
KOMUNIKAT O POWSTANIU AKADEMICKIEGO KLUBU OBYWATELSKIEGO 
IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO W TORUNIU 

 
Dnia 8 lutego 2016 r. odbyło się zebranie grupy założycielskiej AKADEMICKIEGO KLUBU 
OBYWATELSKIEGO IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO W TORUNIU. W 
skład grupy założycielskiej weszli: 
dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR PIB – Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut 
Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu (e-mail: jpiszczek@poczta.onet.pl). 
dr hab. Beata Stachowiak – Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK (e-mail: 
bs_ch@by.onet.pl). 
dr Sylwia Galij-Skarbińska – Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK (e-
mail: sgs1@vp.pl). 
Katarzyna Polak – Wydział Sztuk Pięknych UMK (e-mail: katarzyna.polka@gmail.com). 
dr hab. Tomasz Kozłowski – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK  (e-mail: 
kozlow@umk.pl). 
dr hab. Jacek Kobus – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (e-mail: 
jaeck.kobus@gmail.com). 
prof. dr hab. Wojciech Polak – Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK (e-
mail: wp@umk.pl). 
     Podczas zebrania ustalono, że przyszły statut będzie wzorowany na statucie 
AKADEMICKIEGO KLUBU OBYWATELSKIEGO IM. PREZYDENTA LECHA 
KACZYŃSKIEGO w Poznaniu. W szczególności podjęto decyzję, że: 
     AKO w Toruniu jest dobrowolną, demokratyczną i samorządną organizacją (stowarzyszeniem 
w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy – Prawo o stowarzyszeniach), skupiającą w swych szeregach 
obywateli polskich mających pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych 
praw publicznych, którzy akceptują cele statutowe AKO i spełniają statutowe 
wymogi członkostwa i równocześnie są pracownikami, studentami lub absolwentami szkół wyższych, 
innych instytucji naukowych lub posiadają stopień naukowy. 
     Uczestnicy zebrania zgodzili się też na przyjęcie założeń ideowych i  programowych 
Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Poznaniu jako obowiązujących także w 
Akademickim Klubie Obywatelskim w Toruniu (publikujemy je poniżej). Równocześnie 
wystosowano zaproszenie do wszystkich osób, którym bliskie są idee i zasady Klubu do 
wstępowania do AKADEMICKIEGO KLUBU OBYWATELSKIEGO IM. PREZYDENTA 
LECHA KACZYŃSKIEGO W TORUNIU. Zapisy mogą być dokonywane przez członków 
grupy założycielskiej (osobiście lub  mailowo) lub przez stronę internetową:  www.ako-torun.pl 
(zakładka: Kontakt). Następnym krokiem na drodze do zorganizowania KLUBU będzie Walne 
Zebranie członków-założycieli KLUBU. 
 



ZAŁOŻENIA IDEOWE I PROGRAMOWE AKADEMICKIEGO KLUBU  
OBYWATELSKIEGO I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

§8 
1. Nadrzędnym celem AKO jest kształtowanie i propagowanie postaw i działań 

upowszechniających nowoczesny polski patriotyzm, który łączy pamięć o dokonaniach 
i tradycjach minionych pokoleń Polaków z działaniami na rzecz rozwoju współczesnej 
Polski i przyszłych pokoleń.  

2. Działania podejmowane przez AKO mają na celu również dążenie 
do zapewnienia wysokiego poziomu edukacji i nauki polskiej. 

3. Akademicki Klub Obywatelski jest miejscem integracji środowisk akademickich wokół 
idei polskiego patriotyzmu. W tym celu AKO i jego członkowie podejmują  następujące 
działania: 

–   organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów, pogadanek, 
pokazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych mediów dla różnych środowisk, 
zwłaszcza dla szkół, podczas których przekazywać się będzie ich uczestnikom wiedzę o różnych 
aspektach historycznych i współczesnych polskiego życia narodowego i państwowego, 
–   inicjowanie dyskusji lub włączanie się w dyskusje o ważnych moralnie, społecznie, ekonomicznie, 
politycznie sprawach życia publicznego w Polsce – formułowanie i wydawanie w tych sprawach 
oświadczeń, opinii, komunikatów, stanowisk, odezw itp. 
–   domaganie  się od osób pełniących funkcje publiczne, aby ich działania służyły dobru wspólnemu, 
a nie interesom partykularnym czy osobistym, w szczególności dotyczy to funkcjonariuszy 
instytucji państwowych, samorządowych i pracowników mediów publicznych i komercyjnych, 
–   upowszechnianie wiedzy i pamięci o myśli społeczno-politycznej i dokonaniach 
patrona naszego Klubu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Śp. Lecha Kaczyńskiego. 

4. Ideową podstawą działań AKO są wartości chrześcijańskie i patriotyczne, które od ponad 
tysiąca lat współtworzyły polską tożsamość narodową; a także zasady solidarności społecznej 
i demokracji we wszystkich sferach życia publicznego. 

5. Członkowie AKO w swoim myśleniu i działaniach kierują się zasadą 
komplementarności metod naukowego, 
religijnego i artystycznego poznawania i objaśniana świata. 

6. Za nadrzędne kategorie organizujące polskie życie społeczne członkowie AKO uznają 
rodzinę, naród i suwerenne państwo. 

 §9 
 Akademicki Klub Obywatelski realizuje swoje cele poprzez: 

1. uczestnictwo członków AKO w jego statutowej działalności; 
2. prowadzenie działalności informacyjnej (medialnej) i prawnej przeciwko wszelkim 

działaniom wymierzonym w symbole religijne, narodowe, 
3. działalność wydawniczą – publikowanie  materiałów informacyjnych i edukacyjnych. 

 


