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Ada Chojnowska: Dwa lata temu Wydział Inżynierii Środowiska ruszył ze s
źródłach energii i infrastrukturze komunalnej, w tym roku pojawi się m.in. i
wodna. Nowe kierunki to sposób na przyciągnięcie maturzystów czy odpo
rynku pracy?
Prof. Stanisław Rybicki: Jedno i drugie, a być może jeszcze i trzecie. Zaraz po
w kilku firmach wykonawczych i projektowych, pracę na Politechnice rozpocząłe
doświadczony praktyk. Tych kontaktów z praktyką postanowiłem jednak nie zryw
poświęcone OZE i infrastrukturze komunalnej były efektem zacieśnienia współp
przede wszystkim holdingiem komunalnym i spółkami miejskimi. Z jednej strony
drugiej byli absolwenci PK, z trzeciej przedstawiciele rynku pracy, którzy szczerz
rodzaju specjalistów potrzebują. W wypadku inżynierii i gospodarki wodnej było
naszą ścisłą współpracę m.in. z krakowskimi wodociągami na tapetę trafiła kwes
ważna, bo większość Polaków zdaje już sobie sprawę, że nasze zasoby nie są z
owszem, zasoby wody są szczupłe, ale nie aż tak, by groziło nam w powszechn
oczywiście warunek – musimy podnieść na wyższy poziom zarządzanie zasoba
są specjaliści, co potwierdzają nie tylko spółki miejskie, ale i np. powstała niedaw
są Wody Polskie, z którą też zresztą ściśle współpracujemy. Jest wśród nich ogr
ludzi od szerokiego zarządzania wodą, rozumiejących aspekty ilościowe i jakośc
się wyłącznie do jednej idei typu „tylko kanały” czy „mała retencja”. Dlatego chce
specjalistów, którzy będą się zajmować nie tylko pracą przy budowie obiektów, a
sterować masami wody. To praca koncepcyjna, wymagająca ogromnych umieję
bo w tej chwili opieramy się na bardzo zaawansowanych programach komputero
przemieszczania mas wody. Do tego ogromna odpowiedzialność, bo oznacza p
warunkach dużego ryzyka.
Niezłe mają państwo wyczucie. Rekrutacja zaczęła się właśnie w momenci
mierzyć się z jednej strony z podtopieniami, z drugiej zaś, niedługo późnie
Wystarczy przypomnieć słynny przykład Skierniewic czy raport NIK-u na te
południu Małopolski, które nie radzą sobie, kiedy są oblegane przez turyst
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S.R.: – To tylko udowadnia potrzebę wykształcenia odpowiednich specjalistów.
drżał, obserwując podnoszący się poziom Wisły, wszyscy chcieli się wody pozby
miejscach wszyscy wody szukają. A w uzdrowiskach jest problem, bo jeśli na pr
zafundujemy duży system wodociągowy i zakład uzdatniania wody, to on przez
niewykorzystywany, a koszt jego utrzymania będą ponosić mieszkańcy. To wszy
rozwiązania. Konieczne jest zgranie rozwoju miast z rozwojem infrastruktury kom
potrzebni są eksperci. Taka praca wymaga oczywiście pewnych predyspozycji,
rozwijać wiedzę
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