seminarium Sekcji w Łodzi w maju i na wyjazd
autokarowy do Kijowa w końcu sierpnia.
Członkowie uczestniczący w trzecim posiedzeniu Zarządu Sekcji 14
kwietnia 2007 r. wysłuchali informacji Tadeusza Miksy o przygotowaniach do
majowego seminarium w Łodzi i wizytowali miejsce obrad w Centrum
Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, zapoznając się z
hotelem i parkiem wokół niego. Przewodniczący poinformował o stanie
przygotowań do wyjazdu w sierpniu br. do Kijowa na uroczystości inauguracji
nowego roku nauki w KPI. Został zamówiony autokar 50-miejscowy.
Zarezerwowano hotel PROLISOK w Kijowie. Przewodniczący zaapelował o
zachęcanie członków Sekcji i jej sympatyków do udziału w wyjeździe.
Przewodniczący poinformował o przygotowywaniu na majowe seminarium
dwóch tomików Wspomnień z Kijowa: zbioru biogramów wychowanków
Politechniki Kijowskiej i wyboru artykułów o Ukrainie.
Kolejne seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą” odbyło się w
obiektach Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego na
terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich na obrzeŜu miasta, 25 – 27
maja 2007 r. Referat o gospodarce Ukrainy i współpracy polsko-ukraińskiej
przedstawił Janusz Fuksa, uzupełniając słowa wyborem danych statystycznych.
Polska stała się piątym odbiorcą ukraińskiego eksportu i czwartym krajem
wśród dostawców Ukrainy. Nadal rosły obroty towarowe Polski z Ukrainą, choć
juŜ wolniej niŜ przed trzema laty. Absolwenci KPI uczestniczyli, bądź nawet
organizowali powiązania gospodarcze polskich i ukraińskich przedsiębiorstw, o
czym dyskutowano po referacie. Przewodniczący przedstawił informację o
działalności Sekcji w ciągu roku. Omówił ubiegłoroczne majowe seminarium o
współpracy polsko-ukraińskiej i zjazd wychowanków KPI w Kudowie-Zdroju.
Poinformował o planowanym wyjeździe w sierpniu duŜej delegacji Sekcji do
Kijowa na inaugurację nowego roku nauki w KPI. Wyjazd zbiega się z 50.
rocznicą wznowienia działalności naszej organizacji absolwenckiej po wojnie,
czemu Zarząd Sekcji zamierza dać wyraz oddzielnie, we wrześniu. Obecni
otrzymali dwa nowe wydawnictwa Sekcji z cyklu Wspomnienia z Kijowa,
przygotowane przez Janusza Fuksę: zbiór 17 artykułów o Ukrainie pt.
Ukraińskie zapiski (tomik XVII) i Słownik biograficzny wychowanków
Politechniki Kijowskiej (tomik XVIII). W pracach wydawniczych uczestniczył
Andrzej Sarzyński. Przewodniczący ogłosił, Ŝe Zarząd Główny FSNT NOT
przyznał, na wniosek Sekcji, złote odznaki honorowe NOT dwóm wybitnym
pracownikom Politechniki. Otrzymają je w Kijowie.

W piątek wieczorem absolwenci długo rozmawiali przy ognisku w parku
nad stawem obok hotelu, który ich gościł. Obejrzeli wideofilm o Krymie.
W sobotę podczas wycieczki autokarowej uczestnicy zapoznali się z
rewitalizowanymi łódzkimi obiektami poprzemysłowymi. Następnie odbyła się
uroczysta kolacja. W niedzielę uczestnicy pojechali do Rogowa, by zwiedzić
park dendrologiczny, a niektórzy odwiedzili w tym czasie odrestaurowaną
łódzką palmiarnię. Organizatorami byli: Tadeusz Miksa, Witold Kakowski i
Alina Styczyńska. Uczestniczyły 42 osoby.
