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Na okładce: Jan Krysiński – przewodniczący KRPUT

Po raz trzeci Politechnika Opolska stała się 
organizatorem Konferencji Rektorów Pol-
skich Uczelni Technicznych, która odbyła 

się w dniach 16–19 maja br. Poprzednie edycje 
odbyły się w latach 1994 i 2001. 
Rektorzy reprezentujący uczelnie techniczne, 
a także WAT i Uniwersytet Zielonogórski oraz 
przedstawiciele instytucji związanych ze szkol-
nictwem wyższym jak Państwowa Komisja 
Akredytacyjna, Rada Główna Szkolnictwa 
Wyższego, Komisja Akredytacyjna Uczelni 
Technicznych, Fundacja Rektorów Polskich 
czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego (w osobie Szefa Gabinetu Politycznego 
— Jana Wojtyły) rozpoczęli obrady w Opolu. 
W pierwszym dniu obecni byli także: były 
rektor PO obecnie senator RP prof. Piotr 
Wach. W sesji otwierającej obrady uczest-
niczyli również wojewoda opolski Bogdan 
Tomaszek i marszałek Józef Sebesta, licznie 
reprezentowane były media. Konferencjom 
rektorów towarzyszy również prasa akade-
micka tym razem reprezentowana przez An-
drzeja Świcia, redaktora naczelnego Forum 
Akademickiego.
Merytoryczną część obrad rozpoczęło wystą-
pienie prof. Jerzego Woźnickiego, przewod-
niczącego FRP i przewodniczącego Komisji 
ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP. 
Woźnicki omówił założenia do zmian ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym, a po nim 
głos zabrał głos zabrał prof. Jan Krysiński, 
rektor Politechniki Łódzkiej sprawujący także 
funkcję przewodniczącego KRPUT. 
Gospodarz, prof. Jerzy Skubis wystąpił z opra-
cowaniem na temat oceny stopnia spełnienia 
wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyż-
szym w zakresie utrzymania przez uczelnie 
nazwy politechnika, a także przedstawił pre-
zentację poświęconą Politechnice Opolskiej. 

Przedpołudniowe obrady zakończyła wizyta 
gości w II kampusie uczelni.
Dalsze obrady toczyły się już w nadgranicz-
nej miejscowości uzdrowiskowej Karlowa 
Studanka, dokąd przenieśli się obradujący, a 
dzień dopełnił referat prof. Petra Noskievi-
ča, prorektora Uniwersytetu Technicznego w 
Ostrawie, który obrazował system szkolnictwa 
wyższego w Czechach.
W piątkowych obradach toczących się w prze-
pięknej uzdrowiskowej scenerii sporo miejsca 
zajęły sprawy związane z jakością kształcenia, 
a wśród nich takie jak okresowa ocena na-
uczycieli akademickich przedstawiona przez 
prof. Krysińskiego i wzbogacona omówieniem 
arkusza oceny nauczycieli obowiązującym w 
Politechnice Łódzkiej. Prof. Jerzy Świątek, 
przewodniczący KAUT omówił, w jaką wie-
dzę i umiejętności powinien zostać wyposażo-
ny posiadacz dyplomu inżyniera, podzielił się 
także swoimi refleksjami na temat akredytacji 
studiów doktoranckich. Natomiast prof. Boh-
dan Macukow, członek Zespołu Kierunków 
Studiów Technicznych PKA przedstawił za-
gadnienia związane z akredytacją przyznawa-
ną przez Państwową Komisję Akredytacyjną 
uwzględniając zadania i dokonania oraz słabe 
i mocne strony ocenianych jednostek, bazując 
na przykładzie kierunku informatyka.
Wolna trybuna i sprawy różne wniesione 
przez rektorów zakończyły konferencję. 
Organizatorzy jak zwykle przy takiej okazji 
nie zapominają także o atrakcjach, największą 
były walory samego uzdrowiska cieszącego się 
zasłużoną sławą, a założonego jeszcze przez 
Zakon Krzyżacki. Nie zabrakło również wy-
cieczek po okolicy, a najwytrwalsi mieli okazję 
— już poza programem konferencyjnym — 
zdobyć w słoneczne sobotnie przedpołudnie 
szczyt Pradziada. ◀ KD
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UCZESTNICY KONFERENCJI  
REKTORÓW POLSKICH UCZELNI 

TECHNICZNYCH 
prof. Antoni TAJDUŚ  Akademia Górniczo-Hutnicza

prof. Józef LISOWSKI  Akademia Morska w Gdyni

prof. Bolesław KUŹNIEWSKI  Akademia Morska w Szczecinie

prof. Marek TROMBSKI  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

prof. Piotr RADZISZEWSKI  Politechnika Białostocka

prof. January BIEŃ  Politechnika Częstochowska

prof. Romuald SZYMKIEWICZ Politechnika Gdańska

prof. Tomasz KRZYŻYŃSKI Politechnika Koszalińska

prof. Józef GAWLIK Politechnika Krakowska

prof. Józef KUCZMASZEWSKI Politechnika Lubelska

prof. Jan KRYSIŃSKI  Politechnika Łódzka

prof. Jerzy SKUBIS Politechnika Opolska

prof. Aleksandra RAKOWSKA Politechnika Poznańska

prof. Jerzy DEMBCZYŃSKI Politechnika Poznańska

prof. Mirosław LUFT Politechnika Radomska 

prof. Andrzej SOBKOWIAK Politechnika Rzeszowska

prof. Włodzimierz KIERNOŻYCKI Politechnika Szczecińska

prof. Wojciech ZIELIŃSKI Politechnika Śląska

prof. Bogusław RADZISZEWSKI Politechnika Świętokrzyska

prof. Włodzimierz KURNIK Politechnika Warszawska

prof. Monika HARDYGÓRA Politechnika Wrocławska

prof. Zbigniew SKINDER Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

dr Ewa CHOJNACKA Politechnika Łódzka

gen. bryg. Adam SOWA Wojskowa Akademia Techniczna

prof. Józef KORBICZ Uniwersytet Zielonogórski

prof. Marek DIETRICH Państwowa Komisja Akredytacyna

prof. Bohdan MACUKOW Politechnika Warszawska

prof. Wojciech MITKOWSKI  Rada Główna Szkolnictwa Wyższego

prof. Petr NOSKIEVIČ  Uniwersytet Techniczny w Ostrawie

prof. Jerzy ŚWIĄTEK  Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych

Andrzej ŚWIĆ  „Forum Akademickie”

