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Oświadczenie
Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Warszawie,
Krakowie, Łodzi, Katowicach, Gdańsku i Lublinie w sprawie sytuacji politycznej po wyborach
prezydenckich i parlamentarnych
Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z wielką radością i
satysfakcją przyjęły wyniki wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyborów
parlamentarnych, w wyniku których władzę w Polsce przejął obóz patriotyczny. Obie te decyzje narodu
wykazały ogromną potrzebę zmian w sposobie funkcjonowania polskiego państwa i życia publicznego
oraz konieczność powrotu do świata wartości, norm etycznych i moralnych w życiu publicznym.
Pijarowskie uprawianie polityki, przekazywanie nieprawdziwych informacji o sytuacji w kraju prowadziło
do manipulowania opinią społeczną i umożliwiało rządzącej ekipie działania szkodliwe dla długofalowego
interesu społecznego.
Zjednoczona Prawica skupiona wokół Prawa i Sprawiedliwości z wyrazistym programem
zapowiadającym zdecydowaną zmianę priorytetów znalazła uznanie wyraźnej większości wyborców.
W centrum jej programu zostały postawione polski interes narodowy, poczucie dumy z bycia Polakiem
oraz promocja wartości patriotycznych. Równie ważnym elementem tego programu jest dynamiczny
rozwój gospodarczy kraju oraz tworzenie warunków do korzystania z efektów tego rozwoju przez całe
społeczeństwo, a nie tylko przez uprzywilejowane grupy, a także pełna transparentność reguł życia
ekonomicznego i odrzucenie aferalno-korupcyjnego modelu funkcjonowania życia gospodarczego i
politycznego w kraju.
Ten zwycięski program został potraktowany jako śmiertelne zagrożenie przez dotychczasowych
politycznych i ekonomicznych beneficjentów III RP. To właśnie zagrożenie pozycji niedawnych elit
rządzących i związanych z nimi profitentów wywołało napastliwy, całkowicie pozamerytoryczny atak na
zwycięski obóz patriotyczny. W tej kampanii nienawiści dawny obóz władzy ma wsparcie mediów
komercyjnych i służebnych, sprzeniewierzających się swojej misji mediów publicznych. Postępowanie
dzisiejszej opozycji przywołuje w swej treści i formie metody działań opisane przez Orwella, a przez wiele
lat realizowane w czasach PRL-u przejmowanie demokratycznej terminologii i symboliki dla
antydemokratycznych postaw i działań, jak np. umieszczanie oporników w klapach marynarek przez
dawnych działaczy partii komunistycznej i ich sukcesorów, czy powołanie groteskowego "Komitetu
Obrony Demokracji" uwłaczające pamięci osób, które w walce o demokrację narażały życie i zdrowie.
Szczególnie oburza porównywanie działań nowej ekipy rządzącej do reżimu stalinowskiego, czy
hitlerowskiego oraz notoryczne stosowanie obstrukcji parlamentarnej.
Akademickie Kluby Obywatelskie wyrażają pełne poparcie dla działań Prezydenta
Rzeczypospolitej, rządu i większości parlamentarnej. Z satysfakcją odnotowujemy szybkie podjęcie
realizacji programu, któremu tak wyraźnego poparcia udzielili wyborcy. Deklarujemy pełne wsparcie dla
tych działań, także eksperckie oraz krytyczną refleksję.
Wzywamy opozycję do uszanowania demokratycznego werdyktu Polaków, do zaprzestania prób
jego odrzucenia szkodliwych nie tylko dziś, ale także dla długofalowego interesu państwa i społeczeństwa.
Opozycja winna zrozumieć, że może wpływać konstruktywnie na bieg spraw narodowych tylko wówczas,
gdy zaakceptuje wybór społeczeństwa i włączy się w rzeczywisty, odpowiedzialny dialog ze zwycięskim
obozem.
Wzywamy także przedstawicieli mediów do rzetelnego, prawdziwego przekazywania informacji o
sytuacji w polskim życiu publicznym. Fałszowanie rzeczywistości pod hasłem rzekomej obrony
demokracji, utrudnia i opóźnia niezbędny proces naprawy życia publicznego w Polsce.
W imieniu członków Akademickich Klubów Obywatelskich:
Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak - Przewodniczący AKO Poznań
Prof. dr hab. Artur Świergiel - Przewodniczący AKO Warszawa
Prof. dr hab. Ryszard Kantor - Przewodniczący AKO Kraków
Prof. dr hab. Michał Seweryński - Przewodniczący AKO Łódź
Prof. dr hab. Bolesław Pochopień - Przewodniczący AKO Katowice
Prof. dr hab. Piotr Czauderna - Przewodniczący AKO Gdańsk
Prof. dr hab. Waldemar Paruch - Przewodniczący AKO Lublin
	
  

