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Wstęp do BLOGOSŁOWIA

Od wielu lat piszę teksty o problematyce akademickiej z
pozycji dysydenta akademickiego, siłą rzeczy odmienne od
tych pisanych przez decydentów akademickich.
Dysydenci z natury rzeczy żyją na marginesie życia –
wykluczeni przez układ komunistyczny, są wykluczani także
(a

nawet

bardziej)

przez

układ

'opozycyjny',

zainteresowany dobrem wspólnym, a bardziej

mało

zdobyciem

stołków zajmowanych przez układ rządzący.
Są niewygodni, szczególnie jeśli są aktywni. Niewygodne
teksty nie są zamieszczane w periodykach, bez względu na
ich

barwę

i

rozmiary.

Niewygodna

prawda

jest

przemilczana.
To niejako zobowiązuje do nagłośniania tej niewygodnej
prawdy, a
Stąd

od

prowadzę

internet
kilku

lat,

bloga

daje w tej materii pewne możliwości.
oprócz

wielu

stron

akademickiego
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internetowych,
nonkonformisty

https://blogjw.wordpress.com/, na którym zamieściłem już
kilkaset tekstów. Tylko nieliczne były drukowane w prasie
papierowej.

Postanowiłem je nieco uporządkować i zebrać w kilka
chronologicznych tomów, aby zainteresowani (nie wątpię, że
nieliczni, ale może za to merytorycznie krytyczni) mieli do
nich ułatwiony dostęp.
Życzę nie zawsze przyjemnej lektury.

Teksty trzeba czytać z uwagą i z refleksją, a merytoryczne
komentarze można zamieszczać na blogu, który nadal
zamierzam prowadzić.
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Czas skończyć z celebrą akademickich dworów
(Józef Wieczorek 08-04-2008 Rzeczpospolita)
Polak bez habilitacji nie ma szansy na zatrudnienie na
polskiej uczelni na stanowisku profesora – pisze prezes
Niezależnego Forum Akademickiego

Stan

nauki

i

szkolnictwa

zaniepokojenie,

mimo

wyższego

że

liczba

w

Polsce

młodych

budzi

Polaków

pobierających wyższe wykształcenie przekroczyła już 50
proc.

O

czym

zdaje

się

nie

wiedzieć

obecny

rząd,

zakładający osiągnięcie takiego stanu na koniec swojej
kadencji. Kto jak kto, ale rząd powinien znać stan aktualny i
mieć realne plany polepszenia go. Jeśli więc założenia
zostały osiągnięte, nim rząd zaczął rządzić, to może nie ma
już nic do roboty?
Czy kandydat umie pisać?

Tak

dobrze

jednak

nie

jest.

Statystyka

nie

powinna

wprowadzać w błąd. To, co obecnie traktuje się jako poziom
wyższy (dyplomy magistra, licencjata), jest poziomem
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raczej niskim, a niektórzy uważają, że dawna matura była
na wyższym poziomie niż dyplom obecnych uczelni.
Zapewne dostrzegła to i Centralna Komisja ds. Stopni i
Tytułów, która zaleca, aby rozprawy doktorskie sprawdzały,
czy kandydat na doktora umie pisać – proszę sobie
wyobrazić! – po polsku. Dawniej odbywało się to na
poziomie matury, a dziś na poziomie doktoratu! A i tak – jak
kilka lat temu podkreślał prof. Janusz Tazbir – 40 – 70 proc.
doktoratów nie spełnia standardów.
Niewykluczone, że dawniejsza matura była na wyższym
poziomie niż dyplom obecnych wyższych uczelni
Widać komisje profesorskie promujące takich doktorów też
tych standardów nie spełniają, ale nadal działają na froncie
produkcji dyplomów bez wartości. Krzywa rośnie! A to
najważniejsze, bo przynosi uczelniom wpływy finansowe, no
i odpowiednią liczbę stopni i tytułów potrzebnych do
akredytacji.
Porządek wschodni

1 maja 2004 r. Polska znalazła się w Unii Europejskiej, ale
ten fakt chyba nie został zauważony przez decydentów
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nauki i szkolnictwa wyższego i nasz system nauki nadal
funkcjonuje

według

porządku

wschodniego,

a

nie

zachodniego. Kwalifikacje naukowców utytułowanych na
Wschodzie wątpliwości nie budzą, do naszego systemu
świetnie się nadają, co innego z naukowcami polskimi,
którzy zdecydowali się na uprawianie nauki na nadal
podejrzanych uczelniach zachodnich – ci, jeśli nie ukryją
swojego

polskiego

obywatelstwa,

raczej

szans

na

stanowisko profesorskie w Polsce nie mają. Wygląda to
paradoksalnie, ale rzecz w tym, że paradoksami nasz
system nauki stoi, a tak naprawdę – leży.
Po wejściu do UE Polska jakby stanęła na rozdrożu. Co
wybrać – porządek wschodni (tak u nas zadomowiony, z
licznymi

tytułami,

z

akademicką

celebrą,

polityką

prorodzinną stosowaną do obsadzania dożywotnich etatów
akademickich, ustawianiem konkursów dla zaspokojenia
potrzeb

hierarchów

akademickich

i

ich

dworów)

czy

zachodni (kłopotliwy, bo mobilny, przedkładający – o zgrozo
– dorobek naukowy nad tytuły).
Dotąd klarownej decyzji nie podjęto. Nauka w Polsce
znalazła się na rozstajach dróg i nadal rozgląda się za
drogowskazem.
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Europejski drogowskaz

Drogowskaz

już

jednak

jest.

Komisja

Europejska

opublikowała 11 marca 2005 r. Europejską Kartę Naukowca i
Kodeks postępowania przy rekrutacji naukowców, aby ich
wprowadzenie przyczyniło się do stworzenia europejskiej
przestrzeni badawczej bardziej przyjaznej dla naukowców i
dającej szansę na zmniejszenie dystansu Europy do USA.
Skuteczność tych działań może jednak budzić obawy, bo
karta i kodeks to jedynie zalecenia dla członków UE, a nie
obowiązujący akt prawny. Zainteresowanie w Polsce tymi
zaleceniami

jest

nader

skromne,

jakby

drogowskaz

schowany był we mgle, a decydenci, obchodząc go wkoło,
nie zauważali właściwego kierunku.

A może nie chcą zauważyć, zważywszy, że wskazuje:
1) kompatybilność karier naukowych (bez habilitacji i bez
profesur

belwederskich

–

specjalności

polskiej

kuchni

akademickiej),
2) rekrutację kadr poprzez rzeczywiste (a nie ustawiane jak
u nas) konkursy na stanowiska akademickie,
3)

jawność

dorobku

i

procedur

(utajnianie

teczek

akademickich na wieki – wykluczone!),
4) mobilność kadry wykluczającą „chów wsobny”, w czym
jesteśmy mistrzami.
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Ustawiaczy nikt nie ściga

Beneficjenci

dotychczasowego

systemu

za

takim

drogowskazem, choćby go zauważyli, nie pójdą. To by była
dla nich katastrofa, droga ku przepaści.
Na razie preferuje się wygodną postawę według reguły:
skoro nie ma nakazu, aby kartę i kodeks wprowadzić, lecz
co najwyżej się to zaleca, nie ma się czym przejmować.
Zalecenia te zostały pominięte przy tworzeniu ustawy o
szkolnictwie wyższym w 2005 r.
Oddolna

inicjatywa

Niezależnego

Forum

Akademickiego

wdrożenia Europejskiej karty naukowca do nowego aktu
prawnego została zignorowana. Nie wszystkim jest, jak
widać, po drodze do porządku zachodniego.
Kilkuletnia działalność Niezależnego Forum Akademickiego
wskazuje, że krajowi beneficjenci systemu nie bardzo się
kwapią

do

zmian

realnych,

co

najwyżej

je

pozorują.

