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Dr  inż.  Sebastian  Bielecki 

Dyrektor  Instytutu  Politechnicznego 

Państwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej  w  Tarnowie 

 

        Szanowny  Panie  Dyrektorze. 
 

 

        W  związku  z  uroczystą  Inaugurację 20.  Roku  Akademickiego  2017 / 2018    

w  Państwowej  Wyższej  Szkole  Zawodowej,  u  progu  nowego  roku  akademickiego  

na  ręce  Pana  Dyrektora  składam  najserdeczniejsze  życzenia  wielu  sukcesów, 

realizacji  wyznaczonych  celów, oraz  niegasnącego  zapału  do  nauki  dla  całej  

społeczności  akademickiej.   
 

      Rozpoczynający  się  kolejny  rok  akademicki  rodzi  nowe  wyzwania, sprzyja  

zdobywaniu  doświadczeń  i  pobudza  do  naukowego  rozwoju.  Życzę  Studentom, 

by  był  to  dla  nich  czas  samorealizacji, rozwijania  pasji  i  doskonalenia  

umiejętności, które  w  przyszłości  pozytywnie  zaowocują  na  rynku  pracy. 
 

      Gratuluję  determinacji  tworzenia  nowych  kierunków  kształcenia, a  w  

szczególności  automatyki  i  robotyki.  
 

      Jestem  przekonany, że  nowo  otwierany  kierunek  jak  najlepiej  wpisze  się  w 

potrzeby  zakładów  pracy  i  firm  regionu  Małopolski, a  z  wykształconych  tu  kadr 

będziemy  dumni  również  na  szerszą  skalę. W  przyszłości  mamy  nadzieję  na 

otwarcie  nowych  kierunków  o  profilu  bardziej  szczegółowym  dotyczącym  

Mechaniki . 
 

Cieszy  nas  rozwijająca  się  współpraca  w  dziedzinie  przekazywanej  nam  przez  

przedstawicieli  Uczelni  wiedzy  i  dzielenie  się  z  nami  znaczącymi  osiągnieciami.  
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       Jako  Stowarzyszenie  Naukowo - Techniczne  Inżynierów  i  Techników 

Mechaników  Polskich – SIMP , w dalszym ciągu  zapewniamy o naszej  życzliwości , 

daleko  idącej  chęci  współpracy  i  pomocy  we  wszystkich   kwestiach  związanych  

z  dziedzinami  naukowo-technicznymi .  
 

         Nauczycielom  akademickim  dziękuję  za  wypełnianie  pięknej  i  odpowiedzialnej  

misji, jaką  jest  przekazywanie  wiedzy  młodym  ludziom, inspirowanie  ich  do  

nauki  i  tym  samym  pielęgnowanie  drzemiących  w  nich  potencjałów  

intelektualnych.   
 

          Życzę, by  ten  wysiłek  przyniósł  Państwu  wiele  satysfakcji  i  motywował  do  

dalszej  efektywnej  pracy, której  rezultatem  będą  doskonale  wykształceni  

absolwenci, przygotowani  do  pracy  zawodowej  na  miarę  współczesnych  potrzeb  

rynkowych.   
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