prof. Piotr WACH senator RP, były rektor PO

prof. Jerzy WOŹNICKI Fundacja Rektorów Polskich

prof. Jan WOJTYŁA  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przemysław DARGIEWICZ Fundacja Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej
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PROGRAM OBRAD
17 maja (czwartek)

Gmach Główny PO – Sala Senatu

 9.00–10.00 Powitanie gości, otwarcie obrad z udziałem marszałka, 
  wojewody i prezydenta miasta. Wystąpienia okolicznościowe.

 10.10–10.20 Przerwa na kawę

 10.20–11.00 Dyskusja nad założeniami do zmian ustawy 
  „Prawo o szkolnictwie wyższym” – prof. Jerzy Woźnicki przewodniczący  
  Fundacji Rektorów Polskich, przewodniczący 
  Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, 
  prof. Jan Krysiński rektor Politechniki Łódzkiej, 
  przewodniczący Komisji Dydaktyki KRASP

 11.00–11.15 Dyskusja

 11.15–11.45 Ocena stopnia spełnienia wymagań ustawy „Prawo o szkolnictwie 
  wyższym” w zakresie utrzymania przez uczelnie nazwy Politechnika 
  – prof. Jerzy Skubis rektor Politechniki Opolskiej 

 11.45–12.00 Dyskusja

 12.00–12.10 wspólne zdjęcie

 12.10–13.15 Przejazd i zwiedzanie II kampusu PO

KARLOVA STUDÁNKA (CZECHY)

 17.30–18.15 System szkolnictwa wyższego w Czechach  
  – prof. P. NoskieviČ, prorektor Uniwersytetu Technicznego 
  w Ostrawie

18 maja (piątek)

 9.30–10.00 Okresowa ocena nauczycieli akademickich. Arkusz oceny nauczycieli 
  w Politechnice Łódzkiej – prof. Jan Krysiński, 
  rektor Politechniki Łódzkiej

 10.00–10.15 Dyskusja 

 10.15–10.45 Dyplom inżyniera – wiedza i umiejętności – prof. Jerzy Świątek, 
  przewodniczący KAUT 

 10.45–11.00 Dyskusja

 11.00–11.20 Przerwa na kawę

 11.20–11.50  Spojrzenie na akredytację studiów doktoranckich  
  – prof. Jerzy Świątek, przewodniczący KAUT 

 11.50–12.00 Dyskusja

 12.00–12.20 Przerwa na kawę

 12.20–13.00 Akredytacja PKA, zadania i dokonania, słabe i mocne strony ocenianych 
  jednostek. Analiza przypadku – informatyka – prof. Bohdan Macukow, 
  członek Zespołu Kierunków Studiów Technicznych PKA

 13.00–13.15 Dyskusja

  Przerwa obiadowa

 15.00–17.30 Wolna trybuna i sprawy różne wniesione przez rektorów 
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Rejestracja uczestników B. Macukow, P. Wach

J. Krysiński, J. Skubis, marszałek J. Sebesta

wojewoda B. Tomaszek J. Krysiński, B. Tomaszek. M. Dietrich

J. Woźnicki

Po odebraniu materiałów rektorzy rozpoczęli obrady w nowej sali senatu Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5. 
Z myślą o gościach przed salą obrad umieszczona została wystawa dokumentująca wydarzenia minionego roku na Politechnice Opolskiej. 

J. Woźnicki, J. Krysiński, J. Skubis
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Rektorzy w auli przy ul. Prószkowskiej, w pierwszym rzędzie Z. Skinder, J. Gawlik, B. Macukow

J. Dembczyński, Z. Skinder, M. Trombski, J. Gawlik, – obrady w Libušy J. Świątek, M. Trombski

B. Macukow, A. Sobkowiak

M. Hardygóra, B. Maszkowska, Z. Skinder, J. Lisowski J. Bień, M. Luft, R. Szymkiewicz

Zwiedzenie II kampusu, w tym nowoczesnej hali sportowej poprzedziło kolejne sesje, które odbyły się już w sali konferencyjnej 
Libuše, jednego z budynków w kurorcie Karlova Studánka. W kampusie zainteresowanie gości wzbudzało zarówno specjalistyczne 
wyposażenie poszczególnych sal i pracowni, jak i przebieg właśnie rozgrywanego turnieju o puchar dziekana w piłce siatkowej.

J. Świątek
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Dobrowolne stowarzyszenie rektorów 
reprezentujących polskie uczelnie tech-
niczne. O zaliczeniu do grona uczel-

ni technicznych decydują posiadane przez 
uczelnie uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora w zakresie nauk tech-
nicznych przynajmniej na jednym wydziale 
lub uprawnienia równorzędne.

