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Jt"'i~·t~s()) l),:e-lce ~ s;~~. A/wi-.ćLI 
rozpoczynający sic rok akademicki 2022/2023 to cias wyzwaó dla szkolnictwa wy:i,szcgo. 

Wspólnota :'lt~1dentów i naukowców ponad dwa lata temu pozbawiona została możliwości 

bezpośredniego ko11t,1ktu, bcdącego jednym 7, fundamentów wymiany myśli. Wict:zymy, że 

nadszedł moment odbudowarua tradycyjnych wiczi. W tym s?:czcgólnym dniu chciałbym Państwu 
?.)'czyć wytrwałości i konsekwencji w pracy naukowej oraz budowaniu relacji uczeń-mistrz, która 
jest tak ważna dla kształtowania dit i wychowywania nowych pokoleń Polaków. Niech Pa11.stwa 
misja związana z cJdkrywanicm prawdy o człowieku i świecie przynosi wiele sat)'sfakcji, zaś strome 

ściczki naukowe prowadzą do budmvania dobca wspólnego. 

Nnrodowa Agencja Wymiany r\lrndcm.ickicj i:o7,poczyna 6 rok swojej działalności. 

Wchodzimy w c;,;as dojrza~ości instyt\.lcjonalncj. W związku z tym jeszcze bardziej i jeszcze mocniej 
chcemy służyć studentom, wykładowcom akademickim i naukowcom o.raz instytucjom 
wspierającym polską nauki.;. Ta subsydint:na .t:ola w budowaniu etosu akademickiego wyra1.a się 
w rcall1/.acji wieli, pwgramów, skicwwanych do .cór.nych grnp odbiorców. Ich coraz większa 

JJOpulai:nośc: i rozpoznawitl11ość pna:k11nt1jc nas o shu;znośd obn1ncgo kicrnnku. Dziś t11kic 
pi:ogtatny jak Polskie Powroty, Bckkur N/\W1\ 1 Ulatn NAWA, Andc1:s NAWA c'7.y Banach NAWA 
dają nic tylko rno7.liwość bL1dow11nh1 indywidualnych kflticr, ale 1:ównici sprzyjają zcównow;iżoncmu 

rozwojowi świata nanki. Niemniej wiemy do~konalc, że bez wspatcifl i.rodC>wiska nic jesteśmy w 

stanic whściwic reali::mwać naszej działalności. Liczymy na to, że dotychczasowa owocna 
współpraca będzie obfitować w kolejne projekty i przcdsicwzięcia bad;iwcze. 

Rzeczywistość postpanclemiczna to także czas, w któ1:ym wiele zjawisk w obszarze 1.ycia 
akndernickicg() ter.cha uks;r,tahować na nowo. Przyspics7,y}a rewolucja online, pojawiły s ię nowe 
sposoby cyfrowej komunikacji. To także wy:,;wanin, przed którymi stoją dziś uniwersytety i instytuty 
badawc:,;c. Maja.c świadomość zachod7,ących '7.mian, jes teśmy '7.awszc gotowi wesp1·:r,eć środowisko 

polsl<lch uczelni. Chcc1ny jako Narodowa Agencja Wyminny Akadcnuckicj być akuszerem, który 
towar7,yszyl b!,!clzic nn.t:odzinom nowego ładu, nic zapominając, lecz czerpiąc z oajlcps?:ych tradycji 
polskiego świnta uczelnianego. Bo nauka to pr1.cdc wszystkim prób;i 7,nuer7,c11ia sii;; z pytaniami 
wspólczc:,nąści. Wicr7.v, że te najwnżnicj~?:c odpC>wicdzi :mnjclzicmy wspólnie . 
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