Manifest Parlamentu Studentów i Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej
w 65 rocznicę powstania Uczelnianego Parlamentu Studentów PG
Świat, który znaliśmy dramatycznie się zmienił: ...
• Jesteśmy świadkami brutalnej wojny u naszych granic i licznych kryzysów globalnych:
uchodźczego, energetycznego i klimatycznego,
• Dotykają nas: inflacja, populizm, ignorancja i hejt...
• Niepokoją nas: głębokie podziały w społeczeństwie, oportunizm, zanikanie postaw obywatelskich,
prospołecznych i prodemokratycznych, w tym szczególnie wśród młodych pokoleń i studentów.
Dlatego My, studenci i absolwenci świętujący 65 rocznicę powstania pierwszego,
demokratycznego Parlamentu Studentów w historii PRL i RP, będąc świadomymi zagrożeń
oraz naszej obywatelskiej odpowiedzialności za przyszłość, pragniemy dać przykład solidarnej
współpracy w rozwijaniu zaangażowanej wielopokoleniowej społeczności akademickiej
Politechniki Gdańskiej.
Doceniamy osiągnięcia kolejnych, historycznie zmieniających się struktur organizacyjnych naszego
parlamentu w obszarach: studenckiej kultury, turystyki, przedsiębiorczości oraz kół naukowych
i pragniemy je kontynuować.
Chcemy pielęgnować i upowszechniać wśród studentów i absolwentów bogate tradycje naukowe
i edukacyjne, solidarnościowe, wolnościowe oraz pomocowe naszej Alma Mater.
Nasz wspólny potencjał jest ogromny. Daje nam szansę wspólnej pracy na rzecz rozwoju Uczelni,
społeczności akademickiej oraz na rzecz innych osób, w tym potrzebujących i wykluczonych.
Naszym celem jest integracja i aktywizacja studentów oraz absolwentów, przy czynnym
i partnerskim udziale kadry akademickiej i władz Uczelni. Przykłady najlepszych zagranicznych
uniwersytetów udowadniają, że takie społeczności są trwałym źródłem rozwoju oraz sukcesów
tych uczelni.
Świadomi powyższego celu, w imieniu zebranych, obecnych i dawnych Parlamentarzystów, w tym
przedstawicieli Samorządu Studentów i Stowarzyszenia Absolwentów PG, deklarujemy:
• współpracę SSPG i SAPG, we współdziałaniu z Uczelnią, w szerzeniu wiedzy o historii i dorobku
ruchu studenckiego na PG w celu aktywizacji postaw prospołecznych i prodemokratycznych
wśród studentów, oraz uświadomienia im, że rzetelna nauka oraz postawa zaangażowana
społecznie będą źródłem ich sukcesów życiowych i zawodowych,
• współpracę SSPG i SAPG z władzami Politechniki Gdańskiej i wydziałów w celu opracowania,
propagowania i wdrożenia modelu aktywnej wielopokoleniowej społeczności akademickiej
skupionej wokół wydziałów naszej Uczelni. Liczymy na zaangażowanie i partnerską współpracę
władz i pracowników wydziałów oraz innych jednostek PG,
• współpracę SSPG i SAPG z menadżerami i firmami absolwenckimi skupionymi w
Politechnicznym Klubie Biznesu PKB+ i w środowisku Techno-Service,
• wymianę doświadczeń pomiędzy SAPG i SSPG w zakresie dawnych i obecnych dobrych praktyk
w studenckiej działalności samorządowej,
• wspólne propagowanie dorobku, doświadczeń i dobrych praktyk z 65-letniej historii ruchu
studenckiego na Politechnice Gdańskiej innym samorządom studenckim w Polsce.
Wykorzystajmy nasze doświadczenia, struktury, organizacje oraz więzy koleżeństwa i przyjaźni, aby
wspólnie przejść przez nadchodzący czas oraz zbudować fundamenty aktywnej, wielopokoleniowej
społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej.
Bierzemy na swoje barki ciężar odpowiedzialności za siebie i nasze środowisko, dając tym samym
świadectwo naszego zaangażowania, dojrzałości i solidarności.
Swoimi czynami będziemy godni miana Parlamentarzysty Parlamentu Studentów PG.
Gdańsk, 19 listopada 2022