33-osobowa grupa absolwentów Politechniki Kijowskiej, ich rodzin i osób
zaprzyjaźnionych uczestniczyła w uroczystości rozpoczęcia roku nauki w KPI.
31 sierpnia 2007 r. na centralnym placu uczelni 3 tysiące studentów I roku
wysłuchało przemówień przedstawicieli władz, rektora i przewodniczącego
Sekcji oraz obejrzało barwne widowisko słowno-muzyczne w wykonaniu
studenckich zespołów artystycznych. Przed uroczystością w sali muzeum
politechnicznego odbyło się spotkanie grupy polskich absolwentów z
kierownictwem uczelni. Prorektor profesor Siergiej Sidorenko oraz
profesorowie Borys Cyganok i Anna Własiuk poinformowali gości z Polski o
działalności uczelni i jej osiągnięciach, podkreślili istnienie bliskich kontaktów
uczelni z polskimi absolwentami i ich organizacją, stanowiącą ewenement w
skali międzynarodowej. Przewodniczący Sekcji stwierdził, Ŝe obecny przyjazd
duŜej grupy absolwentów wiąŜe się z 50-leciem działalności Sekcji w ramach
Naczelnej Organizacji Technicznej i 85-leciem istnienia organizacji
absolwentów KPI w Polsce. Podczas spotkania Janusz Fuksa i Paweł Wiechecki
wręczyli złote honorowe odznaki NOT pracownikom Politechniki Kijowskiej.
Otrzymali je prof. Władimir Moskaluk i doc. Wiktor Zubczuk – wykładowcy
elektroniki zasłuŜeni dla środowiska polskich studentów.
Podczas pobytu w Kijowie od 29 sierpnia do 1 września 2007 r.
absolwenci złoŜyli wizyty na swoich wydziałach i katedrach, obejrzeli
odrestaurowane i nowe budowle Politechniki (główny gmach, muzeum
politechniczne, dom kultury), zwiedzili zabytki Kijowa (Pieczerską Ławrę,
górne miasto z soborem Sofijskim, soborem Michajłowskim, cerkwią
Andrejewską, kościołem św. Aleksandra, Kreszczatik, Babi Jar, cerkiew
Kiriłłowską, skansen w Pirogowie). Spotkali się ze swoimi kolegami z okresu
studiów. Dobre warunki pobytu zapewnił hotel PROLISOK w Swiatoszynie na
skraju Kijowa. Organizatorami wyjazdu, prócz przewodniczącego, byli Paweł
Wiechecki, Henryk Bukalski i Andrzej Mnich.
22 września 2007 r. upłynęło równo 50 lat od reaktywowania Sekcji
Wychowanków Politechniki Kijowskiej. Dlatego w tym dniu odbyło się w
Domu Technika NOT w Warszawie uroczyste spotkanie absolwentów uczelni z
udziałem sekretarza generalnego FSNT NOT Kazimierza Wawrzyniaka i prof.
Olega Gawrisza – dziekana wydziału menedŜmentu i marketingu KPI. Było ono
jednocześnie czwartym rozszerzonym posiedzeniem Zarządu Sekcji
Wychowanków Politechniki Kijowskiej.

Referat okolicznościowy wygłosił Janusz Fuksa. Przedstawił dzieje Sekcji od
reaktywowania jej po wojnie w dniu 22 września 1957 r., kiedy to w Domu
Technika w Warszawie zebrali się przedwojenni absolwenci KPI i, obradując
pod honorowym przewodnictwem światowej sławy fizykochemika prof.
Wojciecha Świętosławskiego, reaktywowali istniejące od 1922 r. Koło
Wychowanków Politechniki Kijowskiej pod nową nazwą. Omówił dzieje
majowych seminariów i sierpniowych wyjazdów delegacji Sekcji do Kijowa.
