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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.
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.
Seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą” odbyło się w hotelu
Centrum Konferencyjno-Rehabilitacyjnego ZŁOTY ŁAN w Lądku-Zdroju 21 –
23 maja 2010 r. Jednocześnie odbył się XII Zjazd Wychowanków Politechniki
Kijowskiej.
Na wstępie przewodniczący odczytał listy gratulacyjne od sekretarza
generalnego FSNT NOT Jerzego Gumińskiego oraz od prorektora Politechniki
Kijowskiej Siergieja Sidorenki i profesora Borysa Cyganka.
Referat o gospodarce Ukrainy i polsko-ukraińskiej współpracy
gospodarczej wygłosił Janusz Fuksa. Z referatu wynikało, że po trwającym
nieprzerwanie od 2000 r. wzroście gospodarczym Ukrainy, mierzonym
produktem krajowym brutto i sprzedaną produkcją przemysłową, kryzys
zahamował ten proces w drugiej połowie 2008 r. Realny spadek produktu
krajowego brutto w 2009 r. wyniósł, w porównaniu z rokiem poprzednim,
15,1%, a produkcja przemysłowa obniżyła się o 21,9%. Obroty handlu
zagranicznego w towarach i usługach spadły o 35,3%. Obniżył się o połowę
roczny napływ inwestycji, wzrósł dług publiczny państwa, stopniały rezerwy
walutowe. Trudna sytuacja gospodarcza Ukrainy odbiła się na jej handlu
z Polską. Nasz eksport na Ukrainę spadł o 46,7%, zaś import z Ukrainy obniżył
się o 51,4%. Po referacie wywiązała się ożywiona dyskusja, w której obecni
podawali znane im, często własne, przykłady realiów we współpracy
gospodarczej z Ukrainą. Podkreślali istnienie utrudnień w tej współpracy,
zwłaszcza w obszarze celnym.
Podczas obrad obecni zapoznali się z przeglądem na ekranie zdjęć ze
wspólnych przedsięwzięć Sekcji w ostatnich latach.

Po części seminaryjnej odbyły się obrady XII Zjazdu Wychowanków
Politechniki Kijowskiej. Przewodniczący przedstawił sprawozdanie za 4 lata
i wręczył dyplomy nadane przez rektora NTUU KPI członkom Sekcji, komisja
rewizyjna oceniła pracę Zarządu, następnie wybrano nowy 9-osobowy skład
Zarządu Sekcji. Przewodniczącym został ponownie Janusz Fuksa, I zastępcą
Paweł Wiechecki, zastępcami Eugeniusz Laskowski i Sylwester Lewicki,
sekretarzem Andrzej Mnich, skarbnikiem Henryk Bukalski, członkami
Zarządu Tadeusz Miksa, Andrzej Sarzyński i Joanna Stec.
Uczestnicy otrzymali trzy broszury z cyklu Wspomnienia z Kijowa:
1) Wojciech Świętosławski (tom XXI, autor Janusz Fuksa), zawierającą biografię
wybitnego polskiego fizykochemika, absolwenta Politechniki Kijowskiej,
2) Kronika ćwierćwiecza – uzupełnienie (tom XXII), w której zawarto
sprawozdanie z działalności Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej za
4 lata oraz 3) Kronika SWPK – uzupełnienie (tom XXIII) – zbiór zdjęć
obrazujących pracę Sekcji w ostatnich 4 latach. Organizatorami seminarium
byli: Janusz Fuksa, Eugeniusz Laskowski, Paweł Wiechecki, Irena
Wiechecka i Andrzej Sarzyński. Uczestniczyło 26 osób. Koszt pobytu wynosił
210 zł.
W piątek wieczorem absolwenci długo rozmawiali podczas kolacji, która
odbyła się przy ognisku rozpalonym obok hotelu. Gdy nastała zimna górska noc
a ognisko przygasło, chętni przeszli do hotelu, by obejrzeć film o Peterhofie.
W sobotę po obradach uczestnicy udali się na wycieczkę autokarową. Zwiedzili
Jaskinię Niedźwiedzią i obejrzeli film o jaskini. Zapoznali się z bogatą
ekspozycją minerałów z okolicy i całego świata w Muzeum Ziemi w Kletnie. Na
zakończenie pobytu w Lądku w sobotę wieczorem odbyła się uroczysta kolacja,
podczas której absolwenci wznosili winem toasty poświęcone macierzystej
uczelni w Kijowie i jej absolwentom. W niedzielę niektórzy uczestnicy
w drodze powrotnej odwiedzili Bystrzycę Kłodzką, Kłodzko i Ogród
Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego w Wojsławicach koło Niemczy.
