
 

 

Szanowna Pani 

Marta Kapusta 

Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej 

im. prof. Edwarda Szczepanika  

w Suwałkach 

 

 

Magnificencjo Pani Rektor, Wysoki Senacie, 

Szanowni Nauczyciele Akademiccy, Studenci, Absolwenci, Szanowni Państwo, 

niezmiernie żałuję, że ze względu na trwające 63. Posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nie mogę 

skorzystać z zaproszenia do udziału w inauguracji roku akademickiego 2022/2023 w suwalskiej Państwowej Uczelni 

Zawodowej. Łączę się jednak z Państwem przyjazną myślą, życzliwością i duchowym wsparciem. 

Cieszy mnie jako posła, obywatela i mieszkańca Suwałk systematyczny rozwój tej Uczelni, tym bardziej że 

sam przed laty zabiegałem o jej powstanie, aby młodzież z naszego miasta i regionu mogła zdobywać wyższe 

wykształcenie blisko miejsca zamieszkania. Dzisiaj Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda Szczepanika 

w Suwałkach zajmuje trwałe i ugruntowane miejsce na mapie wyższych szkół zawodowych i polskiego szkolnictwa 

wyższego. Oferuje ona studentom interesujące kierunki i specjalności kształcenia, wciąż dostosowywane do 

aktualnego zapotrzebowania rynku pracy i sytuacji społecznej nie tylko na studiach pierwszego stopnia , ale coraz 

częściej także na studiach magisterskich. Wyrażam nadzieję, że dzięki temu wielu dobrze wykształconych młodych 

ludzi pozostanie w Suwałkach i sąsiednich miejscowościach, znajdzie tutaj satysfakcjonującą pracę, realizując blisko 

swoich rodzin życiowe cele i przyczyniając się do rozwoju cywilizacyjnego i społecznego tej części Polski. 

Szanowni Państwo, 

pozwólcie, że i tym razem, podobnie jak to czyniłem już wielokrotnie, odwołam się do uniwersalnej, 

ponadczasowej roli uniwersytetu, którym jest w jakimś stopniu każda wyższa uczelnia. Niezależnie od kierunków 

studiów misją uczelni jest odważne, nieskrępowane i bezkompromisowe poszukiwanie  i odkrywanie, a także 

odpowiedzialne głoszenie obiektywnej prawdy o świecie i człowieku. Życzę jak najlepszych owoców tego wysiłku, 

z  pożytkiem dla każdego z Was i naszej wspólnotowej przyszłości. 

Szanowni Studenci, 

czas studiów i młodości szybko mija – vita nostra brevis est, brevi finietur. Wykorzystajcie go więc mądrze 

przygotowując się wiedzą i dojrzałością postaw do kolejnych etapów w pełni już dorosłego życia i wypełniania 

planowanych ról zawodowych i społecznych. 

Vivat Academia. Vivant professores! Vivat membrum quodlibet, Vivant membra quaelibet, Semper sint in 

flore! 

 

             Warszawa, 5 października 2022 roku                                           Z wyrazami szacunku 
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