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Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Uroczyste obchody XX rocznicy powołania
Wyzszej Szkoły Biznesu - National - Louis University w Nowym Sączu.
Proszę wybaczyc,
a|e z uwagi na obowiązki par|amentarne nie mogę osobiście
uczestniczyć w tej waznej dla
Pana osobiście i społecznościUcze|ni uroczystości.
Historia WyŻszej Szkoły Biznesu - Nationa| - Louis University jest nierozerura|nie

związana

z

Biznesu

to

Pana osobą

i całą Sądecczyzną' To juz

i historia
akademickiej edukacji w naszym regionie. To właśniena Sądeckiej Ziemi powołat
Pan
Panie Rektoze pienruszą w Polsce niepubliczną ucze|nię wyzszą, tym samym
dając
podwaliny dla tworzenia w Nowym Sączu silnego ośrodka akademickiego.
WyzszaSzkoła
przykład odwagi

ugruntowana tradycja

i wiĄi

akademickiego kształcenia niepub|icznego,
a|e to przede wszystkim szansa zdobycia so|idnego wykształc enia przez rzesze
studentów
tejŻe Ucze|ni. Przez 20 |at funkcjonowania Szkoły jej mury opuściłoponad ,t1 tysięcy
abso|wentów, ktorzy rozsiani po całym świecie sta|i Się naj|epszymi ambasadorami

nie tylko ich Alma Mater, ale

i

naszej pięknej Sądecczyzny' Najlepsza kadra,
misja oraz paEa edukacyjna tworzą atmosferę w której doskona|e rozwijĄą się umysły
studentów oraz ksztaltują ich cha

ra

ktery.

Równiez my, mieszkańcy Sądecczyzny, jesteśmy dumni z tego, ze właśnietutaj
powstała tak znamienita Szkoła, która pięknie ubogaca nas Wszystkich swoimi pomysłami,

doskonale wpisując się w edukacyjną ofeńą naszego regionu.

od wielu
uznawana

za

z zainteresowaniem obsenruuję dynamiczny rozwoj Ucze|ni, ktora jest
jedną z naj|epszych niepublicznych szkół akademickich W Po|sce.
|at

Niekonwencjona|ne działania, znajdują uznanie w oczach wie|u

i są docenianie przez

jest przyznanie prestizowej nagrody,,Pro Pub|ico Bono'' za
najcenniejszą |nicjatywę obywate|ską Dziesięcio|ecia ||| RP. Na wie|kie uznanie zasługuje
roŻne gremia, czego dowodem

równiez zaangaŻowania Szkoły w rozwoju nowoczesnych technologii, czego naj|epszym
przykładem jest rea|izowany obecnie projekt pod nazwą MMc Brainvil|e.

W tym uroczystym dniu, chciałbym na ręce Pana Rektora złoŻyc serdeczne
podziękowania, za podjęcie trudu stwozenia tej wyjątkowej Ucze|ni oraz Życzyc, zarówno

Panu, kadrze naukowej oraz pracownikom administracji radościi szczecią w zyciu
osobistym oraz wie|u zawodowych sukcesów. Wszystkim zaśAbso|wentom
oraz Studentom, gratu|uję wyboru tak zacnej i renomowanej Szkoły. Jestem głęboko
przekonany, Że jej dyp|om daje Wam ogromną szansę na rea|izację zawodowych p|anow
i

zyciowych zamierzeń.
Serdecznie wszystkich pozd rawiam,
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Andrzej Romanek
Poseł na Sejm RP