Stwierdził, Ŝe wobec zaprzestania kierowania stypendystów do KPI, nadzieję na
napływ nowych członków SWPK stwarzają umowy o współpracy między
NTUU KPI i polskimi politechnikami. Sekretarz generalny FSNT NOT
Kazimierz Wawrzyniak stwierdził, Ŝe z Sekcją współpracuje od czasów, gdy
przewodniczącym był Stanisław Grzymałowski. Ciepło odniósł się do
działalności Sekcji. Przekazał obecnym Ŝyczenia z okazji jubileuszu i wręczył
przewodniczącemu wydaną przez NOT ksiąŜkę Melchiora Wańkowicza
Sztafeta. KsiąŜka o polskim pochodzie gospodarczym. Prof. Oleg Gawrisz
przedstawił dzień dzisiejszy Politechniki Kijowskiej. Od kierownictwa uczelni
przekazał pozdrowienia i Ŝyczenia jubileuszowe. Podarował Sekcji obraz
przedstawiający zabudowania KPI sprzed stu laty. Wręczył dyplom od rektoratu
uczelni. Przewodniczącemu wręczył odznakę „ZasłuŜony dla oświaty Ukrainy”
nadaną przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy. Przedstawił teŜ
zasłuŜonych pracowników naukowych KPI jako kolejnych kandydatów do
wyróŜnienia złotymi odznakami honorowymi NOT.
Zebrani przyjęli bez uwag przygotowane wcześniej na piśmie i rozdane
sprawozdanie z pracy Sekcji w 2007 r. i plan pracy na 2008 r. Przewodniczący
poinformował, Ŝe autokarowy wyjazd wychowanków KPI z rodzinami do
Kijowa (28.08.-2.09.2007 r.) rozliczono, uzyskując dodatnie saldo. Na
zakończenie posiedzenia przewodniczący podziękował sekretarzowi
generalnemu FSNT NOT za stworzenie moŜliwości spotkania się członków
Sekcji w Domu Technika NOT. Podziękował pani Ewie Łukasik z Działu
Współpracy z Zagranicą i Doskonalenia Zawodowego ZG FSNT NOT za
przygotowanie spotkania i poczęstunku. W spotkaniu wzięło udział łącznie 29
osób.

2008
Przewodniczący SWPK w liście z 2 stycznia 2008 r. przedstawił
działalność Sekcji w poprzednim roku i poinformował o zamierzeniach na
kolejny rok. Zaprosił wychowanków KPI na majowe seminarium w Radomiu i
na wyjazd w końcu sierpnia z delegacją Sekcji do Kijowa.
Piąte posiedzenie Zarządu SWPK odbyło się w Radomiu 12 kwietnia
2008 r. Członkowie Zarządu podczas pobytu w hotelu GROMADA w Radomiu
przedyskutowali stan przygotowań do seminarium w maju 2008 r. Główny
organizator Henryk Bukalski omówił sposób organizacji seminarium i uzgodnił
szczegóły z kierownictwem obiektu. Obecni rozpatrzyli szczegóły programu
seminarium. Zapoznali się z pomieszczeniami hotelu. Przewodniczący rozdał
obecnym przygotowany na seminarium kolejny XIX tomik Wspomnień z
Kijowa, wydany dzięki pomocy Andrzeja Sarzyńskiego. Poinformował, Ŝe trzej
członkowie Zarządu otrzymali medale Społecznego Towarzystwa PolskaUkraina za wybitne osiągnięcia w rozwijaniu przyjaźni polsko-ukraińskiej.
Medale zostaną wręczone na seminarium SWPK. Prosił obecnych o udział w
delegacji SWPK do Kijowa na uroczystości inauguracyjne nowego roku nauki.
Uzgodnił z Zarządem celowość przystąpienia Sekcji do nowo utworzonej
Asocjacji Absolwentów KPI w Kijowie w charakterze członka zbiorowego.
Obecni upowaŜnili przewodniczącego do prowadzenia rozmów na ten temat, a
w szczególności uzgodnienia sprawy wysokości składek na rzecz Asocjacji.
Seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą”, zorganizowane przez
Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej, odbyło się w hotelu
GROMADA w Radomiu, 23 – 25 maja 2008 r. Wykład o działalności i
osiągnięciach Politechniki Kijowskiej, kończącej 110 lat, wygłosiła Jelena
Podlesnaja – zastępca dziekana wydziału menedŜmentu i marketingu, która
przybyła jako przedstawicielka NTUU KPI. Wykładowczyni szczegółowo
przedstawiła róŜne aspekty pracy kadry dydaktycznej i nauki studentów.
Poinformowała, Ŝe Ŝycie 41 tysięcy studentów i 4 tysięcy pracowników
największej ukraińskiej uczelni skupia się w 31 budynkach wydziałowych i 24
domach studenckich. Wielu ze studentów prócz studiów technicznych kończy na
miejscu takŜe drugie studia: ekonomiczne, prawnicze lub językowe. AŜ 98 proc.
studentów uczy się w trybie zamówienia państwowego za pieniądze skarbu
państwa, reszta płaci za studia, np. cudzoziemcy. Uczelnia kształci bakaławrów
(licencjatów) – 4 lata studiów, specjalistów – 5,5 roku i magistrów – 6 lat.
O gospodarce Ukrainy i polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej
referaty wygłosili Janusz Fuksa i Henryk Bukalski. Wynikało z nich, Ŝe od 2000
r. na Ukrainie trwa nieprzerwany wzrost gospodarczy, mierzony produktem
krajowym brutto (w 2007 r. przyrost 7,3 %) i sprzedaną produkcją przemysłową
(w poprzednim roku przyrost 10,2 %). Powiększa się teŜ przeciętna płaca
(wynosi 1618 grzywien), ale wysoka jest wciąŜ inflacja (ceny artykułów
konsumpcyjnych w 2007 r. wzrosły o 16,6 %).

Polska jest waŜnym partnerem gospodarczym Ukrainy: piątym w ukraińskim
eksporcie i czwartym w imporcie. Nasze obroty handlowe wciąŜ rosną, wysokie
są zwłaszcza w polskim eksporcie. Dzięki dwóm wielkim ukraińskim
inwestycjom w Polsce (przejęcie Huty Częstochowa przez Industrialny Związek
Donbasu i Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie przez AWTOZAZ
ZaporoŜe) ukraińskie inwestycje w Polsce przekroczyły wartość polskich
inwestycji na Ukrainie.
Przewodniczący przedstawił informację o działalności Sekcji w ciągu
roku. Omówił ubiegłoroczne majowe seminarium o współpracy polskoukraińskiej w Łodzi. Podkreślił wagę sierpniowo-wrześniowego autobusowego
wyjazdu grupy 33 absolwentów KPI z rodzinami do Kijowa na uroczystości
rozpoczęcia nowego roku nauki. Była to bowiem pierwsza od 18 lat tak wielka
grupa absolwentów uczestnicząca w uroczystościach inauguracyjnych w
macierzystej uczelni.
Na seminarium SWPK w Radomiu medal Społecznego Towarzystwa
Polska-Ukraina za wybitne osiągnięcia w rozwijaniu przyjaźni polskoukraińskiej otrzymał Andrzej Mnich. Przewodniczący poinformował, Ŝe takie
medale ZG STPU przyznał jeszcze Józefowi Węgrzynowi i Andrzejowi
Sarzyńskiemu, którzy otrzymają je później. Obecni na seminarium otrzymali
dziewiętnasty tomik z cyklu Wspomnienia z Kijowa, pt. Rosyjskie zapiski
Janusza Fuksy, zawierający 19 artykułów o Rosji.
W piątek wieczorem absolwenci długo siedzieli i rozmawiali przy grillu w
ogródku obok hotelu. Obejrzeli film o Kijowie. W sobotę autokarem odwiedzili
skansen wsi radomskiej i zwiedzili miasto. Uczestniczyli w uroczystej kolacji.
