Apel wyborczy Akademickiego Klubu Obywatelskiego im.
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Lublinie
W dniu 25 października 2015 roku odbędą się wybory parlamentarne w
Rzeczypospolitej, które zadecydują o kierunku rozwoju Ojczyzny oraz naszego
regionu – Województwa Lubelskiego. Po raz drugi w tym roku możemy ocenić w
akcie wyborczym rządy sprawowane w Polsce w latach 2007–2015 przez koalicję
Platformy Obywatelskiej RP i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Akademicki Klub
Obywatelski nie ma wątpliwości, że Polacy, w tym mieszkańcy Lubelszczyzny,
potrzebują i oczekują dobrych zmian. Daliśmy temu wyraz popierając w regionie w
latach 2014–2015 kandydatów opozycyjnych, zarówno w wyborach europejskich i
samorządowych, jak również w elekcji prezydenckiej, w której na Lubelszczyźnie
wygrał zdecydowanie Pan Andrzej Duda – polityk symbolizujący odnowę życia
publicznego, powrót do wartości oraz zerwanie z arogancją i patologiami
dotychczasowej władzy.
Oceniamy negatywnie kierunek i efekty rządzenia kolejnych gabinetów
koalicyjnych utworzonych przez PO i PSL. To właśnie one doprowadziły do dysfunkcji
państwa, które w wielu dziedzinach albo nie realizuje swoich podstawowych zadań,
albo wykonuje je w sposób nieakceptowany przez Polaków. Stronnictwa rządzące w
Polsce zaczęły naruszać podstawowe standardy demokracji oraz zawłaszczyły liczne
zasoby materialne i symboliczne. Zapomniano, że polityka jest działalnością
społeczną dla dobra wspólnego, która wymaga kompetencji ukierunkowanych na
realizację polskiej racji stanu i interesu narodowego oraz zaspokajanie potrzeb
społecznych.
Liberałowie i ludowcy doprowadzili do wynaturzeń w polityce na skalę
niespotykaną w dziejach III Rzeczypospolitej. Nie dotrzymali także obietnic
wyborczych
składanych
wielokrotnie
Polakom.
Nastąpiło
zredukowanie
odpowiedzialności polityków za podejmowane błędne decyzje, co zagraża naszemu
bezpieczeństwu międzynarodowemu, kulturowemu, społecznemu i ekonomicznemu.
Niemal powszechne stało się przekonanie, że decyzje podejmowane przez organy
władzy naruszają naszą wolność oraz krępują przedsiębiorczość. Nadszedł czas na
odbudowę polskiej wspólnoty politycznej, przywrócenie godności ludziom i
środowiskom, których władza starała się wykluczyć z przestrzeni publicznej, oraz na
powierzenie rządów politykom kompetentnym i uczciwym, mającym wiarygodny
program naprawy Rzeczypospolitej. Partie odpowiedzialne za stan spraw polskich w
ciągu ostatnich 8 lat takiego programu nie posiadają.
Rządy koalicji PO–PSL, pomimo dysponowania bardzo dużymi środkami
finansowymi skarbowymi i europejskimi, doprowadziły do marginalizacji województwa
lubelskiego. Biorąc pod uwagę najważniejsze parametry społeczne i ekonomiczne,
Lubelszczyzna zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Polsce, a dystans między naszym
regionem a innymi ziemiami Rzeczypospolitej wyraźnie się powiększył. Bardzo
dotkliwym skutkiem braku koncepcji rozwoju województwa jest migracja młodzieży z
Lubelszczyzny za granicę oraz do ośrodków metropolitarnych w kraju. Rządy PO–
PSL naruszyły zasadę spójności oraz zrównoważonego rozwoju i nie potrafiły
zbudować podstaw ekonomicznych dla zaspokajania potrzeb społecznych poprzez
powstanie innowacyjnej gospodarki. Są wyraźnie odczuwalne zarówno brak
inwestycji, jak i wykluczenie infrastrukturalne.
Wielu parlamentarzystów wybranych przez mieszkańców Lubelszczyzny w
latach 2007 i 2011, nie spełniło pokładanych w nich nadziei, bowiem wykazało się

niekompetencją i nieskutecznością w obronie interesów naszego regionu oraz nie
potrafiło ani przeciwdziałać stanowieniu złego prawa, ani kontrolować ministrów
popełniających błędy polityczne. W tym sensie również nadszedł czas na zmiany dla
dobra Polski i naszego województwa. Warto w czasie tych wyborów rozliczyć
wszystkich posłów i senatorów, niezależnie od ich przynależności partyjnej, z
aktywności parlamentarnej.
W ostatnich latach uwidocznił się w Polsce, w tym na Lubelszczyźnie, kryzys
w nauce i oświacie, mający znamiona ogólnej zapaści, która jest następstwem
bardzo złych rozwiązań narzuconych w tych dziedzinach przez kolejne gabinety
rządowe PO–PSL. Model koncentracji środków w kilku celowo wybranych ośrodkach
uniwersyteckich jest wyjątkowo szkodliwy dla szkół wyższych działających w naszym
regionie. Wprowadzone zmiany doprowadziły do podniesienia statusu nauki i
wykształcenia w polskim społeczeństwie, lecz spowodowały zapaść finansową
naukowców i destabilizację ich sytuacji oraz dominację uznaniowości, klientelizmu i
biurokratyzacji w polityce naukowej. W efekcie nastąpiło zagrożenie dla misji
uniwersytetu. Przypominamy więc politykom, że rola uniwersytetu polega na
prowadzeniu działalności naukowej, dokonywaniu syntezy wiedzy, formowaniu
myślących i wolnych obywateli. Uniwersytet nie jest przedsiębiorstwem. Oczekujemy,
że kandydaci na posłów i senatorów złożą jasne zobowiązania, że we współpracy z
lubelskim środowiskiem akademickim będą działali w parlamencie na rzecz szybkiej
naprawy zaistniałego stanu w następujących kierunkach: 1) odnowienia misji
uniwersytetu; 2) stabilizacji instytucjonalnej i finansowej zespołów badawczych; 3)
zagwarantowania zasobów materialnych dla przywrócenia funkcji naukowca w życiu
społecznym; 4) przywrócenia racjonalności i jawności w podejmowanych decyzjach
w sprawie finansowania i organizacji nauki; 5) odbudowy nauk humanistycznych i
społecznych poprzez poszanowanie ich odrębności oraz przywrócenie znaczenia
dorobku naukowego w języku polskim.
Akademicki Klub Obywatelski w Lublinie zwraca się z apelem do mieszkańców
Lubelszczyzny o udział w wyborach parlamentarnych w roli strażników uczciwości
oraz aktywnych obywateli oddających głosy na polityków gwarantujących dobre
zmiany dla Rzeczypospolitej i podjęcie aktywności na rzecz regionu lubelskiego.
Lublin, 12 października 2015 r.

