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40 lat

40 lat temu pierwsza grupa studentów z Wietnamu przybyła do 
Polski by kształcić się na uczelniach wyższych w całym kraju. 
Zdobywali wiedze, uczyli się języka polskiego, poznawali polską 
kulturę by po ukończeniu studiów powrócić do kraju i  budować 
ojczyznę. Dla większości z nich Polska stała się drugą ojczyzną, 
miejscem, które często wspominają i gdzie spędzili najpiękniejsze 
lata swojej młodości.

40 lat później w listopadzie ubiegłego roku na zaproszenie 
Ministra ds. Surowców Naturalnych i Ochrony Środowiska 
Wietnamu Pham Khoi Nguyen – absolwenta AGH – delegacja 
Naszej Uczelni w składzie: rektor – prof. Antoni Taduś, prorektor – 
prof. Jerzy Lis oraz kierownik DWZ – Marta Foryś odwiedzili 
Wietnam.

Głównym celem wizyty było odnowienie kontaktów 
z wietnamskimi instytucjami naukowo-badawczymi oraz 
nawiązanie nowych kontaktów do współpracy. Od pierwszego 
dnia pobytu w Wietnamie wiadomo było, że nie będzie to zwykła 
podróż służbowa – czekało na nas mnóstwo pięknych, 
wzruszających chwil, a spotkania z absolwentami okazały się 
sentymentalną podróżą w przeszłość.

Fakty

• od 1968 roku Polska wykształciła ponad 4000 studentów 
z Wietnamu w tym ponad 400 Akademia Górniczo-Hutnicza,

• w całym Wietnamie nie ma prowincji gdzie chociaż jedna osoba 
nie zna języka polskiego,

• absolwenci polscy zajmują najwyższe stanowiska i są cenionymi 
specjalistami.

Podążając śladami Absolwentów AGH

Podczas pobytu w Wietnamie delegacja AGH spotkała się 
z wieloma absolwentami Naszej Uczelni. Nie sposób wymienić 
wszystkich i napisać jak wspaniale zostaliśmy przyjęci, ale 
wszystkim jesteśmy ogromnie wdzięczni.

Wielkim zaszczytem dla Delegacji była wizyta 
w Ministerstwie Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska 
Wietnamu i spotkanie z panem ministrem Pham Khoi Nguyen 
(fot. 1) – absolwentem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony 
Środowiska, prezesem Towarzystwa Przyjaźni Wietnamsko-
-Polskiej. Pan minister wciąż mówi w języku polskim i bardzo miło 
wspomina czas spędzony w AGH. Rektor AGH odznaczył pana 
ministra medalem okolicznościowym AGH i wyraził dumę z tak 
wybitnego absolwenta naszej uczelni. Efektem spotkania  było 
zaproszenie Pana Ministra do rewizyty w Krakowie, a przede 
wszystkim ustalenie strategii współpracy na najbliższe lata.

Wizyta w Wietnamie nie odbyłaby się gdyby nie wspaniały 
opiekun naszej delegacji Pan Ho Chi Hung – pracownik 
Ministerstwa, absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
i Robotyki. Człowiek ogromnie zaangażowany w kontakty z Polską, 
wiceprezes Towarzystwa Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej, zadbał 
o to, aby program naszej wizyty był ciekawy i pełen wrażeń.

Oprócz Hanoi celem naszej podróży było także jedno 
z najpiękniejszych miejsc na ziemi wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO – zatoka Ha Long. Dyrektor Zatoki pan 
Ngo Van Hung to również absolwent AGH. Także tutaj czekała na 
nas niespodzianka – spotkanie z 30 absolwentami uczelni 
polskich, wieczór z piosenkami Czerwonych Gitar i Maryli 
Rodowicz, a przede wszystkim ogromna życzliwość.

W mieście Ha Long odbyło się również spotkanie z kolejnym 
naszym absolwentem panem Bui Van Khich – wicedyrektorem 

Wietnamskiego Koncernu Surowców i Węgli, z którym Polska od 
lat współpracuje.

Akademia Górniczo-Geologiczna w Hanoi to ważny ośrodek 
na mapie współpracy międzynarodowej AGH (fot. 2). Wielu naszych 
absolwentów znalazło tam pracę, aktualnie w AGH przebywa 3 
doktorantów z akademii, a naukowcy z AGH biorą udział we 
wspólnych projektach z pracownikami akademii. To wszystko jest 
możliwie dzięki podpisanej w 2005 roku umowie o współpracy 
pomiędzy naszymi Instytucjami. Rozmowy w Akademii Górniczo-
-Geologicznej dotyczyły możliwości uruchomienia podwójnego 
dyplomowania, wymiany studentów i pracowników pomiędzy 
obiema uczelniami. Naszym Ambasadorem w Akademii, a zarazem 
wielkim przyjacielem AGH jest profesor Vo Chi My nazwany przez 
Polaków Michałem, któremu jesteśmy ogromnie wdzięczni za 
współpracę i opiekę nad Naszą Delegacją.