W Politechnice Kijowskiej odbyły się 31 sierpnia 2010 r. uroczystości
rozpoczęcia roku nauki. Na Placu Wiedzy zgromadzili się studenci pierwszego
roku, by uczestniczyć w spotkaniu z udziałem rektora Michaiła Zgurowskiego
oraz przedstawicieli władz Ukrainy i Kijowa. Widowisko słowno-muzyczne
rozpoczęła parada werblistek. Orkiestra wojskowa odegrała marsza. Na maszt
powędrowała flaga państwowa. Delegacje wydziałów złożyły kwiaty pod
pomnikami i tablicami upamiętniającymi wybitnych naukowców uczelni.
Przemówili do studentów rektor i goście uroczystości, w tym przewodniczący
Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej. Zauważył on, że w tym roku
upłynie setna rocznica zakończenia pracy w KPI przez wybitnego polskiego
fizykochemika Wojciecha Świętosławskiego, który w przedwojennej Polsce
był rektorem Politechniki Warszawskiej, ministrem i senatorem. 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. W orszaku
wkroczyli miss i mister uczelni, po przejściu do trybuny wręczyli rektorowi
kwiaty. Zapłonął znicz pod dźwięki hymnu „Gaudeamus igitur”, wykonanego
przez chór uczelniany. W niebo poszybowały baloniki, wzbił się napis „KPI”
z nich ułożony. Nawet deszcz nie przeszkodził podniosłej uroczystości.
W spotkaniu uczestniczyła delegacja polskich absolwentów uczelni:
Janusz Fuksa, Eugeniusz Laskowski, Eugeniusz Lecyk, Zdzisław Lis,
Joanna Stec, niektórzy z członkami rodzin. Brała też udział delegacja
wrocławskiej Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu
z kanclerzem Januszem Pawęską i Markiem Foriaszem. Przewodniczący
Sekcji wręczył w NTUU KPI złote honorowe odznaki Naczelnej Organizacji
Technicznej. Nagrodzeni zostali: prof. Michaił Geraimczuk i Siergiej
Szukajew. Przebywając w Kijowie Janusz Fuksa w imieniu Zarządu
Głównego Społecznego Towarzystwa Polska – Ukraina przekazał medale za
zasługi w umacnianiu przyjaźni polsko-ukraińskiej Stanisławowi Kosteckiemu
– prezesowi Związku Polaków na Ukrainie i Marii Siwko – dyrektorowi Domu
Polskiego w Kijowie.
W Domu Technika NOT w Warszawie 15 października 2010 r. odbyło się
drugie posiedzenie Zarządu Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej.
Zarząd przyjął sprawozdanie za 2010 r. i plan pracy na 2011 r. Postanowił
zorganizować kolejne seminarium na temat współpracy polsko-ukraińskiej
w maju 2011 r. w Oleśnie. Zwrócił się do Zarządu Głównego FSNT NOT
z prośbą o odznaczenie odznakami honorowymi kolejnych profesorów tej
największej na Ukrainie uczelni, zasłużonej dla tworzenia polskiej kadry
technicznej w ciągu całego XX wieku. W związku ze stuleciem zakończenia
pracy wybitnego polskiego fizykochemika Wojciecha Świętosławskiego
w Politechnice Kijowskiej Sekcja wystąpiła do władz uczelni o uhonorowanie
tej niezwykłej postaci przez wzniesienie pomnika lub wmurowanie tablicy
pamiątkowej i zasugerowała utworzenie w Kijowie funduszu służącego temu
dziełu. Zarząd zadeklarował na ten cel 1000 zł ze składek członków Sekcji.
Ponieważ profesor Świętosławski był przed wojną rektorem Politechniki
Warszawskiej, a po wojnie aktywnie działał w Naczelnej Organizacji
Technicznej, Zarząd zwrócił się o poparcie idei do rektoratu Politechniki
Warszawskiej i kierownictwa NOT. Obecni zgodzili się z propozycją
przewodniczącego, by wystąpić do Zarządu Głównego FSNT NOT
o wyróżnienie złotymi odznakami honorowymi kolejnych dwóch zasłużonych
nauczycieli akademickich KPI.
2011
W liście z 2 stycznia 2011 r. przewodniczący SWPK podsumował
przedsięwzięcia poprzedniego roku i poinformował o planach na nowy rok.

Zaprosił chętnych na seminarium Sekcji w Oleśnie w maju i na wyjazd do
Kijowa w końcu sierpnia.
Na trzecim posiedzeniu Zarządu SWPK w Oleśnie 16 kwietnia 2011 r.
członkowie Zarządu przedyskutowali stan przygotowań do majowego
seminarium i zapoznali się z hotelem OLESNO. Przewodniczący poinformował,
że przygotowuje na seminarium kolejny XXIV tomik „Wspomnień z Kijowa”,
zawierający ewidencję wychowanków Politechniki Kijowskiej. Zaprosił
zebranych do udziału w delegacji Sekcji udającej się w końcu sierpnia do
Kijowa na uroczystości inauguracyjne nowego roku nauki w Politechnice
Kijowskiej. Przewodniczący ogłosił, że Sekcję na obradach XXIV Kongresu
Techników Polskich w Łodzi w maju będą reprezentować Tadeusz Miksa
i Witold Kakowski.
Seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą” odbyło się w hotelu
OLESNO w Oleśnie, 20 – 22 maja 2011 r. Komputerową prezentację dziejów
i działalności Politechniki Kijowskiej przedstawiła na ekranie Olga Wachrina –
zastępczyni kierownika oddziału stosunków międzynarodowych Narodowego
Technicznego Uniwersytetu Ukrainy KPI. Szczegółowo omówiła strukturę
uczelni, studia na wydziałach technicznych i możliwości uzyskania
dodatkowego wykształcenia ekonomicznego, prawniczego lub filologicznego.
Poinformowała o współpracy politechniki z zagranicą, w tym z polskimi
uczelniami technicznymi, co stwarza nadzieję, że w ukraińskiej uczelni znowu
pojawią się polscy studenci jako stażyści.
Referaty o gospodarce Ukrainy i polsko-ukraińskiej współpracy
gospodarczej wygłosili Janusz Fuksa i Sylwester Lewicki. Wynikało z nich, że
Ukraina wychodzi z kryzysu gospodarczego, o czym świadczy uzyskanie
w 2010 r. przyrostu produktu krajowego brutto w porównaniu z rokiem
poprzednim o 4,2% i przyrostu produkcji przemysłowej o 11%. Ukraina
rozwijała w ub. r. swój handel zagraniczny: eksport towarów wzrósł o 29,6%,
zaś import – o 33,7%. Polskie dostawy na Ukrainę powiększyły się w tym czasie
o 14,3%, a dostawy z Ukrainy do Polski – aż o 57,7%. Ukraina była dla Polski
12. odbiorcą i 21. dostawcą. W strukturze towarowej polskiego eksportu na
Ukrainę nadal dominowały maszyny, pojazdy i produkty chemiczne, zaś
w strukturze importu – produkty mineralne i wyroby metalurgiczne.
Przewodniczący poinformował o działalności Sekcji w ciągu roku,
omawiając ubiegłoroczne seminarium i zjazd w Lądku-Zdroju oraz wyjazd
delegacji SWPK do Kijowa na inaugurację roku nauki w Politechnice
Kijowskiej. Uczestnicy otrzymali kolejną broszurę z cyklu Wspomnienia
z Kijowa (tom XXIV) Wychowankowie Politechniki Kijowskiej, zawierającą
ewidencję ponad 300 wychowanków uczelni. Organizatorami seminarium byli:
Sylwester i Jolanta Lewiccy. Uczestniczyło 36 osób. Koszt pobytu wynosił 210
zł.
W sobotę po południu uczestnicy zapoznali się z ekspozycją muzeum
regionalnego i zwiedzili sakralne zabytki Olesna i okolic. W sobotę wieczorem

główny organizator Sylwester Lewicki, burmistrz miasta, zaprosił obecnych na
uroczystą kolację, podczas której absolwenci wspominali czasy studiów
w Kijowie i oglądali na ekranie setki zdjęć z przedsięwzięć Sekcji. W niedzielę
niektórzy uczestnicy zwiedzili Opole.
W miasteczku uczelnianym Politechniki Kijowskiej 31 sierpnia 2011 r.,
na największym placu między centrum kultury i biblioteką uczelnianą, zebrało
się kilka tysięcy studentów pierwszego roku, by uczestniczyć w uroczystości
inauguracji roku nauki. Na granitowej trybunie stanęli rektor i jego goście,
reprezentujący władze centralne i miejskie, a także przedstawiciele zagraniczni
z Polski i Japonii. Uroczystość rozpoczęły parada werblistek i podniesienie flagi
Ukrainy podczas hymnu odegranego przez orkiestrę dętą uczelnianego
Wojskowego Instytutu Telekomunikacji i Informatyzacji. Delegacje wydziałów
złożyły kwiaty pod pomnikami wybitnych naukowców uczelni. Studentów
powitał rektor Michaił Zgurowski, po nim przemówili jego goście, w tym,
w imieniu polskich wychowanków uczelni, Janusz Fuksa, który zauważył, że
upłynęła właśnie setna rocznica zakończenia pracy w uczelni przez wybitnego
fizykochemika Wojciecha Świętosławskiego. Na plac wkroczyli przodownicy
nauki i zwycięzcy olimpiad przedmiotowych, po nich weszły wyróżniające się
zespoły sportowe koszykówki i rugby. Pojawili się studenci zagraniczni ze
swoimi flagami państwowymi. Zwycięzcy konkursów „Królowa KPI” i „Mister
KPI” po przejściu do trybuny wręczyli rektorowi kwiaty. Zespoły artystyczne
politechniki pokazały barwne występy taneczne. Zapłonął znicz pod dźwięki
hymnu „Gaudeamus igitur”, wykonanego przez chór uczelniany. W niebo wzbił
się ogromny napis „KPI” ułożony z żółtych baloników. Po zakończeniu
godzinnej uroczystości na placu rozbrzmiewała muzyka do słuchania i do tańca.