W niedzielę niektórzy uczestnicy swoimi samochodami odwiedzili Centrum
Rzeźby Polskiej w Orońsku i pałac Radziwiłłów w Szydłowcu. Organizatorem
seminarium był Henryk Bukalski przy internetowym wsparciu Andrzeja
Mnicha. W seminarium uczestniczyło 41 osób.
W Politechnice Kijowskiej odbyły się 29 sierpnia 2008 r. uroczystości
rozpoczęcia roku nauki w 110. rocznicę powstania uczelni. Na Placu Wiedzy
zebrali się studenci pierwszego roku, by uczestniczyć w spotkaniu z udziałem
rektora oraz przedstawicieli władz Ukrainy i Kijowa. Po wysłuchaniu wystąpień
oficjalnych, w tym rektora i przewodniczącego Sekcji Wychowanków
Politechniki Kijowskiej, oglądnęli barwne widowisko słowno-muzyczne w
wykonaniu zespołów artystycznych Politechniki. Paradę werblistek i orkiestry
wojskowej oraz pokaz taneczny zakończyło podniesienie flagi państwowej na
maszt przy dźwiękach hymnu i zapalenie znicza pod „Gaudeamus igitur”,
odśpiewane przez chór uczelniany. W niebo poszybował napis „KPI” ułoŜony z
baloników. Studenci złoŜyli wiązanki kwiatów pod pomnikami i tablicami
upamiętniającymi wybitnych naukowców uczelni. Miss i mister Politechniki
wręczyli rektorowi na trybunie kwiaty.

Poprzedniego dnia, podczas uroczystego spotkania kilkuset wykładowców
i współpracowników tej największej uczelni ukraińskiej, liczącej prawie 42
tysiące studentów, w sali uczelnianego Centrum Kultury, z udziałem rektora i
przedstawicieli władz, przemówił przewodniczący SWPK, podkreślając zasługi
uczelni w kształceniu Polaków od początku jej istnienia. Na spotkaniu rady
naukowej z gośćmi wręczył on profesorom medale Społecznego Towarzystwa
Polska-Ukraina za wybitne osiągnięcia w rozwijaniu przyjaźni. Otrzymali je:
Michaił Zgurowski – akademik, rektor uczelni, Siergiej Sidorenko – prorektor,
Borys Cyganok – kierownik pionu współpracy międzynarodowej. Wręczył
następnie złote honorowe odznaki Naczelnej Organizacji Technicznej
zasłuŜonym wykładowcom. Nagrodzeni zostali: Nikołaj Pieczenik – profesor,
prorektor i Wiktor Morozow – starszy wykładowca elektroniki.
Szóste posiedzenie Zarządu Sekcji Wychowanków Politechniki
Kijowskiej odbyło się w Domu Technika NOT w Warszawie 3 października
2008 r. Janusz Fuksa przedstawił sprawozdanie z realizacji planu pracy Sekcji w
2008 r. Zaprezentował teŜ plan pracy Sekcji na 2009 r. Obydwa dokumenty
zostały przyjęte. Omówiono takŜe propozycję lokalizacji majowego seminarium
w następnym roku. Ustalono teŜ kandydatów na odznaczonych złotymi
odznakami honorowymi NOT. Przewodniczący wręczył Andrzejowi
Sarzyńskiemu medal „Za wybitne osiągnięcia w rozwijaniu przyjaźni Polski i
Ukrainy” przyznany mu przez Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa
Polska-Ukraina.

2009
Przewodniczący SWPK w dorocznym liście z 2 stycznia 2009 r.,
rozesłanym i opublikowanym w Internecie, omówił działania Sekcji z
poprzedniego roku. Poinformował o planowanym na maj seminarium w Brennej
oraz wyjeździe delegacji SWPK do Kijowa, zapraszając chętnych do udziału.