Spotkanie w Instytucie Maszyn Górniczych w Hanoi 
przyniosło nowe pomysły na możliwości poszerzenia współpracy 
z przemysłem Wietnamskim. Tu też czekał na nas absolwent 
AGH, Wydziału IMiR – dr inż. Cao Ngoc Hung, dyrektor instytutu.

W Wietnamskiej Akademii Nauk (WAN) odbyło się 
re-podpisanie umowy o współpracy pomiędzy WAN i AGH (fot.4). 
Nie byłoby współpracy z WAN, gdyby nie wspaniały przyjaciel 

Chao Ba Lan – Chao Viet Nam
Witaj Polsko –Witaj Wietnamie (fot. 1 i 4 strona wkładki)

Wzmianka o wizycie Delegacji z AGH  

w Dzienniku Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska
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Polski i AGH – profesor Nguyen Van Giang. Człowiek ogromnie 
zaangażowany w problemy geoturystyki i współpracujący 
z Wydziałem GGiOŚ, absolwent tegoż wydziału. Również dzięki 
jego zaangażowaniu i ogromnej pomocy wizyta naszej delegacji 
w Wietnamie była tak wyjątkowa.

Na koniec naszej wizyty czekał nas najbardziej wyjątkowy 
i wzruszający moment – zostaliśmy zaproszeni na spotkanie 
absolwentów polskich uczelni, w 40 lecie przyjazdu pierwszej 
grupy studentów wietnamskich do Polski w 1968 roku (fot. 3). 
Spotkanie miało miejsce w Hanoi i uczestniczyło w nim ponad 
400 absolwentów polskich uczelni. W spotkaniu uczestniczył 
także Ambasador RP w Hanoi i Ambasador Wietnamu  
w Polsce.

W przemówieniu prezesa Towarzystwa Przyjaźni 
Wietnamsko-Polskiej, a zarazem i Ministra ds. Surowców 
Naturalnych i Ochrony Środowiska, a także absolwenta AGH, 
wygłoszonym w języku polskim, oficjalnie została powitana 
delegacja z AGH, a przede wszystkim rektor prof. Antoni Tajduś 
(tekst przemówienia poniżej).

Następnie rektor AGH zwrócił się do zebranych absolwentów 
i zapewnił, iż jesteśmy ogromnie dumni z Nich i bardzo wzruszeni 
tym jak dobrze myślą o Polsce.

Absolwenci AGH (głównie po Wydziałach: IMiR, GGiOS oraz 
IMiC) zostali obdarowani odznakami AGH oraz Stowarzyszenia 
Wychowanków AGH. Rozdane zostały im też ankiety 
zgłoszeniowe do stowarzyszenia, a na koniec wszyscy 
zgromadzenia odśpiewali w języku polskim 100 lat.

W tym uroczystym dniu nie mogło zabraknąć wyjątkowych 
podziękowań dla wyjątkowego człowieka – pana Ho Chi Hung, 
który był z nami od pierwszego do ostatniego dnia naszej 
podróży, był naszym opiekunem, przyjacielem i wspaniałym 
organizatorem. To człowiek, który od wielu lat współpracuje 
z AGH i jest naszym absolwentem, który zasługuje na ogromne 
uznanie. Rektor AGH wręczył panu Ho Chi Hung medal 
okolicznościowy AGH. 

W trakcie pobytu w Hanoi delegacja AGH spotkała się 
również z Ambasadorem RP w Wietnamie, oraz z Ambasadorem 
Wietnamu w Polsce. Spotkania te okazały się bardzo ważnym 
elementem wizyty gdyż pozwoliły na omówienie istotnych 
aspektów współpracy polsko-wietnamskiej.

Niezapomniane chwile

W trakcie całego pobytu w Wietnamie delegacja AGH miała 
okazje uczestniczyć w wielu spotkaniach z naszymi absolwentami 
i zawsze nasuwają się te same wrażenia – Polska dla nich to 
druga ojczyzna: wciąż mówią w języku polskim (mimo, że wielu 
nie było w Polsce od 30–40 lat), śpiewają polskie piosenki, 
wspominają polskie pierogi i traktują nas jak przyjaciół-rodaków.

Pobyt delegacji AGH w Wietnamie to czas spędzony 
niezwykle ciekawie i wydajnie, to czas rozmów o przyszłości 
współpracy polsko-wietnamskiej, o wzajemnych umowach 
i projektach, ale także czas wspomnień.
  Marta Foryś 

Dział Współpracy z Zagranicą

Szanowny Panie Mirosławie Gajewski,  
Ambasadorze Nadzwyczajny i Pełnomocny  
Rzeczypospolitej Polskiej w Wietnamie!
Szanowny Panie Nguyen Van Xuong,  
Ambasadorze Nadzwyczajny i Pełnomocny Socjalistycznej 
Republiki Wietnamu w Polsce!
Szanowny Panie Profesorze Antoni Tajduś,  
Rektorze AGH w Krakowie,
Szanowni członkowie delegacji AGH
Szanowni Państwo!