Przewodniczący: prof. Jan Krysiński  
– rektor Politechniki Łódzkiej

Wiceprzewodniczący: prof. Janusz Rachoń  
– rektor Politechniki Gdańskiej, 

prof. PL Józef Kuczmaszewski  
– rektor Politechniki Lubelskiej

KRPUT działa od 1989 roku. Konferencja 
pierwotnie działała pod nazwą Autonomicz-
nej Konferencji Rektorów Wyższych Szkół 
Technicznych, a następnie pod obecną nazwą 
od roku 1996. KRPUT jako jedna z konfe-
rencji określonego typu szkół wyższych jest 
członkiem Konferencji Rektorów Akademic-
kich Szkół Polskich (KRASP), przewodni-
czący KRPUT wchodzi w skład prezydium 
KRASP
Cele KRPUT: 
 koordynowanie działań i poszukiwanie form 

efektywnej współpracy stowarzyszonych 
uczelni technicznych w zakresie prowa-
dzonej przez nie działalności dydaktycznej, 
naukowo-badawczej i organizacyjnej, 
 występowanie w sprawach dotyczących śro-

dowiska uczelni technicznych wobec orga-
nów władzy państwowej — wykonawczej 

(zwłaszcza MEN i KBN) i ustawodawczej, 
 wypracowanie i przedstawianie na życzenie 

lub z własnej inicjatywy rozmaitych opinii, 
dezyderatów i rezolucji, kierowanych do 
organów wszystkich szczebli, 
 podejmowanie działań prowadzonych do 

stworzenia efektywnego zintegrowanego 
systemu edukacji narodowej i działanie na 
rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, w tym 
zwłaszcza technicznego, 
 zmierzanie do systemu organizacyjnego 

i finansowego, umożliwiającego swobodną 
wymianę studentów i pracowników uczelni 
technicznych pomiędzy poszczególnymi 
szkołami w Polsce i za granicą, 
 umacnianie istniejących i tworzenie nowych 

form współpracy naukowej pomiędzy ze-
społami badawczymi w różnych szkołach 
technicznych w kraju i za granicą, 
 prowadzenie dialogu i współpracy z pod-

miotami reprezentującymi inne składniki 
systemu edukacji narodowej (w tym zwłasz-
cza ze wyższymi szkołami zawodowymi 
ale także ze szkołami średnimi i podsta-
wowymi) w celu zapewnienia całościowej, 
spójnej i drożnej struktury kształcenia 
technicznego, 
 wykrywanie, definiowanie i wskazywanie 
najważniejszych celów w zakresie dydak-
tyki oraz badań naukowych, wynikających 
z potrzeby kraju i społeczeństwa oraz na-
wiązujących do misji wyższych uczelni tech-
nicznych.
informcje z oficjalnego serwisu KRPUT: www.krput.org.pl

Sceną uroczystego rozpoczęcia obrad sta-
ła się Sala Senatu w gmachu głównym 
politechniki. Gwoli wstępu, rektor Jerzy 

Skubis, jako gospodarz konferencji i przede 
wszystkim gospodarz uczelni przedstawił 
zebranym prezentację politechniki. Dzięki 
temu, znakomici uczestnicy spotkania mogli 
się przekonać, że uczelnia z najmniejszego 
województwa Polski stale powiększa swoje 
zaplecze materialne i dydaktyczne, i choć brak 
jej sławy, jaką szczycą się uczelnie z większych 
ośrodków akademickich, ma ambicje, aby 
konkurować z nimi na rynku edukacyjnym. 
Za tymi planami stoją realne atuty: Politech-
nika Opolska ma prawa przyznawania stopni 

KRPUT

Sesja otwierająca 
naukowych (w tym habilitacji w dwóch dyscy-
plinach: budowa i eksploatacja maszyn, oraz 
elektrotechnika), współpracuje z podmiotami 
gospodarczymi, a związani z nią pracowni-
cy publikują i realizują projekty badawcze. 
Ponadto wciąż oddawane są kolejne obiekty 
budowlane, których powstanie umożliwiło 
dofinansowanie z Unii Europejskiej (hala 
sportowa w II kampusie PO przy ul. Prósz-
kowskiej, Łącznik przy ul. Mikołajczyka, aula 
sportowa prz ul. Małopolskiej). Politechnika 
podejmuje przy tym inicjatywy wspólnie z 
innymi instytucjami naukowymi, jak idea 
Opolskiego Regionalnego Centrum Naukowo-
Badawczego, czy we współpracy z miastem, 

jak budowa krytej pływalni. Na zakończenie 
swojego wystąpienia rektor Skubis podkreślił: 
„naszym priorytetem są ludzie”.
Po wysłuchaniu rektora Przewodniczący 
KRPUT, prof. Jan Krysiński, wyraził uzna-
nie dla rozwoju politechniki i pogratulował 
obecnym w czasie obrad włodarzom regionu, 
że „mają na swoim terenie” taką uczelnię.                
Marszałek Województwa Józef Sebesta oraz 
Wojewoda Opolski Bogdan Tomaszek, do 
których  kierowane były te miłe słowa opo-
wiedzieli następnie o specyfice owego regionu. 
Podnieśli kwestie kulturowe (jak obecność 
mniejszości niemieckiej i największe w skali 
kraju poparcie dla UE) i gospodarcze (jak no-

J. Skubis, M. Dietrich. B. Tomaszek
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towana na opolszczyźnie dynamika przyrostu 
PKB i obecność dużych zakładów produkcyj-
nych). Marszałek Sebesta zadeklarował rów-
nież, że władze województwa będą popierać 
inicjatywy uczelni.   
Prof. Krysiński skomentował dowcipnie, że 
po „konkretnych i miłych do posłuchania” 
wypowiedziach obu panów poznać wykształ-
cenie techniczne. 
I — między innymi — właśnie o tym, jak naj-
lepiej ułatwić jego zdobycie młodym ludziom, 
rektorzy dyskutowali podczas kolejnych, za-
mkniętych już sesji. ◀ L.S-G

