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OŚWIADCZENIE
Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
Politechnika Łódzka, 19 stycznia 1996 r.
(w sprawie negatyw nych zjaw isk w życiu publicznym Polski)
Rektorzy Polskich Uczelni Technicznych, uznając za podstawową m isję szkół wyższych: poznawanie, głoszenie
'obronę prawdy, z najwyższym zaniepokojeniem obserwują narastanie negatywnych zjawisk w życiu publicznym
Polski.
Rektorzy wyrażają obawę, że rozwój wydarzeń może doprowadzić do kryzysu podważającego podstawowe
Wartości, od których zależy ciągłość trwania Narodu i Państwa.
Rektorzy apelują do społeczeństwa, a zwłaszcza do młodzieży i środowisk akademickich, o przeciwstawienie się
0lernej akceptacji zła, która w konsekwencji jest równoznaczna z przyzwoleniem i uznawaniem go za rzecz normalną.
Za Konfer :kćfę Rektorów
prof.
JncTwitlbrodt
Przewodniczący

STANOWISKO
SENATU POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
w sprawie sytuacji politycznej Kraju i poszanowania uniwersalnych wartości
z 31 stycznia 1996 r.
Senat Politechniki Gdańskiej w trosce o przyszłość Narodu, Państw a i Społeczeństwa wyraża swoje głębokie
^ z ad o w o le n ie ze sposobu sprawowania najwyższych funkcji w Państwie, przejawiającego się przedkładaniem
Pańykulam ych interesów nad dobro Państwa i aprobatą nieetycznych postaw. Zjawiska te powodują nie tylko
^stabilizację państwa, ale są również naruszeniem fundamentów zdrowego społeczeństwa. Upowszechniana coraz
gęściej teza, że podstawową cechą polityków jest skuteczność za wszelką cenę, naszym zdaniem może być fałszywa,
^oże stanowić niezwykle groźne narzędzie w podejmowaniu decyzji politycznych.
Nieposzanowanie fundamentalnych norm etycznych i prawnych, takich jak: obrona prawdy, ochrona interesów
Ojczyzny, godność ludzka i własny honor, jest w najwyższym stopniu naganne i wzbudzające sprzeciw.
Senat Politechniki Gdańskiej apeluje do Najwyższych Władz Rzeczypospolitej o stworzenie właściwych warunków
^ a wyjaśnienia poważnych zarzutów stawianych Premierowi RP. Uważamy, że podstawowym tego warunkiem jest:
• zapewnienie mediom wolnego dostępu do informacji i nie ingerowanie w wolność ich wypowiedzi,
- nic wywieranie presji, która mogłaby zniechęcić lub nawet uniemożliwiać składanie zeznań przez świadków,
■ powstrzymywanie się od wypowiedzi i działań mających podkład emocjonalny i osobisty, a mogących szkodzić
dobru Państwa, lub wyjaśnieniu sprawy.
p Nie można podejmować działań podważających bezpieczeństwo Państwa, nawet w obronie osoby będącej
rcniierem Rządu. Domagamy się wyeliminowania z najwyższych stanowisk państwowych i publicznych osób
kom prom itowanych politycznie i moralnie, a nic tylko tych, którym sądownie udowodniono przestępstwo.
Jednym z celów procesu kształtowania jest upowszechnianie unwcrsalnego systemu wartości nie tyko w życiu
kwodowym, lecz również społecznym. Erozja norm moralnych na najwyższych szczeblach władzy nie sprzyja kształtoVVaniu takich podstaw młodzieży. Uniemożliwia to budowę społeczeństwa demokratycznego, wolnego i niezawisłego.
Wydarzenia polityczne, szczególnie ostatnich miesięcy i tygodni, to niechlubna karta naszej historii. W opinii
'kiszego środowiska zasługują na potępienie.
Przewodriip icy^Senatu
[Witlbrodt
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