
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
składam całej wspólnocie akademickiej 
Politechniki Warszawskiej oraz licznym jej 
przyjaciołom i absolwentom życzenia ciepła 
i spokoju na ten wyjątkowy czas spędzony 
w serdecznym gronie najbliższych.

Niech Nowy Rok 2021 pozwoli zachować 
zdrowie, uśmiech i entuzjazm przez wszystkie 
nadchodzące dni.
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Zbliża się magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia. 
Powoli kończy się rok… Jest to czas, kiedy dzielimy 
się dobrym słowem, świątecznymi i noworocznymi 
życzeniami. Ja również chcę to uczynić, ale pozwólcie 
mi Państwo zacząć od kilku refleksji.

Te święta będą inne niż zwykle, tak jak inny był ten trudny rok. 
Musieliśmy wszyscy zmierzyć się ze światową pandemią, która 
zupełnie odmieniła naszą rzeczywistość. Musieliśmy pogodzić się 
z wieloma ograniczeniami i nauczyć się godzić pracę i naukę z opieką 
nad naszymi Seniorami, czy też z pomocą w zdalnej edukacji naszych 
pociech. Wielu z nas musiało zmierzyć się z chorobą, własną lub 
kogoś z najbliższych. Na problemy dnia codziennego nałożył się 
niesłabnący niepokój. W takiej rzeczywistości Uczelnia musiała 
i musi trwać. Trwać i działać, bo nikt nie zwolnił nas z obowiązków 
i odpowiedzialności. Z dumą mogę dziś powiedzieć, że dzięki 
poświęceniu i zaangażowaniu wszystkich Państwa tak wielki i 
skomplikowany mechanizm, jakim jest Politechnika Warszawska, 
działał i działa bez większych zawirowań. Udaje się zapewnić ciągłość 
zajęć akademickich, toczą się projekty badawcze, działają wszelkie 
procesy administracyjne i techniczne. Taki obraz widzimy z zewnątrz, 
ale każdy z nas, będąc  jednym z trybików tego mechanizmu, 
wie, jak wielkim wysiłkiem jest to okupione. Dlatego, zamiast od 
życzeń świątecznych chcę zacząć od słów wielkiego szacunku 
i najszczerszych podziękowań dla całej wspólnoty akademickiej. 

W tym trudnym czasie chciałbym życzyć Państwu, by te nadchodzące 
Święta były, mimo wszystko, pełne zdrowia, ciepła, dobrych myśli i by 
były tak bardzo rodzinne, jak to tylko możliwe. Na Nowy Rok życzę 
Nam wszystkim powrotu do normalności, uśmiechów nieskrytych 
pod maskami, uścisków niedezynfekowanych dłoni… a także 
zdrowia, wytrwałości, niesłabnącego optymizmu i samych sukcesów, 
nie tylko zawodowych.   
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