A. Sowa, Z. Skinder, W. Kurnik

W. Zieliński, E. Czaja, J. Kuczmaszewski, E. Chojnacka

B. Kuźniewski, J. Bień, M. Trombski
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Pierwszy dzień obrad KRPUT przewidywał również odwiedziny w II kampusie politechniki 
przy ul. Prószkowskiej. Po przywitaniu rektorów przez dziekana Stanisława Zagórnego 
po kampusie oprowadzała dr Bożena Maszkowska. Podczas krótkiej wycieczki byli w 

auli, siłowni, sali gimnastycznej i sali baletowej, gdzie niedawno wystawione zostało jedno z 
przedstawień XXXII Opolskich Konfrontacji Teatralnych. Rektor J. Skubis zapoznał obecnych z 
planami budowy krytej pływalni, której budowa ma sie rozpocząć w niedalekiej przyszłości. 
Organizowane przez Politechnikę Opolską obrady Konferencji Rektorów Polskich Uczelni 
Technicznych zbiegły się w czasie z ciekawym wydarzeniem sportowym odbywającym się 
na wydziale. Podczas gdy goście zwiedzali II kampus, w nowej hali sportowej odbywały się 
mistrzostwa o puchar dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w piłce siat-
kowej. Formuła rozgrywek zakładała udział drużyn reprezentujących poszczególne lata oraz 
dwa zespoły złożone z absolwentów wydziału. W rozgrywkach uczestniczyły więc sławy tej 
miary co srebrny medalista reprezentacyjny libero, a nasz wychowanek Piotr Gacek, dwaj 
gracze ekstraligi siatkowej zawodnicy Gwardii Wrocław Ryszard Marcinów (student II roku) 
i Aleksander Januszkiewicz (student V roku) czy zawodnik Mostostalu Kędzierzyn, nasz 
absolwent Wojciech Serafin. 
Pobyt zakończyły odwiedziny w nowo wyposażonej wydziałowej czytelni, a całości dopełniło 
wspólne zdjęcie uczestników obrad. ◀ KD

Sport

B. Kuźniewski, M. Hardygóra, P. Dargiewicz J. Korbicz, B. Kuźniewski, J. Dembczyński

A. Rakowska, J. Skubis, M. Trombski B. Maszkowska (pierwsza z lewej) prezentuje pomieszczenia
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Obecność na Politechnice Opolskiej tak 
znakomitego gremium stała się okazją 
do zaprezentowania gościom Orkiestry 

Politechniki Opolskiej, zespołu, który powstał 
równo rok temu i z powodzeniem sprawdza 
się na akademickich uroczystościach. Tym 
razem muzycy dali koncert podczas obiadu, 
który rektor Jerzy Skubis wydał dla gości w 
podmiejskiej restauracji Salomon. Występ 
zaowocował ciekawą propozycją złożoną 
przez rektora Akademii Morskiej w Gdyni, 
prof. Józefa Lisowskiego — aby muzycy z 
Opola i akademicki chór odbyli wspólne 
warsztaty na Darze Młodzieży. Propozycja 
przyjęta została z aplauzem, czemu trudno 
się dziwić.
Muzycy zagrali utwory, które znalazły się 
na pierwszej płycie wydanej specjalnie na 
KRPUT. Nagranie zrealizowane zostało w auli 
przy ul. Katowickiej, gdzie młodzi ludzie wraz 
dyrygentem Przemysławem Ślusarczykiem 
spotkali się późnym wieczorem, chcąc unik-
nąć ewentualnych hałasów i zakłóceń.
Nagranie zrealizowane zostało przy współpra-
cy Studenckiego Studia Radiowego Emiter, a 
tego nowatorskiego dla studenckich radiow-

Pierwsza płyta
orkiestry politechniki

ców przedsięwzięcia podjęli się Grzegorz 
Pasek i Jacek Minecki. 
Płyta, a właściwie zamieszczone na niej utwo-
ry przysporzyły sławy młodemu zespołowi i 
dyrygentowi. Polskie Wydawnictwo Muzycz-
ne SA zwróciło się do dyrygenta o złożenie 
propozycji kompozycji na orkiestrę dętą, które 
znalazłyby się w planowanej serii publikacji 
kompozycji i aranżacji autorskich. Muzykom 
i dyrygentowi gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. ◀ KD
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Do tradycji obrad KRPUT weszła obec-
ność osób towarzyszących, żon i mężów 
(gdy funkcję rektora sprawuje kobieta) 

dla których organizatorzy przygotowują spe-
cjalny program. W pierwszym dniu obrad 
goście mieli okazję zwiedzić atrakcje Opola. 
Spacer po mieście w towarzystwie przewod-
nika rozpoczął się od obejrzenia niewielkiej 
wystawy mieszczącej się w holu urzędu wo-
jewódzkiego przedstawiającej początki grodu 
Opolan. Kolejnym punktem w wędrówce po 
mieście była Wieża Piastowska oraz amfiteatr, 
wszak Opole jest stolicą polskiej piosenki. Ze 
względu na trwający remont w kościele ojców 
franciszkanów zaplanowano tylko wizytę w 
pięknej franciszkańskiej bibliotece, a dla gości 
ojcowie przygotowali także leki z franciszkań-
skiej apteki. Po obejrzeniu rynku, czemu nie 
sprzyjała kapryśna tego dnia aura, zwiedzający 
udali się do Muzeum Diecezjalnego, co po-
wetowało trudy spaceru w deszczu i wietrze. 
Sposób w jaki kustosz przedstawił muzealne 
skarby sprawił, że panie z żalem opuszczały 
gościnne progi. Po obiedzie wszyscy udali się 
do Karlowej Studanki, gdzie kontynuowane 
były obrady, a osoby towarzyszące poznały 
walory uzdrowiska. Wspólne wyjazdy i zwie-
dzanie lokalnych atrakcji bardzo zbliżają, co 
zgodnie podkreślały uczestniczki. Niektóre 
panie towarzyszą mężom już od lat, inne wy-
jeżdżają sporadycznie lub są w tym gronie 
po raz pierwszy. Wspólny pobyt stał się także 
okazją do swobodnej wymiany zdań na te-

