
Rozdanie dyplomów absolwentom Wydziału Chemicznego, 2007. 

 

Dzień dzisiejszy pozostanie na zawsze w Waszym życiorysie. Nie tylko dlatego, że datę otrzymania 

dyplomu macie wpisaną do Waszych dyplomów. Dzisiejszego dnia nic nie zdoła wymazać dlatego, że 

już na zawsze pozostaniecie absolwentami Politechniki Wrocławskiej. Przekonacie się wkrótce, że to 

hasło będzie Waszym poważnym kapitałem na drodze życia zawodowego. Przekonacie się, że w 

coraz bardziej konkurencyjnym świecie dyplom Politechniki otworzy Warn niejedne drzwi: na 

Dolnym Śląsku, w Polsce, w Europie na całym świecie. Nasi absolwenci są wszędzie, a każdy z nich 

niesie ze sobą ten sam znak firmowy, który Wy dzisiaj otrzymujecie - dyplom Politechniki 

Wrocławskiej. 

Ten dzień ma dla Was znaczenie nie tylko w wymiarze zawodowym. Jest to ostatni dzień na długie 

lata, kiedy spotykacie się ze sobą wzajemnie - studiowaliście razem przez kilka lat, zaprzyjaźniliście 

się, wkrótce będziecie odczuwać brak oparcia, jakie studentom daje otwarta i przyjazna społeczność 

akademicka: w której nie istnieją bariery, można oczekiwać pomocy oraz samemu okazywać pomoc 

radę innym. Tego ducha wspólnoty zabieracie ze sobą jako posag - zatrzymajcie go jak najdłużej. A 

gdy poczujecie się osamotnieni, bezradni, pozbawieni oparcia - pamiętajcie, że Wasza Uczelnia jest 

dalej tam, gdzie ją pożegnaliście. Spotkacie w niej, także po latach swoich dawnych profesorów, 

nieco posiwiałych; dawnych asystentów - będą już profesorami; może dawnych kolegów, którzy 

weszli na ścieżkę akademickiej kariery. Oni o Was nie zapomną, przeciwnie, odczuwają ogromną 

radość gdy okazujecie im dowody Waszego przywiązania do Alma Mater. Zdarza się nam, że po 

udanym egzaminie student, studentka w chwili swobodniejszej rozmowy mówi: „a moja mama, mój 

tata też studiowała w Politechnice - nawet zdawała u Pana egzamin". 

Uczelnia Akademicka jest obdarzona szczególnym przywilejem nieśmiertelności: zmienia się przez 

lata, ale nie umiera. Wasza uczelnia, nie tylko wasz Wydział Chemiczny będzie tu i wtedy kiedy 

rozpoczniecie karierę, i wtedy kiedy będziecie odnosić zawodowe sukcesy, i w tedy nawet kiedy 

zaczniecie myśleć o emeryturze. Będą tu nasi następcy, ale także dla nich zawsze pozostaniecie 

absolwentami. Będą nauczać innych, nowocześniejszych treści, potrafią okazać Warn pomoc - nie 

wahajcie się o nią pytać, nie wahajcie się przychodzić do Waszej Alma Mater - te słowa oznaczają 

"Matka, która was wykarmi". 

Co roku zdarzają się tu w Politechnice uroczystości zwane zjazdami absolwentów - spotykają się tu 

studenci roczników sprzed lat 20-, 40-tu. Po wielu latach odczuwają potrzebę aby się tu spotkać i 

opowiedzieć nam - i sobie - o życiowych sukcesach - porażkach. Odwiedzajcie nas i Wy - nie czekając 

aż tak długo. 

Dzień dzisiejszy ma również dla was znaczenie symboliczne. Jest zakończeniem Wasze formalnej 

edukacji zaczętej kiedyś, w dzieciństwie, przed 17 laty. Doszliście do mety, lub może trafniej 

-weszliście na wierzchołek. Wasza edukacja przebiegała bowiem podobnie do górskiej wycieczki. 

Zaczyna się na asfaltowej drodze, gdzie rozmieszczone są gęsto drogowskazy - wiadomo dokąd iść. 

