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cia. Część stu den tów stu diu je „nor mal nie”, w ki -
jow skiej kam pu sie, część on li ne.  

– I w ten spo sób, mi mo woj ny za pro giem, 
se mestr wio sen ny na „KPI” uda ło się z po -
wo dze niem za koń czyć. 

– Tak, a la tem prze pro wa dzi li śmy re kru ta cję 
i oka za ło się, że kan dy da tów jest ty le sa mo co 
rok wcze śniej. W su mie na trzy stop nie kształ ce -
nia (li cen cjat, ma gi ste rium, stu dia dok to ranc kie) 
przy ję li śmy 8 ty się cy no wych stu den tów. 1 wrze -
śnia roz po czął się u nas se mestr zi mo wy. Zro bi -
li śmy wszyst ko, że by pro ce sy dy dak tycz ne i ba -
daw cze mo gły się to czyć w mia rę nor mal nie. 

– Chy ba trud no mó wić o ja kiej kol wiek 
nor mal no ści, gdy trwa woj na. 

– Ale moż na stwo rzyć ta kie wa run ki, że by stu -
den ci i pra cow ni cy na uko wi pra co wa li i by li ra -
zem, za miast sie dzieć w do mach al bo schro -
nach. To praw da, że trwa ją ostrza ły ra kie to we, 
że czę sto bra ku je prą du, prze sta je dzia łać in ter -
net. Stwo rzy li śmy w „KPI” dzie sięć „cen trów 
nie złom no ści” – bez piecz nych prze strze ni za -
opa try wa nych w prąd przez ge ne ra to ry, z do -
stę pem do in ter ne tu przez Star link, gdzie to czą 
się za ję cia i są pro wa dzo ne ba da nia. Kie dy lu dzie 
są ra zem, mo gą po ma gać so bie na wza jem, do -
da wać so bie otu chy w trud nych mo men tach. 

– Ba da nia pro wa dzo ne przez „KPI” za -
wsze zwią za ne by ły z woj sko wo ścią.  

– „KPI” jest uczel nią tech nicz ną, to na tu ral ne. 
Pra ce ba daw cze na rzecz ar mii pro wa dzo no 
w na szej uczel ni od jej za ło że nia w ro ku 1898. 
Tak by ło i przed re wo lu cją paź dzier ni ko wą, 
i w cza sach so wiec kich, i w nie pod le głej Ukra -
inie. W tej chwi li na si in ży nie ro wie i na ukow cy 
pra cu ją przede wszyst kim na po trze by Sił Zbroj -
nych Ukra iny, ale z oczy wi stych po wo dów nie 
mo gę po wie dzieć, ja kie są to pro jek ty. 

– Cze go ocze ku je Pan od mię dzy na ro do -
we go śro do wi ska aka de mic kie go? 

– Od śro do wi ska aka de mic kie go spo dzie wam się 
part ner skich re la cji i wspar cia mo ral ne go. I otrzy -
mu je my to wspar cie, z wie lu kra jów, a szcze gól nie 
z Pol ski. Stwo rzy li śmy prze cież i wpro wa dza my 
w ży cie wiel ki pro jekt „In cu ba ting Fre edom – Ada -

pting Wo men to Di gi tal Eco no my”, któ ry po mo że 
w ko bie tom z Ukra iny w zdo by ciu po szu ki wa nych 
kwa li fi ka cji cy fro wych. Po spe cjal nie przy go to wa -
nych dla nich szko le niach bę dą mo gły pod jąć pra cę 
w za wo dach, w któ rych jest ogrom ny de fi cyt fa -
chow ców, a po woj nie wró cą do Ukra iny i bę dą 
mo gły efek tyw nie włą czyć się w od bu do wę i uno -
wo cze śnie nie kra ju, któ ry dą ży do człon ko stwa 
w Unii Eu ro pej skiej i NATO. Oso by, któ re bę dą 
mia ły do świad cze nie pra cy w kra ju Unii Eu ro pej -
skiej, bę dą zna ły eu ro pej skie stan dar dy i sys tem 
war to ści, bę dą w tym pro ce sie bez cen ne!  

– Śro do wi sko aka de mic kie sta nę ło za tem 
na wy so ko ści za da nia. Do Ukra iny pły nie tak -
że wspar cie ze świa ta – mo ral ne i ma te rial ne.  