Podczas pobytu w uczelni przewodniczący SWPK wręczył złote odznaki
honorowe NOT, nadane za współpracę z Polską, wybitnym pracownikom
naukowym. Nagrodzeni zostali Oleg Jachno i Jewgienij Ogorodnik.
Przewodniczący uzgodnił także z kierownictwem uczelni sposób upamiętnienia
postaci profesora Wojciecha Świętosławskiego przez wzniesienie pomnika przy
gmachu chemii, gdzie studiował i pracował wybitny polski uczony. Swoje
wsparcie dla tej idei zadeklarowały kierownictwo Związku Polaków na Ukrainie
oraz redakcje polskich czasopism DZIENNIK KIJOWSKI i KRYNICA.
Asocjacja Absolwentów KPI przy uczelni uruchomiła konto dla wpłat na
pomnik, a pierwszą wpłatę 3000 grzywien ze składek członków wniosła Sekcja
Wychowanków Politechniki Kijowskiej.
Czwarte posiedzenie Zarządu Sekcji Wychowanków Politechniki
Kijowskiej odbyło się w Domu Technika NOT w Warszawie 7 października
2011 r. Zebrani przyjęli przygotowane na piśmie projekty sprawozdania za 2011
r. i planu pracy Sekcji na 2012 r. Przewodniczący przekazał obecnym materiały
prasowe dotyczące majowego seminarium w Oleśnie i pobytu delegacji SWPK
w Kijowie na inauguracji roku nauki w NTUU KPI. Poinformował, że
przebywając w Kijowie przeprowadził rozmowy w kierownictwie KPI na temat

wzniesienia na terenie uczelni pomnika wybitnego polskiego fizykochemika
Wojciecha Świętosławskiego. Tadeusz Miksa poinformował, że wraz
z Witoldem Kakowskim uczestniczył w obradach XXIV Kongresu Techników
Polskich w Łodzi w maju 2011 r. W związku z 90-leciem działalności
organizacji absolwentów KPI w polskim ruchu inżynierskim, przed wojną przy
Stowarzyszeniu Techników Polskich, po wojnie przy Naczelnej Organizacji
Technicznej, Zarząd postanowił zwołać w Warszawie w październiku 2012 r.
spotkanie absolwentów upamiętniające datę założycielskiego zebrania z 1922 r.
z inicjatywy absolwenta uczelni Wojciecha Świętosławskiego. Obecni zgodzili
się z propozycją przewodniczącego, uzgodnioną z KPI, by wystąpić do Zarządu
Głównego FSNT NOT o wyróżnienie złotymi odznakami honorowymi
kolejnych dwóch zasłużonych profesorów KPI.
2012
Przewodniczący SWPK w liście z 2 stycznia 2012 r. przedstawił
działalność Sekcji w poprzednim roku i poinformował o zamierzeniach na
kolejny rok. Zaprosił wychowanków KPI na majowe seminarium w Warszawie
i na wyjazd w końcu sierpnia z delegacją Sekcji do Kijowa.
Na piątym posiedzeniu Zarządu Sekcji SWPK w Warszawie 14 kwietnia
2012 r. uczestnicy przedyskutowali stan przygotowań do majowego seminarium.
Zapoznali się z hotelem. Przewodniczący poinformował, że przygotowuje na
seminarium kolejny XXV tomik Wspomnień z Kijowa, zawierający biogramy
laureatów złotych odznak honorowych NOT wśród pracowników Politechniki
Kijowskiej.
Majowe seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą” odbyło się
w hotelu GORDON w Warszawie, 25 – 27 maja 2012 r.
Biorący udział w seminarium wiceprezes Zarządu Krajowego
Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Jerzy Smoliński poinformował
o działalności Stowarzyszenia, a zwłaszcza Komisji Absolwentów Uczelni
Rosyjskich i Radzieckich, której przewodniczy. Podzielił się swoimi bogatymi
doświadczeniami z pracy w polskich placówkach dyplomatycznych w Rosji.
Omówił zagadnienia współpracy gospodarczej z państwami ze Wschodu.