Demokratyczna większość jest co prawda za zmianami, ale
takimi, aby wszystko zostało po staremu. Zdecydowana
mniejszość

chce

zmian

realnych,

ale

większość

tej

mniejszości boi się o nie walczyć otwarcie – wie, czym to
grozi!
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Najwyższy czas, aby do reformowania systemu nauki
włączyć Polaków „zagranicznych”, mających stały kontakt z
nauką światową
W lepszej sytuacji są Polacy „zagraniczni” i to oni na ogół
podpisują petycje, aby obecny system zmienić. Mają w tym
interes, bo gdy wszystko pozostanie po staremu, do
emerytury nie mają po co wracać do kraju. Jeśli za granicę
wyjechali stosunkowo wcześnie i nie zdobyli u nas stopni
naukowych, nie zostali utytułowani, to po powrocie nie mają
co liczyć na etat. Konkursy rozpisuje się na samych swoich,
a ustawiaczy, w przeciwieństwie np. do ustawiaczy meczów
piłkarskich, nikt nie ściga – bo to taki jest obyczaj w nauce.
Nie dyskryminować aktywnych

Ktoś, kto jest Polakiem, nie ma zresztą wielu szans na
zatrudnienie

na

stanowisku

profesora,

jeśli

nie

ma

habilitacji, mimo że w wypadku cudzoziemca jest to
możliwe. Zdarzają się przypadki zrzekania się obywatelstwa
polskiego, aby otrzymać stanowisko profesora na polskiej
uczelni.
Jest to istotny powód tego, że polscy naukowcy nie mają
zamiaru wracać do kraju przed emeryturą, ale też jest to
powód, aby włączyć się do działań na rzecz zmiany systemu
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nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Dopóki będzie w nim
obowiązywał porządek wschodni, a nie zachodni, nie ma co
liczyć, że tzw. nauka polska będzie się liczyła w świecie.
Konieczne

są

nie

tylko

większe

pieniądze,

nie

tylko

możliwość zróżnicowania wynagradzania pracowników w
zależności od osiągnięć. Potrzebna jest przede wszystkim
kompatybilność systemowa, konieczne są zmiany prawne,
które nie będą dyskryminowały zbyt aktywnych, zbyt
niezależnych
granicami

Polaków

kraju.

robiących

Konieczne

są

karierę

naukową

otwarte,

poza

rzeczywiste

konkursy na stanowiska naukowe, konieczna jest ocena
pracowników

przez

gremia

międzynarodowe,

jawność

dorobku naukowego itd.
Najwyższy czas, aby do reformowania systemu nauki
włączyć Polaków „zagranicznych”, mających stały kontakt z
nauką światową i zachowujących niemal ciągły kontakt z
krajem. Ich doświadczenia należałoby wykorzystać. Jeszcze
jest czas.
Autor, doktor geologii, paleontolog, pracował w Polskiej
Akademii Nauk oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim, był
działaczem

Polskiego

redaktorem

„Annales

Towarzystwa
Societatis
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Geologicznego

Geologorum

i

Poloniae”,

współorganizatorem NSZZ „Solidarność” w Instytucie Nauk
Geologicznych UJ w 1980 r. Ostatnio wydał książkę „Drogi i
bezdroża
Niezależne

nauki

w

Forum

Polsce”,

jest

prezesem

Fundacji

Akademickie,

redaktor

portalu

NFA www.nfa.pl
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O pielgrzymkach habilitacyjnych nieco inaczej

Artykuł „Słowacka fabryka polskich profesorów" (Dziennik,
środa 3 września 2008)niestety nie

podaje

szerszego

kontekstu karier profesorskich w Polsce. Czy zdobywanie
habilitacji w podrzędnej uczelni można nazywać procederem
skoro jest to zgodne z polskim prawem, sankcjonowane
umowami międzynarodowymi ? W końcu jest ponadto
Centralna Komisja, która winna eliminować nierzetelnie
zdobyte stopnie czy tytuły.

Widać ten system źle działa. I nie ma woli aby go zmienić.
Pewne, ale daleko niewystarczające próby podejmowane są
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale opór
środowiska miłującego tytuły a nienawidzącego ujawnianie
swojego dorobku naukowego jest wielki.

Gdyby zastąpić obecny system tytularny – systemem
dorobkowym, czyli oceniać według osiągnięć naukowych
przez

gremia

międzynarodowe

liczące

się

w

nauce

światowej, takich patologii jak ta z Rużomberka, po prostu
by nie było.
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Tylnymi drzwiami nikt by nie wszedł do nauki, bo takich
drzwi by nie było.
Niestety produkcja stopni i tytułów trwa u nas w systemie
stachanowskim, bo system tego wymaga ! i jesteśmy od
dawna potęgą habilitacyjną, ale niestety mizerią naukową, z
wyjątkiem nielicznych oaz liczących się w nauce światowej.
Przed kilku laty trwały pielgrzymki habilitacyjne na Białoruś
czy Ukrainę, teraz zaczyna dominować kierunek południowy.
Geografii pielgrzymek habilitacyjnych jednak do tej nie
poświęcono żadnej pracy habilitacyjnej. A szkoda.
Naukowcy polscy formowani naukowo według porządku
zachodniego – w USA czy w UK, mają natomiast poważne
trudności aby zaistnieć w polskim systemie, który ich
odrzuca. Ktoś kto ma nawet wybitne publikacje, ale nie ma
habilitacji, ma małe szanse, lub ich brak, na zatrudnienie w
Polsce, zupełnie inaczej niż słabeusze ochrzczeni naukowo
według porządku wschodniego.
Utytułowana

korporacja

profesorska

często

bez

odpowiednich kwalifikacji naukowych i dorobku (zwykle jest
niejawny !) broni się przed aktywnymi naukowo.
Zresztą pracownicy naukowi na ogół dobierani są według
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klucza genetyczno-towarzyskiego a nie merytorycznego, w
ramach procederu ustawianych (pseudo) konkursów, na
konkretnego, swojego, kandydata i potem to już cała
machina idzie w tym wyznaczonym kierunku. Nie ma siły
aby tą machiną zatrzymać i skierować na właściwe tory.
Czemu jest obecnie ‚uderzenie’ akurat na Rużemberok ?
Czemu się nie pisze o procederach kwitnących na polskich
uczelniach i to tych z samego ‚topu’ ? Przy odpowiedniej
obstawie, np. towarzyszy jeszcze z czasów PRLu, lub przez
nich

namaszczonych,

można

habilitację.

otrzymać

bez

problemu na tzw. najlepszych polskich uczelniach i nikt tego
nie podważy i nie opisze, ale to nie oznacza, że tego nie
ma !
W sprawie ‚procederu’ słowackiego na łamach Dziennika
zamieszczono kilka wypowiedzi, ale tylko wypowiedź pani
prof. Anny Gizy-Poleszczuk wskazuje, że jest zorientowana
nieźle w temacie „Rużomberk to kuriozalne zwieńczenie
procesu, który w Polsce obserwujemy od bardzo dawna. To,
co się tam dzieje, to proces bardzo negatywny, jednak
musimy mieć świadomość, że słabą habilitację równie
dobrze zrobić w Polsce. „ I to jest sama prawda.

Ale już jej opinia, że nie-humanistów w czasach PRLu nie
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uważano za ‚wywrotowych’ nie jest zgodna z prawdą.
Faktem jest, że brak jest jednak opracowań skutków
negatywnej weryfikacji kadr akademickich w PRLu, która
spowodowała, że obecny stan nauki w Polsce jest taki
kiepski.

Pani profesor pisze :”System wymaga bardzo gruntownej
reformy, jednak ja przestałam już wierzyć w zmiany
wprowadzane odgórnie, przez Ministerstwo Nauki. Reforma
jest możliwa tylko jako oddolny ruch rzeczywistych zmian.

Mam nadzieję, że zrobią to młodzi ludzie, którym jeszcze się
chce. „Jak najbardziej potrzebne są zmiany systemowe.
Należy jednak poinformować, że z takim oczekiwanym przez
Panią Profesor, oddolnym ruchem rzeczywistych zmian,
mamy

już

do

czynienia

–

por.

Niezalezne

Forum

Akademickie (oraz podstrony Niezależne Forum Akademickie
– Media pod lupą NFA, Niezależne Forum Akademickie –
Patologie) ale nie jest to silny ruch, bo ci którzy pracują w
Polsce boją się zmian, a ci co chcą zmian boją się o nie
walczyć -stąd większość ujawnionych członków ruchu to
Polacy ’zagraniczni’ Niezależne Forum Akademickie – Who is
who
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I ten stan bardzo dobrze oddaje patologię systemu nauki w
Polsce opartego na naukowcach klasy BMW (bierny, mierny,
wierny), bo jak ktoś się wychyli, to z systemu zostanie
wyrejestrowany. I zamiast ten system zmienić w kierunku
porządku zachodniego, niemal cała dyskusja toczy się wokół
habilitacji i temat ten wraca jak bumerang przed każdym
początkiem roku akademickiego i przed każdą, nawet
najbardziej nieśmiałą, próbą zmian systemowych.
Niestety produkcja stopni i tytułów trwa u nas w systemie
stachanowskim, bo system tego wymaga ! i jesteśmy od
dawna potęgą habilitacyjną, ale niestety mizerią naukową, z
wyjątkiem nielicznych oaz liczących się w nauce światowej.
Przed kilku laty trwały pielgrzymki habilitacyjne na Białoruś
czy Ukrainę, teraz zaczyna dominować kierunek południowy.
Geografii pielgrzymek habilitacyjnych jednak do tej nie
poświęcono żadnej pracy habilitacyjnej. A szkoda.
Naukowcy polscy formowani naukowo według porządku
zachodniego – w USA czy w UK mają natomiast poważne
trudności aby zaistnieć w polskim systemie, który ich
odrzuca. Ktoś kto ma nawet wybitne publikacje, ale nie ma
habilitacji, ma małe szanse, lub ich brak, na zatrudnienie w
Polsce, zupełnie inaczej niż słabeusze ochrzczeni naukowo
według porządku wschodniego.
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Utytułowana

korporacja

profesorska

często

bez

odpowiednich kwalifikacji naukowych i dorobku (zwykle jest
niejawny !) broni się przed aktywnymi naukowo.
Zresztą pracownicy naukowi na ogół dobierani są według
klucza genetyczno-towarzyskiego a nie merytorycznego, w
ramach procederu ustawianych (pseudo) konkursów, na
konkretnego, swojego, kandydata i potem to już cała
machina idzie w tym wyznaczonym kierunku. Nie ma siły
aby tą machiną zatrzymać i skierować na właściwe tory.
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Smrody akademickie

Ostatnio odkryto, że dyplomy habilitacyjne ze Słowacji,
szczególnie te z Rużomberku, są podejrzane i trzeba z nimi
skończyć.

