Kraków, 21 marca 2020 roku

Drodzy Uczniowie,

kiedy w ubiegłą środę żegnałem się z niektórymi z Was w drzwiach naszej Szkoły, miałem
poczucie, że nasze ponowne spotkanie nie nastąpi szybko. Dziś wiemy już, że nie spotkamy
się przynajmniej do Świąt Wielkanocnych.
Czas który przeżywamy jest wyjątkowo trudny dla Was i Waszych bliskich, ale także dla
nas, Waszych nauczycieli. Czujemy się z Wami bardzo związani. Indywidualny, trwający
nieraz latami kontakt w czasie lekcji sprawia, że w tej chwili brak możliwości bezpośredniej
współpracy z Wami jest niezwykle dotkliwy. Wierzymy, że szybko minie i już wkrótce wrócimy
do normalnego trybu zajęć szkolnych.
Kochani, w tym wyjątkowym momencie jeszcze wyraźniej zdałem sobie sprawę, że
decydując się na dodatkową naukę w szkole muzycznej rezygnujecie często z własnego
wolnego czasu i innych możliwości jego spędzania. Jestem jednak pewien, że w ten sposób
realizujecie swoje pasje, a także stajecie się szlachetniejszymi ludźmi.
Choć dokładamy wielu starań by umożliwić Wam obecnie nauką zdalną, zdaję sobie
sprawę, że nauczanie muzyki bez żywego z nią obcowania jest trudne, a niekiedy wręcz
zniechęcające. Obiecuję, iż dołożę wszelkich starań, by nauczanie to w chwili obecnej nie było
dla Was nazbyt uciążliwe. Pamiętajcie jednak, że bez codziennego treningu przy instrumencie,
szybko zapomnicie wiele z tego, co przez miesiące i lata udało Wam się osiągnąć. Nie
zapominajcie o codziennym ćwiczeniu! Korzystajcie z porad, których w miarę swych
możliwości będą udzielać Wam nauczyciele. Zachęcam do zainteresowania się środkami
medialnymi, prezentującymi żywą muzykę w znakomitych interpretacjach.
Pamiętajcie o swoim zdrowiu. Nie wychodźcie na zewnątrz. Spędzajcie ten czas w domu
z Waszymi rodzinami i bliskimi. Korzystajcie z możliwości przebywania w ich gronie.
Kontaktujcie się ze swoimi kolegami i przyjaciółmi, także tymi ze szkoły muzycznej,
wykorzystując telefony i inne dostępne komunikatory. Wspierajcie się wzajemnie, pamiętając,
że niektórzy bardzo dotkliwie znoszą ten trudny czas i oczekują na Wasze zainteresowanie.
Zapytajcie, jak się czują, zaproponujcie wspólną grę czy zabawę!
Kochani Uczniowie Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej, z niecierpliwością czekamy na
spotkanie z Wami w murach naszej Szkoły. Chcemy znów móc w sposób bezpośredni i niczym
nieograniczony uczyć Was muzyki i kształtować Waszą wrażliwość.
Do zobaczenia!
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