
Warszawa, dn 8 maja 19BB roku

OSWfAffiCKil!V{E
Wydarzenia ostatnich ki.lku tygodni sklaniaj4 do bardziej wnikliwego rcszwazenta

problemu naszego uczestnictwa w iyciu publicznyin kraju i uezel"ni. Pr6by rejestracji
nowych stowarzyszeri spo?ecznyeh napoiyka.j4 na op6r wladz. Taki stan ru eczy ni.e powi-
nien jednak sktaniai do rezygnacjL z czynnego udzialu w eachodz4cyctr w Pol.sce prze-
mianach.

Zabieranry gtos jako przedstawicieie rdinych grup studenckich funlcejontr.j4cyc.h na
Uniwersytecie Warszawskim. liasze \.^Tyscapienie kierujemy do spotecznodci akadernrieltiej
naszej uczelni. Dotychczasowe do6wiadczenie i ref leksje sktaniajg nas do xt"rde{*i':i;'r
uwagi na nastepujace zagadnienia:

I. Podstar,rowym warunkiem wtadciwego funitcjonowania uczelni jesc jej &,utonomia.
Zaklada ona niezaLe|no66. dz:.alanva Uniwersytetu od rozmaitych doralnych interes6w polir
tycznyctr i nacisk6w ideologicznych z jakiejkolwiek strony. Umocnienie autonomii uwa-
|amy za obowi4zek catej spoleczno6ei naszej uczeliri, gotowi jeste6my wspiei:ai zrn:-erza-
j4ce w t1'rn kierunku dzialania Rekcora i Senatu UW, a lakie innych instyrubji Zycia
uniwersyteckiego

netojmia p-tnej niezalezno6ci Uniwersytetu jest jego niezaLeinodi finansowa t uzy-
skiwana nie tyle w drodze dotacji pafistwowych, ai.e poprzez dzi-aLal"no6i w?asnych insty-
tucji wspieraj4cych takich jak np. fundacje i sp6lki.

II. Istotn4 spraw4 jest uczestnict\,ro student6w w Zyciu uczelni. Moiliwo6ci ja-
kie stwarza w tej mierze samorz4d studeacki sq, niewystarczaj qce ze wzgl-qdu rra jego )

strukture i zakres dzialalnodci. Nie rozw't4zuje niczego postuLat poszerzenia reprezeni
tacji student6w w Senacie L]I^J. Polrzebna jest odbudowa 16inorodnodci 2yci-a akademickie-
go poprzez swobodne tworzenie stowarzyszert,, kiub6w, korporacj i dzialaj4cycir na iere-
nie UniwersyEetu.

III. Obecnie czgsto podnosi sie kwestig sytuacj i socjaLnej sLudentsw.
Nie naieZy oczekiwai, 2e rozwL4zanie tej sprawy nast4pi wyl4cznie poptzez rozszerze-
nie pomocy stypendialnej ze strony uceelni, zwT.aszcza wobec jej dramatycznego stanu
materialnego. Rozwrqzart naLeLy poszukiwai w sferze przedsiebiorczodci 6rodowiska aka-
demickiego, inicjatyw samopomocowych oraz stypendidw fundowanych prze osoby f.Lzyezne
i pravnre, zar6vtno w kraju jak i z zagranLcy,

IV. Adninistracyjnie narzucany poszczeg6Lnym kierunkom tok studi6w niejeeino*
krotnie krgpuje rozw6j zainteresowari naukowych student6w. Poprawie nie stuia tei czg-
ste zmiany istniejqcych regu1"amin6w. iistal-enia w tym zakresie powinny zmierza6 cio sfo-
rrnulowania ramowego regul"aminu -umozl"iwiajacego swobode doboru zaj96. i dajqcego szanse I

studi6w interdyscypLinarnych bez iadnycir warunk6w wstepnych. Proponujemy poddanie
pod rozwagq Rad WyclziaL6w programu specjaLizacji i uznanLa zajgi w tej dziedzini",a,,'
niezobowi4zuj 4ce 

..i
Nasze odwiadczenie nie podejmuje pr6by wyliczenia wszysLkich problem6w uczelrli.

Cztery postawione przez nas zagadnienia nie majg charakteru postuLat6w, Stanowi4i je-
dynie ramy i gl6wne wskazania podejmowanych dzialarl na tzecz, Uniwersytetu- Kazde z
nich v;ymaga rozwiniecia i dostosowania do lconkretnych dzialari. Do tej pracy zapyasza-
my naszych koleg6w i nauczycieli akademickich.
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