W

Rużomberku

jest

fabryka

celulozy

wytwarzająca nieziemski smród, trudny do zniesienia jak się
obok przejeżdża, ale jest też fabryka dyplomów, z których
smród dociera aż do Polski. Czuje się, że współpraca między
przemysłem a uczelniami na Słowacji ma się dobrze.
Dziennik pisze: Koniec z dyplomami ze Słowacji ?!
Czy to walka ze smrodem ? czy walka ekonomiczna ? bo
uczelnia z Różomberku odbiera klientów polskim uczelniom.
Właściwie trudno dociec.
Polskie uczelnie produkują tak wiele smrodu, że ileś tam
dyplomów z celulozy rużomberskiej nie poprawi sytuacji
zapachowej. Powody ekonomiczne też wydają się nieistotne.
W końcu, czy jedna ( a najwyżej kilka) uczelnia słowacka
może być konkurentem ekonomicznym dla potężnej Polski
akademickiej, liczącej cztery setki uczelni !
A

może

chodzi

o

trzymanie

wysokiego

poziomu

naukowego ? Też to nie pasuje. W końcu gdyby chodziło o
wysoki

poziom

to

by

się
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nie

podpisywało

umów

z

Rużomberkiem, tylko z Harvardem, Oxfordem itp. A tu co ?
Jak ktoś ma dyplom Harvarda czy Oxfordu odchodzi z
polskiej uczelni z kwitkiem lub czeka w poczekalni, a z ktoś
z

dyplomem

Rużomberka

–

podobnie

jak

z

Mińska,

Kiszyniowa, Ułan Bator zapraszany jest na salony.

Chyba nie w tym rzecz. Jak ktoś ma internet to chyba nieraz
otrzymał ofertę kupna najrozmaitszych dyplomów. Jak ktoś
lubi takie hobby to może sobie nakupować dyplomów ile
zechce i wytapetować wszystkie ściany. Także może sobie
kupić encyklopedię oprawioną w skórę z opisem własnego
wkładu do rozwoju ludzkości. Każdy ma prawo do takiego
hobby i jak ma na to pieniądze to niech sobie takie hobby
kultywuje. Czemu się takich ludzi czepiają ? Co jest złego w
takich preferencjach ? Co innego jeśli tworzy się system
akademicki, który oparty jest na podstawach dyplomowych,
a nie merytorycznych i każe się moherowym ( i nie tylko
moherowym) podatnikom na to płacić. Nikt tego nie ściga.
A to jest sprawa śmierdząca.

Ktoś kto nie ma wiedzy, twarzy, kręgosłupa, a ma jakiś
dyplom wschodni, kompatybilny z naszym jak w czasach
PRLu – jest O.K. Liczy się do akredytacji, do rankingu, do
poziomu.
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Ktoś kto ma poziom, ale dyplom niestety zachodni, nie ma
co tu szukać. Poziom zachodni jest na mocy definicji –
podejrzany !

Taki Einstein to nie miałby u nas żadnych

szans, bo on nawet nie miał dyplomu szkoły średniej.
Główkował nieźle, więc w Szwajcarii go wzięli na studia, ale
u nas byłby chyba skierowany do łopaty, bo bez dyplomu ani
rusz ! No i mamy dyplomowanych półgłówków, co to
główkować nie potrafią, ale dyplomy mają i to się u nas
liczy. Aby się jakoś w życiu urządzić ludziska pielgrzymują za
dyplomami i trudno się temu dziwić. Jak się systemu nie
zmieni – tak pozostanie. Raz to będzie pielgrzymka na
Ukrainę, raz na Białoruś, czy na Słowację, bo na Harvard nie
ma sensu pielgrzymować skoro tam takich dyplomów nie
dają !Ja myślę, że ta afera dyplomowa to tylko zasłona
dymna,

aby

nie

ścigać:

nepotyzmu,

wieloetatowości,

plagiatów, organizatorów ustawianych konkursów, TW, aby
nie lustrować beneficjentów systemu komunistycznego, aby
nadal tkwić we własnym grajdołku, bo to co zagraniczne – to
śmierdzi. Jak w PRLu ! Trudno się dziwić skoro nadal rządzą
beneficjenci tego smrodliwego systemu i nawet smrodu nie
czują, bo w nim się wychowali i żyją. Chyba żeby ktoś chciał
to przewietrzyć. Wtedy krzyk – bo się przeciąg robi ! i po
kościach łamie.
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Pakt z diabłem, czyli: ’Śmierć frajerom!’

Ostatnio zaszokował nas geniusz, z tym że nie swoją
genialnością, tylko zidioceniem, z czego sam nie zdaje sobie
nawet sprawy. Bo niby jak idiota ma sobie zdawać sprawę z
tego, że jest idiotą. Jak widać genialność od zidiocenia nie
chroni. Można, okazuje się, być geniuszem i idiotą zarazem.
Czasem ludzie są głupi za młodu, potem mądrzeją. Czasem
robili świństwa, potem starają się to naprawić. A ten nic. Za
młodu głupi, a na starsze lata nadal głupi. Nie widać
poprawy.
Mówi, że mógłby kariery nie zrobić, gdyby nie zawarł paktu
z diabłem. Sukcesu by nie było !
I znowu się okazuje, że na ziemskim padole – bez diabla ani
rusz. Jak diabeł nie pomoże – to nic nie da się zrobić. Taki
pogląd !
Ciekaw jestem kiedy zostanie wystawiony pomnik esbecji,
bo dzięki współpracy z SB, jak się okazuje, można było nie
tylko naukowy, ziemski, świat zawojować, ale i pozaziemskie
światy poodkrywać.
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Co by to było jakby Aleksander Wolszczan nie załapał się na
taką współpracę ?
Czemu

jednak

współpracowników,

nie

umieszczał
w

esbeków,

swoich

swoich

publikacjach

?

Współpracowników w publikacjach trzeba umieszczać, a
przynajmniej

im

dziękować.

Takie

są

zasady

dobrych

obyczajów, zasady etyki naukowej. A tu nic !
No, może esbecy rezygnowali ze współautorstwa jawnego,
ale tajne współautorstwo było i w ramach ujawniania
prawdy w wolnym świecie trzeba to było ujawnić.
I znowu się okazuje, że gdyby nie ten przeklęty IPN, co go
największe nasze autorytety moralne i intelektualne żywcem
chcą pogrzebać, żadnej prawdy byśmy nie znali, mimo
najlepszych

zagranicznych

teleskopów,

lunet,

lup

i

mikroskopów.
A co ten genialny idiota wygaduje jak mu papiery IPNowskie pokazali ? Że on, jak szynkę dostawał, za nic nie
warte informacje – to do Wisły wyrzucał !
Wtedy wielu ludzi za szynką dla dzieciaków dniami i nocami
wystawali, a on szynkę dostawał i brzydząc się takimi
podarunkami wyrzucał do rzeki ! Przekazaniem szynki
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biednym też się brzydził ? I tym się chwali po latach ! Nie
widzi w tym nic niestosownego.
Zgłupiał do reszty, mimo że o mało co Nobla nie dostał !
Człowieka w nim nie widać. Chyba nie było i nie ma
No

i

o

środowisko

ziemskie

też

nie

dba.

Za

jego

zanieczyszczanie nawet nie dostał mandatu ! Może już
wtedy myślał, że jak odkryje pozaziemskie planety, to i tak
się stąd wyniesie i ma tą całą ziemię, wraz z jej ludzką
zawartością, w głębokim poważaniu.
No to niech się wynosi na swoje planety.
Nic tu po nim na tym ziemskim padole, gdzie jednak do tej
pory można spotkać nie tylko geniuszy bez twarzy i
sumienia, ale czasem nawet profesorów i częściej nieprofesorów, mimo wszystko porządnych ludzi, co to ich
nieudacznikami czy frajerami nazywają. Bo kariery nie
zrobili, a tylko twarz ocalili.
Więc pozostaje tylko wołać – śmierć frajerom, bo po ich
odejściu nikt nie zauważy, czy ktoś ma twarz czy twarzy nie
ma.
Niektórzy uważają , że dla TW zakaz pracy – to chyba za
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dużo, za ciężka kara. Dla TW – to na pewno za dużo, ale dla
tych co TW być nie chcieli – to w sam raz, a może i za
mało !
Należy jak najszybciej pozbyć się z tego świata tych :
co mogli donosić a nie donosili,
mogli być TW a nie chcieli,
mogli robić karierę, ale frajerzy nie skorzystali.
Tak, dla takich to nawet zakaz pracy – to nie jest za dużo.
Oni winni zniknąć z tego świata, bo samo ich istnienie
oddziałuje negatywnie nie tylko na młodzież akademicką,
ale i całe środowisko akademickie, które pozbawione twarzy,
kręgosłupa, musi znosić ich widok, czy chociażby obecność
(nawet choćby tylko w cyberprzestrzeni).
Dla takich nie ma żadnego wytłumaczenia i za swoje czyny
winni odpowiedzieć.
Jednym słowem:
Śmierć frajerom!
a
TW wszystkich uczelni i instytutów – ŁĄCZCIE SIĘ !
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W obronie naruszania autonomii uczelni ?

