
Uchwala nr 1149
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku

z dnia 28 wrze5nia 20ll r.

w sprawie protestu przeciwko rasistowskim, ksenofobicznym,
nacj onalisftcznym, faszystowskim i antysemickim ekscesom,

ktdre w oststnim czasie mialy miejsce ns Podlasiu

Na podstawie art. 62 ust.l pkt 1l ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
WZszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z p62n. zm.) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku popiera
protest Rady Wydzialu Filologicznego przeciwko rasistowskim, ksenofobicznym,
nacjonalistycznym, faszystowskim i antysemickim ekscesom, kt6re w ostatnim czasie mialy
miejsce na Podlasiu, uznajEc, Ze Wrdi one w dnin 22 wrze6nia 201 1 r. stanowisko Rady w tej
sprawie jest wsp6lnym stanowiskiem spolecznoSci akademickiej Uniwersytetu.

..Synagoga w Orli. pomnik Zyd6w z Jedwabnego zamordowanych przez s4siad6w.
zamieszkaly przede wszystkim ptzez polskich Litwin6w Purisk i Bialystok byly Swiadkami
naruszenia wigcej niZ porz4dku publicznego czy zasad spolecznego wsp6lZycia. Obok nas
doszlo do niewyobrazalnego barbarzyistwa zaprzsczajqcego fundamentom i regulom, na
kt6rych zbudowana jest nie tylko demokratyczna, wolna Polska, ale takZe Swiat nazywany
wc\qZ jeszcze cywilizowanym. W tym Swiecie, w naszym Swiecie szanuje siq Innego, Jego
Swiqtynie i cmentarze, Jego godnoSi i odmiennoSd. JeSli te podstawowe prawa nie bEd4
przestrzegane, je6li bqdzie sig je bezkamie lamai w imip faszystowskich znak6w i hasel, jesli
my nie bEdziemy na takie aberracje reagowai, kto nam zagwarantuje, Ze nie powt6rzy siE w
naszym kaju historia nazistowskich Niemiec czy faszystowskich Wloch. hZ teraz to oni -antysemiccy boj6wkarze spod znaku Falangi - wystEpuj4 w mediach zupelnie jawnie, a ci,
kt6rzy pr6buj4 sig im przeciwstawiai, ukrywaj4 swoje twarze. To ich, a nie protestujqcych,
bylo slychai w Bialymstoku podczas marszu przeciw ekscesom bEdEcym przyczyn4 takze
naszego sprzeciwu. W takiej sl.tuacji, wobec takich vrydarzeri nie mamy prawa pozwoli6
sobie na bierno3i. JeSli dzisiaj groZby spotykaj4 sEdzi6w wydaj4cych wyroki w sprawach
przeciwko nielegalnemu w naszym kraju faszyzmowi, to co moZe stai siE jutro? Demokracja
nie obroni siE sama. Jedli my jej nie obronimy, zawlaszcz4 j4 ci, kt6rzy szykanuj4
cudzoziemc6w, bezczeszczq synagogi i cmentarze, a wszystko w imip prawdziwej Polski i
prawdziwych Polak6w. Kto z nas chce mieszkai w takiej Polsce, kraju nacjonalistow,
ksenofob6w, rasist6w, antysemit6w - po prostu barbarzyhc6w? Zagro1enie jest reaine.
Przeciwko temu zagroZeniu - Polski, demokracji i cywilizacji opartej na humanistycznycn
zasadach - 

jest nasz protest."

Senstu Un

Prof, tlr hab.