Na siódme posiedzenie Zarządu Sekcji Wychowanków Politechniki
Kijowskiej przy ZG FSNT NOT w Brennej 18 kwietnia 2009 r. przybyli liczni
członkowie Zarządu. Podczas spotkania omówiono przygotowania do majowego
seminarium. Główny organizator Paweł Wiechecki przedstawił sposób
przeprowadzenia seminarium i uzgodnione z pensjonatem szczegóły programu.
Członkowie Zarządu podczas pobytu w pensjonacie MALWA w Brennej
zapoznali się z obiektem. Przewodniczący rozdał obecnym przygotowany na
seminarium kolejny XX tomik Wspomnień z Kijowa pt. Igor Sikorski autorstwa
rektora KPI Michaiła Zgurowskiego, wydany dzięki pomocy Andrzeja
Sarzyńskiego. Prosił obecnych o udział w delegacji SWPK do Kijowa na
uroczystości inauguracyjne nowego roku nauki w końcu sierpnia.
Przewodniczący postawił wniosek o przystąpienie Sekcji do Asocjacji
Absolwentów KPI w Kijowie w charakterze członka zbiorowego, wyjaśniając,
Ŝe Sekcja została zwolniona z konieczności wnoszenia obowiązkowych składek,

a moŜe jedynie zadeklarować składkę na wspólne z Asocjacją przedsięwzięcia
(np. przyjęcie delegacji Asocjacji na seminarium). Zarząd podjął uchwałę o
przystąpieniu do Asocjacji i upowaŜnił przewodniczącego do dalszych działań
w tej sprawie.
Seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą” odbyło się w
pensjonacie MALWA w Brennej w Beskidzie Śląskim, 22 – 24 maja 2009 r.
Wykład o działalności Politechniki Kijowskiej, która ukończyła 110 lat,
wygłosiła prof. Jelena Romanowska – zastępca dziekana wydziału socjologii
NTUU KPI. Szczegółowo przedstawiła pracę uczelni i naukę jej studentów,
którzy po ukończeniu studiów otrzymują stopień bakalarza (licencjata),
specjalisty lub magistra. Podkreśliła, Ŝe ostatnio liczni studenci prócz studiów
technicznych wybierają dodatkowo przygotowanie ekonomiczne, prawnicze lub
filologiczne, co moŜe im pomóc w przyszłej pracy. Znaczna większość studiuje
na koszt państwa, niektórzy płacą za naukę, np. cudzoziemcy. Studentów z
Polski w uczelni wciąŜ nie ma. Nawiązane w ub. r. bliskie stosunki z kilkoma
polskimi uczelniami technicznymi rokują nadzieję na to, Ŝe Polacy ponownie
zjawią się w Politechnice Kijowskiej w studenckich grupach wymiennych lub
jako staŜyści.
Informacje o gospodarce Ukrainy i polsko-ukraińskiej współpracy
gospodarczej wygłosili Janusz Fuksa i Paweł Wiechecki. Wynikało z nich, Ŝe od
2000 r. na Ukrainie trwał nieprzerwany wzrost gospodarczy, mierzony
produktem krajowym brutto i sprzedaną produkcją przemysłową. Kryzys
zahamował ten proces w drugiej połowie 2008 r. W związku z tym PKB w 2008
r. powiększył się o 2,1%, a produkcja przemysłowa obniŜyła się o 3,1%. Spadek
produkcji negatywnie wpłynął na handel między Ukrainą i Polską, co ujawniło
się w statystyce w czwartym kwartale ub. r. Rok 2008 Ukraina zakończyła
jednak ogromnym 39-procentowym przyrostem eksportu do Polski i 17%
przyrostem importu z naszego kraju. Na pokaźny przyrost eksportu wpływ miała
m.in. dewaluacja ukraińskiej grzywny. Polska stała się trzecim ukraińskim
partnerem w handlu. Przewodniczący przedstawił informację o działalności
Sekcji w ciągu roku. Omówił ubiegłoroczne majowe seminarium o współpracy
polsko-ukraińskiej w Radomiu. Poinformował o pobycie delegacji Sekcji na
uroczystości inauguracji roku nauki w Politechnice Kijowskiej w 110-lecie
uczelni.
