
Wizyta Prezydenta Miasta Poznania, p. Jacka Jaśkowiaka 

w Kijowie 

 

Przemówienie Prezydenta Miasta Poznania  

w ramach uroczystości Dnia studenta I roku i inauguracji roku akademickiego 

 

30.08.2017, Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska 

 

Udział w wydarzeniu wezmą również:  

- zaproszeni przedstawiciele władz Kijowa, ministerstw, ambasad, etc. 

- władze Politechniki Kijowskiej, profesorowie uczelni,  

- studenci Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy Politechnika Kijowska 

(pierwszego roku i pozostałych lat),  

- Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, z delegacją.  

 

Przemówienie: 

 

Szanowni Państwo,  

 

Z wielką przyjemnością przyjąłem zaproszenie do zabrania głosu na dzisiejszej uroczystości, 

która stanowi piękne preludium do rozpoczynającego się roku akademickiego. Chciałbym 

złożyć wyrazy uszanowania obecnym tu przedstawicielom władz państwowych, korpusu 

dyplomatycznego, Urzędu Miasta Kijowa, władzom, profesorom, wykładowcom i wszystkim 

pracownikom Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy Politechnika Kijowska.  

 

Cieszę się, że mam możliwość zwrócenia się bezpośrednio również do wspaniałej młodzieży 

ukraińskiej. Chciałbym pozdrowić wszystkich studentów i życzyć Wam wspaniałego nowego 

roku akademickiego, zadowolenia z obranej ścieżki kształcenia i rozwijania swoich pasji,  

a także wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia oraz wielu sukcesów i wszelkiej 

pomyślności. Szczególne życzenia powodzenia kieruję do studentów, którzy rozpoczynają 

pierwszy rok nauki, czyli zupełnie nowy rozdział w swoim życiu. Życzę Wam, by studia były 

dla Was wyjątkowym, fascynującym i niezapomnianym czasem oraz prostą drogą 

ku wymarzonej karierze zawodowej.  

 

Jest wśród nas również delegacja Politechniki Poznańskiej, z Panem Rektorem Profesorem 

Tomaszem Łodygowskim na czele. Cieszę się, że Rektorzy Politechnik Kijowskiej  

i Poznańskiej podpisali porozumienie o wspólnym dyplomie. Jestem przekonany,  

że ta cenna inicjatywa może przyczynić się do nawiązania czy pogłębienia kontaktów między 

Poznaniem a Kijowem w wielu dziedzinach, z korzyścią dla obu miast. 

 

Ukraina, jej kultura, dziedzictwo dziejów i współczesność, jest znana Poznaniakom. Poznań 

od lat współpracuje z Charkowem. Ulubionym i wyczekiwanym przez mieszkańców naszego 

miasta, cyklicznym spotkaniem z ukraińską kulturą jest coroczny festiwal Ukraińska Wiosna, 

organizowany przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Polska-Ukraina” działającym 

przy Konsulacie Honorowym Ukrainy w Poznaniu. Prężnie działa też Poznański Oddział 

Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, organizator Dni 

Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Odbywają się liczne polsko-ukraińskie 

konferencje, fora i sympozja naukowe czy gospodarcze. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 



w 2012 roku, zorganizowane przez Polskę i Ukrainę były egzaminem ze skutecznej  

i profesjonalnej współpracy, który polskie i ukraińskie miasta, w tym Kijów i Poznań, zdały 

celująco.  

 

Rozwija się również współpraca szkół i naszych uczelni. Mam nadzieję, że tych więzi, 

zwłaszcza między kręgami akademickimi Kijowa i Poznania będzie coraz więcej i przyniosą 

one wiele ciekawych międzynarodowych projektów naukowych oraz możliwości współpracy  

i rozwoju osobistego dla studentów i kadry naukowej z obu miast. Chciałbym nadmienić,  

że w ostatnich latach Poznań jest regularnie obecny na targach „Education abroad”  

w Kijowie. Serdecznie zachęcam do odwiedzania naszego stoiska.  

 

Poznań i Kijów są dziś, dzięki uruchomieniu bezpośredniego połączenia lotniczego,  

na przysłowiowe „wyciągnięcie ręki”. To zaledwie półtorej godziny lotu a do dyspozycji jest 

kilka połączeń w tygodniu. Mam więc przyjemność zaprosić Państwa do odwiedzania 

Poznania, odkrywania jego dziedzictwa historyczno-kulturowego, udziału w wydarzeniach 

naukowo-edukacyjnych czy też korzystania z oferty turystycznej, rekreacyjnej, sportowej  

i kulturalnej stolicy Wielkopolski. Jestem przekonany, że przy okazji dłuższych lub krótszych 

wizyt w Poznaniu spotkają się Państwo z tradycyjną poznańską  

gościnnością i otwartością. Serdecznie i z całego serca zapraszamy!  

 

Jeszcze raz życzę wszystkim Państwu owocnego, nowego roku akademickiego. 

 

  


