
 

 

 

 

       
            
 

 

 

 

  
 

Ich Magnificencje, 

Rektorzy, 

Nauczyciele Akademiccy, 

Pracownicy i Studenci Wyższych Uczelni w województwie podlaskim, 

Szanowni Państwo, 

 

jak każdy początek, tak i nowy rok akademicki wiąże się z inspirującym oczekiwaniem  

i nadzieją na to, co przed nami. Na uczelniach pojawiają się nowe osoby, studenci pierwszego 

roku – ludzie zadowoleni i radośni, ponieważ odnieśli sukces, uzyskali to, co dla nich ważne. 

Immatrykulacja otwiera nową perspektywę, która rozpoczyna jeden z najpiękniejszych  

i najważniejszych okresów w życiu młodego człowieka. Wszystkim studentom życzymy 

powodzenia i spełnienia ich oczekiwań i marzeń o dobrych studiach i szczęśliwym życiu. 

 Ale obecnie przeżywamy czas niepewności i ograniczeń wynikających z pandemii 

koronawirusa, która uświadomiła nam na nowo, jak ważne jest to, czego może na co dzień nie 

docenialiśmy. Do tych wartości należą m. in. normalne i bezpośrednie kontakty między ludźmi. 

Zdaliśmy sobie sprawę, jak ważna jest wspólnota społeczności studentów i nauczycieli 

akademickich. Praca i studia z pomocą nowoczesnych i wyspecjalizowanych urządzeń  

i programów są możliwe, ale nie są one w stanie zastąpić człowieka i wzajemnych kontaktów. 

Tylko wspólne badania, konferencje, seminaria, konwersatoria, wykłady i inne spotkania dają 

szanse na tworzenie twórczych relacji i budowanie autorytetów. Czas izolacji i dystansu otworzył 

z jednej strony przed nami inne perspektywy i ukazał nowe możliwości, zwłaszcza  

w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych, z drugiej zaś pogłębił nasz 

szacunek do dotychczasowych osiągnięć, pozwolił na docenienie codzienności, bezpośredniej 

rozmowy z drugim człowiekiem, możliwości swobodnego wyjścia z domu. Oby takie refleksje 

pozostały z nami, jednak już w otwartym świecie bez epidemii, lęku i zagrożeń.  

 W nowy rok akademicki wkraczamy w zmienionej przestrzeni administracyjnej 

zarządzania polską edukacją. Nauka i szkolnictwo wyższe razem z oświatą szkolną tworzyć będą 

teraz wspólny obszar edukacji od podstaw nauczania aż do poważnej i specjalistycznej  
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wiedzy w różnych dziedzinach. Niech sprzyja to podejmowaniu dobrych decyzji służących 

rozwojowi młodzieży, edukacji i nauki, rozwojowi Polski. Uczelnie wyższe są bardzo ważną 

dziedziną życia publicznego. Dzięki ich pracy i misji Polska staje się coraz nowocześniejsza, 

prężnie się rozwija, a pośród innych osiągnięć także wyniki badań naukowych lokują nas na 

wysokich miejscach w świecie. Nauka, postęp, rozwój to klucze do przyszłości.  

 W nowym roku akademickim 2020/2021 Paniom i Panom Rektorom, Państwu 

Profesorom i Studentom oraz całej społeczności akademickiej życzę spełnienia ambitnych 

planów i satysfakcji z naukowej i edukacyjnej aktywności. Oby przyniósł on nowe inspiracje, 

odkrycia i z powodzeniem uwieńczył podjęte zadania. Niech też jak najszybciej powróci 

tradycyjne nauczanie znane dobrze od wieków polskiej szkole, a prawda, dobro i szacunek 

towarzyszą realizacji wielkich celów każdej polskiej uczelni niezależnie od jej profilu, mających 

swoje źródło w, wypełnianej przez stulecia, podstawowej idei uniwersytetu jako odważnego, 

nieskrępowanego i bezkompromisowego poszukiwania prawdy o świecie i człowieku, połączonej 

z etyczną odpowiedzialnością za przyszłość wspólnoty ludzkiej. 

 

Łączę wyrazy szacunku 

 

Białystok, 1 października 2020 roku 
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