
Szanowny Panie Dziekanie, 

Znana jest historia George'a Washingtona Carvera, który udał się do lasu na swoją 

poranną modlitwę - a był on wielkim mężem modlitwy - i modlił się o mądrość. 

Powiedział: "Panie, chciałbym dowiedzieć się, dlaczego stworzyłeś świat?". 

Odpowiedź brzmiała: "Mały człowieku, to jest zbyt wielkie dla ciebie. Proś o coś 

mniejszego". 

Wtedy on powiedział: "Panie, to powiedz mi w takim razie, dlaczego stworzyłeś 

człowieka?". 

Odpowiedź brzmiała: "Mały człowieku, to w dalszym ciągu jest zbyt wielkie dla 

ciebie. Proś o coś jeszcze mniejszego". 

Pomyślał więc przez chwilę i zapytał: "Panie, a może pozwolisz mi chociaż 

zrozumieć, dlaczego stworzyłeś orzeszki ziemne?". 

Odpowiedź brzmiała: "To jest coś właśnie odpowiedniego do twojej wielkości". 

George jako człowiek wiary i naukowiec poszedł do swego laboratorium i zaczął pracę 

nad tym, co okazało się zadaniem jego życia. W rezultacie odkrył 153 możliwości 

wykorzystania orzeszków ziemnych, przez co przekształcił rolnictwo amerykańskiego 

Południa.  

Powinniśmy akceptować siebie takimi jakimi jesteśmy i korzystać z tego daru, jaki 

został nam dany. Czymkolwiek ten dar jest, musi on być dobrze wykorzystywany, i to 

nie z pobudek egoistycznych. Mądrość wynikająca z wiary pozwoli nam spojrzeć na 

nasze cele we właściwej perspektywie, zgodnej z naszymi możliwościami i z wolą 

Boga.  

Szanowny Panie Dziekanie, Prodziekani, Profesorowie, Wykładowcy, Wychowawcy, 

Pracownicy i Studenci. Dobrze wiemy, że ten rok akademicki jest inny od 

poprzednich, ale to nie zwalnia nas z obowiązku rozwijania się i powiększania wiedzy, 

a wręcz przeciwnie, mamy czynić wszystko, by w tym niełatwym okresie, jak najlepiej 

i najowocniej wykorzystać dany nam czas oraz możliwości. Nikt z nas nie jest w 

stanie w stu procentach przewidzieć jak będzie on wyglądał, co nas czeka, z czym się 

zderzymy, ale jedno jest ważne, mamy doceniać smak życia i radować się tym co 

mamy. Nowy rok akademicki to nowe wyzwania jakie przed nami stoją, dlatego życzę 

wszystkim byście żyli pełnią życia, byście odkryli radość z nauki i każdego dnia 

zdobywali  powiękaszali mądrość. 

 Michel Quoist powiedział: "Bóg wie, co robi. Nie myli się w przydzielaniu ludziom 

czasu. Każdemu daje czas na zrobienie tego, co chce, by zrobił”. 


