
Wrocław, 04.04.2019 r.,  

Do:  

Wspólnota Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Uniwersytet od początków jest wspólnotą osób mających różne role i zadania: nauczać, badać, 

zdobywać wiedzę, być uczonym, stwarzać warunki do prowadzenia badań i nauczania. Członków tej 

wspólnoty łączy umiłowanie prawdy. Te fundamenty naszej działalności są spajane przez umiejętność 

komunikowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych, wynikających ze stałego zderzania się różnych 

punktów widzenia. Zwyczaje akademickie, których szanowania uczymy studentów, obejmują także 

umiejętność wyrażania swoich poglądów w sposób racjonalny, uargumentowany merytorycznie. Te same 

zwyczaje oznaczają zachowanie postawy otwartości wobec drugiej strony, gotowości do dyskusji, a w niej – 

poszanowania godności adwersarza.  

Wreszcie, wspólnota akademicka jest grupą szczególną, w której poprzez demokratyczne wybory 

wskazujemy naszych zwierzchników. Ucieleśnieniem tej wspólnoty jest Magnificencja, Rektor 

Uniwersytetu. Dlatego postawa szacunku wobec Magnificencji, także w dyskusji, dotyczy członków 

wspólnoty Uniwersytetu w sposób szczególny.  

Z całą mocą sprzeciwiamy się prowadzeniu publicznej dyskusji – niezależnie od wagi i jakości 

głoszonych w niej tez – w sposób wzbudzający negatywne emocje, obraźliwy, podważający dobre imię 

któregokolwiek pracownika i studenta, niezależnie od zajmowanego stanowiska i statusu.  

Postawa akademicka oznacza gotowość do wymiany poglądów i ich ewentualnej zmiany  na 

podstawie racjonalnych argumentów. Nie może być w niej miejsca na wypowiedzi godzące w godność 

jakiegokolwiek członka Uniwersytetu, bowiem tym samym uderza się w dobre imię całej Wspólnoty. 

Wzywamy całą społeczność Uniwersytetu Wrocławskiego do przeciwstawienia się dyskursowi, 

który prowadzony jest w sposób odległy od przyjętych zasad debaty, do przywrócenia należnej rangi 

kulturze i zwyczajom akademickim.  

Jest to obowiązkiem każdego z nas. 
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