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Z

podzlulem odnoszę się do dokonań, które Państwa UczeLnia wnosi w badania
i dydaktykę, jak również w akademickie życie I(rakowa. §7spółpracuj1c na wielu polach łączymy
obszary wiedzy rolńczej i humanistycznej, dzięki czemu nasz głos jest nie tylko słyszalny, ale
także znalduje zrozumienie i telacje w konkretnych decyzjach wpły,walących bezpośrednio na
warunki funkcjonowania szkolni ctwa wyższego.
§7 tych niespokojnych czasach, postać i bogactwo myśliśw.Ignacego Loyoli nie straciły
ńc ze swej aktualrości, i w wielu obszarach są nadal drogowskazem wytyczającym właściwe
relacje i propotcje między sfetą duchową t mateńalnĄ. Jego dzleła i nieustępliwośćw głoszeniu
zawatĘch w nich tez, doptowadziŁy do rozwoju edukacji i badań naukowych, zbieżnych
z duchem i wyzslańami epoki w któtej żyłIgnacy Loyola. Dlatego z qm większą dumą dzielę
z Państwem tadośćz doqchczasowych sukcesów.
Dzisiejsze świętoposiada także kolejny wymiat, zamykajacy się w słowach wdzięczność
l uznańę. Dlatego wryrażam głęboki szacunek względem wszystkich osób odznaczonycll,
t nagrodzonych w czasie tej utoczystości. Słowa szczegilnej atencji kieruje pod adtesem
nagrodzonych studentów - winszując wytrwałośc|oraz dalszych sukcesów vi pfacy naukowej.
Obecnie Polska potrzebuje ludzi wyksztaŁconych, umiejących konsekwentnie tozwijać nauLł
humanistyczne i teologicztre otaz implementowaĆ do gospodarki ich osiągnięcia. Do tego sukcesu
konieczna jest nie tylko wylątkowa relacja Mistrz - IJczeń, ńe także talent, cierpliwośći odwaga.
Patrząc na doczasowe sukcesy ptacowników i studentów oraz determinację w drodze do celu,
jestem przekonany, że sptostaią Państwo temu wyzwaniu.
Życzę IśiędzuRektorowi oraz całej §7spólnocić Akademii Ignatianum w I{rakowie
dalszego wspaniałego rozwoju otaz wszelkiej pomyślnościw podejmowanych działannch
naukowych t otganizacynycb, Viuat Academia, ńuant Professores!, i 1ak na Uniwetsytet Rohriczy
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