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Bez wsparcia nauki Ukraina  
nie będzie SUWERENNA

Rozmowa z prof. MICHAIŁEM ZGUROWSKIM, rektorem Narodowego Uniwersytetu  
Technologicznego Ukrainy im. Igora Sikorskiego „KPI” 

– Woj na w Ukra inie to dla ludzi 
z Europy przede wszyst kim dra -
mat lud no ści, uchodź cy i dzia ła -
nia wo jen ne. Ale to nie tyl ko suk -

ce sy na fron cie, to rów nież wal ka 
o to, aby za pew nić cią głość funk cjo no wa nia 
oświa ty i na uki. Dla cze go te raz jest tak 
waż ny mo ment, aby o tym gło śno mó wić? 

– Każ da woj na koń czy się po ko jem. Bro niąc 
swo je go pra wa do ży cia we wła snym su we ren -
nym pań stwie, na ród ukra iń ski po wró ci do spo -
koj ne go ży cia. Bę dzie my mu sie li wskrze sić kraj. 
Nie któ re re gio ny do słow nie po wsta ną z ru in. 
Nie ule ga wąt pli wo ści, że ko niecz ne bę dzie 
zbu do wa nie no we go, efek tyw ne go, no wo cze -
sne go kra ju, któ re go go spo dar ka bę dzie skon -
cen tro wa na na prze my słach na uko chłon nych 
a stan dar dem dzia ła nia 
bę dzie in no wa cyj ny roz -
wój. Jed no cze śnie bę -
dzie my wskrze szać ukra -
iń skie tra dy cje, 
przy wra cać lu dziom ich 
praw dzi wą, nie wy my ślo -
ną w mo skiew skich biu -
rach hi sto rię, pie lę gno -
wać na ro do wą kulturę… 

Wszyst ko to bę dzie wy -
ma ga ło lu dzi – wy kształ -
co nych, świa do mych ak -
tu al nych tren dów 
w tech no lo gii, obe zna -
nych z naj now szy mi od -
kry cia mi na uko wy mi, po tra fią cych współ pra co -
wać z za gra nicz ny mi ko le ga mi i po ro zu mie wać 
się z ni mi w ob cych ję zy kach. Bę dą mu sie li po -
sia dać nie tyl ko spe cja li stycz ną wie dzę i umie -
jęt no ści w swo jej dzie dzi nie, ale tak że wie dzę 
in ter dy scy pli nar ną, któ ra po mo że zro zu mieć 
re la cje mię dzy po szcze gól ny mi dys cy pli na mi 
na uko wy mi, tech no lo gią i prak ty ką. Tych przy -
szłych bu dow ni czych od no wio nej Ukra iny na -
le ży przy go to wać już dziś, dla te go tak wy trwa -
le sta ra my się nie tyl ko za cho wać do ro bek 
na szych uczel ni, w tym KPI, ale tak że po głę bić 

współ pra cę z za gra nicz ny mi, zwłasz cza eu ro -
pej ski mi, edu ka to ra mi i na ukow ca mi. 

Oczy wi ście nie za prze sta li śmy szko le nia spe -
cja li stów w cza sie woj ny. Na uka trwa, choć nie 
w zwy kłym for ma cie. Kom pe tent ni spe cja li ści 
wciąż są po trzeb ni za rów no w Si łach Zbroj -
nych, jak i w przed się bior stwach prze my sło -
wych i or ga ni za cjach na uko wych. Bo go spo dar -
ka Ukra iny, któ rą wróg pró bu je znisz czyć, mu si 
dzia łać tak że w wa run kach wo jen nych. Zwłasz -
cza w ta kich wa run kach. 

 
NAUKA NA FRONCIE 

– Gdy by nie ukra iń ska na uka, niemoż li -
we by ło by sku tecz ne po wstrzy my wa nie 
ro syj skich agre so rów. Jak świat na uki 
współ dzia ła z ar mią? 