Referaty o polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej i gospodarce
Ukrainy wygłosili Wiesław Kazana i Janusz Fuksa. Wynikało z nich, że
Ukraina uzyskała w 2011 r. przyrost produktu krajowego brutto w porównaniu
z rokiem poprzednim 5,2% i przyrost produkcji przemysłowej 7,6%. Rozwijała
w ub. r. swój handel zagraniczny: eksport towarów wzrósł o 33%, zaś import –
o 36%. Polskie dostawy na Ukrainę powiększyły się w tym czasie o 14,1%,
a dostawy z Ukrainy do Polski – aż o 56,3%. W strukturze towarowej polskiego
eksportu na Ukrainę nadal dominowały maszyny, pojazdy i produkty
chemiczne, zaś w imporcie – wyroby metalurgiczne i produkty mineralne,
w tym ruda żelaza.

Przewodniczący przedstawił działalność Sekcji w ciągu roku, omawiając
seminarium w Oleśnie i wyjazd delegacji SWPK do Kijowa na inaugurację roku
nauki w Politechnice Kijowskiej. Uczestnicy otrzymali kolejną broszurę z cyklu
Wspomnienia z Kijowa (tom XXV) Złoci laureaci NOT w Politechnice
Kijowskiej, zawierającą biogramy 80 pracowników naukowych Politechniki
Kijowskiej – laureatów złotej odznaki honorowej NOT. Organizatorami
seminarium byli: Wiesław i Iwona Kazanowie oraz Joanna Laskowska.
Uczestniczyło 41 osób. Koszt pobytu wynosił 230 zł.
W sobotę po południu uczestnicy zapoznali się z Muzeum Powstania
Warszawskiego. Wieczorem główny organizator Wiesław Kazana wraz
z małżonką Iwoną zaprosił obecnych na uroczystą kolację, podczas której
absolwenci wspominali czasy studiów w Kijowie i oglądali na ekranie setki
zdjęć z przedsięwzięć Sekcji. W niedzielę Joanna Laskowska zaprosiła
uczestników do odwiedzenia Centrum Nauki KOPERNIK.
Na największym placu Politechniki Kijowskiej 31 sierpnia 2012 r. zebrało
się sześć tysięcy studentów pierwszego roku, by uczestniczyć w uroczystości
inauguracji roku nauki. Na granitowej trybunie stanęli rektor i jego goście,
reprezentujący władze Ukrainy i Kijowa. Parada werblistek i podniesienie flagi
Ukrainy podczas hymnu rozpoczęły uroczystość. Delegacje wydziałów złożyły
kwiaty pod pomnikami jedenastu wybitnych naukowców uczelni. Studentów
powitał rektor Michaił Zgurowski. Po nim przemówili jego goście, a wśród
nich, w imieniu polskich wychowanków uczelni, Janusz Fuksa, który
podkreślił zasługi Wojciecha Świętosławskiego, późniejszego wybitnego
fizykochemika, dla założenia w Polsce koła skupiającego absolwentów KPI
dziewięćdziesiąt lat temu. Na plac wkroczyli przodownicy nauki i zwycięzcy
olimpiad przedmiotowych z dziećmi podopiecznej szkoły podstawowej, po nich
weszły wyróżniające się zespoły sportowe. Pojawili się studenci zagraniczni ze
swoimi flagami państwowymi. Zespoły artystyczne politechniki pokazały
barwne występy taneczne. Zwycięzcy konkursów „Królowa KPI” i „Mister
KPI” po przejściu do trybuny wręczyli rektorowi kwiaty. Zapłonął znicz pod
dźwięki hymnu „Gaudeamus igitur”, wykonanego przez chór uczelniany.
W niebo wzbił się ogromny napis „KPI” ułożony z żółtych i niebieskich
baloników. Po zakończeniu godzinnej uroczystości na placu rozbrzmiewała
muzyka do słuchania i do tańca.
Na posiedzeniu rady naukowej uczelni przewodniczący Sekcji
Wychowanków Politechniki Kijowskiej wręczył złote odznaki honorowe NOT
nadane wybitnym profesorom za współpracę z Polską. Nagrodzeni zostali Igor
Astrelin i Piotr Kiriczok.
W Domu Technika NOT w Warszawie Sekcja Wychowanków
Politechniki Kijowskiej świętowała 90-lecie swojego istnienia. Na uroczystym
spotkaniu 6 października 2012 r. sekretarz generalny Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT Jerzy Gumiński przedstawił działalność
Federacji, koncentrując się na omówieniu pracy największych domów technika

w kraju i podkreślając aktywną działalność Sekcji w ruchu inżynierskim. Prezes
Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll wysoko ocenił
działalność Sekcji na rzecz współpracy z Ukrainą, co realizuje cele SWPW.