Przewodniczący ogłosił, Ŝe w roku bieŜącym Zarząd Główny Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wyróŜnił złotymi odznakami
honorowymi kolejnych profesorów związanych z KPI. Odznaki zostaną im
wręczone w Kijowie. Uczestnicy otrzymali dwudziestą broszurę z cyklu
Wspomnienia z Kijowa, zawierającą biografię wybitnego konstruktora
samolotów i śmigłowców, studenta Politechniki Kijowskiej Igora Sikorskiego,
napisaną przez rektora uczelni prof. Michaiła Zgurowskiego, a tłumaczoną przez
Józefa Węgrzyna.

W piątek wieczorem absolwenci długo rozmawiali podczas kolacji, która
zaczęła się na łące przy rzeczce, a zakończyła podczas deszczu w pensjonacie.
W sobotę uczestnicy odwiedzili muzealne agrogospodarstwo, w którym
obejrzeli sprzęt wiejski sprzed stu lat, wzięli udział w pracach domowych i
zjedli przygotowane przez siebie produkty. Sobotnia uroczysta kolacja, do której
zaprosił główny organizator Paweł Wiechecki, odbyła się w atmosferze
przyjaźni między polskimi wychowankami i ich macierzystą ukraińską uczelnią.
W niedzielę liczni uczestnicy odwiedzili muzeum śląskiego pisarza Gustawa
Morcinka w Skoczowie. W seminarium uczestniczyły łącznie 42 osoby.
W Politechnice Kijowskiej odbyły się 31 sierpnia 2009 r. uroczystości
rozpoczęcia roku nauki. Na Placu Wiedzy zebrali się studenci I roku, by
uczestniczyć w spotkaniu z udziałem rektora Michaiła Zgurowskiego oraz
przedstawicieli władz Ukrainy i Kijowa. Widowisko słowno-muzyczne
rozpoczęła parada werblistek. Na maszt powędrowała flaga państwowa.
Delegacje wydziałów złoŜyły kwiaty pod pomnikami i tablicami
upamiętniającymi wybitnych naukowców uczelni. Przemówili do studentów
rektor i goście uroczystości, w tym Janusz Fuksa – polski absolwent sprzed 50
lat. Na plac weszli przodownicy nauki i sportu z uczniami podopiecznej szkoły
podstawowej. Pojawili się zagraniczni studenci w strojach ludowych, z flagami
narodowymi. Zespoły artystyczne Politechniki pokazały barwne występy
taneczne. Zapłonął znicz pod dźwięki hymnu „Gaudeamus igitur”, wykonanego
przez chór uczelniany. W niebo wzbił się napis „KPI” ułoŜony z baloników. Na
plac samochodem wjechali miss i mister uczelni, po przejściu do trybuny
wręczyli rektorowi kwiaty.
Uroczystość na Placu Wiedzy poprzedziło odsłonięcie pomnika
ukraińskiej poetki Ołeny Teligi naprzeciw wydziału elektroniki. Na spotkaniach
kierownictwa Politechniki z gośćmi przewodniczący Sekcji Wychowanków
Politechniki Kijowskiej wręczył złote honorowe odznaki Naczelnej Organizacji
Technicznej. Nagrodzeni zostali: Leonid Saczkow – były profesor Politechniki
Kijowskiej, obecnie przewodniczący Komitetu Republikańskiego Związku
Zawodowego Pracowników Oświaty i Nauki oraz Gennadij Warłamow –
prorektor Politechniki Kijowskiej.
