
Drodzy Państwo!
Uczelnia, którą ukończyliście jako jej pierwsi absolwenci, w tym roku obchodzi XX-lecie! I to 
Wy właśnie jesteście swojego rodzaju pionierami! Przecieraliście szlaki dla prawie 40-tysięcznej 
rzeszy jej dyplomantów! Studiowaliście w niełatwych warunkach, ale z pasją, zacięciem i ambicją! 
Teraz nie poznalibyście swojej uczelni! Kampus Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie został 
w swoim czasie uznany za najpiękniejszy spośród uczelni niepublicznych. Wszyscy byliśmy z tego 
dumni. I teraz, w roku XX-lecia, pragniemy wrócić wspomnieniami do tych pionierskich czasów!

Drodzy Państwo!
Napiszcie do nas! Napiszcie o swoich studenckich czasach i o tym, co robicie teraz! Napiszcie – jak 
Waszym zdaniem – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie pomogła Wam w życiu, czym była 
dla Was! Napiszcie tak, jak Wam serce dyktuje. Upamiętnijmy wspólnie to, co zakończyło się nie-
kwestionowanym sukcesem! Mamy przecież wspaniałą uczelnię. Wasze wypowiedzi wezmą udział  
w projekcie przewidzianym programem obchodów XX-lecia WSM pn. „PIONIERZY…”
Czy wiecie, że naszą Uczelnię nazwano „Szkołą marzeń” i „Cudem na Kawęczyńskiej”? Określe-
nia te wskazują na wydarzenia, w których i Wy macie wielki udział! Jeżeli się zgodzicie, chcemy 
opublikować Wasze refleksje i wspomnienia, zapewniając anonimowość tym, którzy będą sobie 
tego życzyli. Ponadto wszyscy nasi „pionierzy” otrzymają honorowe dyplomy XX-lecia.
Napiszcie więc do nas! Podajcie swoje adresy, e-maile, telefony! Chcemy utrzymywać z Wami 
kontakt! Oczywiście zapraszamy też do Uczelni! Jej bramy stoją dla Was otworem! To przecież 
jest nasz wspólny dom! Jesteśmy wszyscy jedną, wielką, uczelnianą rodziną! 

Liczymy na Wasz odzew!
Przyjmijcie najserdeczniejsze pozdrowienia dla Was i Waszych bliskich!
Przyjmijcie życzenia szczęścia w życiu, sukcesów, wielu radości i słońca!

Z upoważnienia
JM Rektora
 

Doc. dr Kiejstut R. Szymański
Pełnomocnik Rektora ds. obchodów XX-lecia WSM

Piszcie listy na adres: 
Komitet Obchodów Dwudziestolecia Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36; 03-772 Warszawa
lub ślijcie e-maile: wydawnictwo@mac.edu.pl

tel. kom.: 600 498 477
tel. 22 59 00 868
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