Profesor Politechniki Kijowskiej Władimir Lubimow poinformował o uczelni
i odniósł się pozytywnie do działań Sekcji promujących uczelnię w polskim
społeczeństwie. Przewodniczący Sekcji Janusz Fuksa w swoim referacie
naświetlił historię organizacji absolwenckiej od jej powstania w 1922 r.
i wznowienia po wojnie w 1957 r. Szerzej omówił sylwetkę jej założyciela
profesora Wojciecha Świętosławskiego, któremu Politechnika Kijowska
postanowiła wznieść pomnik. Właśnie w przededniu warszawskiego spotkania
w uczelni położono kamień pamiątkowy na miejscu przyszłego pomnika.
W dyskusji profesor Wiesław Łucjanek przedstawił współpracę wydziałów
zajmujących się lotnictwem i kosmonautyką w Politechnikach Warszawskiej
i Kijowskiej, w czym osobiście uczestniczy. Podczas obrad goście wręczyli
Sekcji pamiątkowe adresy, zaś przewodniczący SWPK przekazał dyplomy
rektora Politechniki Kijowskiej Michaiła Zgurowskiego, honorujące zasługi
prezes FSNT NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny i sekretarza generalnego FSNT
NOT Jerzego Gumińskiego dla rozwoju współpracy środowisk naukowotechnicznych Polski i Ukrainy. Spotkanie było jednocześnie szóstym
posiedzeniem Zarządu SWPK. Członkowie Zarządu przyjęli przesłane
wcześniej elektronicznie i rozdane na piśmie projekty sprawozdania za 2012 r.
i planu pracy Sekcji na 2013 r. Obecni zgodzili się z propozycją
przewodniczącego, uzgodnioną z KPI, by wystąpić do Zarządu Głównego FSNT
NOT o wyróżnienie złotymi odznakami honorowymi kolejnych dwóch
zasłużonych nauczycieli akademickich KPI.
2013
Przewodniczący SWPK w dorocznym liście z 2 stycznia 2013 r.,
rozesłanym i opublikowanym w Internecie, omówił działania Sekcji
z poprzedniego roku. Poinformował o planowanym na maj seminarium w Sielpi
oraz wyjeździe delegacji SWPK do Kijowa.
Siódme posiedzenie Zarządu SWPK odbyło się w Ośrodku
Wypoczynkowym ŁUCZNIK w Sielpi Wielkiej pod Końskimi koło Kielc 13
kwietnia 2013 r. Obecni zapoznali się z Ośrodkiem Wypoczynkowym i omówili
przygotowania do majowego seminarium. Przewodniczący zapowiedział
przygotowanie kolejnych tomików Wspomnień z Kijowa. Omówił sprawę
budowy pomnika profesora Wojciecha Świętosławskiego na terenie KPI.
Poinformował o nagrodzeniu rektora KPI profesora Michaiła Zgurowskiego
Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.
Seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą”, zorganizowane przez
SWPK, odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowym ŁUCZNIK w Sielpi Wielkiej
24 – 26 maja 2013 r.

Referaty o gospodarce Ukrainy i polsko-ukraińskiej współpracy
gospodarczej wygłosili Henryk Bukalski i Janusz Fuksa. Wynikało z nich, że
Ukraina uzyskała w 2012 r. przyrost produktu krajowego brutto w porównaniu
z rokiem poprzednim o 0,2%, ale nastąpił spadek produkcji przemysłowej
o 1,8%. Eksport towarów wzrósł o 0,6%, zaś import wzrósł o 2,5%. Polskie
dostawy na Ukrainę zwiększyły się w tym czasie o 12,6%, a dostawy z Ukrainy
do Polski o 8,6%. W strukturze towarowej polskiego eksportu na Ukrainę nadal
dominowały maszyny, pojazdy i produkty chemiczne oraz artykuły rolnospożywcze, zaś w imporcie – wyroby metalurgiczne i produkty mineralne,
w tym ruda żelaza oraz artykuły rolno-spożywcze.
Przewodniczący przedstawił działalność Sekcji w ciągu roku, omawiając
majowe seminarium w Warszawie, wyjazd delegacji SWPK do Kijowa na
inaugurację roku nauki w uczelni oraz październikowe spotkanie z okazji 90lecia Sekcji w Warszawie. Podkreślił, że Politechnika Kijowska po raz trzeci
uzyskała pierwsze miejsce w rankingu dwustu uniwersyteckich uczelni
ukraińskich. Poinformował o nagrodzeniu przez Prezydenta Polski rektora
Politechniki Kijowskiej Michaiła Zgurowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu
Zasługi RP. Uczestnicy seminarium otrzymali kolejne broszury z cyklu
Wspomnienia z Kijowa: Petersburg i okolice (tom XXVI) oraz Sławni
profesorowie i absolwenci Politechniki Kijowskiej (tom XXVII). Organizatorem
seminarium był Henryk Bukalski. Uczestniczyły 22 osoby. Koszt pobytu
wynosił 230 zł.