Okiem pań
mat konferencji, rozmów o własnych pasjach 
 i zainteresowaniach zawodowych. 
Żona gospodarza pani Maria Skubis wspierała 
męża w przygotowaniach do konferencji, ale 
nie miała wpływu na program obrad. Mój 
mąż jest bardzo silną osobowością i doskonale 
radzi sobie beze mnie — dodaje ze śmiechem, 
ale miałam pewien wkład w przygotowanie 
całości. Choćby wybór miejsca. Odpowied-
nio wcześniej wraz z mężem odwiedzili kilka 
miejsc, w których można było przygotować 
obrady rektorów, mało tego, poddali się na-
wet oferowanym przez uzdrowisko zabiegom, 
które potem stały się udziałem pań. Okazuje 
się, że wybór był trafny, bo wszystkim uczest-
nikom, a zwłaszcza paniom, bardzo podoba 
się Karlowa Studanka. Zdaniem pani Marii, 
rola żon przy tak obciążonych obowiązka-
mi i wielką odpowiedzialnością małżonkach 
jest trudna do przecenienia. W nawale pracy 
 i problemów żona staje się podporą, ale i w 
pewnym sensie opiekunką dbającą o prozaicz-
ne, acz niezbędne życiowe sprawy. Wspólne 
wyjazdy na konferencje stanowią miłą od-
skocznię od codzienności, także dla pań, które 
wspierają się wzajemnie, wymieniają doświad-
czeniami i po prostu bardzo się lubią. 
Pani Skubis z zawodu jest dentystką, ma 
własny gabinet, w którym przez kilka dni w 
tygodniu przyjmuje pacjentów. Czas wolny 
od obowiązków zawodowych przeznacza dla 
ukochanych wnuków, z pasją pielęgnuje także 
swój ogród. 

Anna Kuczmaszewska z wykształcenia jest 
matematykiem, pracuje jako nauczyciel aka-
demicki w Katedrze Matematyki Stosowanej 
na Wydziale Zarządzania i Podstaw Tech-
niki Politechniki Lubelskiej na stanowisku 
adiunkta. Najbardziej interesują ją zagadnienia 
związane z rachunkiem prawdopodobieństwa, 
a zwłaszcza prawa wielkich liczb, choć zajęcia 
ze studentami dotyczą głównie statystyki. Pani 
Anna, doświadczony dydaktyk, boleje nad tym, 
że matematyka jako przedmiot na wszystkich 
poziomach kształcenia, jest systematycznie 
redukowany, co ujemnie odbija się na ogólnym 
poziomie wiedzy młodych ludzi. 
Jest uczestnikiem większości spotkań, uważa, 
że mają one wielką wartość, bo dają żonom 
rektorów wiele sympatycznych wrażeń. Na 
wspólnych wyjazdach mamy więcej czasu dla 
siebie, możemy dzielić się swoimi problemami, 
wymieniać poglądy. Aktywność zawodowa 
naszych mężów odbywa się kosztem życia ro-
dzinnego, własnych pasji i zainteresowań. Nasza 
obecność nie ma żadnego wpływu na meryto-
ryczny przebieg obrad, ale nasz wpływ jest inne-
go rodzaju — tworzymy atmosferę — zauważa. 
O trudnych tematach mogą dyskutować bez 
poczucia, że dawno powinni już być w domu. 
Dzięki wspólnym wyjazdom nawiązałyśmy 
wartościowe relacje, które trwać będą pewnie 
dłużej niż kadencja rektorska. I to sobie bardzo 
cenię — podsumowuje pani Anna. 
Pani Ewa Zielińska zakończyła swoją ak-
tywność zawodową w momencie, kiedy mąż 

W. Zieliński, E. Zielińska, A. Trombska, M. Trombski J. Skubis, M. Skubis, Václav Šmerda, B. Dietrich, M. Dietrich
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został wybrany na rektora Politechniki Ślą-
skiej. Państwo Zielińscy pracowali razem 
nie tylko na jednej uczelni, ale na jednym 
wydziale — chemicznym, i w czasie gdy 
wcześniej, przez sześć lat prof. Zieliński spra-
wował funkcję prorektora ds. studenckich, 
współpracownicy niemal wszystkie pretensje 
i oczekiwania adresowane do władz poli-
techniki przekazywali żonie. Taka sytuacja 
była niezwykle męcząca. Dlatego objęcie 
stanowiska rektora było momentem mojego 
przejścia na emeryturę. Teraz z wielkim ra-
dością oddaję swój czas rodzinie, a zwłaszcza 
wnukom — dodaje. 
Uczestniczy niemal w każdej konferencji rek-
torów i bardzo sobie ceni wspólne wyjazdy. 
Wcześniej sądziła, że w dojrzałym wieku nie 
nawiązuje się już nowych przyjaźni, a okaza-
ło się, że można. Nowe znajomości znacznie 
wybiegają poza spotkania konferencyjne. 
Uczestnictwo w wyjazdach niesie z sobą wiele 
walorów poznawczych, odwiedzamy miejsca 
w kraju, do których pewnie nigdy byśmy sami 
nie dotarli. Wielkim przeżyciem był dla mnie 
wyjazd do Grodna podczas obrad KRPUT 
w Białymstoku. W tym mieście w młodości 
mieszkała moja mama i z wielkim wzrusze-
niem zwiedzałam to miejsce. Doświadczamy 
nadzwyczajnych wrażeń jak wizyta u Ojca 
Świętego. Dużą przyjemnością było dla mnie 
zwiedzenie opolskiego Muzeum Diecezjalnego, 
a zwłaszcza opowieść kustosza. Tak wspaniałe 
doznania zawdzięczamy towarzysząc mężom 

