Bydgoszcz, dnia 03 lutego 2021 roku

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,
W siedemdziesiątym, a zarazem jubileuszowym roku akademickim nasza Uczelnia staje przed ważną
decyzją. W ewolucji naszej Alma Mater z Wyższej Szkoły Inżynierskiej poprzez Akademię TechnicznoRolniczą, my jako społeczność akademicka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana
i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy powinniśmy zdecydować czy nadszedł czas na kolejny śmiały
krok dla wszystkich. Tym krokiem jest owoc wieloletniej dysputy naszej społeczności nad tym, czy
możemy, czy też powinniśmy stać się Politechniką?
Podnosząc wielkie zasługi w budowaniu akademickości i prestiżu naszej Uczelni obszaru rolniczego
i przyrodniczego oraz wytężonej pracy dyscyplin nauk technicznych uwieńczonych prawami
akademickimi, mogę jasno stwierdzić, iż największa wartością dodaną naszej społeczności jest
interdyscyplinarność. Dzisiejsze czasy oczekują działań interdyscyplinarnych, co właśnie my możemy
zagwarantować naszemu miastu i regionowi pod nową nazwą Politechnika.
Nie bójmy się zmian! Każda zmiana niesie coś nowego, nieodkrytego, nieoczekiwanego, ale także
przewidywalnego. Zmiana jest efektem realizacji podjętych zamierzeń i działań. Czas spełnić
oczekiwania regionu i uzupełnić mapę akademickiej Bydgoszczy o jasno sprecyzowaną w nazwie
Uczelnię, w której zarówno jednostki organizacyjne o indywidualnej tożsamości reprezentujące
kierunki techniczne, jak i rolnicze, a także przyrodnicze i społeczne zachowają swoje status quo.
Potwierdzimy nasz wspólny inżynierski rodowód, scalający charakter dyscyplin i kierunków wszystkich
wydziałów, jednocześnie nie naruszając ich autonomii.
Jest to jedna z najważniejszych decyzji jaką prawdopodobnie będzie mi dane podjąć i może ona być
kluczowa dla przyszłości naszej Uczelni. Musimy również spojrzeć na to przez pryzmat zupełnie innej
rzeczywistości, rzeczywistości olbrzymich zmian, które zachodzą w szkolnictwie wyższym. Musimy
być na te zmiany przygotowani by pozostać konkurencyjni i móc dalej się rozwijać.
Budujmy nową wizerunkowo Uczelnię, nowoczesną, z przyszłością, dbającą o tożsamość w poczuciu
uszanowania akademickiej historii. Nie bójmy się pokazać otoczeniu odwagi podejmowanych zmian,
kreowania nowych wyzwań oraz eksponowania pod nową nazwą stabilnej interdyscyplinarności naszej
Uczelni.
Uprzejmie proszę wszystkich Państwa o wzięcie udziału w ogólnouczelnianym referendum dotyczącym
zaopiniowania nowej nazwy Uczelni. Udowodnijmy wspólnie otwartość na zmiany po to, aby w myśl
maksymy panta rhei wykreować w przyszłości nową markę Uczelni.
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