W sobotę po południu podczas wycieczki autokarowej uczestnicy
odwiedzili Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku i zamek Chęciny.
Wieczorem główny organizator Henryk Bukalski zaprosił obecnych na
uroczystą kolację, podczas której absolwenci wspominali studenckie czasy
i oglądali na ekranie setki zdjęć z przedsięwzięć Sekcji. W niedzielę uczestnicy
zwiedzili Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi.
Dzień 30 sierpnia 2013 r. był w Politechnice Kijowskiej prawdziwie
polskim dniem. Z rana rektor uczelni Mychajło Zhurowski, w obecności władz
Ukrainy i polskiej delegacji, odsłonił pomnik profesora Wojciecha
Świętosławskiego – absolwenta KPI, zasłużonego dla światowej nauki
fizykochemika i polskiego działacza państwowego. Brązowe popiersie profesora
na granitowym cokole, autorstwa Nikołaja Olejnika, stanęło przed gmachem
chemicznym, gdzie studiował i pracował wielki uczony. Wicepremier rządu
Ukrainy Konstantin Griszczenko i ambasador Polski Henryk Litwin w swoich
wystąpieniach przy pomniku podkreślili, że profesor Świętosławski jest
symbolem współpracy i łączności między obu narodami. Przewodniczący Sekcji
Wychowanków Politechniki Kijowskiej Janusz Fuksa wspomniał profesora
jako twórcę i działacza organizacji absolwentów KPI w Polsce.
W południe w pięknej sali seminaryjnej Muzeum Politechnicznego
odbyły się obrady okrągłego stołu na temat „Wojciech Świętosławski –
człowiek, który zbliża narody Ukrainy i Polski”. Wszyscy występujący, a wśród

nich prorektor KPI Siergiej Sidorenko, rektor Politechniki Warszawskiej Jan
Szmidt, prezes Fundacji Oświatowej PERSPEKTYWY Waldemar Siwiński,
Janusz Fuksa i inni, podkreślali ogromną rolę, jaką odegrał profesor
Świętosławski w rozwoju nauki i oświaty w Polsce, a także w rozwoju
współpracy międzynarodowej w dziedzinie fizykochemii. Na zakończenie obrad
dwaj wybitni nauczyciele akademiccy KPI Aleksandr Zbrucki i Oleg
Chocianowski otrzymali złote odznaki honorowe NOT z rąk przewodniczącego
SWPK. Następnie odbyła się prezentacja wspólnego projektu Ambasady
Rzeczypospolitej Polskiej i NTUU KPI przewidującego utworzenie naukowodydaktycznego „Ukraińsko-Polskiego Centrum Doskonalenia Technologii
Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej”. Projekt
finansowany jest przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zamierzenia
w tej dziedzinie omówił dziekan fakultetu elektroenergotechniki i automatyki
Aleksandr Jandulski.
W godzinach popołudniowych na placu między biblioteką techniczną
i centrum kultury KPI zebrało się pięć tysięcy studentów pierwszego roku, by
świętować swój dzień. Zebranych pozdrawiali z trybuny: rektor KPI, ambasador
Japonii Sakata Toichi, przedstawicielka Rady Najwyższej Ukrainy Lilia
Gryniewicz, rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący SWPK i inni.
Uroczystość rozpoczęła parada werblistek. Przy dźwiękach hymnu narodowego
wzniosła się na maszt flaga państwowa Ukrainy. Prawo jej podniesienia
otrzymał zwycięzca Światowej Olimpiady Matematycznej w Bułgarii student
Jewgienij Poliszczuk. Delegacje wydziałów złożyły kwiaty pod pomnikami
trzynastu już od dziś wybitnych naukowców uczelni. Po placu przemaszerowali
zwycięzcy międzynarodowych i ukraińskich olimpiad i konkursów naukowych,
najlepsi sportowcy uniwersytetu, uczestnicy działalności artystycznej centrum
kultury. Przeszli studenci zagraniczni ze swoimi flagami państwowymi. Pojawili
się tegoroczni zwycięzcy konkursów „Królowa KPI” i „Mister KPI”. Amatorzy
tańców balowych i współczesnych oraz wokaliści pokazali na placu swoją
sztukę. Zapłonął znicz pod dźwięki hymnu „Gaudeamus igitur” wykonanego
przez chór uczelniany. A na koniec wzleciał w niebo wielki napis „KPI”
złożony z niebieskich i żółtych baloników.