Środowisko akademickie jest bardzo czule na punkcie
autonomii szkół wyższych. Nie bez przyczyny. W czasach
komunistycznych autonomia uczelni nie do końca była
respektowana a często poważnie naruszana.
Komuniści musieli zdobyć władzę nad umysłami, a to przy
zachowaniu autonomii nie było możliwe, bo jak pogodzić
system totalitarny z systemem autonomicznym ?
Poprzez kolejne ustawy i dyrektywy, idące od komitetu
centralnego, komuniści starali się mieć władzę decydującą
nad nie zawsze posłusznymi kadrami akademickimi.
Do

oceniania

kadry

wprowadzono

kryteria

postawy

politycznej, lub dla ukrycia istoty rzeczy – obywatelskiej czy
moralno-etycznej. Nie były to kryteria całkiem mgliste, bo
aprobata dla komunizmu to była postawa etyczna – słuszna,
a dezaprobata – niesłuszna. I to były kryteria jasne co
wielokrotnie w historii szkolnictwa wyższego PRL stosowano.
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Nie zawsze to wystarczało i kiedy rozum całkiem zawodził
trzeba było odwoływać się do pałki i napadów ‚marsjan’ na
wyższe uczelnie, jak to miało miejsce w 68 r.
Protesty przeciwko naruszaniu autonomii na nic się nie
zdały, obsadzono stanowiska na uczelniach przez tych,
którzy byli autonomiczni od szukania prawdy a uzależnieni
od szukania trampoliny do szybkich karier.
W latach 80-tych marsjanie nie atakowali uczelni, ale mieli
tam liczne przyczółki w postaci aktywu PZPR – jawnych
współpracowników,

także

wydajnych

tajnych

współpracowników (TW) , kontakty operacyjne i służbowe
itd. Dało się utrzymać w ryzach narastający ferment, choć
nie do końca.
Zamiast jawnie gwałcić autonomię wymyślono aby gwałt
został zadawany po cichu i dokonany rękoma samych
uczonych.
Tych

co

gwałcić

nie

chcieli

pousuwano

zawczasu

ze

stanowisk a pozostali, oczywiście dla dobra uczelni i nauki,
wzięli się za weryfikowanie pod batutą junty jaruzelskiej.
Mieli zrazu do pomocy komisarzy, ale potem i to nie było
potrzebne. W końcu –Polak potrafi, a co dopiero Polak
akademicki.
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W latach 80-tych ok. 1500 nieetycznych pracowników
akademickich poszło na bruk, aby nabyć bardziej etycznej
postawy. Czasem na bruk poszły też ich zbiory naukowe,
których nie przejęto, bo kto by rozumiał jaką one mają
wartość i do czego mogą służyć. Pozostałość akademicka
swoim

rozumem,

czy

raczej

jego

brakiem,

tego

nie

ogarniała.
Wydawać by się mogło, że po odzyskaniu niepodległości,
pełnej

suwerenności,

autonomii

jak

się

patrzy,

świat

akademicki spojrzy na to co było i ustosunkuje się do szkód,
które uczyniono.
Jednak do tej pory te szkody nie zostały nawet oszacowane,
a szczególnie szanowane autorytety akademickie twierdzą ,
że per saldo to było korzystne. Pod okiem junty przejrzano
bowiem

kadry

pod

każdym

kątem,

także

tam

gdzie

wcześniej wzrok nie sięgał.

Raport komisji UJ do Rozpoznania działań represyjnych w
czasach PRL, w swej wersji upublicznionej na okoliczność
niezłomnej walki z ‚szaleństwem’ lustracyjnym, czyli jak
twierdzono z naruszaniem autonomii uczelni, o dziwo
stanowi przykład heroicznej wręcz obrony tej autonomii
naruszania w czasach panowania junty jaruzelskiej.
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Jasne, że raport ten nie jest dostępny do tej pory w
archiwach i pisać na ten ten temat nie wolno..
Szef tejże Komisji – Jerzy Wyrozumski – jasno pisze o
weryfikacji ‚wojennej’ –„generalnie można powiedzieć, że
ten całościowy przegląd był per saldo nawet korzystny”.
Niestety nie podaje dla kogo ? Dla tych co wyrzucono na
bruk ? Czy dla beneficjentów negatywnej selekcji kadr tak
skrupulatnie

prowadzonej

przez

zdeprawowane

gremia

akademickie ?

Poziom cynizmu w takim stwierdzeniu nie daje się opisać w
zwykłych słowach,. Słów brakuje. Ale kogo to obchodzi ? Kto
reaguje ?
A niby kto ma reagować skoro tych co reagowali pousuwano
? Przy zachowaniu pełnej autonomii od przyzwoitości !
Ci co pozostali widzą za zasadne jedynie heroicznie bronić
naruszania autonomii w czasach reżimowych, bo dobrze na
tym wyszli i nadal chcą tak iść bo im z tym wygodnie. A kto
przeszkadza im maszerować do celu krokiem statecznym i
dostojnym narusza tylko ich dobra nabyte i winien zniknąć z
pola widzenia i słyszenia.
A więc jeśli chcemy coś znaczyć na uczelniach –
BROŃMY WOLNOŚCI do NARUSZANIA ‚AUTONOMII’
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Podwójne żywoty akademickiej populacji

Kolejna szokująca sprawa na styku SB i życia publicznego.
Szokująca bo chodzi o prezesa Federacji Rodzin Katyńskich,
który okazał się tajnym współpracownikiem SB. Sam fakt
dziwnych jego zachowań wobec sprawy Katyńskiej musiał
budzić podejrzenia a brak jego życiorysu w internecie – tym
bardziej.

Czy to czegoś nie przypomina ? Ileż to mamy dziwnych
zachowań akademickich autorytetów i zwyczajnych ‚ciurów’
akademickich, wobec spraw wydawałoby się oczywistych ?
Wobec których, kto jak kto, ale profesor , czy nawet
asystent, winien zajmować jednoznaczne stanowisko. A
jednak tak nie jest.
W ramach poszukiwania prawdy na co płaci moherowy (i nie
tylko moherowy) podatnik, profesorowie prawdę ukrywają i
heroicznie bronią dostępu do niej.
Tajni współpracownicy ? Niekoniecznie. Raczej całkiem
jawni. Zresztą SB już nie ma, ale wierność ideom i zasadom
pozostała. Brak zasad wpojony w młodości pozostał u wielu
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jedyną zasadą nędznego akademickiego żywota.
Strony www ludzi nauki należą do rzadkości, i nie ma woli
aby należały do normalności. Kwerenda internetu zdaje się
świadczyć , że np. na uczelniach nie było komitetów PZPR a
jeśli

już,

to

należały

one

do

rzadkości,

a

nie

do

codzienności.
Na ogół nie można znaleźć wiele o czystkach na uczelniach
w latach 80-tych, mimo że odeszło wówczas ok.. 1500 osób
a więc stan kadrowy znacznie się zmniejszył.
Niektórzy piszą, że to było na korzyść, ale dlaczego o tej
korzyści (współ)decydował aparat partyjny i komisaryczny !
i to uwzględniający postawę polityczną a nie naukową ! Czy
nie była to korzyść dla reżimu komunistycznego ?

A takie przypadki są znane i o dziwo dostępne w internecie i
dotyczą one uczelni- wzorca wszelakich uczelni polskich !
Nie słyszałem aby ktokolwiek przeciwko takim wzorcom
protestował

(poza

mną

oczywiście)

ale

protestujących

przeciwko protestowaniu nie brakowało.
Na ogół w internecie nie można znaleźć informacji o
dorobku rzeczywistym decydentów życia akademickiego,
którzy są znani głównie z tego, że są znani. I są wybitni na
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mocy

opinii

innych

wybitnych

także

o

niejawnych

osiągnięciach.
A jaki tumult się robi jak człowiek ujawni dorobek, a co
gorzej ujawni swoje usiłowania na rzecz ujawniania dorobku
innych, na rzecz poznania prawdy znienawidzonej przez
rządzących ?

Ci

bawią się w chowanego, bo tak im to się podobało w

przedszkolu,

że

postanowili

i

w

życiu

dorosłym,

akademickim, zachować te zabawy przyswojone sobie w
okresie dzieciństwa.