– Ma my, teo re tycz nie, dwie moż li wo ści roz wo -
ju sy tu acji: al bo kraj i na ród zo sta ną uni ce stwio ne, 

al bo Ukra ina obro ni się i prze trwa. A to zna czy, 
że mu si my zwy cię żyć! Ale za sad ni cze py ta nie sta -
je dziś przed ca łym de mo kra tycz nym świa tem. 
Wi dzi my, że w obec nej sy tu acji świat po dzie lił się 
na dwie czę ści: de mo kra tycz ną i au to ry tar ną. Je -
śli zwy cię ży ta dru ga opcja, bę dzie to ja sny sy gnał, 
że au to ry tar ne za pę dy moż na trak to wać ja ko 
nor mę w in nych czę ściach świa ta. Za tem ro dzi 
się py ta nie do ty czą ce nie tyl ko Ukra iny, ale ca łe -
go świa ta: czy ma być miej scem cy wi li zo wa nym 
i bez piecz nym, czy też chce się po grą żyć w nie -
koń czą cych się kon flik tach.  

– Pa nie Rek to rze, co po wie dział Pan no -
wym stu den tom na in au gu ra cji pierw sze go 
„wo jen ne go” ro ku akad. 2022/2023? 

– Pierw sze go wrze śnia chcia łem przede 
wszyst kim dać mo im stu den tom na dzie ję 
na lep szą przy szłość. Pod kre śli łem, że Ukra ina 
bę dzie nie zmien nie bro nić swo jej nie pod le gło -
ści i wej dzie do ro dzi ny wy so ko roz wi nię tych 
kra jów Eu ro py i świa ta. Po wie dzia łem im też, 
że to wła śnie oni bę dą ar chi tek ta mi tych prze -
mian, więc spo czy wa na nich ogrom na od po -
wie dzial ność za bu do wa nie no wo cze snej, eu -
ro pej skiej Ukra iny.  

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Dzię ki je go życz li wo ści i za an ga żo -
wa niu Po li tech ni ka Ki jow ska by ła 

miej scem klu czo wych wy da rzeń edu -
ka cyj nych i na uko wych bu du ją cych pol sko -

-ukra iń ską współ pra cę aka de mic ką – naj więk szy -
mi z nich by ły Pol sko -Ukra iń skie Dni Edu ka cji, 
Na uki i In no wa cyj no ści, któ re od by ły się w KPI 
w kwiet niu 2017.  

Jest „am ba sa do rem” Pol ski na te re nie Ukra iny 
i Eu ro py. Ostat ni rok do pi sał do je go bio gra fii 
bar dzo waż ny, dra ma tycz ny roz dział: woj nę. 
Rek tor bu do wał barykady, nad zo ro wał przy go -
to wa nie schro nów i „cen trów nie złom no ści”, 
w któ rych mi mo ostrza łu to czą się za ję cia i ba -
da nia na uko we. Za an ga żo wał się w pro jekt  
IN CU BA TING FRE EDOM – Ada pting Wo men to 
Di gi tal Eco no my i jest prze ko na ny, że dzię ki nie -
mu Ukra ina zy ska nie tyl ko wy kształ co nych fa -
chow ców no wo cze snych tech no lo gii, ale tak że 
bę dzie to zna czą cy im puls w bu do wa niu no wo -
cze snej i bez piecz nej Ukra iny. Swo im stu den -

Moż na śmia ło stwier dzić, że te go rocz ny 
Lau re at Na gro dy Di stin gu ished Star za -
słu gi wał na to wy róż nie nie od bar dzo 
daw na. Pro fe sor My kha ilo Zgu ro vsky 
jest li de rem bu do wa nia struk tur i plat -
form cy ber bez pie czeń stwa o od dzia ły -
wa niu mię dzy na ro do wym. Za ini cjo wał 
pol sko -ukra iń ską współ pra cę w za kre sie 
dok to ry zo wa nia, edu ka cji w ra mach po -
dwój ne go dy plo mo wa nia, a w wy ni ku 
umo wy pod pi sa nej w ro ku 2008  
z Fun da cją Edu ka cyj ną „Per spek ty wy” 
uru cho mił na Po li tech ni ce Ki jow skiej 
Cen trum Ukra iń sko -Pol skie (ofi cjal na  
in au gu ra cja w 2010 r.), któ re sta ło się 
ba zą do dzia łań pro gra mu  
„Stu dy in Po land” w ca łej Ukra inie. 
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Prof. MY KHA ILO ZGU RO VSKY 
Rek tor Po li tech ni ki Ki jow skiej KPI im. Igo ra Si kor skie go, dok tor na uk tech nicz nych, czło nek Pre zy dium 

Na ro do wej Aka de mii Na uk Ukra iny, dok tor ho no ris cau sa Po li tech ni ki War szaw skiej, czło nek ko re spon -
dent Au striac kiej Aka de mii Na uk (Wy dział Ma te ma ty ki i Na uk Przy rod ni czych). Spe cja li zu je się w cy ber -
ne ty ce, ana li zie sys te mów, eks plo ra cji du żych zbio rów da nych, teo rii de cy zji. 