– Mo im zda niem na uka ukra iń ska wy ko nu -
je dziś wię cej badań i za dań sto so wa nych niż 
do tych czas, bo trze ba szyb ko re ago wać 
na potrzeby obro ny na ro do wej. Prze cież na -
uka jest in te gral ną czę ścią bez pie czeń stwa 
i obron no ści pań stwa. Woj na udo wod ni ła, że 
wy gry wa ją nie tyl ko żoł nie rze na po lu bi twy, 
ale tak że za awan so wa ne tech no lo gicz nie 
roz wią za nia obron ne. Wy gry wa ją in ży nie ro -
wie i na ukow cy z dzie dzi ny elek tro ni ki, in -
for ma ty ki, me cha ni ki itp. Dla te go nasz wróg 
tak się de ner wu je, gdy otrzy mu je my od na -

szych za chod nich part ne rów co raz wię cej 
trans por tów z no wo cze sną, sku tecz ną bro -
nią. Je ste śmy za to wdzięcz ni na szym przy -
ja cio łom, w tym Pol sce, któ ra bar dzo ak tyw -
nie nam w tym po ma ga. Ale aby wy grać, 
no wych ty pów i sys te mów no wo cze snej 
bro ni po trze bu je my jesz cze wię cej… 

 
 – Jest tak że no wo cze sny sprzęt pro duk -

cji ukra iń skiej.  
– Oczy wi ście na sze Si ły Zbroj ne ko rzy sta ją rów -

nież z kra jo wych mo de li ta kie go sprzę tu. Przy po -
mnij my na przy kład no wo cze sny sys tem ra kiet 
prze ciw pan cer nych „Stu gna -P”, któ ry udo wod nił 
swo ją sku tecz ność w kon fron ta cji z ro syj ski mi po -
jaz da mi opan ce rzo ny mi, a na wet he li kop te ra mi. 
Tak że prze ciw o krę to we po ci ski ma new ru ją ce 

„Nep tun”, któ re, na wia -
sem mó wiąc, w kwiet niu 
znisz czy ły krą żow nik ra -
kie to wy Flo ty Czar no -
mor skiej „Mo skwa” oraz 
kil ka in nych ro dza jów bro -
ni.  

W tej se rii zna lazł się 
rów nież bez za ło go wy sa -
mo lot roz po znaw czy 
„Spec ta tor”, któ ry 
w 2013 ro ku Ro man Kar -
nau shen ko, ab sol went 
na szej uczel ni, za pre zen -
to wał na pre zen ta cji pro -
jek tu star tu po we go Si -

kor sky Chal len ge (ten kon kurs od by wa się 
co rocz nie w KPI od 2011 ro ku). Pro jekt zo stał 
jed nym z trium fa to rów i otrzy mał in we sty cje 
z Fun du szu Ven tu re. Spół ka Ak cyj na „Me ri dian” 
im. S. Ko ro lo wa udo stęp ni ła swo je moż li wo ści 
do je go re ali za cji i wdro że nia do pro duk cji. Na -
stęp nie pro dukt prze szedł wszyst kie te sty Mi ni -
ster stwa Obro ny, zo stał od da ny do użyt ku, 
stwo rzo no spe cjal ną li nię do je go pro duk cji i te -
raz dro ny „Spec ta tor” zo sta ły ma so wo za ku pio -
ne przez Mi ni ster stwo Obro ny Ukra iny i Pań -
stwo wą Służ bę Gra nicz ną. 



KAŻ DA WOJ NA KOŃ CZY SIĘ PO KO JEM. 
BRO NIĄC SWO JE GO PRA WA DO ŻY CIA  

WE WŁA SNYM SU WE REN NYM PAŃ STWIE, 
NA RÓD UKRA IŃ SKI PO WRÓ CI  

DO SPO KOJ NE GO ŻY CIA.  
BĘ DZIE MY MU SIE LI WSKRZE SIĆ KRAJ. 
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ukow ców i star tu pów z po ten cjal ny mi in we -
sto ra mi (przed sta wi cie le fun du szy in we sty cyj -
nych, spół ek jo int ven tu re, agen cji rzą do wych 
i in nych), gdzie od ra zu pod pi sy wa ne są umo -
wy na wdro że nie tych roz wią zań, któ re wy da -
wa ły się obie cu ją ce dla in we sto rów.  