Nie pozostaje nic innego jak ujawniać to co niejawne,
uzupełniać życiorysy tych, którzy sami ich nie potrafią
napisać lub dotknęła ich epidemia amnezji.
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Akademickie prawa nabyte do podległości

Istotną

przeszkodą

w

reformowaniu

systemu

nauki

i

szkolnictwa wyższego są tzw. prawa nabyte.
Z PRL-u do III RP środowisko akademickie przeszło ‚suchą
nogą ‚ wcześniej wykluczając osoby niewygodne, niechętnie
odnoszące się do standardów najlepszego z systemów.
Negatywna selekcja kadr w PRLu zrobiła swoje i pozostałość
akademicka, poza wzmożoną produkcją dyplomów bez
pokrycia i ochroną swoich interesów, także przez wcześniej
wykluczonymi,

praktycznie

nic

innego

nie

potrafi.

Teoretycznie i tytularnie ta pozostałość jest najlepsza, ale
praktycznie często gorsza od tych ‚najgorszych’, bo pod
działaniami tych najgorszych się podpisująca !
Problem w tym, że ta pozostałość ma prawa nabyte aby
pozostały im okres etatowy wykorzystać do produkcji bubli
naukowych i edukacyjnych, do wydawania dyplomów bez
pokrycia i tytułów bez wartości.

37

Niektórzy biorą przykład ze Stachanowa i produkują te
buble na potęgę, dziesiątki, a może i setki dyplomów,
tytułów rocznie. Produkcja idzie pełną parą, na mocy praw
nabytych niekiedy przy współpracy z SB czy PZPR, których
już nie ma, ale prawa nabyte pozostały. Więc obowiązują.
Oczywiście

żąda

się

zwiększenia

finansowania

tego

procederu, co zapewni jeszcze większą ilość dyplomów, czyli
jeszcze

wyższą

pozycję

wśród

populacji

rzekomo

wykształconych.
W

tym

systemie

im

więcej

bubli,

im

więcej

lipnych

dyplomów, tym lepiej płacą ! Tak to jest ustawione.
Ustawiono także przekazywanie prawa do produkcji bubli.
Nabywają

je

zwykle

krewni obecnych

producentów w

ramach fikcyjnych, ustawianych konkursów. Tym sposobne
nabyte prawa prawnie są dziedziczone.
Dla frajerów, którzy takich praw nie nabyli, a nawet idioci
nabyć nie chcą , a co gorsze krzyczą, że to rozbój w biały
dzień, żadnych etatów nie ma i nie będzie.
I tak to się toczy i toczyć się będzie, bo do takiego toczenia
prawa zostały nabyte i jaki to Hercules się znajdzie ? aby
powiedział: Dość z takim nabyciem ! Trzeba zbyć !
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Rzecz jasna, że bez siły zewnętrznej nic się nie zmieni.
Pozorowanie zmian, do czego politycy mają prawa nabyte,
prowadzi

tylko

do

marginalizowania

Polski

i

ucieczki

młodych, którzy nic już do nabycia u nas zdaje się nie
znajdą.
Piłsudski wywalczył niepodległość, do czego nie miał praw
nabytych, ale ci co otrzymali niepodległość po raz drugi,
mają prawa nabyte do podległości standardom systemu
komunistycznego i praw tych sami się nie pozbędą. Bo tak
jest im z tym dobrze.
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Ile społeczeństwa Ików w społeczeństwie nauki
polskiej

Punkt wyjścia: Ikowie – ludzie gór Colin Turnbull, Warszawa
1980, PIW – (antropologiczne studium poświęcone
ugandyjskiemu plemieniu Ików, Książka, obala mit istnienia
pewnych norm obowiązujących całą ludzkość, pewnych
wartości niejako człowiekowi wrodzonych).
Cechy społeczeństwa Ików

-„społeczność, która odrzuciła wszelkie normy i wartości,
kpiąc

z

tego

co

przywykliśmy

uważać

za

istotę

społeczeństwa”.
-„U Ików najlepsze co można zrobić to okraść kogoś,
oszukać, zrobić bezinteresownie krzywdę”.

-„Ulubionym zajęciem silniejszych jest wyrywanie słabym
lub chorym kęsów pokarmu”

-„… Ikowie orientują się, że funkcja kierownicza wraz z
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wiązaną z nią władzą daje pewne możliwości napełniania
żołądka,

tak

jak

gdzie

indziej

daje

ona

możliwości

napełniania kieszeni”

-„Ikowie… nie bez racji patrzą bardzo podejrzliwie na
każdego, kto pragnie sprawować lub sprawuje funkcję
kierowniczą, zwłaszcza jeżeli jest zdolny i do tego się
nadaje.”

-„Ikowie uważają, że ‚dobre jest wyłącznie to, co im
przynosi korzyść, złe jest wszystko co pomaga przeżyć
innym’.

-stała wrogość panuje i wewnątrz zagród: członkowie rodzin
nienawidzą się nawzajem, nikt nikomu w niczym nie
pomaga, nikt niczym z nikim się nie dzieli. Radość z cudzego
nieszczęścia jest jedyną radością Ików.

Te cechy społeczeństwa Ików bezbłędnie zostały rozpoznane
jako cechy społeczeństwa instytutu naukowego ćwierć wieku
temu, przez dyrektora instytutu. (oczywiście trzeba to i owo
zmienić .np. pokarm trzeba zastąpić np. grantem itp.) por.
SPOŁECZEŃSTWO NAUKI POLSKIEJ A SPOŁECZEŃSTWO
IKÓW ( w XX rocznicę wydarzeń) Mimo zmian ustrojowych
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w nauce polskiej chyba nic się nie zmieniło, bo te cechy
ujawniają się w społeczności akademickiej na co dzień i przy
różnych okazjach.

Ujawniły się w pełnej ‚krasie’ na Niezależnym Forum
Akademickim, które jednak przeżyło inwazję akademickich
członków plemienia Ików.

Ujawniają

się

na

okoliczność

lustracji

środowiska

akademickiego, jak to pokazuje lustro nauki.

Ujawniają się na okoliczność każdej próby ucywilizowania
‚plemion akademickich’ w ramach zakładanych reform.
Przejawem

‚ikowatości’

jest

powszechny

mobbing

akademicki, którego obrzędowość jakoś dziwnie przypomina
nizej opisane obyczaje u Ików (jak za żonę podstawimy
pracownika, a za bicie – szykany psychiczne, będzie chyba
wszystko zrozumiałe) Nie bez przyczyny mówi się i u nas, że
jak się bardzo chce komuś dołożyć, to i kij na pustyni się
znajdzie

Zachowania

plemion

dzikich

w

obliczu

związków. Ikowie – ludzie gór” – Dlaczego?
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zawieranych

„Ikowie

przywiązywali

niezmierną

uwagę

do

rzadko

spotykanego postępowania ze swoimi żonami. Były one
mianowicie regularnie i skrupulatnie bite.
Odbywało się to, według z góry ustalonej procedury, przy
czym pewien sposób bicia był równoznaczny z żądaniem
legalnej separacji, a nawet rozwodu.
Żona

była

bita

odwrotnie
Istniały

za

najróżniejsze

proporcjonalne

dwa

sposoby

do

bicia

żon.

przewinienia,

często

wymierzonej

kary.

Przy

drobniejszych

przewinieniach używano do tego celu cieńszego kija.

Żona miała prawo się bronić i jeśli udało jej się go złamać,
to było to jednoznaczne z zakończeniem walki. Mogła także
oddać mężowi razy, ale wtedy bił ją ponownie, tym razem
inną techniką. To właśnie ten drugi sposób bicia stanowił
wstęp do rozwodu.
Cały obrzęd rozpoczynał się głośnym wyliczaniem przez
męża wszystkich wad swojej żony, następnie udawał się na
poszukiwanie ciernistych gałązek, którymi mógł ją ponownie
bić. Wszystko to daje żonie dość czasu na ucieczkę. Jeśli
zostanie,

schowawszy

uprzednio

swój

dobytek

w

bezpiecznej odległości od wioski i zmusi męża do użycia
ciernistej rózgi, to przynajmniej po części wina spada na
niego. To drugi krok w kierunku rozwodu.
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Już

małe

ponownie

zadrapanie
łączą

ją

z

odnawia

więzy

rodzicami,

a

rodzinne,

które

anulują

które
akt

małżeństwa. Dom rodziców staje się wówczas znowu jej
domem

i

może

do

niego

wrócić.

