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Wszyscy przeżywamy trudny czas wyrzeczeń związanych z walką z epidemią. Skutki tych 

wyrzeczeń dosięgają nas  nie tylko w zakresie czysto fizycznym, ale i w wymiarze 

duchowym. Wyrażam nadzieję, że znajdziemy w sobie dość sił, by ten trudny czas przeżyć w 

dobrej kondycji zdrowia i ciała, która będzie tak bardzo potrzebna, gdy nadejdzie czas 

powrotu do normalności. Władze akademii, podobnie jak władze innych uczelni, z troską i 

uwagą odnoszą się do wszelkich zaleceń, których celem jest zapewnienie maksymalnej 

ochrony przed groźbą zakażenia. W uczelni naszej wiele osób podjęło pracę i naukę w trybie 

zdalnym. W tym samym trybie pracuje też senat akademii. Wprawdzie efekt takiego kontaktu 

nie zawsze zaspakaja nasze oczekiwania merytoryczne i artystyczne, budowane w ogromnej 

mierze na osobistym, emocjonalnym kontakcie, wynikłym z modelu nauczania w relacjach 

indywidualnych, ale tego typu działania zmniejszają skutki stanu przymusowej bezczynności. 

Zapewniam, że jak tylko będzie to możliwe odbudujemy wszystkie więzi, wynikające z 

powszechnie panującej w dydaktyce artystycznej relacji „mistrz-uczeń”. Dyskomfort  i 

niedosyt tej relacji odczuwają boleśnie zarówno studenci, doktoranci, jak i ich pedagodzy. 

Śledząc rozwój sytuacji w innych krajach można snuć kilka możliwych scenariuszy 

przyszłości. W każdym z nich zapewnimy studentom i nauczycielom akademickim warunki, 

by odpracować zaległości i przystąpić do  egzaminów w poczuciu dobrego do nich 

przygotowania. Wiąże się to na pewno z koniecznością zmian w organizacji roku 

akademickiego, ale na szczegóły tych zmian dziś jeszcze za wcześnie. 

Apeluję o kontynuację pracy zdalnej w sposób wypracowywany indywidualnie przez każdego 

pedagoga i studenta. Niech towarzyszy nam przekonanie, że życie wróci do normy, a My 

będziemy uczestniczyć w jego odbudowie. Wiem, że wszyscy jesteśmy wyczerpani obecną 

sytuacją i niemożnością precyzyjnego określenia kalendarza przyszłych zdarzeń, ale nie 

upadajmy na duchu. Nadziei, Wiary i Zdrowia życzę Pedagogom, Studentom, Doktorantom, 

Słuchaczom, Pracownikom Administracji i Obsługi – wszystkim członkom Naszej 

Wspólnoty. 
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