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Lublin, dnia 25 września 2010 r. 
 

Ojciec  
Ludwik Wiśniewski OP 
Klasztor O.O. Dominikanów w Lublinie 

 
 Czcigodny Ojcze, 
 Szanowni Organizatorzy i Goście Akademii „Złota 9” , 

Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste spotkanie inaugurujące kolejny rok 
działalności Akademii. Poczytuję to sobie za znaczące i miłe wyróżnienie. Nie mogąc osobiście 
uczestniczyć w uroczystości, przesyłam Państwu serdeczne pozdrowienia i kieruję tą drogą do 
wszystkich Państwa słowa uznania.  

Serdecznie gratuluję słuchaczom, którzy podczas ceremonii immatrykulacji zostaną dzisiaj 
przyjęci do społeczności – z dumą mogę powiedzieć – lubelskiej Alma Mater. Cieszę się, że Wasza 
placówka rozwija się i odgrywa coraz większą rolę jako ważny ośrodek życia publicznego  
i społecznego Lubelszczyzny, który wnosi istotny wkład w rozwój cywilizacyjny naszego kraju. 
Przekazując serdeczne gratulacje z okazji inauguracji życzę Akademii „Złota 9” dalszego 
dynamicznego rozwoju. 
 Zadaniem współczesnych uczelni, ośrodków szkoleniowych czy instytucji jest pomoc 
młodym ludziom w dostosowywaniu własnych planów życiowych do  dynamicznie zmieniającej się 
rzeczywistości, odpowiedzialności za własne czyny oraz przygotowanie ich do funkcjonowania  
w strukturach Unii Europejskiej. Te powinności Państwa projekt wypełnia z należytą 
sumiennością. 

Od początku istnienia Akademia „Złota 9” pozostaje przy postawionym sobie szczytnym 
celu rozwijania i kształtowania świadomości społecznej młodych Polaków w oparciu o wartości 
ogólnoludzkie i chrześcijańskie. Jej niewątpliwy atut stanowi to, że należy do placówek 
niesztampowych, a współpracując z innymi ośrodkami naukowymi organizuje konferencje 
naukowe, podejmuje problemy badawcze o charakterze ogólnoeuropejskim, co jest dzisiaj niezwykle 
istotne w kształceniu młodego pokolenia. 
 I chociaż słowa Alberta Einsteina mogą się niektórym z Państwa wydawać przewrotnymi 
pamiętajmy, iż: „Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna 
osobowość, a nie jako specjalista”. Dlatego przyszłym studentom życzę, by w pełni wykorzystali 
dane im szanse i możliwości, a zdobyta przez nich wiedza stała się przyczynkiem do błyskotliwych –
karier zawodowych. 

Życzę, aby kolejne lata działalności Akademii przebiegały w warunkach pełnej stabilizacji,  
a przyszłe znaczące dokonania umacniały jej renomę i pozycję. Życzę, aby ambitne programy 
naukowe, projekty i podejmowane przedsięwzięcia badawcze wnosiły nowatorski wkład  
i wskazywały skuteczne instrumenty oraz pomysły rozwiązywania trudnych problemów w wielu 
obszarach życia naszego kraju. Jestem przekonany, iż działalność i bogate audytorium Akademii 
nadal będą stanowiły skuteczne wsparcie dla procesów modernizacyjnych na Lubelszczyźnie. 

Wszystkim organizatorom dzisiejszego spotkania, życzę konsekwencji w osiąganiu 
założonych celów. Młodzieży przesyłam życzenia dobrych wyników w nauce oraz rozwoju 
intelektualnego, umożliwiającego odnalezienie swego miejsca w integrującej się Europie narodów.  

Z wyrazami szacunku, 

Jacek Sobczak 

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego 

    


