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Wasza Magnificencjo, Wysoki Senacie, 

serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2020/2021 

na Politechnice Warszawskiej. 

 Mazowieckie uczelnie wyższe od lat należą do czołówki ośrodków akademickich w kraju. Bardzo 

prężnie się rozwijają i idą z duchem czasu. Otwierają kolejne atrakcyjne i przyszłościowe kierunki studiów, 

zapewniają młodym ludziom wykwalifikowaną kadrę wykładowców, coraz lepsze warunki kształcenia, 

a także szerokie możliwości nabywania kompetencji poszukiwanych na rynku pracy. Realizują też 

innowacyjne projekty oraz pionierskie prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe. Jestem bardzo dumny 

z imponującego dorobku uczelni z naszego regionu, jak również z osiągnięć ich pracowników, studentów 

i absolwentów. Cieszę się, że Samorząd Województwa Mazowieckiego może z wieloma z tych ośrodków 

owocnie współpracować, dzięki czemu, często przy udziale środków unijnych, udaje się zrealizować różne 

cenne przedsięwzięcia i inwestycje podnoszące rangę szkół wyższych w naszym regionie. 

 Niestety, trwająca w Polsce od marca pandemia koronawirusa, która wpłynęła niemal 

na wszystkie dziedziny naszego życia, spowodowała, że uczelnie, podobnie jak szkoły, musiały przejść 

na zdalny tryb kształcenia. Było to wielkim wyzwaniem, zarówno dla ośrodków akademickich, jak i dla 

studentów. Nauka online okazała się bardzo trudna, wszyscy starali się jednak dostosować do nowych, 

niecodziennych warunków pracy i zaleceń służb sanitarnych. Kadra naukowo-dydaktyczna mobilizowała 

młodych ludzi do pogłębiania specjalistycznej wiedzy, mimo niesprzyjających okoliczności, i pomagała im 

odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Studenci zaś wykazywali chęć współpracy oraz gotowość 

do korzystania z nowoczesnych technologii, by móc kontynuować naukę na jak najwyższym poziomie.    

 Dziś rozpoczyna się kolejny rok akademicki, lecz pandemia wciąż nie pozwala na powrót 

do normalności. Jestem jednak przekonany, że znakomicie wykwalifikowani, kreatywni i zaangażowani 

wykładowcy, jak również ambitni i pilni studenci Politechniki Warszawskiej, jednej z najlepszych polskich 

uczelni, dołożą wszelkich starań, by ten rok był mimo wszystko inspirujący i udany, pozwolił na realizację 

ciekawych przedsięwzięć oraz wpłynął na umacnianie się pozycji szkoły na akademickiej mapie Polski 

i Europy. 

 Władzom i pracownikom Politechniki życzę sukcesów w pracy dydaktycznej i naukowo- 

-badawczej oraz organizacji ważnych dla środowiska uczelni wydarzeń. Młodzieży zaś składam życzenia 

powodzenia w nauce, pogłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań, a także wielu nowych doświadczeń 

i radości z przynależności do akademickiej wspólnoty. 

 
Z wyrazami szacunku  

  


