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Jej Magnificencja
Joanna Wojtyra
Rektor
Wyższa Szkoła Zarządzania
w Częstochowie
„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji
prawdy”- Jan Paweł II
Magnificencjo,
z dużą satysfakcją kieruję mój pierwszy list do środowiska akademickiego i naukowego
w

związku

z

powołaniem

mnie

na

urząd

Ministra

Nauki

i

Szkolnictwa

Wyższego.

Witam się z Państwem w nietypowych warunkach bardzo trudnego dla nas wszystkich czasu
pandemii. Kiedy tylko sytuacja na to pozwoli, będę

chciał sukcesywnie

spotykać się

z Państwem osobiście i mam nadzieję, że nastąpi to już niedługo.
Podobnie jak gospodarka, służba zdrowia, oświata czy wiele innych obszarów naszego życia,
także i polskie uczelnie oraz instytucje naukowe zmagają się dzisiaj z licznymi niedogodnościami oraz
poczuciem niepewności. Ta sytuacja wymaga od nas działania przemyślanego i skutecznego, aby
możliwie jak najszybciej powrócić do normalności oraz na ścieżkę dalszego rozwoju. To zadanie
będzie dla mnie w najbliższym czasie absolutnym priorytetem i dołożę wszelkich starań, aby polska
nauka poradziła sobie z tym jak najlepiej.
Chciałbym serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy mają możliwość angażowania się
w projekty służące walce z COVID-19. Jestem przekonany, że Państwa pomysły i osiągnięcia
naukowe z różnych dziedzin istotnie przyczynią się do wyjścia z kryzysu. Konkretne wdrożenia
i aktywna współpraca z polskimi firmami mogą uratować wiele miejsc pracy i ożywić naszą
gospodarkę.
Cieszę się, że polskie uczelnie nieprzerwanie prowadzą proces kształcenia studentów. Mimo
wielu ograniczeń, często pracując zdalnie, utrzymujemy funkcjonowanie naszych uczelni i instytutów.
Nadal też wdrażamy kolejne elementy reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Jesteśmy świadomi, że
te zmiany muszą być dostosowane do aktualnej sytuacji. Dlatego też zapadła decyzja o przedłużeniu
o rok okresu ewaluacji osiągnięć naukowych. Witając się z Państwem, chciałbym także odnieść się do
wartości, które zawsze, ale szczególnie dzisiaj, niosą nadzieję i pozwalają przezwyciężyć wiele
trudności. Ponieważ zbliża się 100. rocznica urodzin Jana Pawła II - naszego wielkiego rodaka,
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papieża i wybitnego wykładowcy akademickiego - sądzę, że warto teraz sięgnąć do Jego dorobku
intelektualnego i duchowego.
Na pamiątkę tych urodzin rok 2020 - uchwałami Sejmu i Senatu RP - został ustanowiony
„Rokiem Świętego Jana Pawła II”. Wśród wielu wiekopomnych dokonań Ojca Świętego dla Polski,
Kościoła i Świata dostrzegamy również Jego zasługi dla nauki. Znakomite encykliki, listy
i przemówienia Jana Pawła II zawierały wiele kwestii odnoszących się do środowiska naukowego. Na
zawsze pozostaną w naszej pamięci wezwania do zachowywania wierności akademickim ideałom,
a także liczne przedsięwzięcia służące budowaniu wzajemnego poszanowania oraz twórczej
współpracy naukowców reprezentujących różne poglądy.
W słowach Jana Pawła II: „uniwersytet jest wspaniałym środkiem do celu, instytucja
uniwersytetu jest jednym z arcydzieł ludzkiej kultury” możemy odkryć elitarność i zarazem
szczególną misję uczelni. Ideę tę Ojciec Święty rozwinął mówiąc o bardzo ważnej roli autonomii
akademickiej:

„Społeczeństwo

oczekuje

od

swych

uniwersytetów

ugruntowania

własnej

podmiotowości (…). Z tym też jest ściśle związany wymóg wolności akademickiej”. To wskazuje na
niezwykłą wartość oraz wymagającą i odpowiedzialną rolę naukowców i uczelni w każdym
społeczeństwie. Sądzę, że odniesienie do słów Jana Pawła II można jeszcze spuentować i podkreślić
tymi słowami: „Ja osobiście, po latach, widzę coraz lepiej, jak wiele uniwersytetowi zawdzięczam:
zamiłowanie do prawdy, wskazanie dróg jej poszukiwania”.
Jako Minister

Nauki

i Szkolnictwa

Wyższego

słowa

te traktuję jako

zadanie

i zapewniam, że moja postawa i decyzje będą zawsze z nimi zgodne, w duchu poszanowania
uzasadnionych oczekiwań środowiska akademickiego.
Pozostaję do Państwa dyspozycji i deklaruję gotowość do wsłuchiwania się w Państwa opinie.
Jestem otwarty na wartościowe inicjatywy, uwagi i sugestie. Będę konsekwentnie zmierzać do
wzrostu znaczenia nauki polskiej na arenie międzynarodowej oraz do dalszego efektywnego rozwoju
synergii nauki i gospodarki realizując ideę „rozwój przez naukę”.
Kończąc, chciałbym gorąco Państwa zachęcić do rozważenia uhonorowania przez Państwa
wspólnotę setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, oczywiście w miarę możliwości, jakie istnieją
w obecnej sytuacji epidemicznej.

Z wyrazami szacunku
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