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kronika
30 września 2017 r. w Hali Widowiskowej Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica
w Płocku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Poniżej publikujemy
wystąpienie J.M. Rektora prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kruszewskiego.
Dostojni Goście!
Wysoki Senacie!
Koleżanki i Koledzy nauczyciele akademiccy!
Drodzy Studenci i Słuchacze!
Inaugurujemy dziś kolejny rok akademicki w naszej uczelni. Rok szczególny, bowiem w trakcie jego
trwania, dokładnie 13 listopada, minie 25 lat od
dnia w którym ówczesny minister edukacji narodowej – prof. Zdobysław Flisowski podpisał decyzję zezwalającą na utworzenie Prywatnej Wyższej
Szkoły Zarządzania i Bankowości w Płocku, która od
1995 roku nosi dzisiejszą nazwę – Szkoła Wyższa
imienia Pawła Włodkowica. Studia podjęło wówczas
104 studentów. Uczelnia nasza w ciągu tych 25 lat
swojej działalności wydała ponad 40 tysięcy dyplomów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.
W roku akademickim, który właśnie dobiegł końca realizowaliśmy różne zadania wynikające
ze zmian wprowadzonych kolejnymi nowelizacjami
prawa o szkolnictwie wyższym.
Rozpoczynający się dzisiaj rok zapowiada się
równie interesujący i pracowity jak poprzedni. Jesteśmy jednak świadomi ogromu obowiązków i wyzwań, które stoją przed nami.
Początek tego nowego roku akademickiego okazał się dla nas pomyślny. Mimo niekorzystnych tendencji demograficznych oraz rosnącej konkurencji
na mazowieckim rynku edukacyjnym zdobyliśmy
zaufanie bardzo wielu osób, które postanowiły skorzystać z naszej oferty edukacyjnej. Postaramy się
tego zaufania nie zawieść.
Szanowni Zebrani!
W zmieniającej się rzeczywistości musimy dostrzegać zmiany zachodzące w stosunkach społeczno-kulturowych, które są źródłem postaw społecznych oraz współdziałania między ludźmi. Są to działania społeczne utrwalające wartości humanistyczne, jak też działania w kierunku tworzenia nowych
wartości w aktualnie powstających strukturach społecznych, politycznych, gospodarczych, w tym także
naukowych.
W warunkach polskich, przemiany kulturowo-cywilizacyjne wzmacniane są przez rzeczywistość
integracji z Unią Europejską, do której sens przynależności jest – w niektórych środowiskach – tak
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często ostatnio podważany. Ale my Polacy jesteśmy
europejczykami, więc odwołujemy się przede
wszystkim do tego, co stanowi szczególną wartość
europejskiej kultury, zaszczepionej nam od wieków
kultury chrześcijaństwa rzymskiego – kultury twórczej integracji. Kultura europejska, jest wynikiem
wielkich integracji, jedynych w dziejach świata na
taką skalę w czasie i przestrzeni. Nie możemy nie
dostrzegać niepokojących procesów osłabienia europejskiej gotowości integracyjnej, coraz silniejszych
dążeń izolacjonistycznych, fałszywych interpretacji
europeizmu, jako kultury przeciwstawiającej się innym kulturom. Warto w tym miejscu przypomnieć,
że w tej hali, 25 kwietnia 2003 roku, ówczesny prezydent Rzeczypospolitej – Aleksander Kwaśniewski,
podczas spotkania z mieszkańcami Płocka, zainaugurował ogólnopolską kampanię przed referendum
w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
pod hasłem „Tak dla Polski”. Prezydentowi na tej
scenie towarzyszyli wówczas: Tadeusz Mazowiecki,
Jozef Oleksy i Róża Thun. W spotkaniu uczestniczyło
blisko 5 tysięcy osób.
Szanowni Państwo!
