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Orgańzatotzy,'Wykonawry i Uczestnicy
koncertu Melodie nauki - nad{ie i marą,enia
w ramach obchodów
,,Dni Hoborskiego - Ś*ięta Nauk Ścisłych"
w Akademii Górniczo-Hutniczej
im. stanisława staszica w krakowie

Magnificencjo Panie Rektorze!
Szanowni Ptacownicy Akademii Gótniczo-Hutniczej!
Drodzy Studenci!
panie i panowie!

Pragn€ przekazaĆ , setdeczne gran-rlacje i pozdtowienia otgańzatorom i uczestnikom
Dni Hoborskiego - Swięta Nauk Scisłych w Akademii Gótniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie. Szczególne pozdtawiam wykonawców i publiczność koncertu Melodie nauki - nadĘ1/e

i mar7,enia, uŚwietniającego Dni Hobotskiego. BogaĘ pfogfam tego kilkudniowego cyklu imprez
i spotkań naukowo-integracyjnych pnypornlna o potencjale i dokonaniach jednostek oryanizacyjńych
AGH, wśtód nich §7ydziału Matematyki Stosowanej, z którym od 2073 roku byłćm zlńęany
jako czŁonek jego Rady Społecznej. Ptaz jeszcze dziękuje za z^szczyt, jakim było wŁączenie mnie
do tego sżacov/nego gremium.
Osiągnięcia znakomitych uczonych oraz absolwentów Akademii są ilustracją ważnego pfocesu.
Sukcesy te, uzyskiwane tak indplddualnie, jak i zespołowo, przekładają sie na prcstIż i pozycje
rankingową poszczególnych wydziałów, Ty- samym fosną notowania AGH jako - jeĆlnej
z wiodących uczelni technicznych w naszym ktaju. To zaś ptzyspaIza tenomy całej polskiej nauce,
wzmacńa udział Polski rl/ tozsłoju cpvilizaryjnym współczesnej Euopy i świata.
Z sqty{ak9ją stwierdzam, że ta wĘólnota sukcesu, jaĘturotzą przedstawiciele nauk śclsłych zlńęań
z Akademią Górniczo-Hutńcza, może sŁużyć jako przykŁad i inspitacja także dla innych środowisk
w Polsce, ptzede wszystkim w obszarze bada6 naukowych i pizemysłu. Bo właśnie odtodzenie
ducha obywatelskiego i wspólnoto\il,ego, a także wykorzystanie ogfomnego potenciału polskiej nauki
uważam za jedne z najważtiejszych czynników, kt6te zadecyduja o dobrej ztńańe w naJzej Ojczyźńe
otaz o jej pomyślnej ptzyszŁości.
Cieszę się, że temu wyjĄtkowemu świętu patronuje postać Antoniego Hoborskiego - jednego

9 w9półzałożyciels, i pierwszego tektota Akademii Górniczo-Hutniczój, dziekana
§7ydziału Gómiczego AGH, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ptofesor Antoni Hoborski
dał się poznać nie tylko jako wybitny matematyk, v/nosuący realny wkład w rozwój kńlow{ nauk,
alę też jako zdolny otgańzatot życia akademickiego, jeden z qch, któtzy ze szczególną 

-energla

i zaangńowaniem włączyli się w odbudowę polskiej państwowości na polu szkolnicŃa wyższego.

!_tzy dń temu, obchodząc Narodowe Ś*ięto'Niepodligłości, sięgalrśmy myślami do pierwszychTat
II Rzeczypospolitej, _B9dow1 i obrona państwa polskiego - v/ tym tówńeż jego modetńzacja
i upzemysławianie - były wówczas okupione ogfomem ptacy i wytzeczeń. Znamy nazwiska i piękńe
życiorysy tych, któtzy ffi9dy przysłużyh, się Ojczyźńe najbardziej. życzmy sobie, aby spuścizna
jednej.z tyclr osób -,Profesora Antoniego Hobotskiego -była punkiem odniesienia imótywacja
nie ty|ko_ 9la,akademickiej wspólnoty AGH, ale też dla wsŻystl<ich, którzy pta§ą" żeby Pohka
ptzyszLości była nowoc zesna) dostatnia, szar''owana i bezpieczna.
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