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Szanowni Państwo, 

w 1898 roku brytyjski polityk Joseph Chamberlain użył w swoim przemówieniu słów: „Zgodzicie się, że 

żyjemy w interesujących/ciekawych czasach (...) nie pamiętam czasów, kiedy dzień po dniu dostarczano nam 

nowych powodów do obaw”. No cóż, rok 2020 z pewnością do nudnych i spokojnych nie należy, a mnie pozostaje 

jedynie powtórzyć słowa brytyjskiego polityka. Tradycyjnie, jak co roku, w dniu 1 października rozpoczynamy 

nowy rok akademicki na naszym wydziale, gdzie zaledwie rok temu świętowaliśmy Jubileusz 45-lecia powstania 

Oddziału i Wydziału Technologii Żywności. Skłamałabym jednak twierdząc, że to po prostu kolejna inauguracja, 

taka sama jak wcześniejsze. W tym roku jest zupełnie inaczej, ale to nie znaczy, że gorzej lub lepiej. Ze względów 

bezpieczeństwa, starając się przeciwdziałać zakażeniom koronawirusem SARS-CoV2, po raz pierwszy nie 

organizujemy inauguracji wydziałowej. Jednak w tym miejscu, już dziś, gorąco Państwa zapraszam do udziału 

w uroczystej inauguracji 68. roku akademickiego 2020/2021, która odbędzie się 6 października br. o godzinie 11, 

poprzez śledzenie transmisji on-line na stronie https://urk.edu.pl/inauguracja.  

Inauguracja, nie tylko w tym roku, to dzień pełen emocji, zarówno dla kadry akademickiej, jak i dla 

studentów. Stąd pozwólcie, że skieruję do Państwa kilka słów, szczególnie do tych, którzy drzwi naszej Uczelni 

otwierają po raz pierwszy. Moi Drodzy Studenci I roku, stajecie się dziś najmłodszymi członkami naszej 

wspólnoty, ale to nie znaczy, że najsłabszymi czy nieważnymi. Ośmielam się powiedzieć, że to dzięki Wam od 

tak dawna trwamy i funkcjonujemy. To w Was jest świeżość, ciekawość świata, determinacja, pasja, których 

nam, „starym wyjadaczom”, czasami brakuje lub które nam gdzieś giną w natłoku obowiązków. Pamiętajcie, 

każdy początek jest szansą, oczekiwaniem na coś nieznanego, nowego (oby lepszego), jest pełen tajemnic, 

wyzwań i planów. Dla Was to szansa na rozwój Waszych umiejętności, poszerzenie wiedzy, ale też na poznanie 

mnóstwa nowych ludzi. Mam nadzieję, że wśród nich znajdziecie przyjaciół na całe życie. Dla nas, nauczycieli, 

to kolejne wyzwania, w tym roku szczególnie trudne, bo częściowo będą realizowane w świecie wirtualnym, 

gdzie nie każdy z nas czuje się swobodnie. Drodzy Studenci, jak już zapewne się zorientowaliście, niemal 

wszystkie wykłady i seminaria będą odbywały się w formie kształcenia zdalnego, a jedynie zajęcia kształtujące 

umiejętności praktyczne będą realizowane stacjonarnie, tzn. w salach dydaktycznych Uczelni. Zdajemy sobie 

sprawę z ułomności takiego rozwiązania, ale nauczeni doświadczeniami z wiosny chcemy prowadzić ćwiczenia 

w sposób jak najbardziej tradycyjny. Zależy nam, by ograniczyć konieczne kontakty w budynkach Uczelni, dzięki 

czemu opóźnimy moment, kiedy wystąpią zakażenia oraz zostaniemy wysłani na przymusową kwarantannę, a 

nauczanie będzie całkowicie zdalne. Dlatego też, tam gdzie tylko to było możliwe, zmniejszyliśmy liczebność 

grup, wprowadziliśmy ograniczenia w liczebności osób przebywających w salach dydaktycznych, rozstawiliśmy 

dozowniki ze środkami do dezynfekcji rąk, skanalizowaliśmy ruch w budynku, aby uniknąć mieszania się dużych 

grup, szczególnie na schodach. Proszę Was wszystkich, pracowników i studentów, przestrzegajcie tych zasad, a 

może uda nam się w tym roku w miarę sprawnie zrealizować nasze plany dydaktyczne i badawcze.  