Z

kolei

ucieczka

równoznaczna jest z możliwością pojednania się małżonków.
Analiza tej społeczności jest typowo prosta. Trudno jest
zaobserwować

jakiekolwiek

przejawy

życia

rodzinnego

takiego, jakie istnieją wszędzie na świecie. Brak śladów
miłości, z jej gotowością do poświęceń, ze zrozumieniem, że
do pełni człowieczeństwa potrzebni nam są jeszcze inni
ludzie. Tak więc bez skrupułów możemy stwierdzić, że
małżeństwo w tej społeczności właściwie nie istnieje. To
jedna z pierwszych instytucji, które padły ofiarą zagłady
grożącej plemieniu. W sytuacji, w jakiej znaleźli się Ikowie,
nikogo nie stać na takie zbytki jak: miłość, zaufanie czy
małżeństwo, a ów człowiek walczy jedynie o przetrwanie.”
A do czego może prowadzić widoczna u nas anomia
(Społeczeństwo w stanie anomii nie potrafi wytworzyć
spójnego systemu norm i wartości, który stanowiłby dla
jednostek

klarowne

wytyczne

działań.)

pisze

Jarosław

Tomasiewicz w tekście O kryzysie i potrzebie tożsamości
narodowej
„Colin Turnbull w swej książce – reportażu socjologicznym
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„Ikowie,

ludzie

gór”

przedstawił

wstrząsający

obraz

społeczności dotkniętej akulturacją i anomią. Obawiam się,
że może to grozić Polakom. Być może w Europie Zachodniej
zmierzch narodu nie doprowadzi do takich dramatycznych
skutków, ale tam tożsamość narodową potrafi skutecznie
zastąpić gęsta sieć samoorganizacji społecznej, tożsamości
regionalne i subkulturowe, tożsamość europejska wreszcie.
W Polsce unicestwienie narodu sprawiłoby, że jednostki
znalazłyby się na społecznej pustyni.”

Jak widać coraz więcej osób dostrzega niebezpieczeństwo
możliwości

stoczenia

się

do

poziomu

Ików.

Ja

to

dostrzegłem w mrokach stanu wojennego, który co prawda
formalnie się dawno skończył, ale mroki pozostały.
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Czemu środowisko akademickie tak nienawidzi
lustracji

Środowisko

akademickie

wykazało

się

ogromną

determinacją, wręcz heroizmem w walce przeciwko ustawie
lustracyjnej. Z taką odwagą i demokratyczną większością w
innych sprawach nie potrafi się przeciwstawić. Główne hasła
widoczne na sztandarach akademickich głosiły:
Lustracja to naruszanie naszej godności
Lustracja to naruszanie autonomii uczelni.

W czasach PRLu dla samego wyjazdu zagranicznego, czy
awansu wczesnego, donosili co popadnie, brali co dawali
( nawet to czym się brzydzili) i ich godności to nie
uwłaczało.
Nie słychać do dnia dzisiejszego ( z nielicznymi wyjątkami) o
procesach przeciwko naruszaniu autonomii uczelni poprzez
nadzór komisaryczny, polityczny w procesach oceniania
pracowników akademickich. Niektórzy nawet twierdzą, że
per saldo to było dobre !
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Z czego się bierze taka postawa środowiska wydawałoby się
nader schizofreniczna ? Nad odpowiedzią nie ma co się
trudzić. Jak ktoś zna choć trochę to środowisko łatwo
odpowie –
To

się

bierze

z

samego

jestectwa

środowiska

akademickiego.

Oni nie widzą w donoszeniu, w moralnej prostytucji dla
‚sukcesu’ – nic niewłaściwego. Bo oni to czynią na co dzień.
Nie ma już esbecji, a oni robią to samo ! więc po co
wywlekać te zaszłości, skoro i teraźniejszość jest taka
sama ? To nie są dla środowiska rewelacje, to tylko takie
tromtadracje. Młodzież też tym przesiąka i podchwytuje
argumenty ‚starszaków’ – autorytetów (a jakże) moralnych i
naukowych.
Gdy chodzi o pokrzywdzonych, z uczelni wywalonych,
zaocznie , anonimowo, fałszywie oskarżonych – cisza jak
makiem zasiał, wszystko ukrywa się pod dywanem, łepetyny
odważnie chowa się w piasek ( ze strusiówką podręczną,
nikt

komu

zależy

na

zachowaniu

godności,

się

nie

rozstaje !), a jakby taki niegodny nieudacznik dał jeszcze
głos – maczugą takiego w łeb, i po krzyku. Tak się broni
środowisko przed osobnikami niewłaściwymi.
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Gdy chodzi o donosicieli, a nawet o samych esbeków,
solidarność z nimi jest wielka. Nie ma problemu aby zebrać
dziesiątki,

setki

nieanonimowych

podpisów.

W

takich

sprawach nikt się nie boi podpisywać. To jest sprawa na
śmierć i życie. Być czy nie być, w środowisku akademickim !
Z podniesionym czołem, z otwartą przyłbicą, ci sami, na co
dzień mieszkańcy podręcznych strusiówek, walczą o samych
swoich argumentując w stylu : Tak być nie może ! Nie
pozwolimy krzywdzić naszych pobratymców. Nie można
naruszać naszej autonomii do donoszenia, do gratyfikacji za
ofiarną pracę. To narusza nasze swobody akademickie !
I tak to się toczy. Mamy przykład toruński, wcale nie gorszy
od toruńskich pierników, mamy przykład gdański, którego
nawet szum morza nie uciszył, mamy przykład krakowski,
który nawet smok wawelski toleruje. Swój swojemu krzywdy
nie zrobi.
Istna Sodoma akademicka. Pan Bóg więcej ognia i siarki na
nią nie spuści. Wszystko zostaje w rękach społeczności
akademickiej. Tylko kto jej poda rękę ?
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Czy historycy są zdolni do poznania historii ?

O historii w Wikipedii m. in. czytamy: ‚Tradycyjnie, za okres
podlegający badaniom historycznym uważa się dzieje od
powstania

cywilizacji

opartej

na

przekazie

pisemnym.

Metodologię historyczną cechuje poszukiwanie logicznej
konstrukcji

przyczynowo-skutkowej

przy

krytycznym

podejściu do źródeł historycznych. …Historia nie jest łatwa
do zaklasyfikowania wśród nauk. Jeśli bowiem przyjąć jej cel
czysto faktograficzny, polegający na ustaleniu biegu zdarzeń
i wyjaśnieniu stosunku przyczynowo-skutkowego, staje się
ona nauką nieomalże ścisłą (zobacz: Historiografia). Jednak
widząc w niej naukę, która zajmuje się jednorazowymi
wydarzeniami, a nie prawidłami – jej charakter ściśle
naukowy staje się niejednoznaczny....Koniec XX wieku i jego
przełom

z

kierunkami

wiekiem

XXI

charakteryzuje

badawczymi,

wynikającymi

się

nowymi

często

z

wielodyscyplinarnego podejścia, na pograniczu historii i
psychologii, socjologii, czy np. politologii….’

No więc chyba jest jasne, ze historycy w wieku XXI winni
być

otwarci

na

osiągnięcia
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innych

nauk,

na

inne

metodologie, na inne kierunki badań, a w szczególności na
wykorzystywanie zdrowego rozsądku, uwzględnianie faktów
w wyjaśnianiu stosunku przyczynowo-skutkowego.
Chyba nie jest z tym najlepiej o czym mogłem się przekonać
w kilku już polemikach z historykami,niestety bezowocnymi.
Do tej pory historycy nie podjęli z nimi merytorycznej
dyskusji. Czyżby argumentów merytorycznych im zabrakło ?
Jeśli tak, to trzeba uwzględnić w swym warsztacie krytykę
merytoryczną. Ale tego też nie widać. Widać zatem, że z
historią u nas nie jest najlepiej, co jest oczywistym
skutkiem metod selekcji kadr naukowych stosowanych w
PRLu.

Historycy

wyselekcjonowani

w

minionym

okresie

stają

zwykle na froncie walki z każdą próbą zreformowania
systemu

odziedziczonego

po

systemie

komunistycznym

używając przy tym argumentów jakby schizofrenicznych.
Przestrzegając przed naruszaniem autonomii uczelni bronią
np. habilitacji, która stanowiła narzędzie dyscyplinowania
nieposłusznych naukowców. Bronią skutków weryfikacji kadr
prowadzonych na zlecenie władz partyjnych i zupełnie im nie
przeszkadza naruszanie autonomii uczelni. Fakt, ze sami w
tym brali udział, lub są beneficjentami tego naruszania, więc
to im nie przeszkadza. Gdyby to komuś przeszkadzało i
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chciał przywrócić jakiś moralny i naukowy porządek, wtedy
byłby dopiero krzyk o naruszanie autonomii! Autonomii do
bezprawia, do kłamstwa, do swoiście pojmowanej polityki
prorodzinnej,

do

pozoranctwa

naukowego,

zatrudniania

fikcyjnego.