Posuwając się w górę trafiamy na przeszkody, na rozdroża, trzeba samemu decydować, w którym 

udać się kierunku. Jeszcze wyżej ścieżka staje się krętą, nie bardzo wiadomo jak iść - trzeba polegać 

na swoim wyczuciu i doświadczeniu, a nieraz trzeba zawrócić ze ścieżki, która okazała się ślepa. A w 

końcu, w górach wychodzicie na polany na szczycie, gdzie nie ma ścieżek wcale, gdzie ruszyć można 

w każdą stroną, gdzie widok rozciąga się daleki, lecz brak wskazówek co dalej robić. Dziś znaleźliście 

się na szczycie, a jednocześnie i na rozdrożu. Niejeden z was zadaje sobie pytanie co dalej?  

Ta chwila, w której ruszacie samodzielnie w drogę powinna być chwilą największej Waszej radości. A 



tymczasem często przynosi zakłopotanie i problemy: trudności z zatrudnieniem, a gdy jest praca - 

kłopoty z szefem, z rodziną albo z jej brakiem. To nie przypadek, nie wierzcie, że to się zdarza tylko 

Wam i tylko w Polsce. To normalne -każdy z nas przechodził przez ten próg, choć w innych czasach, 

innych - nie łatwiejszych, lecz i nie trudniejszych. Teraz czas, abyście korzystali ze wszystkich 

umiejętności, jakie zdobyliście. Przekonacie się, że sama wiedza chemiczna, choćby najlepsza, nie 

wystarcza. Łatwiej będą mieli ci, którzy obok wiedzy zdobywali rozmaite doświadczenia 

organizacyjne i praktyczne. A ci, którzy ich nie mieli zauważą, że najwyższa pora je zdobywać. 

Pamiętajcie, że praca, kariera i życiowe bezpieczeństwo nie jest nikomu dane i nigdy nie będzie - 

każdy z nas musi je tworzyć, zdobywać, korzystając z posagu, jaki otrzymał przez lata edukacji. 

Najcenniejszym elementem tego posagu okaże się dla wielu z was świadomość, że w zmieniającym 

się świecie Wasza wiedza, Wasze doświadczenie będzie ulegać bezustannym zmianom. Nawet już 

dziś, gdy jesteście dobrze przygotowani z biotechnologii czy inżynierii chemicznej, może się okazać, 

że praca, którą podejmujecie wymaga wiedzy, której Was nie uczono. A za lat kilka okaże się, że 

nawet w waszej specjalności wiedza, którą tu poznaliście musi być zweryfikowana. Do takich wyzwań 

jesteście przygotowani. Macie wszystko, czego potrzeba by samodzielnie kształcić dalej swoje 

umiejętności i swoją wyobraźnię. Musicie jednak wiedzieć, że trzeba, że to naturalne, że każda 

uczelnia na świecie to właśnie stawia sobie za cel najwyższy: przygotować swoich absolwentów do 

samodzielnego kształcenia, do dalszego rozwoju przez całe życie. I tu właśnie Wy, absolwenci 

Politechniki Wrocławskiej macie szansę się wyróżniać wśród innych: jesteście do tego lepiej 

przygotowani. 

Na koniec pozwólcie, że zanim przystąpimy do dalszych etapów tej uroczystości, wypowiem życzenia 

dla Was: życzenia na dalszą życiową drogę od Waszych nauczycieli. 

• Życzę Wam najpierw sił i wytrwałości w pokonywaniu życiowych wyzwań. 

• Życzę Wam, aby dyplomy, które za chwile otrzymacie stały się dla Was przepustką do 

życiowej kariery. 

• Życzę Wam, abyście na drodze swojego życia spotkali szczęście: w ludziach, na których 

traficie, w zdarzeniach, które was czekają Nie wszystko w życiu zależy od nas samych. 

• Życzę Wam w końcu, abyście o nas nie zapomnieli; abyście z radością wspominali 

lata spędzone w Politechnice i wracali tu w każdej potrzebie. 


