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MINISTER
EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Krystyna

ŁYBACKA

Magnificencjo Rektorze,
Wysoki Senacie,
Szanowna Społeczności Akademicka!

Każdego
roku z początkiem
października
wypełniają
się audytoria
uczelni
i
rozpoczyna
się nowy rok akademicki.
Jest to rok szczególny,
bowiem w trakcie jego
trwania
zrealizowane
zostaną nasze dążenia do członkostwa
w Unii Europejskiej.
Integracja
stwarza
nadzieje, ale też stawia nowe wyzwania. Nasza droga do Europy wiedzie przez polskie
szkoły
wyższe. To efekt twórczej pracy uczelni wyznaczy narodom miejsce w społeczeństwie
opartym
na wiedzy.
Pozostają
w przekonaniu,
że rozpoczynający
się rok akademicki
będzie
czasem
umacniania
roli Polski
w Europie
i na świecie,
poprzez
kolejne,
znaczące
osiągnięcia
naukowe i dydaktyczne polskich
uczonych.

W tym uroczystym
dniu życzę wszystkim studentom
radości
ze zdobywania
wiedzy.
Nauczycielom
akademickim
życzę, by ich codzienny
trud był źródłem osobistej
satysfakcji
z
wykonywanych
obowiązków.
Całej
społeczności
akademickiej
i wszystkim
uczestnikom
dzisiejszej
uroczystości
przekazuję
wyrazy szacunku oraz życzenia
wszelkiej
pomyślności.

Warszawa,

1 października

2003

r.
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MINISTER
EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

Mirosław Sawicki

Magnificencjo,
Wysoki Senacie,
Szanowna Społeczności Akademicka,
zgodnie z tradycją, wraz z początkiem października, polskie uczelnie
rozpoczynają kolejny rok akademicki. Jest to symboliczny akt przystąpienia do
realizacji nowych zadań z wiarą w sprostanie związanych z tym wyzwań oraz
z przekonaniem o potrzebie osiągnięcia wytyczonych celów.
Początek roku akademickiego jest też pretekstem do refleksji nad
dokonaniami i dorobkiem Szkoły w minionych latach oraz nakreślenia zadań na
najbliższy czas. Jestem przekonany, że dotychczasowe osiągnięcia Państwa
Uczelni, jej znaczący udział w rozwoju nauki, upowszechnianiu badań i edukacji
mogą przynosić satysfakcję, ale także pozwalają oczekiwać dalszych sukcesów.
Działania te przyczynią się do umocnienia polskiego szkolnictwa wyższego oraz
dadzą Państwu przekonanie o celowości podejmowania tych wysiłków.
Z okazji inauguracji nowego roku akademickiego pragnę przekazać
najlepsze życzenia i wyrazy szacunku dla całej społeczności akademickiej.
Serdeczne słowa kieruję do studentów, szczególnie tych, którzy po raz pierwszy
przekraczają mury Uczelni, życząc im jak najlepszych wyników w nauce,
satysfakcji z obranych kierunków studiów oraz spełnienia życiowych planów
i zamierzeń.
Nauczycielom akademickim życzę dalszych osiągnięć naukowych oraz
dydaktycznych, a także twórczego udziału w rozwoju polskiej nauki i edukacji.
Wszystkim zebranym na uroczystości inauguracyjnej przekazuję wyrazy szacunku
oraz życzenia wszelkiej pomyślności.
Z poważaniem

Warszawa, dnia 1 października 2004 roku
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Żyrardów 2004.09.18
Poseł na Sejm RP
Benedykt Suchecki

Jego Magnificencja
Profesor Doktor Habilitowany
WITOLD
RAKOWSKI
Rektor
Wyższej Szkoły Rozwoju
Lokalnego w Żyrardowie

Szanowny Panie Profesorze.
Dziękuję za zaproszenie na tak niezwykle ważną uroczystość, jaką jest
Inauguracja Roku Akademickiego 2004/2005 w Waszej Uczelni. Jestem
wzruszony mogąc być świadkiem wielkiego dnia. kiedy przed mieszkańcami
naszego regionu otwiera się nowe możliwości w rozwoju ich osobowości i
szansę na przyszłość.
Wyższa Szkoła Lokalnego w Żyrardowie funkcjonująca od 7 lat,
wpisała się głęboko w pejzaż edukacyjny i społeczny miasta i powiatu
żyrardowskiego. Kilkuset Waszych absolwentów, dobrze przygotowanych do
działalności publicznej, pełni wiele odpowiedzialnych funkcji w administracji
rządowej, samorządowej i gospodarczej. Niewątpliwie lokalizacja Wyższej
Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie jest nobilitacją dla miasta i
świadczy o jego rozwoju cywilizacyjnym.
Wiem jak wielką rolę przywiązujecie i duży wkład pracy wkładacie
Państwo, aby przygotować studentów do osiqgania wiedzy na poziomie
renomowanych uczelni krajowych, jak również i europejskich. Jest to
niezwykle ważne w świetle akcesji Polski do Unii Europejskiej. Kolejne
dyrektywy składające się na system uznawania kwalifikacji zawodowych w
Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, dają olbrzymią szansę na pracę,
rozwój i wykorzystanie umiejętności i talentów kształtowanych w Wyższej
Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie.

Szanowny Panie Profesorze
W związku z tak uroczystym dniem, jakim jest Inauguracja Roku
Akademickiego w Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego przekazuję serdeczne
życzenia i pozdrowienia dla całej uczelnianej społeczności.
Życzę Wam z całego serca sukcesów w pracy na kształtowaniem siebie
i świata.
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Warszawa, 21 września 2004 r.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Jego Magnificencja
Prof. dr hab. Witold Rakowski
Rektor
Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego
w Żyrardowie
Ą

Serdecznie

—

y

dziękuję

-

za

/

zaproszenie

na

konferencję

naukową

zatytułowaną „Dostosowywanie się województwa mazowieckiego do nowych
warunków otoczenia", która odbędzie się 24 września br.
Powołanie
koniecznością

Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego

w Żyrardowie było

chwili i świadczy o wysokiej świadomości

społecznej

jej

założycieli.
Perspektywa
administracyjnego,

przeprowadzenia

reformy

państwowego

systemu

zbliżający się czas wejścia Polski do Zjednoczonej

Europy

spowodowała potrzebę wychowania i wykształcenia młodego pokolenia, tak by
mogło sprostać nowym, trudnym wyzwaniom.
Znakomita
Lokalnego
opuszczający

kadra

naukowo-dydaktyczna

w Żyrardowie doskonale

spełnia

Wyższej Szkoły
swoje zadania.

Rozwoju
Absolwenci

mury uczelni są świetnie przygotowani do działania na rzecz

lokalnych społeczności i rozwoju regionalnego.
U progu Nowego Roku Akademickiego życzę więc wszystkim - Kadrze
oraz Studentom wytrwałości i sukcesów,

zarówno w przekazywaniu wiedzy,

jak i jej zdobywaniu.

Adam STRUZIK