w obradach — podkreśla pani Zielińska.
Halina Krysińska jest lekarzem pediatrą, pra-
cuje w Instytucie Centrum Zdrowia Matki 
Polki, prowadzi dziecięcą poradnię hema-
tologiczną i zajmuje się chorobami krwi u 
dzieci. Zawód lekarza daje jej wiele satysfakcji 
i radości. 
Uczestniczyła już wielokrotnie w konferencjach 
rektorów i uważa, że obecność pań w obradach 
KRPUT pozwala na lepszą integrację środo-
wiska i poznanie się, a nawet nawiązywanie 
przyjaźni trwających poza czas sprawowanej 
kadencji rektorskiej. Doświadczamy wielkiej 
gościnności i poznajemy regiony Polski, któ-
rych nigdy nie udałoby nam się odwiedzić 
— dodaje pani Krysińska. 
Beata Krzyżyńska pomimo, iż jest matką 
trzyletniego dziecka dość szybko wróciła do 
aktywności zawodowej, a jest z wykształcenia 
inżynierem mechanikiem. Zarzuciła jednak 
jakiś czas temu zawód inżyniera na rzecz 
naukowych zainteresowań zarządzaniem, 
ale w rozumieniu interdyscyplinarnym, po-
łączonym — w jej przypadku — z wysoką 
techniką. Obecnie przygotowuje rozprawę 
doktorską dotyczącą systemu oceny zgod-
ności. Prowadzi także zajęcia dydaktyczne 
ze studentami, co przynosi jej wiele satys-
fakcji, tym bardziej, że tematyka ta cieszy 
się także zainteresowaniem młodych ludzi. 
Wspólne środowisko zawodowe sprawia, że 
z mężem, (rektor Politechniki Koszalińskiej) 
często podejmują, nawet w domu, rozmowy 

na tematy zawodowe, wymieniają doświad-
czenia, dyskutują. 
Wspólne wyjazdy na konferencje uważa za 
bardzo wartościowe, przede wszystkim ze 
względu na możliwość spędzenia nieco więcej 
czasu razem. To jest bardzo ważne, szczegól-
nie gdy obowiązki zawodowe tak bardzo nas 
absorbują — dodaje. 
Jolanta Kiernożycka od roku jest na wcze-
śniejszej emeryturze i decyzję o zakończeniu 
pracy uważa za słuszną, tym bardziej, że za-
aprobował ją także mąż (rektor Politechniki 
Szczecińskiej). Pani Kiernożycka z wykształ-
cenia jest inżynierem budowlanym, studiowała 
na jednym roku z mężem. Przez wszystkie lata 
pracowała bezpośrednio w wykonawstwie, a 
w ostatnim okresie jako kierownik inwestycji 
dużej firmy. Pomimo różnego charakteru pra-
cy, bardzo często wymieniali z małżonkiem 
doświadczenia zawodowe, a jako praktyk 
nieraz „konsultowała” z naukowcem wiele 
konkretnych problemów. 
Uczestnictwo w konferencjach stanowi dla 
niej wielką radość, i to zarówno ze względu na 
możliwość poznawania wciąż nowych miejsc, 
czego nieraz brakowało w wyjazdach rodzin-
nych podporządkowanych potrzebom dzieci, 
jak i na spotkanie z koleżankami. Pobyt wśród 
sympatycznych i zadowolonych ludzi stanowi 
wielki relaks psychiczny, a wspólne wyjazdy 
pozwalają spędzić razem nieco więcej czasu. 
Cieszę się na kolejne spotkania, bo tu zawiąza-
łyśmy wręcz przyjacielskie relacje i udało nam 

A. Trombska, H. Krysińska D. Riedlowa

W pierwszy wieczór w stylowych wnętrzach Letní laznĕ na cześć gości wydany został wykwintny bankiet. Menu skomponował mistrz ku-
charski i cukierniczy Václav Šmerda, który swoim kunsztem miał okazję wiele razy popisać się nawet przed koronowanymi głowami.
Wycieczka po najbliższej okolicy w towarzystwie dbającej o każdy szczegół organizacyjny pani Riedlowej pozwoliła na odpoczynek, 
chwile refleksji, rozmowy i ogólnie sprzyjała integracji.

B. Dietrich
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się stworzyć wspaniałą atmosferę — dodaje.
Anna Trombska z wykształcenia jest chemi-
kiem, przez wiele lat pracowała na uczelni, 
której mąż jest obecnie rektorem (Akademia 
Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia-
łej), a od kilku lat przebywa na emeryturze. 
Za to jej obowiązki domowe przypominają 
– jak zauważa żartobliwie – obsługę toru, 
po którym pędzi mąż, który nie tylko spra-
wuje funkcję rektora, ale jest równocześnie 
wiceprezesem zarządu głównego OSP, czyli 
jest drugim strażakiem w RP, a także działa 
społecznie. Prowadzę więc dom w sposób 
pozwalający mu na wykonywanie swoich 
rozlicznych obowiązków — dodaje. Chęt-
nie i często bywa w teatrze i w kinie, gdzie 
nauczyła się bywać sama. Jej wielką miłością 
jest szóstka wnuków, z którymi stara się spę-
dzić dużo czasu, ale w sposób aktywny, na 
przykład gdy oboje z mężem i całą szóstką 
szusują na nartach. 
Wspólne wyjazdy na konferencje rektorów 
uważa za bardzo wartościowe, mężom udaje 
się – jej zdaniem – nawiązać ściślejsze relacje, 
kiedy towarzyszą ich obradom panie, a przez 
to współpraca przynosi lepsze owoce. Podczas 
konferencji rodzi się wręcz rodzinna atmosfe-
ra. W rozmowach okazało się, że każda z pań 
przeżywa podobne rozterki. Tu okazało się, że 
niezależnie od tego czy pracujemy zawodowo 
czy nie, na co dzień dotykają nas te same pro-
blemy. Problemy wynikające ze sprawowanej 
— bardzo przecież odpowiedzialnej funkcji, 
przenoszone są do domu, a razem łatwiej nad 
tym zapanować. Zdarza się, że czasem radzimy 
swoim mężom w niektórych sprawach, bo jak 
mówi przysłowie, mężczyźni mają rozum, 
a kobiety intuicję. Poza tym czujemy się za-