W ubie głym ro ku na Fe sti wal Si kor sky Chal -
len ge zgło szo no re kor do wą licz bę in no wa cyj -
nych pro jek tów – pra wie 320. Wie le z nich by -
ło po świę co nych opra co wy wa niu no wej bro ni 
lub sprzę tu do ce lów obron nych. Na te go ty -
pu pro jek ty na fe sti wa lu spe cjal nie wy dzie lo no 
sek cję „Obro na i bez pie czeń stwo” – na której 

za pre zen to wa no eks pe ry men tal ne pro to ty py 
po jaz dów opan ce rzo nych i ro bo ty ki, mo du łów 
bo jo wych i bez za ło go wych stat ków po wietrz -
nych, bro ni ar ty le ryj skiej i ra kie to wej, amu ni cji 
pre cy zyj nej i in nych in no wa cji ukra iń skie go 
kom plek su obron no -prze my sło we go opra co -
wa nych przez kra jo wych na ukow ców i in ży nie -
rów. Ta kie kon kur sy są jed nym z mo de li współ -
pra cy ukie run ko wa nej na za spo ko je nie 
prak tycz nych po trzeb obron nych na uki i po ten -
cjal nych od bior ców no we go, za awan so wa ne go 
tech no lo   gicz nie sprzę tu i bro ni. 

No wy etap woj ny dyk tu je pań stwu, struk tu -
rom dba ją cym o roz wój na uki i sa mym or ga ni -
za cjom na uko wym, w tym na szej uczel ni, pre -
cy zję, z ja ką mu si my pra co wać. Ma my 

przed ocza mi przy kład in nych kra jów, na przy -
kład Izra ela, któ ry z po wo dze niem za pew nia 
so bie bez pie czeń stwo po przez roz wój za -
awan so wa nych tech no lo gii, bę dąc w nie przy -
ja znym śro do wi sku od po nad 70 lat. Na le ży 
wy ko rzy stać to do świad cze nie. 

 
– Wie le ra zy pod kre ślał Pan, że nie bę -

dzie wol nej, bez piecz nej Ukra iny bez sil -
nej, do fi nan so wa nej na uki. Jak Pan wi dzi 
tę współ za leż ność? 

– Je śli chce my być su we ren ni, je śli chce my 
utrzy mać pań stwo w na szych gra ni cach i spra wić, 

by nikt nie my ślał o agre sji na Ukra inę, to jej 
za awan so wa ny tech no lo gicz nie, na uko wo -
-in ten syw ny roz wój po wi nien stać się jed -
nym z głów nych prio ry te tów spo łe czeń stwa 
ukra iń skie go. Wi dzi my, jak ten mo del rzą dze -
nia dzia ła w kra jach roz wi nię tych, gdzie 
wszyst kie za awan so wa ne tech no lo gicz nie, 
in no wa cyj ne ob sza ry roz wo ju są po li tycz nie 
wspie ra ne i mo ty wo wa ne. A to kra je, któ re 
ca ły czas mu szą strzec swo jej nie pod le gło ści: 
Izra el, Ko rea Po łu dnio wa, Sin ga pur… Wy so -

kie tech no lo gie, osią gnię cia na uki są naj wyż szym 
po li tycz nym i pań stwo wym prio ry te tem ich roz -
wo ju. Przede wszyst kim bez pie czeń stwo kra ju!  

 
 – Jed no cze śnie jest to gwa ran cja roz wo -

ju go spo dar cze go.  
– Ozna cza to, że pro mo wa nie roz wo ju na uki 

po win no stać się czę ścią po li ty ki spo łecz nej. 
Prze cież two rząc wy so ce in te li gent ne pro duk -
ty, chro niąc ich wła sność in te lek tu al ną wszyst ki -
mi na rzę dzia mi praw ny mi, nie tyl ko za pew ni my 
miej sca pra cy i wzrost PKB, ale tak że bę dzie my 
mo gli eks por to wać na ryn ki za gra nicz ne nie su -
row ce we dług for mu ły – „upra wiać ziar no 
– sprze da wać zbo że” lub co naj wy żej z re cy klin -
gu („wy to pio ny me tal – sprze da wa ny me tal”), 
tyl ko pro duk ty high -tech o wy so kiej war to ści 
do da nej. Dzię ki te mu kraj sta nie się nie tyl ko 
bez piecz niej szy, ale i za moż niej szy. Po pro stu nie 
ma my in ne go wy bo ru. To jed na z tych wo jen -
nych lek cji, któ rą mu szą przy swo ić me ne dże ro -
wie wszyst kich szcze bli – od sze fów po szcze -
gól nych in sty tu cji na uko wych i przed się biorstw 
prze my sło wych wszel kich form wła sno ści, 
po naj wyż sze kie row nic two pań stwa. 

