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Jego MagniJicencja
Ks. ProJ dr hab. Józef Bremer SJ
Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie

Magnfficencjo, Wielce Szanowny Księze Rehorze,

Akademia Ignatianum w Krakowie, czerpiqc z bogatych tradycji Wydziału Filozo,ficznego
Towarzystwa Jezusowego, powołanego do istnienia 8 września 1932 roku dekretem
WaĘkańskiej Kongregacji do Spraw Seminariów i Uniwersytetów, stanowi dziś ponad wszelkq
wqtpliwośc jeden z najwazniejszych kościelnych ośrodków dydaktyczno-naukowych
Małopolski, szerzej P olski,
Z okazji 90. rocznicy wydarzenia z 1932 roku, które rozpoczyna dzieje Akadenlii Ignatianum
w Krakowie, w imieniu Wspólnoty Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz własnym, pragnę
przekazać na ręce Księdza Rektora najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Ta wyjqtkowa
okazja zachęca jednak nie tylko do składanią powinszowań, lecz sHania równiez
do podsumowań i reflelrsji.
Realizujqc swq wyjqtkowq misję, Akademia lgnatianum w Krakowie prowadzi l<ształcenie

w duchuwartości uniwersalnych i ewangelicznych, upowszechniajqc przy tym wiedzę na temat
najnowszych osiqgnięć nauki oraz prowadzqc intensyunq działalność badawczq zgodnie
z zasadami i standardami uznawanymi powszechnie za obowiqzujqce we współczesnym świecie
akademickim. I{adrzędnym celem wysiłków dydaktycznych i naukowych podejmowanych przez
Władze i Kadrę Uczelni pozostaje jednocześnie wychowanie ludzi otwarQch i kompetentnych,
gotowych angazować się ż7łvo w sprawy publiczne.
Uczestniczqc aktyanie w pracach międzynarodowych organizacji zrzeszajqcych uczelnie
kościelne - spośród hórych wymienić nalezy ałłaszcza European Federation of Catholic
Universities, International Federation of Catholic Universities oraz International Association
of Jesuit Universities - Akndemia Ignatianum w Krakowie czyni od lat konsehłentne starania
na rzecz uzyskania statusu uniwersytetu społeczno-humanistycznego. Jestem głęboko
przekonany, że ten ambitny i wzniosły cel uda się wlcrótce osiqgnqć.
Z okazji Swięta Akademii Ignatianum w Krakawie pragnę raz jeszcze złozyć na ręce
Jego Magnfficencji najserdeczniejsze gratulacje, zyczqc jednocześnie całej reprezentowanej
przez Księdza Rehora Społeczności akademickiej dalszych sukcesów na polu nauknwym,
or gani z a cyj nym i dy dahyc znym.
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