Fakt, że w tej kampanii biorą udział nie tylko historycy, ale
fakt, że mają w tym istotny, a nawet wiodący udział i
wyciągają argumenty historyczne.
W obronie historii jako nauki wystąpiłem do Prof. Janusza
Tazbira, bądź co bądź wiodącego od lat polskiego historyka i
przez lata szefa Centralnej Komisji, która ocenia, czy ktoś
może, czy nie może być samodzielnym historykiem, a nawet
naukowcem w ogóle
Przytoczę ten list w całości bo nie stracił mimo upływu czasu
swej aktualności.
————List do profesora Janusza Tazbira – na trzeźwo (w sprawie
uzywania kluczy, na dobre i na zle)
W tekście ‚Wreszcie trzeźwiejemy ‚(Tygodnik Przegląd nr 46
18,11.2007)-poruszył Pan wiele interesujących spraw, do
których należałoby się odnieść krytycznie, zgodnie z jak
najbardziej słusznymi postulatami Pana profesora aby uczyć
przede wszystkim krytycyzmu.
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Z wielu spraw odniosę się tylko do opinii Pana Profesora
„IPN manipuluje historią, a rozliczaniem przeszłości powinny
zajmować się uniwersytety’.

Ja historykiem nie jestem, ale historią jako geolog w gruncie
rzeczy się zajmuję – co więcej w perspektywie ostatnich 4
miliardów lat, co kontrastuje z okresem czterystu czy
czterech tysięcy lat jakimi się głównie zajmują historycy.
Może to powoduje, że niektóre sprawy widzę inaczej.
Zupełnie

nie

rozumiem,

że

Pan

jako

historyk

jest

zwolennikiem zamknięcia teczek na lat 50, a jednocześnie
zaleca

Pan

czytanie

studentom

tekstów

źródłowych

i

zastanawiać się czy tak rzeczywiście mogło być. Nie jest
metodyka badawcza, która by mi trafiała do przekonania. W
rekonstrukcjach

historii

geologicznej

Ziemi

od

czasów

Charlesa Lyella posługujemy się zasadą „The present is the
key to the past” ( Teraźniejszość jest kluczem do poznania
przeszłości) i ta zasada pozwoliła poznać nam setki milionów
lat historii Ziemi. Fakt, że często stosowana jest odwrotność
tej zasady i poznanie faktów z przeszłości geologicznej
ułatwia nam poznanie teraźniejszego stanu Ziemi.
A Pan namawia aby teraźniejszość ostatnich lat zamknąć dla
badaczy . To niezrozumiała metodyka. Oczywiście zgodnie z
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tą

metodyką

badacze

zastanawiać

czy

po

tak

50

latach

rzeczywiście

będą

mogli

się

być,

ale

mogło

niekoniecznie dowiedzą się jak rzeczywiście było. 50 – letnia
luka w dostępie do źródeł może być luką nieodwracalną .\A
może

by

tak

Teraźniejszości

skorzystać
nie

z

metodyki

zamykamy

na

geologicznej
klucz,

?

tylko

wykorzystujemy ją jako klucz badawczy.
Niestety w historii jest inaczej i ten kto ma klucz do faktów
może historią dowolnie manipulować, stąd naukowcy historii
nie traktują jako dziedzinę naukową, tylko raczej polityczną.
Postuluje Pan aby rozliczaniem przeszłości zajmowały się
uniwersytety. Chyba tak być powinno, ale jak jest ?
Same

uniwersytety

przeszłości,

nie

histerycznie

chcą

się

reagując

rozliczyć
na

ze

wszelkie

swojej
zamiary

takiego rozliczenia. Wolą teczki zamykać na klucz i pisać
historie ku własnej czci i chwale, chowając pod dywany
niechwalebne czyny. Tak czynił Wielki Językoznawca i czynią
tak jego wielcy uczniowie do dnia dzisiejszego. Smutna to
prawda.
Jak niedawną historię badał Pański kolega po fachu – prof.
Wyrozumski

opisałem

w

tekście

ZAKŁAMYWANIA HISTORII
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POWRACAJĄCA

FALA

Co

za

manipulacja,

co

za

kompromitacja

!

A

brak

dezaprobaty ze strony historyków ! Natomiast aprobata ze
strony władz uniwersytetu !
Lepiej jak tą niedawną historią zajmuje się IPN i niech
rozliczy uniwersytety z zakłamywania przeszłości. Tak będzie
lepiej.
Niedobrze by było aby rozliczanie przeszłości kończyło się
tak kompromitującymi działaniami, jak te Pańskiego kolegi
po historycznym fachu , bo szkoda by było aby historię
całkiem wykluczono ze sfery nauki i ze sfery świadomości
społecznej .
Z poważaniem
Józef Wieczorek
P.S.
Przeszłości nie powinno się zamykać na klucz, bo „Kto nie
szanuje, i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien
szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości (Józef
Piłsudski )
—————-
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Niestety żadnej merytorycznej polemiki nie było. Ostatnio
miałem kontakt z historykami na okoliczność konferencji na
uniwersytecie

we

Wrocławiu

współpraca.

Dziennikarze

Obserwacja,
i

manipulacja,

naukowcy

a

aparat

bezpieczeństwa w Polsce Ludowej19–21 listopada 2008 r.
http://lustronauki.wordpress.com/2008/11/25/reflekcjeniezaleznego-uczestnika-konferencji-ipn/

I ten kontakt potwierdził moje wcześniejsze spostrzeżenia.
Co więcej nie zauważyłem aby historykom zależało na
poznaniu metod jakoś dziwnie do tej pory pomijanych.
Geolodzy np. badają ‚żywe skamieniałości’ dla poznania
historii życia na Ziemi, ale historykom jakby do głowy
zupełnie nie przychodzi, aby badać ‚żywe skamieniałości’
badanego systemu. Przecież ‚żywe skamieniałości’ mogą
stanowić bogate źródło niepisane dla poznania historii.
Zupełnie

nietrafny

jest

podział

na

historyków

uniwersyteckich i historyków IPN, gdyż wielu historyków IPN
jednocześnie

jest

historykami

PANowskimi).

Zatem

operacyjne,

dezintegracyjne

chodzi

uniwersyteckimi
tu

raczej
wobec

o

(czy

działania
środowiska

historycznego.
Poglądu

o

wyższości

historyków
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uniwersyteckich

nad

historykami IPN nie da się utrzymać. Bo jak tego samego
historyka jednocześnie się wywyższy (jako uniwersyteckiego
) i poniży (jako IPNowskiego) to raczej pozostanie na tym
samym poziomie.
Fakt, ze niektórzy są autonomicznymi historykami IPN, ale
można zauważyć, że właśnie dzięki temu są bardziej
niezależni,

bardziej

autonomiczni

od

hierarchii

uniwersyteckiej i to im pomaga. Rzecz w tym, że chyba w
ich karierach może to nie pomóc.
Zarzut o pisaniu historii na nowo przez historyków IPN, jako
działalności negatywnej, jest całkiem aberrantny z punktu
widzenia naukowego, bo to przecież argument pochlebny.
Każde dziecko, nawet po naszej szkole wie, że historia w
książkach, z których się uczyli i czasem nadal uczą, była
fałszowana i trzeba ją pisać na nowo, tak aby dzieci (i nie
tylko dzieci) uczyły się tego jak było, a nie tego jak kazała
partia, czy jej mocodawcy moskiewscy. Oczywiście nowe
ujęcie historii, u beneficjentów nie do końca upadłego
systemu komunistycznego, budzi zrozumiały opór.
Niestety z wolnością badań to u nas nadal jest na bakier.
Minister nie może już narzucić co uczeni mają badać, partie
też nie, ale same władze uczelniane jak zadecydują, że np.
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historii Wałęsy badać nie można, to żaden doktorat na ten
temat nie powstanie. Taki przypadek ma miejsce na UJ jak
mówił

ostatnio

prof.

Andrzej

Nowak

–

historyk

uniwersytecki, a mimo to wysokiego kalibru (tak, tak, i tacy
się zdarzają).
Tak więc samo środowisko reguluje autonomicznie czym
mają się historycy zajmować i co taka historia ma zawierać.
Jak widać środowisko nie potrzebuje dyrektyw partyjnych,
samo wie jak się cenzurować i cenzurować tych, co by się
brali za to co za co brać się nie powinni.
No i jeszcze sprawa podatków. Jest u nas przyzwolenie aby
historycy IPN pisali sobie książki krytyczne np. o Wałęsie,
ale za własne pieniądze, a nie za pieniądze podatnika. O.K.
Ciekawe jednak, że nie było krytyki (poza moją osobistą)
wydawania

za

pieniądze

podatnika

kompromitujących

książek historycznych przez historyków uniwersyteckich,
czyli tych tzw. właściwych.
Jak widać nie chodzi tu o pieniądze podatnika, tylko o
nienawiść do tych, co ujawniają prawdę, a przynajmniej
chcą jej dociekać. Ci, którzy prawdy nie ujawniają, prawdę
ukrywają, przeinaczają – nie muszą się niczego obawiać.
Takim chętnie polscy podatnicy będą sponsorować kolejne
kłamliwe historie.
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Jednym słowem można odpowiedzieć na pytanie postawione
w tytule – są jeszcze historycy, którzy są zdolni do tego aby
poznać historię, ale za takie zdolności mogą drogo zapłacić,
bo zdolności do poznawania prawdy nie są pożądane w
polskim systemie akademickim i społeczno-politycznym.
Uczelnie co prawda walczą o autonomię, ale chodzi tu o
autonomię od krytyki, odpowiedzialności, od kontroli na co
wydają

pieniądze

autonomie

na

podatnika.
rzecz

Chętnie

natomiast

poprawności

tracą

politycznej,

czy

akademickiej i to bez żadnych nawet nacisków z politbiura,
czy innej wierchuszki.
Historyków zdolnych do poznawania prawdy uważa się za
persony non grata, a tematy badań, które by mogły
prowadzić do poznania prawdy za niepożądane.
Ponadto

dokumenty

niezależnych
podawać

chroni

historyków,

jedynie

słuszną

aby

się

przed

historycy

prawdę

ku

badaniami

zależni
czci

i

mogli
chwale

(nie)miłościwie panujących decydentów.