 
– Sta ra cie się współ pra co wać z uczel nia -

mi z Eu ro py. KPI wzię ła na sie bie od po wie -
dzial ność za stwo rze nie no wych mo de lów 
funk cjo no wa nia szkol nic twa wyż sze go. 
Na ja kim eta pie je ste ście? 

– Rze czy wi ście, nie roz po czynamy od zera na -
gle współ pra cy z or ga ni za cja mi na uko wy mi, 
wio dą cy mi fir ma mi high -tech i zna ny mi eu ro pej -
ski mi uczel nia mi. Obec nie KPI po sia da 32 

 
– Woj na wy mu sza przy spie sze nie wie lu 

dzia łań, tak że na uko wych. 
– Mu szę przy po mnieć, że woj na, któ ra pu -

sto szy Ukra inę, nie za czę ła się w lu tym 2022 
ro ku, ale w mar cu 2014 ro ku. I wła śnie wte -
dy na sza na uka za czę ła zwra cać się w kie run -
ku wy po sa że nia ukra iń skich sił bez pie czeń -
stwa w no wo cze sną broń. Trze ba przy znać, 
że przez dłu gi czas w Ukra inie ist niał bar dzo 
„nie zgrab ny” sys tem or ga ni zo wa nia współ -
dzia ła nia na uki i prze my słu. Od po my słu na -
uko we go do wpro wa dze nia do pro duk cji no -
wej tech no lo gii mi ja ło cza sem kil ka lat.  

Woj na wy mu si ła po szu ki wa nie no wych 
form or ga ni za cyj nych. Dla te go w 2015 
ro ku KPI wraz z Pań stwo wym Kon cer -
nem „Ukro bo ron prom” i Pań stwo wą 
Agen cją Ko smicz ną Ukra iny stwo rzy ły dla 
na sze go kra ju no wy mo del kon so li da cji 
or ga ni za cji na uko wych i in no wa cyj nych 
oraz przed się biorstw prze my sło wych. 
Mo del ten po zwa la za pew nić w jed nym, 
cią głym cy klu roz wój i wdra ża nie no -
wych, prze ło mo wych pro jek tów oraz 
pro duk cję no wo cze snych pro duk tów. Na zwa -
no ją Plat for mą In no wa cji i Pro duk cji „Po li tech -
ni ka Ki jow ska”, po nie waż na sza uczel nia sta ła 
się rdze niem sto wa rzy sze nia, któ re oprócz niej 
obej mo wa ło 7 in nych po tęż nych przed się -
biorstw prze my sło wych i utwo rzo ny w KPI 
Na uko wy Park „Po li tech ni ka Ki jow ska”. Dron 
„Spec ta tor” jest wi docz nym efek tem sku tecz -
no ści te go po my słu. 

 
SIKORSKY CHALLENGE 

– Du żą ro lę od gry wa w tej dzie dzi nie  
Si kor sky Chal len ge Festival.  

– Tak, to plat for ma nie tyl ko do wy ło nie nia 
naj lep szych pro jek tów, oce nia nych przez mię -
dzy na ro do we ju ry, ale tak że do spo tkań na -

wspól ne cen tra z wio dą cy mi or ga ni za cja mi mię -
dzy na ro do wy mi, m.in. UNDP, UNESCO, 
UNIDO, WIPO, NATO, UNESCO, CODATA, 
a tak że zna ny mi trans na ro do wy mi fir ma mi, ta -
ki mi jak Bo eing, Ne trac ker, Hu awei, Mo to ro lest, 
SIEM, Sam sung, In tel itp. Part ner stwo z wio dą -
cy mi za gra nicz ny mi fir ma mi, or ga ni za cja mi ba -
daw czy mi i uczel nia mi to szan sa na wej ście 
do świa ta no wo cze snych tech no lo gii i za awan -
so wa nych ba dań. My z ko lei ma my rów nież coś 
do za ofe ro wa nia na szym part ne rom, po nie waż 
ma my dość sil ne szko ły przy rod ni cze i pro gres 
w wie lu ob sza rach za awan so wa nych tech no lo -
gii, w tym w aerokosmicznyсh, na no tech no lo gii, 
cy ber bez pie czeń stwie i in nych. 

