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Wasze Magnificencje, Szanowni Państwo Rektorzy,  

Szanowni Pracownicy Naukowi, Dydaktyczni i Administracyjni,  

Drodzy Doktoranci i Studenci, 

Członkowie wspólnot uczelni, 

 
     
 
W imieniu społeczności rektorów uczelni akademickich zrzeszonych w Konferencji 

Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) proszę przyjąć życzenia wszelkiej 

pomyślności z okazji inauguracji roku akademickiego 2022/2023.  

 

W tym uroczystym dniu pragnę przekazać Państwu wyrazy uznania i szacunku za 

dotychczasową działalność i osiągane sukcesy. To ogromny zaszczyt i radość, że 

wspólnie od 25 lat współtworzymy środowisko akademickie naszego kraju. 

 

Będąc w obliczu wielu wyzwań stojących przed szkolnictwem wyższym i nauką, 

wchodzimy w kolejny rok akademicki z obawami, ale także z nową energią oraz siłą 

wynikającą z doświadczenia i dzielenia się dobrymi praktykami. Jestem przekonany, że 

wspólnota akademicka podejmie i zrealizuje nowe trudne zadania, także te wymagające 

poświęceń i kompromisów. 

 

W imieniu KRASP na Państwa ręce - jeszcze raz - składam życzenia powodzenia w 

nowym 2022/2023 roku akademickim. Wszystkim członkom wspólnoty akademickiej 

życzę pomyślności w życiu zawodowym i osobistym oraz realizacji swoich ambicji 

zawodowych.  

     

Przewodniczący KRASP 

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk 

 

 



















































































 

On behalf of the educational institution "Grodno State Agrarian University", I cordially 

congratulate the entire staff of your University on the beginning of the new 2022

This solemn and exciting holiday is dear to all people united by love and desire to teach and learn. 

Education, knowledge and experience are the basis for successful work and a decent life for every person.  

The beginning of a new academic year is also an 

University teachers for their 

wisdom. 

We wish you creative discoveries, new perspectives, achievements in science and educatio

the training of highly qualified personnel, as well as good health, inexhaustible vital and creative energy, 

joy, kindness, peace and prosperity to you and your loved ones!

 

Rector of Grodno State Agrarian University

Academician of the National Acade

Dear colleagues! 

Dear friends! 

On behalf of the educational institution "Grodno State Agrarian University", I cordially 

congratulate the entire staff of your University on the beginning of the new 2022

This solemn and exciting holiday is dear to all people united by love and desire to teach and learn. 

Education, knowledge and experience are the basis for successful work and a decent life for every person.  

The beginning of a new academic year is also an excellent occasion to express gratitude and respect to the 

University teachers for their personal involvement and tireless work, for their professionalism and 

We wish you creative discoveries, new perspectives, achievements in science and educatio

the training of highly qualified personnel, as well as good health, inexhaustible vital and creative energy, 

joy, kindness, peace and prosperity to you and your loved ones! 

Rector of Grodno State Agrarian University 

Academician of the National Academy of Sciences of Belarus    

 

On behalf of the educational institution "Grodno State Agrarian University", I cordially 

congratulate the entire staff of your University on the beginning of the new 2022-2023 academic year! 

This solemn and exciting holiday is dear to all people united by love and desire to teach and learn. 

Education, knowledge and experience are the basis for successful work and a decent life for every person.  

excellent occasion to express gratitude and respect to the 

tireless work, for their professionalism and 

We wish you creative discoveries, new perspectives, achievements in science and education, in 

the training of highly qualified personnel, as well as good health, inexhaustible vital and creative energy, 

  V.K. Pestsis 
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