uważone i dobrze nam w tej roli — dodaje z 
uśmiechem pani Anna.
Gabriela Radziszewska w spotkaniu wzięła 
udział po raz pierwszy. Zawodowo zajmuje 
się zarządzaniem nieruchomościami, pracuje 
w spółdzielni mieszkaniowej w Białymstoku, 
gdzie kieruje administracją dużego i pięk-
nego osiedla „Leśna dolina”. Zwykle ponad 
możliwość wyjazdu z mężem (prorektorem 
Politechniki Białostockiej) przedkładała swoje 
obowiązki zawodowe. Jednak pierwsza wi-
zyta w tym gronie zaskoczyła ją zarówno 
perfekcyjnie przygotowanym programem, 
jak i przyjęciem przez pozostałe uczestniczki. 
Równie wspaniała jest atmosfera jak i pełne 
życzliwości, wręcz rodzinne relacje. To jest 
ważne, bo daje poczucie siły. Często reakcja 
żony stanowi antidotum na problemy, z któ-
rymi na co dzień boryka się bardzo zajęty 
mąż. Towarzysząc mężom w wyjazdach na 
konferencję poznajemy wspaniałe miejsca i 
wzbogacamy się duchowo — podkreśliła pani 
Radziszewska. 
Danuta Woźnicka, jako jedna z dwóch pań 
uczestniczy w drugiej KRPUT organizowa-
nej przez Politechnikę Opolską. W 2001 roku 
prof. Woźnicki sprawował funkcję rektora 
Politechniki Warszawskiej, obecnie jest pre-
zesem Fundacji Rektorów Polskich. Z tej racji 
wielokrotnie towarzyszyła mężowi i zawsze 
wynosiła z tych wyjazdów jak najlepsze wra-
żenia. Obecność żon daje obradującym do-
datkową możliwość spędzenia miłych chwil w 
rodzinnej atmosferze, czego na co dzień bardzo 
zapracowanym rektorom brakuje. Dzień pracy 
męża zwykle kończy się późnym wieczorem, i 
zdaniem pani Danuty, tylko takie, jak ta, okazje 
dają możliwość spędzenia kilku chwil razem. 

Pani Woźnicka również jest zaangażowana 
zawodowo, lecz dzięki temu, że prowadzi wła-
sną działalność gospodarczą, sama decyduje 
o czasie pracy i może towarzyszyć mężowi 
podczas jego zawodowych wyjazdów, co by-
łoby trudniejsze przy zatrudnieniu na etacie 
w jednym miejscu pracy. 
Spotkania w gronie pań ceni przede wszystkim 
za możliwość wymiany doświadczeń na temat 
trudnej roli bycia żoną bardzo zapracowane-
go i obarczonego wielką odpowiedzialnością 
człowieka.
Regina Lisowska, z wykształcenia chemik, 
niemal całe życie zawodowe związała z Poli-
techniką Gdańską, obecnie przebywa na eme-
ryturze. Bardzo ceni sobie wspólne wyjazdy na 
konferencje, podobnie jak mąż, który nieraz 
uzależniał swoją obecność od jej decyzji. Panie 
oczywiście nie mają wpływu na merytoryczną 
wartość obrad, ale wspólne wyjazdy sprawiają, 
że zyskują one dodatkowe walory, a więc i 
sprawy zawodowe łatwiej załatwić.
Zdaniem pani Lisowskiej, która wielokrotnie 
uczestniczyła w wyjazdach KRPUT są one 
bardzo wartościowe i poza atrakcjami przygo-
towywanymi przez organizatorów dają wiele 
przyjemności ze wspaniałej atmosfery, którą 
tworzą jej uczestniczki.
Barbara Dietrich miała okazję towarzyszyć 
małżonkowi w wielu wyjazdach konferencyj-
nych, nie tylko w spotkaniach rektorów, ale i 
w posiedzeniach Forum Akademicko-Gospo-
darczego, podczas którego rektorzy obradują 
wraz z szefami dużych przedsiębiorstw. Przez 
wspólne wyjazdy poznała Polskę - zauważa 
żartobliwie. Atrakcje krajobrazowe, lokalne 
społeczności i wszystko, co mają okazję poznać 
panie jest przez nie bardzo doceniane. Dla pani 

E. Zielińska M. Kuźniewska E. Chojnacka
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Dietrich jedną z największych przyjemności są 
rozmowy z ludźmi, a te spotkania stwarzają ich 
możliwość. Więcej okazji do nawiązania bar-
dziej emocjonalnych relacji miała, gdy mąż był 
rektorem Politechniki Warszawskiej, w latach 
1990–1996, ale i dziś atmosfera im sprzyja. 
Pani Dietrich, z wykształcenia fizyk, jest przede 
wszystkim dziennikarką, która zajmuje się 
popularyzacją nauki.
Maria Skinder z wykształcenia jest planistą 
przestrzennym, pracuje także jako rzeczo-
znawca majątkowy, od niedawna na emery-
turze, co sprawia, że ma znacznie więcej czasu 
dla siebie i bliskich, a nie znaczy, że wyłączyła 
się ze spraw zawodowych. Bardzo wysoko ceni 
sobie możliwość wyjazdów na konferencje 
rektorów, nawiązane przyjacielskie relacje, 
program turystyczny wiodący po najpięk-
niejszych zakątkach Polski oraz atmosferę 
panującą podczas spotkań. Mąż, rektor Uni-
wersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w 
Bydgoszczy sprawuje funkcję po raz drugi, a 
pani Maria już wielokrotnie uczestniczyła w 
spotkaniach.
Elżbieta Dembczyńska miło wspomina po-
przedni pobyt w Opolu, wówczas rektorzy 
mieszkali w Kamieniu Śląskim, a sanktuarium 
św. Jacka zapamiętała szczególnie. Całe życie 
zawodowe pracowała w szkole średniej i bar-
dzo swój zawód ceniła, bo przynosił jej wiele 
satysfakcji i dobrych przeżyć. Ostatnio poznała 
smak szczęścia bycia babcią kochanego wnu-
ka. Kilka lat temu skorzystała z możliwości 
wcześniejszego zakończenia pracy, co przede 
wszystkim dało jej więcej wolnego czasu i 
otwarło zarazem nowe możliwości, jak choćby 

