
Warszawa, dnia 17 marca 2010 r. 

 

 

Szanowny Pan 
Jerzy Baczyński 

Redaktor Naczelny „Polityki” 

 
 

Szanowny Panie Redaktorze, 

 

 Jak wynika z informacji zamieszczonej na łamach „Polityki”  (nr 12 z dnia 

20.03.2010) – także przekazanej mnie osobiście pocztą e-mailową przez specjalistę ds. 

promocji  i PR tego tygodnika – w dniu 23 marca br. zostanie  zorganizowana debata o 

przyszłości szkolnictwa wyższego, w której udział wezmą: prof. Barbara Kudrycka, 

minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor 

Uniwersytetu Warszawskiego, dr Tomasz Zalasiński z Rady Młodych Naukowców, 

Adam Leszczyński, dziennikarz „Gazety Wyborczej”, stypendysta akcji POLITYKI 

„Zostańcie z nami!” oraz  dr Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprezes Instytutu Badań nad 

Gospodarką Rynkową (jako przedstawiciel zespołu autorów projektu Strategii 

opracowanego na zlecenie MNiSW przez Ernst&Young i IBnGR; uzupełnienie moje –

JW). 

 Pragnę poinformować Pana Redaktora, że na zlecenie konsorcjum konferencji 

rektorów opracowany został przez Fundację Rektorów Polskich projekt środowiskowy 

Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020. W gronie uczestników dyskusji 

„Polityki” znaleźli się najwyżsi przedstawiciele zleceniodawców obu projektów (Pani 

minister nauki i szkolnictwa wyższego i Pani rektor – przewodnicząca KRASP). W 

imieniu autorów obu  opracowań zaproszono jednak  jedynie  przedstawiciela jednego z 

dwóch zespołów ekspertów - tego, działającego na zlecenie ministerstwa. 

Przedstawiciel zespołu wykonawców projektu środowiskowego takiego zaproszenia nie 

otrzymał. 

Autorzy projektu środowiskowego tym samym, już po raz drugi – po 

wcześniejszym, niezwykle tendencyjnym omówieniu obu projektów na łamach 

„Polityki” przez red. M. Papuzińską – nie zostali  potraktowani fair przez Redakcję 

tego tygodnika.  

Pragnę powiadomić Pana Redaktora, że w tej sytuacji nie zamierzam być 

obserwatorem debaty w dniu 23 marca w kierowanej przez Pana Redakcji. 

 Zakładam jednak, że „Polityka” zechce zamieścić na swych łamach napisany 

przez mnie artykuł, którego tekst prześlę przed końcem tego miesiąca, referujący w 

zwięzły sposób najważniejsze elementy projektu środowiskowego Strategii. Autorzy 

tego opracowania mają prawo tego oczekiwać, tym bardziej, że „Polityka” 



zapowiedziała już opublikowanie tekstu dr B. Wyżnikiewicza, w którym autor 

zaprezentuje projekt  Ernst&Young i IBnGR. 

 Nie straciliśmy bowiem przekonania, że Redakcja „Polityki”  zechce zapewnić 

równe szanse w debacie publicznej projektowi środowiskowemu, który ma charakter 

projektu obywatelskiego, opracowanemu  przy wsparciu rektorów polskich uczelni – 

akademickich i zawodowych, publicznych i niepublicznych. 

  

 

 

     Z wyrazami szacunku, 

/-/Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Do wiadomości: 
Przewodnicząca KRASP prof. dr hab. K. Chałasińska-Macukow, Rektor UW 

 