Dzisiaj spotykamy się w związku z 40-tą rocznicą przyjazdu 
naszej grupy studentów wietnamskich do Polski na studia 
w polskich wyższych uczelniach. W 1968 roku, przyjechaliśmy do 
Polski, kiedy byliśmy jeszcze bardzo młodzi. Wszystko dla nas 
było czymś nowym. Dzięki życzliwości Polaków, po niedługim 
czasie byliśmy już przyzwyczajeni do nowych warunków życia, 
czując się jak w swoim domu. Dzięki trosce i pomocy profesorów, 
wykładowców i pracowników polskich wyższych uczelni 
uzyskaliśmy dobre wyniki w nauce, nawet byli tacy, którzy 
otrzymali wyróżnienie. Można powiedzieć, że poświęciliśmy 
najpiękniejsze lata młodości nauce w Polsce. Dlatego nigdy nie 
zapomnimy o tamtych latach, o polskich wyższych uczelniach, 
gdzie przez pięć lat studiów codziennie siedzieliśmy w salach 
wykładowych, by zdobywać wiedzę naukową. Nigdy nie 
zapomnimy o tych, którzy z całego serca pomagali nam, młodym 
studentom wietnamskim. Wspomnienia naszego przyjazdu do 
Polski miło odżywają w naszej pamięci, dając wrażenie, że nadal 
jesteśmy młodzi, energiczni jak w tamtych latach. Nasz przyjazd 
do Polski w 1968 roku też był wymownym przykładem życzliwej 
pomocy Polski Wietnamowi w trudnych powojennych latach.

Szanowni Państwo
Na tym miłym spotkaniu mamy wielki zaszczyt powitać 

przebywającą w Wietnamie z wizytą delegację AGH z jej rektorem 

na czele. Wśród obecnych tu, są koledzy, którzy ukończyli studia 
w AGH, ja jestem jednym z nich. Dla nas, AGH to nasza kochana 
uczelnia, nasz dom wiedzy, nasze wspomnienie dawnych lat, 
symbol życzliwości, troski i miłości. Korzystając z okazji 
uprzejmie prosimy Pana Rektora o przekazanie głębokiej 
wdzięczności wietnamskich absolwentów AGH, wszystkim 
profesorom, wykładowcom, pracownikom uczelni, za pomoc 
i troskę udzieloną nam w dawnych latach, jednocześnie życzymy 
im dużo zdrowia i sukcesów w życiu osobistym.

W okresie ponad 50 minionych lat Polska wykształciła wiele 
tysięcy Wietnamczyków na kadry naukowo-techniczne potrzebne 
dla rozwoju Wietnamu. Wiedza naukowo-techniczna, jaką 
absolwenci wietnamscy zdobyli podczas studiów na polskich 
wyższych uczelniach była i jest dobrze wykorzystywana dla 
rozwoju Wietnamu. Kwalifikacja absolwentów polskich uczelni 
cieszy się zaufaniem władz wietnamskich. Pracują oni 
w instytucjach wietnamskich. W miarę swojej możliwości wnieśli 
i wnoszą wkład do rozwoju współpracy wietnamsko-polskiej.

Dla nas, wszystkich absolwentów polskich wyższych uczelni, 
Polska, była, jest i będzie zawsze nam bliska, a jej nazwa tkwi 
głęboko w naszym sercu. Zawsze jesteśmy wdzięczni 
profesorom, wykładowcom polskich wyższych uczelni za 
wszystko, co zrobili dla naszej przyszłości. Z wielką dumą 
stwierdzamy, że Polska to nasza druga Ojczyzna.

Szanowny Panie Ambasadorze, Szanowny Panie Rektorze
Korzystając w Waszej obecności na dzisiejszym spotkaniu, 

w imieniu Towarzystwa Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej 
i wszystkich obecnych tu kolegów, pragnę wyrazić głęboką 
wdzięczność Polsce za efektywną pomoc okazaną Wietnamowi 
w dziedzinie kształcenia kadr naukowo-technicznych.

Na zakończenie chciałbym złożyć dostojnym gościom 
i wszystkim obecnym najlepsze życzenia, dużo zdrowia 
i sukcesów w pracy.

Dziękuję za uwagę.

Wystąpienie Ministra Pham Khoi Nguyena, przewodniczącego Towarzystwa Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej 
na spotkaniu poświęconym 40-tej rocznicy przyjazdu grupy studentów wietnamskich do Polski na studia
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Chao Ba Lan – Chao Viet Nam 
Witaj Polsko – Witaj Wietnamie 

Wizyta delegacji AGH w Wietnamie

Fot. 3. 40-lecie przyjazdu pierwszych wietnamskich studentów do Polski Fot. 4. Re-podpisanie umowy z Wietnamską Akademią Nauk

Fot. 2. Wizyta w Akademii Górniczo-Geologicznej w Hanoi

Fot. 1. Wizyta w Ministerstwie Zasobów Naturalnych  
i Ochrony Środowiska Wietnamu
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