
Wasza Magnificencjo, szanowne grono Rektorskie, Wysoki Senacie, Panie i Panowie
profesorowie, pracownice i pracownicy,  dostojni goście i gościnie, studentki oraz studenci,

Na początku chciałabym bardzo podziękować za dzisiejszą możliwość wystąpienia
przed Państwem. Czuję ogromny zaszczyt będąc reprezentantką grona studenckiego w tak
ważnym dniu, jaki niewątpliwie stanowi inauguracja roku akademickiego.
Jako nowo wybrana przewodnicząca Samorządu Studenckiego, w imieniu wszystkich
członków społeczności Akademii Sztuk Pięknych chciałabym serdecznie powitać świeżo
przyjęte studentki oraz studentów naszej uczelni. Wyobrażam sobie, odwołując się do
własnych doświadczeń z ubiegłego roku, ile determinacji wymagało od Was odnalezienie się
w tej nowej, pandemicznej rzeczywistości. Zważając na trudy w przeinterpretowaniu swojej
codzienności, tym bardziej gratuluję Wam udanej rekrutacji.

Niepewność, związana ze wspomnianą przeze mnie sytuacją epidemiologiczną, na
wielu płaszczyznach powodowała i wciąż powoduje wiele lęku, niepokoju i strachu
o przyszłość. Nasze zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne nie pozostało obojętne
wobec zmian ostatniego półtora roku i odważę się stwierdzić, że zmiany te dotyczą
wszystkich - w mniejszym, bądź większym stopniu.
W tym miejscu należałoby podziękować władzom uczelni, gronu dydaktycznemu oraz
wszystkim pracownicom i pracownikom Akademii, którzy swoim wsparciem
i wyrozumiałością wobec wszelkich trudności ekonomicznych, zdrowotnych czy też
prywatnych pokazali nam, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Dzięki Wam mogliśmy poczuć, że
studiując na Akademii nie tylko zdobywamy wiedzę, ale i wzrastamy jako ludzie, którzy
empatyzują ze sobą nawzajem.

Studia na Akademii Sztuk Pięknych to podróż, droga ku indywidualnemu wzrostowi
twórczemu, czas odkrywania siebie i kierunkowania przyszłego życia. Nie zapominajmy
jednak, że studiowanie to również nasz przywilej zwłaszcza, gdy nieopodal nas, na granicy,
młodsi i starsi walczą o podstawowe prawa człowieka, szukając bezpiecznej destynacji do
egzystencji.

Obecne czasy nie pozostawiają złudzeń, priorytety ulegają ciągłemu przetasowaniu,
jednak medal zawsze posiada dwie strony. Drugą stroną, o której chciałabym teraz
powiedzieć jest ta jasna, optymistyczna. Skupiając się na pozytywach, jako przewodnicząca
Samorządu Studenckiego chciałabym odwołać się do dokonań tego właśnie grona.
Zrobiliśmy wiele, m.in. reaktywując naszą stronę internetową (www.samorzad.asp.waw.pl),
biorąc aktywny udział w senacie oraz bieżących wydarzeniach i współpracując
z odpowiednikami ASP za granicą.

Wiemy już, że zajęcia w roku akademickim 2021/2022 będą się odbywały
stacjonarnie, jednak zeszły rok polegał głównie na edukacji hybrydowej, co przyczyniło się
poniekąd do wykształcenia nowej umiejętności bilokacji, którą nie każdy może się
pochwalić. Czy udało Wam się już być na dwóch spotkaniach jednocześnie? Ciekawe
przeżycie.

Każda uczelnia daje studentom możliwość wspólnej debaty - jest to jedna
z praktykowanych form komunikacyjnych, okalających wszystkie szczeble struktury

http://www.samorzad.asp.waw.pl


akademickiej. Nie każda jednak, może się poszczycić stanowieniem miejsca do wymiany
własnych myśli, doświadczeń, konstruktywnej krytyki czy też braku oceny, w duchu zasady
równego traktowania wszystkich członkiń oraz członków wspólnoty. Jesteśmy wspólnotą
równościową, społecznością, w której nie ma miejsca na dyskryminację bądź dehumanizację
żadnej jednostki ludzkiej. Nie ma tutaj również miejsca na paternalistyczny ton
i poklaskiwanie nierówności płci.
Wspieranie różnorodności, wyrównywanie szans oraz empatia, to nasza siła. Przypominam,
że te filary od zawsze ją stanowiły i pomimo niekomfortowych i powiedzmy to szczerze -
niestosownych sytuacji czuję, że wyciągnęliśmy z nich wnioski. Nie ma zgody na
przekraczanie granic i nadużywanie posiadanej władzy.

Żywię nadzieję, że na naszej uczelni spotykać nas będą same pozytywne zaskoczenia
i inspiracje. Jeśli jednak napotkacie jakąkolwiek trudność pamiętajcie, że z żadnym
problemem nie zostawimy Was samych. Zawsze możecie polegać na wsparciu Samorządu
Studenckiego. Jesteśmy organizacją, której reprezentacja znajduje się w wielu obszarach,
w których toczą się rozmowy na temat kształtowania przyszłości naszej społeczności.

Na koniec nieskromnie przypomnę Wam drodzy studenci, że to również My
stanowimy o jakości Akademii! Pamiętajmy o tym, reprezentując ją i szczycąc się tytułem jej
studentki czy studenta.
Wspólnie stójmy na straży dobrego imienia uczelni, dbając o interesy i potrzeby własne.
Budujmy solidarność środowiskową na naszych indywidualnych wartościach. Jesteśmy
wspólnotą, której powinnością jest działać wspierając się i pomagając sobie nawzajem.

Tym nieco patetycznym tonem chciałabym zakończyć dzisiejsze przemówienie.
Pozostaje mi życzyć i wierzyć w to, że najbliższy rok będzie czasem odbudowy, odkrywania,
wzmożonej inwencji twórczej, ale również pogłębiania współprac międzyuczelnianych oraz
nieustającego rozwoju naszej Akademii. Stwarzajmy powody do dumy i bądźmy dumni.

Dziękuję.
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