
 

Wasza Magnificencjo, Szanowne Grono Rektorskie, Wysoki Senacie, Panie i Panowie Profesorowie, 
Pracownice i Pracownicy, dostojni Goście i Gościnie, Osoby studiujące, 
 

Chciałabym serdecznie podziękować za dzisiejszą możliwość wystąpienia przed Państwem.  
Czuję ogromny zaszczyt, będąc reprezentantką grona studenckiego, w wyjątkowym dniu, jakim jest 
inauguracja roku akademickiego. 

Jako członkini samorządu studenckiego serdecznie witam wszystkie osoby, które rozpoczęły naukę  
i praktykę artystyczną oraz badawczą na naszej Akademii, a także gratuluję. 

Wyobrażam sobie, ile wysiłku i pracy musiałyście włożyć w to, aby studiować w aktualnej 
rzeczywistości wielu kryzysów – ekonomicznych, zdrowotnych oraz humanitarnych. Problemy  
z poszukiwaniem mieszkania i finansowego zabezpieczenia są dla nas codziennością, a część z nas 
tu zgromadzonych bardzo dotknęła inwazja Rosji na Ukrainę. 

Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim osobom studiującym i pracującym na Akademii  
za zaangażowanie w pomoc osobom dotkniętym przez kryzys humanitarny na granicy z Białorusią 
oraz inwazję Rosji na Ukrainę. Za zbieranie artykułów pierwszej potrzeby, pieniędzy na 
zakwaterowanie oraz wskazywanie miejsc, które mogłyby pomóc osobom z Ukrainy pod względem 
finansowym oraz zdrowotnym. 

Jako Samorząd Studencki nie tylko reprezentujemy głos osób aktualnie studiujących w tematach 
kształcenia, czy obszarze stypendialnym, lecz również wspólnie tworzymy inicjatywy. Miałyśmy 
zaszczyt gościć osoby studiujące w Galerii -1, zarówno jako Samorząd Studencki, jak i Samorząd 
Studencki Wydziału Rzeźby. Samorząd Studencki Wydziału Grafiki organizował Świąteczne Targi 
Sztuki Studenckiej w Koneserze, a Samorządy Studenckie wydziałów przy ulicy Spokojnej 15  
powitały zeszły rok akademicki w atmosferze tanecznej. Szkolimy się w obszarze nam przeznaczonym  
wraz z Parlamentem Studentów RP oraz Forum Uczelni Artystycznych. Jesteśmy do Waszej 
dyspozycji nie tylko przy pomocy pisania podania, lecz i do wspierania się w trudniejszych 
momentach studiowania.  

Jesteśmy społecznością studencką, a solidarność jest bardzo ważną wartością. Nie tylko przy 
dzieleniu się notatkami z wykładów, wspólnym omawianiu wniosków z korekt, czy pożyczaniu  
gumek chlebowych (które nigdy nie wracają), lecz przede wszystkim w momentach kryzysu 
bytowego, nierównego traktowania i jawnego wykluczenia.  

Dlatego należy pamiętać, że czas, który teraz będziecie spędzać na Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie ma służyć przede wszystkim Waszej edukacji i rozwojowi – jeśli coś zaburza ten proces 
nie musicie się na to godzić. Korzystajcie z dostępnych Wam narzędzi by wpływać na rzeczywistość, 
walczcie o siebie i dbajcie o siebie nawzajem.  

 



 

A jeśli macie na to siły, to walczcie o jeszcze więcej. Poprzez studiowanie na Akademii Sztuk 
Pięknych, możemy korzystać z bardzo pojemnego języka do opisywania naszych problemów.  
Nie bójcie się konfrontować z zasadami, systemem i angażować w rzeczy także spoza pola sztuki,  
bo to, czego – mam nadzieję – nauczycie się tutaj, to że warto zmieniać ten świat i tworzyć  
go jak najlepszym, w końcu mamy do tego narzędzia i tytuł. 

Życzę nam wszystkim, aby kolejne miesiące przyniosły stabilizację i chociaż trochę czasu na nudę – 
bo ta jest przywilejem. 

Dziękuję. 
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