Współcześnie w Polsce na wiele sposobów odmienia się słowo wolność. Człowiek jest osobą wolną. Wolność nie jest jednak samowolą. Wolność to
świadome i dobrowolne branie odpowiedzialności
za swoje czyny i postępowanie zgodne z przyjętymi,
uznanymi wartościami. Każdy człowiek powinien
dbać o swoją wolność i kształtować ją przez całe
życie. Tylko człowiek w pełni wolny ma prawo do
przekonań, do osobistego rozwoju, szacunku, godności, wyboru drogi życia. Miarą wolności nie jest
stopień, w jakim jednostka wpływa na losy zbiorowości, lecz to, czy wpływ zbiorowości na jej losy został zredukowany do minimum. Istotą wolności nie
jest element decydowania i wyboru, ale jak największe uniezależnienie się od wszelkich form nacisku i
zależności. Dotyczy to pojedynczego człowieka, grupy społecznej czy też całego narodu.
Szanowni Zebrani!
Polska jest i powinna być krajem wolnym. Jednak
po tych dwudziestu ośmiu latach transformacji ustrojowej potrzebuje nowych aktywności, impulsów
do wzrostu cywilizacyjnego, do wejścia głębiej
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w kulturę europejską. Potrzebuje współpracy, budowania wzajemnego zaufania, przebudowania mentalności społecznej, otwarcia na innych. Muszą być
rozwijane tak zwane kompetencje miękkie, takie jak:
ufność, empatia, odpowiedzialność, determinacja,
konsekwencja w działaniu, umiejętności zawierania
kompromisów, praca w zespole, dotrzymywanie słowa, zarządzanie czasem, odporność na stres itp.
Musimy nauczyć się budowania wspólnoty oraz
wzajemnych relacji wynikających z szacunku i tolerancji. Naturalnym miejscem powstawania tych relacji powinny być przestrzenie, w których ludzie się
spotykają, tj. instytucje użyteczności publicznej,
szkoły, placówki zdrowia, organizacje pozarządowe,
stowarzyszenia. Niewątpliwie w obszary te wpisuje
się także Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
w Płocku.
Nasza Uczelnia daje studentom nie tylko wykształcenie formalne, ale poprzez różnego rodzaju
zajęcia umożliwiamy im również nabycie kompetencji miękkich. Nabycie tych kompetencji nie tylko pomaga dobrać właściwą ścieżkę kariery. Pokazuje też,
w czym jesteśmy jako ludzie dobrzy, a nad czym
musimy jeszcze popracować.
Najważniejsze, aby być świadomym, że warto
w siebie inwestować. Przejście do gospodarki rynkowej i wzrost rangi wykształcenia w budowaniu pozycji społecznej, zaowocowało zainteresowaniem edukacją, jakiego w Polsce nie było. Dotyczy to zwłaszcza szkolnictwa wyższego.
Sytuacja na rynku pracy powoduje, iż rozwój
człowieka powinien postępować przez cały okres
jego aktywności zawodowej. Człowiek pracujący
XXI wieku musi być elastyczny. Kariera jego przebiega nie według modelu uczenie się, a następnie stała praca, ale według modelu uczenie się, praca,
uczenie się, praca, uczenie się. Stąd obserwujemy
duże zainteresowanie naszymi studiami podyplomowymi. Z tego wrodzonego pożądania wiedzy wyrasta także idea naszej uczelni. Poszukując wiedzy,
poszukujemy prawdy – prawdy o człowieku, o świecie i o nas samych. Czynimy to zgodnie z dewizą
naszego patrona Pawła Włodkowica – „Per scientiam ad bonum” (Przez wiedzę do dobra).
Nasi absolwenci prowadzą własne firmy oraz
pracują w małych i dużych przedsiębiorstwach,
a także w instytucjach użyteczności publicznej, osiągając zawodowe sukcesy. Z relacji przedstawicieli
biznesu i samorządu wiemy, że zdecydowaną większość osób, które posługują się dyplomem naszej
Uczelni, stanowią praktycy. To znaczy, że cechuje ich
duża wiedza nie tylko teoretyczna, ale również wiedza praktyczna. To zasługa naszej kadry oraz partnerów, którzy umożliwiają naszym studentom
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wszechstronny rozwój między innymi poprzez udział
w różnego rodzaju stażach lub różnorodnych zajęciach praktycznych.
