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Magnificencjo Panie Rektorze, Wysoki Senacie,
Wielce Szanowni Nauczyciele Akademiccy i Studenci,
Szanowni Goście,
serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystej inauguracji nowego
roku akademickiego 2016/2017 w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. Niestety,
obowiązki poselskie i rządowe spowodowały, że nie mogę osobiście uczestniczyć w tej
ważnej dla całej wspólnoty akademickiej uroczystości. Proszę przyjąć, chociaż tą drogą,
najszczersze życzenia i kilka słów okolicznościowej refleksji.
Każdy rozpoczynający się rok akademicki niesie ze sobą pytania i nadzieje
co do kształtu i przyszłości polskiego szkolnictwa wyższego. Doświadczenia ostatnich lat
pokazały, że model, sposób kształcenia i finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce
wymagają niezbędnej korekty i zmiany niektórych paradygmatów. Przede wszystkim
należy lepiej wykorzystać potencjał innowacyjności tkwiący w kadrze naukowej
i dydaktycznej polskich uczelni, która mogłaby przy odpowiednim wsparciu przyczynić
się do zwiększenia konkurencyjności naszej gospodarki, zamiast podejmować aktywność
za granicą. Musimy zrobić wszystko, by polska nauka i myśl technologiczna stały się
motorem gospodarki i były podstawą naszego wspólnego kapitału, dzięki któremu my
sami, a w szczególności następujące po nas pokolenia będą mogły cieszyć się
bezpieczeństwem i dostatkiem oraz korzystać z dóbr cywilizacji osiąganych w znacznej
mierze właśnie dzięki nauce i badaniom naukowym.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości Pani Premier Beaty Szydło dostrzega potrzebę
zmian systemowych w polskim szkolnictwie wyższym, uwolnienia uczelni od nadmiernej
biurokracji poprzez wchodzącą właśnie w życie ustawę deregulacyjną, zdecydowanego
wsparcia dla innowacyjności i współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym
a przedsiębiorcami, zwiększenia nakładów finansowych na badania i rozwój po to, aby
polskie szkoły wyższe mogły w przyszłości konkurować z najlepszymi uczelniami
w Europie i na świecie oraz były czynnikiem sprawczym rozwoju gospodarczospołecznego i postępu cywilizacyjnego.
Żadna uczelnia wyższa, niezależnie od swojego profilu, nie może zapominać
o podstawowej idei uniwersytetu jako miejsca odkrywania świata, poszukiwania prawdy,
nieskrępowanej i odważnej dyskusji i ciągłego poszerzania horyzontów intelektualnych.

Uniwersytecka dewiza sapere aude – „miej odwagę być mądrym” nie znosi
jakichkolwiek barier i ograniczeń administracyjnych, mentalnościowych czy
politycznych. Odpowiedzialna mądrość to jednak także świadomie przyjmowany
i akceptowany system aksjologiczny, ukierunkowujący wysiłek intelektualny na dobro
człowieka, któremu powinny służyć odkrycia naukowe i cały ludzki intelekt.
Dotychczasowe osiągnięcia i działalność Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży
są znaczącym kapitałem, który warto i trzeba pomnażać. To w głównej mierze osobisty
wkład nauczycieli akademickich przyczyniał się i przyczynia do budowania pozycji
Uczelni i jej wzrostu. Utwierdza mnie to w przekonaniu, że Wyższa Szkoła Agrobiznesu
w Łomży dobrze realizuje swoją misję, jaką jest profesjonalne kształcenie wysoko
wykwalifikowanych kadr m. in. w dziedzinie budownictwa, informatyki, rolnictwa czy
pielęgniarstwa.
Życzę, aby nadchodzący okres był dla Uczelni, jej pracowników i studentów
dobrym czasem rozwoju i ciągłego podwyższania standardów kształcenia fachowych kadr
w poszczególnych specjalnościach. Dzielę się też ufnością, że Wyższa Szkoła
Agrobiznesu w Łomży będzie wywierała coraz większy wpływ na podnoszenie poziomu
gospodarczego, społecznego i kulturalnego naszego regionu, a jej absolwenci znajdą
ambitną pracę blisko miejsca swojego zamieszkania, zgodnie z potrzebami rozwijającej
się gospodarki, aby budować polski kapitał, a nie będą musieli poszukiwać swoich szans
życiowych za granicą.
Chciałbym też na ręce Pana Rektora złożyć skierowane do Pana osobiście
podziękowanie za wiele lat dobrej współpracy, którą rozwijaliśmy w naszych relacjach
niezależnie od zmieniających się, często niełatwych, warunków, co zawsze
ukierunkowane było na dobro publiczne oraz służbę państwu i obywatelom.
Całej społeczności akademickiej życzę radości i satysfakcji z rezultatów
intelektualnego trudu.
Vivat academia, vivant professores!
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