Ósme posiedzenie Zarządu Sekcji odbyło się w Domu Technika NOT
w Warszawie 11 października 2013 r. Na wstępie zabrała głos prezes FSNT
NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny i ogłosiła, że Zarząd Główny Federacji podjął
decyzję o nadaniu przewodniczącemu SWPK Januszowi Fuksie Medalu
„Zasłużony dla rozwoju techniki i ruchu stowarzyszeniowego” imienia Piotra
Drzewieckiego w dowód uznania za działalność naukowo-techniczną
i organizacyjną, i wręczyła medal. Sekretarz generalny FSNT NOT Jacek
Kubielski wręczył nagrodzonemu dyplom. W swoim wystąpieniu pani Prezes
sformułowała zalecenia dotyczące rozszerzenia współpracy z Politechniką
Kijowską i polskimi inżynierami na Ukrainie oraz wydania w ramach NOT
materiałów biograficznych o Wojciechu Świętosławskim. Stwierdziła, że

zbliżające się jubileusze (zrzeszania się polskich inżynierów, istnienia Domu
Technika i „Przeglądu Technicznego”) stwarzają dobry klimat, by podjąć takie
zadania. Podziękowała za długoletnią działalność Sekcji, zwłaszcza za jej
starania o wzniesienie w Kijowie pomnika wielkiego uczonego.
Po omówieniu przez przewodniczącego poszczególnych punktów
sprawozdania i planu pracy zebrani przyjęli przygotowane na piśmie i rozdane
wcześniej projekty sprawozdania za 2013 r. i planu pracy Sekcji na 2014 r.
Przewodniczący przekazał obecnym materiały prasowe dotyczące
majowego seminarium w Sielpi i opowiedział o pobycie delegacji SWPK
(Janusz Fuksa i Zygmunt Nikodem) w Kijowie na inauguracji roku nauki
w NTUU KPI. Z satysfakcją poinformował, że uczestniczył 30 sierpnia 2013 r.
w „polskim dniu” w macierzystej uczelni. Przewodniczący poinformował, że
wspólnie z Zygmuntem Nikodemem proponuje na majowe seminarium hotel
JOANNA w Szczawnie-Zdroju, z możliwością zwiedzenia zamku Książ
i palmiarni zamkowej. Seminarium planuje się zorganizować 23-25 maja 2014 r.
Jednocześnie powinien się odbyć XIII Zjazd Wychowanków Politechniki
Kijowskiej. Zebrani przyjęli propozycję. Postanowili też w związku ze zjazdem
powołać komisję rewizyjną (ad hoc) w składzie Tadeusz Miksa i Joanna
Laskowska. Obecni zgodzili się z propozycją przewodniczącego, uzgodnioną
z rektoratem KPI, by wystąpić do Zarządu Głównego FSNT NOT o wyróżnienie
złotymi odznakami honorowymi zasłużonych profesorów KPI. Są to:
Aleksandr Jandulski – dziekan wydziału elektroenergotechniki i automatyki
oraz Wiktor Krawiec – kierownik katedry geobudownictwa w Instytucie
Energetyki KPI. Przewodniczący przedstawił wyniki czerwcowego rankingu
200 ukraińskich uczelni uniwersyteckich, według których Politechnika
Kijowska zachowała pierwsze miejsce. Przewodniczący poinformował, że
rektor Politechniki Kijowskiej Michaił Zgurowski podpisał dyplomy dla 12
aktywnych członków Sekcji w uznaniu za ich działalność na rzecz promowania
macierzystej uczelni w polskim społeczeństwie.
Wiceprezes SWPW Jerzy Smoliński, który przewodniczy Komisji
Absolwentów Uczelni Rosyjskich i Radzieckich tego Stowarzyszenia, w swoim
wystąpieniu pozytywnie odniósł się do działalności Sekcji i scharakteryzował
bogatą działalność Stowarzyszenia, którym kieruje. Dał wykładnię obecnych
stosunków między Polską a Rosją, Ukrainą i Białorusią.
2014
Przewodniczący SWPK w liście z 2 stycznia 2014 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 Szczawnie-Zdroju i na wyjazd w końcu sierpnia
z delegacją Sekcji do Kijowa.

Po raz dziewiąty Zarząd Sekcji zebrał się 12 kwietnia w SzczawnieZdroju, wizytując hotel JOANNA, gdzie zaplanowano seminarium „Współpraca
gospodarcza z Ukrainą” i XIII Zjazd Wychowanków Politechniki Kijowskiej.
Zarząd przyjął porządek obrad zjazdu. Wysłuchał informacji o pracy komisji
rewizyjnej. Zapoznał się z przygotowanymi na seminarium i zjazd broszurami
obrazującymi działalność Sekcji w ciągu czterech lat. Przewodniczący poprosił
obecnych o udział w seminarium, zjeździe i delegacji do Kijowa na uroczystości
inauguracyjne nowego roku nauki w końcu sierpnia.

Janusz Fuksa
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