 
– Trze ba pod kre ślić, że KPI jest człon -

kiem kil ku pre sti żo wych mię dzy na ro do -
wych sto wa rzy szeń szkół wyż szych.  

– Wszyst ko to jest waż ne sa mo w so bie, ale 
jesz cze waż niej sze z punk tu wi dze nia za an ga żo -
wa nia KPI w eu ro pej ską i świa to wą prze strzeń 
edu ka cyj ną i na uko wą. Dla te go po mi mo woj ny 
na si stu den ci, na ukow cy i na uczy cie le uczest ni -
czą w pro gra mach i in dy wi du al nych pro jek tach 
mo bil no ści aka de mic kiej, są bar dziej za an ga żo -
wa ni i an ga żu ją part ne rów za gra nicz nych w kon -
sor cja two rzo ne w ce lu re ali za cji pro jek tów 
w ra mach okre ślo nych pro gra mów gran to wych, 
pra cu ją w pro gra mach bi la te ral nych z uczel nia -
mi UE oraz wspól nych pro jek tach. 

Jed ny mi z na szych wia ry god nych part ne rów 
są pol skie uczel nie. W szcze gól no ści KPI współ -
pra cu je z Po li tech ni ką War szaw ską i Po li tech -
ni ką Po znań ską w za kre sie pro gra mów po -
dwój ne go dy plo mu – da ją one stu den tom 
moż li wość stu dio wa nia w zin te gro wa nych pro -
gra mach na ucza nia in sty tu cji edu ka cyj nych obu 
kra jów i uzy ski wa nia dy plo mów dwóch uczel -
ni jed no cze śnie. Pro wa dzi my rów nież pro gra -

my wy mia ny aka de mic kiej, na si na ukow cy, in -
ży nie ro wie i stu den ci współ pra cu ją z pol ski mi 
ko le ga mi w pro jek tach ba daw czych. Na przy -
kład, wspól nie z na ukow ca mi z Po li tech ni ki Po -
znań skiej opra co wu je my i przy go to wu je my 
do wy strze le nia na or bi tę ba daw cze go na no sa -
te li ty for ma tu CubeSat „PolyITAN-3”. 

 
WOJNA CYWILIZACJI 

– Ro syj scy na jeźdź cy na te re nach oku po -
wa nych wpro wa dza ją swo je za sa dy, któ re 
ma ją na ce lu cał ko wi te znisz cze nie toż sa -
mo ści na ro do wej Ukra iń ców. Jak moż -
na te mu prze ciw dzia łać? 

– Po pierw sze, sta wić za cie kły opór i wy pę dzić 
ra szystów* z na szej zie mi. Żad na per swa zja, ani 
pró ba „pa cy fi ka cji” wro gów przez na wet naj bar -
dziej wpły wo we pań stwa na świe cie, nie ma ją 
na nich wpły wu. Dla te go po trze bu je my po mo -
cy part ne rów – za rów no w za kre sie do staw 
bro ni za awan so wa nej tech nicz nie i wy so ce pre -
cy zyj nej jak i szko le nia na szych żoł nie rzy do jej 
uży wa nia. A tak że w za kre sie eko no micz nym. 
Prze trwa my i wy gra my tę woj nę, ale je śli kwo -
ta tej po mo cy wzro śnie, koszt te go zwy cię stwa 
dla ukra iń skie go na ro du bę dzie niż szy. 