udział w konferencjach rektorów. Ceni je za 
walory poznawcze ale i wspaniałą atmosferę 
oraz wyjątkowe więzi łączące ich uczestniczki. 
Małżonki wspierają się wzajemnie, udzielają 
rad, a obecność pań sprawia, że konferencje 
nabierają większej wielowymiarowości.
Maria Gawlik po przejściu na emeryturę za-
częła realizować swoje zainteresowania, na 
które nie miała czasu pracując, między innymi 
przetłumaczyła ostatnio książkę naukową. Z 
wykształcenia jest chemikiem, choć po kilku 
latach pracy na uczelni zarzuciła chemię, by 
podjąć studia doktoranckie z psychologii. Nie 
dokończyła jednak doktoratu poświęcając się 
bez reszty macierzyństwu. Następnie podjęła 
pracę nauczyciela matematyki i przynosiło jej 
to wiele satysfakcji. Ucząc obficie korzystała z 
doświadczeń wyniesionych ze studiów dok-
toranckich z wielką korzyścią dla obu stron. 
Obecnie czas wolny dzieli między własne pasje 
i — na ile pozwoli na to sam zainteresowany 
— opiekę nad mężem (rektor Politechniki 
Krakowskiej). Lubi towarzyszyć mężowi w wy-
jazdach na konferencje, a najbardziej ceni sobie 
relacje nawiązywane w gronie pań. Wszyst-
kie na co dzień borykają się z podobnymi 
problemami i dobrze jest spotkać pokrewną 
duszę, z którą można porozmawiać o wielu 
sprawach. 
Maria Kuźniewska, spotkania w gronie pań 
towarzyszące konferencjom rektorów bardzo 
sobie ceni. Ciężar codziennych obowiązków 
jaki na co dzień dźwigają rektorzy jest tak 
duży, że wymagają szczególnego traktowania, 
a udział w posiedzeniach rektorów daje im 
chwile wytchnienia. Bardzo przeżywa brzemię 

spraw zawodowych męża – bo nie łatwo być 
rektorem zwłaszcza w czasach gdy techniczne, 
trudne studia inżynierskie nie cieszą się popu-
larnością wśród młodych. Sama była niezwykle 
aktywna zawodowo, jest absolwentką AWF, 
przez jakiś czas pracowała w Konstancinie, 
miała uprawnienia pilota wycieczek. Po przej-
ściu na emeryturę czas wolny głównie poświę-
ca rodzinie i pracom w ogrodzie. 
Program konferencji przewidywał również 
zwiedzanie najbliższej okolicy. Roli przewod-
nika po Karlowej Studance i najbliższych oko-
licach wzięła na siebie pani wójt Danuta Rie-
dlowa, z urodzenia gdańszczanka, od ponad 
trzydziestu lat, czyli od zawarcia małżeństwa, 
mieszkająca w Czechach. Okolica posiada 
nadzwyczajne walory, na których poznali się 
jej założyciele, zakonnicy rycerze spod znaku 
Czarnego Krzyża. Dawni właściciele dochodzą 
obecnie swych praw własności do tego miejsca, 
sprawa jest w toku i ponoć, jak mówią sami 
zainteresowani, czas działa na ich korzyść.
Wycieczka po najbliższej okolicy, na którą 
udali się wszyscy już po zakończeniu obrad 
wiodła po miejscach upamiętniających do-
brosąsiedzkie polsko-czeskie relacje. 
Uzupełnieniem pobytu był sobotni już po-
zaprogramowy wypad na szczyt Pradziada, 
pogoda dopisała toteż i ten górski akcent za-
liczyć można do udanych.
Warto także podkreślić bardzo dobre i wszech-
stronne przygotowanie obiektów przez cze-
skich gospodarzy, a miłym akcentem obecno-
ści rektorów polskich uczelni była powiewająca 
na czas trwania konferencji , obok czeskiej i 
unijnej, polska flaga.◀ KD
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Czas poprzedzający zabiegi wykonywane przez zespół specjalistów z zakresu balneologii i relaks po  wyjściu z łaźni panie spędziły 
dzieląc się wrażeniami z pobytu w Karlowej Studánce. Wśród wypowiedzi nie można było doszukać się krytycznej uwagi.
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od lewej stoją: K. Duda, A. Żurawska, A. Rakowska, M. Gawlik, A. Trombska, A. Kuczmaszewska, E. Zielińska, M. Skinder, B. Dietrich, R. Lisowska, 
G. Radziszewska, J. Kiernożycka, M. Kuźniewska, M. Tokarska, M. Skubis
siedzą: E. Chojnacka, D. Woźnicka, H. Krysińska, E. Czaja, E. Dembczyńska

Sądząc z min – pani sekretarz KRPUT dr Ewy Chojnackiej i prorektor 
odpowiedzialnej za organizację konferencji, dr Aleksandry Żurawskiej 
wszystko poszło dobrze 

Karlova Studánka — LibuŠe