Mimo utrudnień i obaw o zdrowie nasze i naszych bliskich, my - kadra akademicka, będziemy się starali 

wspierać Was, studentów, w zdobywaniu wykształcenia, poznawaniu świata, w kształtowaniu Waszych postaw 

obywatelskich. Drodzy Studenci, proszę Was o odpowiedzialność, ale też o wyrozumiałość dla słabości naszych 

i naszych komputerów, o pomoc i przede wszystkim o uśmiech. Przekazujcie nam, co możemy zrobić lepiej, bo 

w nowych technologiach to raczej Wy jesteście mistrzami, a my uczniami. Wierzę, że dzięki współpracy 

studiowanie w modelu hybrydowym może przynieść właściwe efekty oraz korzyści dla obu stron. A do trudności 

podchodźcie z uśmiechem, bo na tym Wydziale tak podchodzimy do problemów. Zbieramy grupę i działamy 

razem. Pokonujemy przeciwności, walczymy i nie poddajemy się. Mam nadzieję, że tego się od nas nauczycie.  
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Wybór naszego Wydziału to bardzo ambitna decyzja. Z pewnością niektóre wymagania wydadzą Wam 

się wysokie, ale nie poddawajcie się. Owocem ciężkiej pracy będzie bardzo dobre przygotowanie do przyszłej 

kariery zawodowej. Być może słyszeliście o tak zwanych kompetencjach społecznych, które są równie ważne 

dla pracodawców, co wasza wiedza i umiejętności. Umiejętność pracy samodzielnej, współdziałania w zespole, 

dbanie o innych ludzi i ich zdrowie, troska o środowisko, branie odpowiedzialności za swoje postępowanie – to 

cechy, które rozwija się całe przez życie. Nas nie interesuje jakiej narodowości jesteście, jaki jest kolor Waszej 

skóry czy stan Waszego konta. Interesuje nas za to bogactwo Waszych serc  

i umysłów, Wasze umiejętności, ukryte talenty, które mamy nadzieję wydobyć na światło dzienne. Nie ważny 

jest Wasz ubiór, pod warunkiem, że nikogo nie obraża i dla nikogo nie stanowi zagrożenia. Może niektórym się 

to nie spodoba, ale nie jest ważne ani kogo kochacie, ani czy wierzycie i w jakiego Boga, dopóki nie będziecie 

próbowali narzucić swoich poglądów innym. To co jest istotne, to czy jesteście dobrymi  

i odpowiedzialnymi ludźmi. Zawsze powtarzam, że każdy z nas jest w czymś dobry. Pozwólcie nam odkryć 

Wasze dobre i mocne strony. Twórzcie zespoły, w których będziecie się wspierać i tworzyć, a nie zwalczać  

i niszczyć. 

Szanowni Państwo, studiujecie i pracujecie na uniwersytecie, a cechami uniwersytetów jest ich autonomia 

oraz wolność nauki i nauczania. Studiując i pracując na uniwersytecie macie poszukiwać prawdy, pytać, a nie 

wierzyć ślepo, krytycznie oceniać informacje, które do was docierają i wykorzystywać je dla dobra ogółu. Moi 

Drodzy, stanowicie elitę tego kraju i będziecie decydować o jego przyszłości. To zobowiązuje, bo to od Was 

zależy, jaki ten kraj będzie za 5, 10 czy 50 lat. Dziś wszyscy dziś zdajemy egzamin z człowieczeństwa, z 

odpowiedzialności za siebie, za naszych bliskich, za sąsiadów… Proszę was o przestrzeganie zasad i reżimu 

sanitarnego, byśmy jak najdłużej mogli pracować w budynkach uczelni.  

Na koniec chciałabym podziękować wszystkim pracownikom Wydziału za to, co udało się osiągnąć w 

minionym roku, a szczególnie za ogrom dodatkowej pracy oraz zaangażowanie w okresie kwarantanny  

i zdalnego nauczania. Jesteście wielcy! To wręcz niemożliwe, by przygotować tak wspaniałe zajęcia w 2 lub 3 

tygodnie! To niesamowite i wiem, ile Was to kosztowało. Zdaję sobie sprawę, że satysfakcja i moja pochwała 

nic nie znaczą, ale naprawdę jestem z Was dumna. Wszystkim Państwu życzę sukcesów w życiu zawodowy i 

osobistym, ale przede wszystkim dużo, dużo zdrowia.  

 

Rok akademicki 2020/2021 na Wydziale Technologii Żywności uważam za otwarty. 

 

 

Dziekan Wydziału Technologii Żywności 

Aleksandra Duda-Chodak 

 


