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w sprawie podejmowania działań promujących ideę integracji europejskiej

W związku z postępującym procesem integracji Polski z Unią Europejską rektorzy zrzeszeni w
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich udzielają pełnego poparcia idei integracji.

Proces integracji europejskiej, będący formą kreowania nowej tożsamości opartej na
kształtowanym przez stulecia systemie wartości, ma znaczenie historyczne, a integracja Polski z
Unią Europejską w pierwszych latach XXI wieku jest dziś fundamentem polskiej racji stanu. Dali
temu wyraz rektorzy - członkowie KRASP w swej deklaracji z listopada 1998 r., uznając, że
członkostwo w Unii stanie się znaczącą przesłanką rozwoju kraju, a w tym rozwoju nauki i
edukacji. Dlatego apelowali do organizacji rektorów uczelni europejskich o wspieranie tych
działań, które - uwzględniając ugruntowaną europejską tradycję państw prowadzących negocjacje
członkowskie z Unią Europejską i wywodzące się z tej tradycji aspiracje społeczeństw - sprzyjają
przyspieszeniu procedur i działań integracyjnych.

Biorąc pod uwagę potrzebę zwiększenia wysiłku całego społeczeństwa polskiego na rzecz
integracji z Unią Europejską i dostrzegając potrzebę udziału społeczności akademickiej w tym
zbiorowym wysiłku, rektorzy - członkowie KRASP zwracają się do społeczności akademickich o
podejmowanie inicjatyw i działań - w szczególności mających charakter lokalny - promujących
ideę integracji europejskiej i sprzyjających realizacji procesu integracji.

Kierując się tymi względami, Zgromadzenie Plenarne popiera inicjatywę utworzenia w Gnieźnie
Kolegium Europejskiego jako trwałego pomnika upamiętniającego Zjazd Gnieźnieński w roku
1000. Kolegium Gnieźnieńskie stanie się ważnym ośrodkiem promocji wartości znamiennych dla
kultury i sztuki europejskiej oraz centrum integracji społeczności akademickich krajów
europejskich.

Rektorzy uważają, że aktywną rolę w procesie promowania idei integracji europejskiej winny
odegrać uczelnie wyższe, a także konferencje rektorów działające w poszczególnych regionach i
ośrodkach akademickich. Inicjatywy lokalnych i środowiskowych organizacji studenckich,
wspierane przez uczelniane organizacje Samorządu Studentów, nadałyby działaniom promującym
integrację europejską właściwą dynamikę.

Rektorzy zrzeszeni w KRASP deklarują ze swej strony aktywny udział w działaniach instytucji
samorządowych i grup społecznych oraz we wspieraniu inicjatyw obywatelskich, których celem
jest przybliżenie wejścia Polski do Unii Europejskiej.
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