Ósme posiedzenie Zarządu Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej
przy ZG FSNT NOT odbyło się w Domu Technika NOT w Warszawie 2
października 2009 r. Z członkami Zarządu Sekcji spotkała się Prezes FSNT
NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, która poinformowała zebranych o bieŜącej
działalności Zarządu Głównego, akcentując rozpoczęcie przygotowań do
Światowego Zjazdu InŜynierów Polskich w Warszawie w dniach 8 – 10
września 2010 r. Zwróciła się do Sekcji o pomoc w zaproszeniu polskich
inŜynierów z Ukrainy. Zarząd Sekcji postanowił nawiązać w tej sprawie kontakt
ze Związkiem Polaków na Ukrainie. Przewodniczący obiecał wystosować
odpowiedni list do prezesa tego Związku Stanisława Kosteckiego. Zebrani
przyjęli przygotowane na piśmie sprawozdanie za 2009 r. i plan pracy na 2010 r.

Na tle planu pracy dyskutowano problem braku polskich studentów w
Politechnice Kijowskiej, widząc poprawę sytuacji w realizacji umów o
współpracy KPI z politechnikami w Warszawie i we Wrocławiu, co powinno
wznowić międzyuczelnianą wymianę studentów na staŜe i praktyki. Zarząd
przyjął do wiadomości informację przewodniczącego o poszukiwaniach obiektu
na przyszłoroczne seminarium majowe wśród 10 ośrodków wypoczynkowych i
domów wczasowych Lądka-Zdroju i Międzygórza na Ziemi Kłodzkiej.
Postanowił przeprowadzić seminarium 21 – 23 maja 2010 r. w Lądku-Zdroju.
PoniewaŜ na 2010 r. przypada koniec kadencji aktualnego Zarządu Sekcji,
postanowiono wraz z seminarium zorganizować XII Zjazd Wychowanków
Politechniki Kijowskiej, który wybierze nowy Zarząd SWPK. Obecni zgodzili
się teŜ, by w związku z końcem kadencji powołać wewnętrzną komisję
rewizyjną ad hoc, która w kwietniu 2010 r. sprawdzi działalność organizacyjną i
finansową Zarządu. W związku z tym skarbnik Henryk Bukalski poinformował
o stanie środków finansowych i wyraził gotowość udostępnienia dokumentacji
księgowej.
Obecni zgodzili się z propozycją przewodniczącego, uzgodnioną z KPI,
by wystąpić do Zarządu Głównego FSNT NOT o wyróŜnienie kolejnymi
złotymi odznakami honorowymi zasłuŜonych profesorów KPI. Przewodniczący
poinformował, Ŝe na koniec kadencji Zarządu chce przygotować kolejną
broszurę z cyklu „Wspomnienia z Kijowa”, zawierającą sprawozdanie z 4letniej działalności Zarządu Sekcji. Poinformował teŜ, Ŝe rektor NTUU KPI
podpisał dyplomy dla 18 aktywnych członków Sekcji. Dyplomy będą wręczane
na majowym seminarium Sekcji.
2010
Przewodniczący SWPK w liście z 2 stycznia 2010 r., rozesłanym pocztą i
przez Internet, przedstawił działalność Sekcji w poprzednim roku i
poinformował o zamierzeniach na kolejny rok. Zaprosił wychowanków KPI na
majowe seminarium w Lądku-Zdroju i na wyjazd w końcu sierpnia z delegacją
Sekcji do Kijowa.
Po raz dziewiąty Zarząd Sekcji zebrał się 10 kwietnia w Lądku-Zdroju,
wizytując Centrum Konferencyjno-Rehabilitacyjne ZŁOTY ŁAN, gdzie
zaplanowano seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą” i XII Zjazd
Wychowanków Politechniki Kijowskiej, 21 – 23 maja 2010 r. Zarząd przyjął
porządek obrad zjazdu. Powołał komisję rewizyjną ad hoc. Zapoznał się z
broszurami przygotowanymi na seminarium i zjazd. Przewodniczący poprosił
obecnych o udział w seminarium, zjeździe i delegacji do Kijowa na uroczystości
inauguracyjne nowego roku nauki w końcu sierpnia.
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