 
– Co po wie dział by Pan ca łe mu świa tu te -

raz, o co po pro sił, za ape lo wał? 
– Na le ży so bie uświa do mić, że dziś to nie tyl -

ko woj na Ro sji z Ukra iną, ale tak że woj na cy wi li -
za cji. No wo cze snej cy wi li za cji XXI wie ku i ar cha -
icz nej, skon cen tro wa nej na daw no od rzu ca nych 
im pe rial nych mo de lach XIX wie ku, a na wet po -
przed nich stu le ci. Wcze śniej Ro sja mó wi ła tyl ko 
o wła snej szcze gól nej ścież ce i mi sji, te raz pró -
bu je na rzu cić no wy po rzą dek świa to wy, swój im -
pe ra tyw ide olo gicz ny – „pra wo si ły” i wy ma ga 
spe cjal ne go trak to wa nia, od rzu ca jąc jed no cze -
śnie wszel kie nor my pra wa mię dzy na ro do we go, 

tra dy cje współ ist nie nia, nie co fa jąc się 
przed zbrod nia mi prze ciw ko ludz ko ści. 

Mu si my zro zu mieć, że ta woj na wcią gnę ła już 
wie le kra jów na swo ją or bi tę, uży wa jąc prze -
ciw ko nim bro ni hy bry do wej. Bo czym, je śli nie 
hy bry do wą for mą ro syj skiej agre sji na Eu ro pę, 
jest szan taż ener ge tycz ny, stwa rza ją cy za gro -
że nie gło dem dla wie lu kra jów w Afry ce 
i na Bli skim Wscho dzie po przez blo ko wa nie 
do staw ukra iń skie go zbo ża, po par cie Ro sji dla 
skraj nie pra wi co wych i le wi co wych eu ro pej -
skich ru chów i par tii. To z ko lei spo wo du je, że 
in ni po ten cjal ni agre so rzy po wtó rzą przy kład 
za ję cia ob cych te ry to riów, po ja wie nia się no -
wych ognisk wo jen nych na świe cie, kry zy su mi -
gra cyj ne go i wzro stu ter ro ry zmu w UE oraz in -
nych prze ra ża ją cych zja wisk. 

Co wię cej, dzi siaj Ro sja pu blicz nie szan ta żu je 
świat groź bą ata ku nu kle ar ne go. To, że for my 
hy bry do we nie prze kształ ci ły się jesz cze w ko -
lej ną ro syj ską „ope ra cję spe cjal ną” na ska lę glo -
bal ną, a póź niej w woj nę świa to wą, jest za słu -
gą Ukra iny. Jej Sił Zbroj nych oraz na ro du 
ukra iń skie go i je go so jusz ni ków.  

Ukra ina za cie kle sta wia opór agre so ro wi. 
Dla te go de mo kra tycz ny świat mu si zjed no czyć 
się wo kół Ukra iny w wal ce z na ru sza niem pra -
wa mię dzy na ro do we go i uni wer sal nych ogól -
no ludz kich war to ści. 

– Dzię ku je my ser decz nie Pa nu Rek to ro -
wi za roz mo wę. I trzy ma my kciu ki! 

Rozmowiała YULIYA TA BEN SKA 
 
*Ra szyści – tak Ukraińcy nazywają obecnie rosyjskich 

agresorów; określenie pochodzi od zbitki słów „Rosja” 
i „faszyzm”. 
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  Prof. Mi cha ił Zgu row ski 
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, 
od dwóch ty go dni 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. Był 
współ ini cja to rem, wspól nie z Fun da cją Edu ka cyj ną „Per -
spek ty wy” uru cho mie ni Cen trum Ukra iń sko -Pol skie go 
na KPI. 

NAUKA JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ 
BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI.  

WOJNA UDOWODNIŁA, ŻE WYGRYWAJĄ NIE 
TYLKO ŻOŁNIERZE NA POLU BITWY, ALE 

TAKŻE ZAAWANSOWANE TECHNOLOGICZNIE 
ROZWIĄZANIA OBRONNE.

Koniec lutego 2022. Punkt kontrolny na kampusie KPI. Rektor M. Zgurowski drugi od lewej. Początek marca 2022. Studenci najstarszego rocznika wydziału łączności specjalnej KPI zostali decyzją Rady 
Ministrów mianowani na pierwszy stopień oficerski i wcieleni do Sił Zbrojnych Ukrainy. 