W la tach 1994-1999 był naj młod szym mi ni strem edu ka cji w Ukra inie. Po 2014 ro ku zo stał mia no wa ny 
sze fem ra dy nad zor czej Pań stwo we go Kon cer nu Zbro je nio we go Ukra iny „Ukro bo ron prom”. W koń cu 
lu te go 2022, gdy ro syj skie woj ska pod cho dzi ły pod Ki jów, ra zem ze stu den ta mi bu do wał ba ry ka dy i kie -
ro wał przy go to wa nia mi do obro ny kam pu su KPI. 

Ja ko prze wod ni czą cy Aso cja cji Rek to rów Uczel ni Tech nicz nych Ukra iny współ pra cu je ści śle z Kon fe -
ren cja Rek to rów Pol skich Uczel nie Tech nicz nych KRPUT. Jest ce nio nym na ukow cem w dzie dzi nie cy ber -
ne ty ki, ana li zy sys te mów, eks plo ra cji du żych zbio rów da nych i teo rii po dej mo wa nia de cy zji.

UKRAINA  
centrum niezłomności   

tom prof. Zgu ro vsky po wta rza, że to na ich bar -
kach bę dzie spo czy wać wiel kie dzie ło od bu do -
wy Ukra iny po woj nie. 

– Pa nie Rek to rze, ile osób z Pa na uczel ni 
po szło na front? 

– Już po nad dwu stu stu den tów i na uczy cie li 
aka de mic kich z „KPI” wal czy na woj nie, a dwu -
dzie stu z nich zgi nę ło. Ma my w głów nym kam -
pu sie spe cjal ną ta bli cę pa miąt ko wą z ich zdję -
cia mi. Mo im naj więk szym pra gnie niem jest, 
że by tych fo to gra fii nie przy by wa ło. Trze ba też 
pa mię tać, że w obro nie Ukra iny wal czy kil ka ty -
się cy ab sol wen tów na szej uczel ni.  

– Od wy bu chu woj ny mi nął pra wie rok. 
Jak zmie nia ła się sy tu acja na uczel ni w cią -
gu tych mie się cy, w ja ki spo sób uczy li ście 
się ży cia w wo jen nych wa run kach? 

– Nie spo dzie wa li śmy się ro syj skiej agre sji. 
Pierw sze go dnia woj ny by li śmy w ab so lut nym 
szo ku, nie wie dzie li śmy, co ro bić. Ki jów i in ne 
ukra iń skie mia sta by ły ce la mi zma so wa nych ata -

ków, wo kół sto li cy to czy ły się cięż kie wal ki. Ale 
już 24 lu te go po wo ła li śmy w uczel ni sztab ope ra -
cyj ny, któ re go za da niem by ło za pew nie nie bez -
pie czeń stwa uczel ni, i sztab hu ma ni tar ny, któ re go 
pra ca kon cen tro wa ła się or ga ni zo wa niu le karstw, 
żyw no ści, po mo cy po trze bu ją cym. Przy go to wa li -
śmy schro ny dla stu den tów i pra cow ni ków, z któ -
rych ko rzy sta li tak że miesz kań cy oko licz nych do -
mów – za pra sza li śmy do nich wszyst kich.  

Pod czas bez po śred nich ata ków na Ki jów 
na na szej uczel ni – po dob nie jak w in nych ki jow -
skich szko łach wyż szych – nie by ło za jęć. Ale 
kie dy by ło już wia do mo, że sto li ca zo sta ła obro -
nio na, a Si ły Zbroj ne Ukra iny przy stą pi ły 
do kontr ata ku, uzna li śmy, że trze ba wró cić 
do pra cy. W tym cza sie oko ło sie dem dzie siąt 
pro cent na szych stu den tów i wy kła dow ców by -
ło za gra ni cą, w Pol sce i in nych kra jach. Skon tak -
to wa li śmy się ze wszyst ki mi i za py ta li śmy, czy są 
go to wi pod jąć na ukę i pra cę w try bie hy bry do -
wym. By li go to wi: 20 mar ca wzno wi li śmy za ję -

Koniec lutego 2022. Punkt kontrolny na kampusie KPI. 
Rektor M. Zgurowski drugi od lewej. 
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