Kształcimy studentów w trzech ośrodkach: w Płocku, w Iławie i w Wyszkowie na siedmiu kierunkach
studiów. Dążymy do poszerzania oferty edukacyjnej
poprzez uruchamianie nowych, atrakcyjnych, poszukiwanych na rynku pracy specjalności. Poszerzamy
także ofertę kształcenia na studiach podyplomowych, odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne
w tym zakresie.
Drodzy Studenci pierwszego roku studiów!
Zwracam się do Państwa ze szczególną atencją,
ponieważ równo 50 lat temu byłem na Państwa
miejscu i rozpoczynałem swoje studia.
Za chwilę przekonacie się, że Uczelnia to odrębny
świat; daleki od poznanego na wcześniejszych etapach edukacji. Wielu absolwentów wspomina, że
podczas studiów stawali się innymi ludźmi, ucząc się
twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania
problemów, czego życzę także Wam studentom
pierwszego roku.
Najważniejszy moment każdej inauguracji roku
akademickiego to akt ślubowania i pasowanie berłem rektorskim na studenta. Cały ten ceremoniał
jest częścią akademickiej tradycji. Uczelnie z długą
tradycją szczycą się nią i zachęcają kolejne pokolenia do jej przestrzegania. Nam ta tradycja również
nie jest obca.
Rozpoczynacie studia na jednej z najstarszych
i najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce, uczelni o dwudziestopięcioletniej historii. Teraz wszystko
zależy od Państwa determinacji i zaangażowania.
Jestem przekonany, że sprostacie wyzwaniom i osiągniecie sukces. Wykształcenie i kompetencje społeczne, które Państwo zdobędą w Szkole Wyższej
im. Pawła Włodkowica pozwolą swobodnie poruszać się na rynku pracy, w życiu codziennym, ale
także w życiu osobistym.
To co oferujemy, to szansa. Jesteście dla nas
partnerami, a nie klientami czy konsumentami.
Od Państwa jednak zależy, w jakim stopniu z tej
szansy skorzystacie. Kształcenie się, to klucz do pomyślnego życia w przyszłości. To także klucz do
wspaniałej intelektualnej przygody, poszerzania horyzontów, poznawania świata, bycia ludźmi wolnymi,
właścicielami własnej osobowości. Nauka wcale nie
musi być nudna! Życzę Państwu, żebyście przeżyli
ten wyjątkowy okres jak najlepiej. Zachęcam do kreatywnego i rozsądnego dysponowania czasem wolnym, przy wykorzystaniu wszystkich możliwości jakie
daje nasza uczelnia i nasze miasto.
I jeszcze jedno! Studia to wspaniały czas, ale jak
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w życiu, zdarzają się także trudne momenty,
w których czekamy na pomoc, poradę. Bądźmy dla
siebie życzliwi, nie zostawiajmy nikogo samego z
trudnymi problemami. Otwarcie na drugiego człowieka jest bowiem miarą człowieczeństwa.
Szanowni Zebrani!
Osiągnięcie powodzenia w realizacji statutowych
zadań naszej Uczelni byłoby bardzo trudne bez
pracy członków organów kolegialnych Uczelni – senatu i rad wydziałów, a także wszystkich nauczycieli akademickich. To Państwa wspólny trud prowadzi
naszą Alma Mater. Na podkreślenie zasługuje
także właściwe zaangażowanie pracowników administracyjno-technicznych. Państwa kompetencje
i ofiarność są nie do przecenienia. W realizacji zadań statutowych mają swój udział również nasi studenci skupieni w Parlamencie Studentów oraz ich

samorządowi przedstawiciele w organach kolegialnych. Wszystkim Państwu za pracę na rzecz uczelni
bardzo, bardzo dziękuję!
Dostojni Goście!
Koleżanki i Koledzy!
Drodzy Studenci i Słuchacze!
Szanowni Zebrani!
Kończąc, życzę całej społeczności Szkoły Wyższej
im. Pawła Włodkowica, aby nadchodzący rok akademicki był równie pomyślny jak poprzedni i przyniósł jeszcze więcej sukcesów zarówno zawodowych,
jak i osobistych – nam wszystkim jako zbiorowości
i każdemu z osobna.
Życzę wszystkim Państwu wszelkiego dobra i dużo radości.
Dziękuję za uwagę!

*          *          *
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