I taka to jest nauka historyczna, taka sama jak i cała nauka
polska, utrzymywana z kieszeni moherowego, i i nie tylko
moherowego, pogardzanego podatnika.
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I to by było na tyle jakby powiedział profesor Katedry
Mniemanologii Stosowanej - Jan Tadeusz Stanisławski, który
chyba

nawet

Domniemanych

nie

przypuszczał

powstanie

w

ileż

wolnej

to

Katedr

Polsce.

Historii

Nadworni

historycy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości zrobią
wszystko aby lud nadal mniemał, że białe to czarne, a
czarne to białe.
Tak jak było, jest i będzie, jak na to zezwolimy.
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Profesor to ma klawe życie

W Polsce mamy już ponad 400 uczelni z nazwy wyższych. W
rzeczywistości nie zawsze są to szkoły wyższe od szkół
przyzakładowych,

a

czasem

sprawiają

wrażenie

szkół

funkcjonujących jako zakłady dla nie do końca sprawnych
intelektualnie

a

przede

wszystkim

moralnie.

Uczelnie

zatrudniają rzesze profesorów zwykle na wielu etatach, na
wielu uczelniach, bo niewielu jest takich co by mieli
pełnomocnictwo do oddziaływania pozytywnego na młodzież
akademicką. Kto nie rokuje nadziei aby wpływał pozytywnie,
na uczelni nie ma co szukać.
Rzecz w tym, że w nie do końca upadłym systemie
komunistycznym, ten wpływał pozytywnie na młodzież kto
był nastawiony pozytywnie do panującego najlepszego
systemu. Tolerowano tych co byli na system obojętni i mu
nie przeszkadzali, ale ci co do systemu byli nastawieni
negatywnie, oczywiście od razu byli kwalifikowani jako
przeciwnicy,

negatywnie

wpływający

na

młodzież

akademicką, którą trzeba było chronić przed złym wpływem
takich psujów.
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Kto jak kto, ale młodzież akademicka winna opuszczać
uczelnie nastawiona do systemu pozytywnie i winna brać
udział w jego rozkwicie. System co prawda wiądł, ale jednak
pozostał w sercach i umysłach jego beneficjentów, którzy
nadal swoje pozytywne nastawienie przekazują zastępom
młodych ludzi, także tym, którzy system komunistyczny
znają tylko z książek, zwykle zresztą pisanych przez tych co
do systemu byli pozytywnie nastawieni.
Oczywiście odzywają się jakieś nieodpowiedzialne głosy, aby
ten system zmienić, aby postawić na nogi to, co stoi na
głowie, że komunizm nie był pozytywny – tylko negatywny,
że ci co go hołubili zatem wpływali negatywnie na młodzież,
a ci którzy go zwalczali wpływali pozytywnie, ale niby kto to
demokratycznie potwierdzi skoro demokratyczna większość
to

beneficjenci

systemu

!

szczególnie

w

środowisku

akademickim.
Są profesorowie, którzy w PRLu robili brzydkie rzeczy co im
pomagało w karierze. Niektórzy wręcz twierdzą, że jakby
byli piękni, to by kariery nie rozbili, bo szpetota karierę
ułatwiała a piękno z kariery wykluczało. I tak dla dobra
nauki i jej adeptów byli co prawda brudni, szpetni, jak ten
system, ale per saldo to się opłacało. Ale to tylko tak
argumentują niektórzy. Inni pozostali wierni zasadzie, że na
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‚czarne białe mówić nada‚ i to ich umacnia w trwaniu na
osiągniętych pozycjach.
I co z tym fantem zrobić ?
Niektórzy twierdzą – takich profesorów należy usunąć, bo to
skandal, bo świństwa robili, bo to degrengolada, której
młodzieży nie wolno przekazywać.
Ale co się okazuje – ‚profesora nie można w Polsce usunąć
ze stanowiska bez wyroku sądu. Musimy przestrzegać
prawa’. Tak się argumentuje. Ale skąd to prawo się wzięło ?
kto je nadał ? kto jest prawodawcą ?
Nietrudno sprawdzić. Prawodawcami są ci, co by musieli
uczelnie opuścić, gdyby ich oceniono według zasług dla
tworzenia i funkcjonowania systemu komunistycznego.
Jak widać świetnie się zabezpieczyli. Co więcej powstawiali
do ustaw i statutów uczelniach, że profesorem może być
tylko ten o wysokich normach etycznych, ale to oni
decydują co to jest norma wysoka a co niska.
Sąd w sprawach etycznych wyroków nie wydaje, sąd jest od
prawa a nie od etyki ! Zresztą w uczelniach obowiązuje
autonomia i sądowi nic do autonomicznej etyki. Sąd
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autonomii uczelni i jej profesorów nie narusza, nawet jak to
jest autonomia od prawa.
Jak ktoś nie wierzy, niech założy sprawę lub pójdzie
posłuchać, jak to wygląda na wokandach ‚akademickich’ .
Jednym słowem – profesor to ma klawe życie, a że innym
się z tego powodu żyć odechciewa to już jest zupełnie inna
bajka, a nawet rzeczywistość.
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Powszechna Deklaracja Praw Człowieka nie za bardzo
powszechna

60 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka !
To fakt. Deklaracja jest powszechna, ale czy powszechnie
stosowana

?

Ograniczmy

się

do

jednego

przypadku

udokumentowanego na gruncie osobistym. Mam w swojej
bibliotece pożółkły już egzemplarz miesięcznika ZNAK nr
335, gdzie opublikowano w stanie wojennym r. 1982 !
Powszechną Deklarację Praw Człowieka.i to bez ingerencji
cenzury, którą w Znaku, jak i w Tygodniku Powszechnym
wówczas

zaznaczano

podając

[—-]

Dekret

z

dnia

13.XII.1981 o stanie wojennym , rozdział II, art. 17 pkt.4,
(Dz.U. Nr 20 poz. 154) (patrz dekret -Dekret ).

Takie ingerencje są w tym miesięczniku, ale przy Deklaracji
– nie. Cenzura była ale miała swoje granice. Okazało się
jednak, że nawet po formalnym zniesieniu stanu wojennego
łamanie Deklaracji jednak granic nie miało ! Przynajmniej na
uczelniach.
Niecałe

5

lat

później,

ten

egzemplarz

Deklaracji

z

podkreślonymi paragrafami, łamanymi moim zdaniem na UJ,
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wziąłem do kieszeni marynarki i poszedłem do rektoraelekta UJ, gdzie parę miesięcy wcześniej otrzymałem papier
z oskarżeniami o negatywne oddziaływanie na młodzież
akademicką

i

inne

bezeceństwa,

ale

bez

podania

wyjaśnienia, uzasadnienia, udokumentowania, bez wykazu
oskarżających,

bez

możliwości

obrony,

ale

za

to

z

konsekwencją opuszczenia murów uczelni przed kolejnym
rokiem akademickim. Gwałt dla mnie oczywisty i dokonany
wg

dyrektyw

PZPR

i

tuż

przed

IX

Konferencją

sprawozdawczo-wyborczą KU PZPR.

Pokazałem rektorowi -elektowi (Aleksander Koj mu było i
jest) , który czyścił sobie przedpole pod swoją kadencję jako
naczelny weryfikator Roku Pańskiego 1986, ale do dnia
dzisiejszego nie zidentyfikowany przez władze uczelni, mimo
że aż trzykrotnie był tej uczelni rektorem ! To zapewne za
zasługi

położone

dla

oczyszczenia

uczelni

z

elementu

negatywnie wpływającego na młodzież akademicką.
Po

dostąpieniu

zaszczytu

spotkania

w

cztery

oczy

z

rektorem in statu nascendi wyciągnąłem tą deklaracje z
kieszeni i pokazałem palcem co to się w jego uczelni dzieje i
co to on wyprawia wbrew deklaracji.
Reakcja rektora była jednoznaczna. Przyjęliśmy postawy
pionowe, a jedna z rąk rektora posłużyła za drogowskaz.
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Tak się składa, że w przeddzień tej wizyty w TVP szedł
spektakl nader ważny i jakby nawiązujący do sytuacji, z
którą się zetknąłem : „Trąd w pałacu sprawiedliwości „.
Zapytałem uprzejmie czy nie sądzi, że mamy do czynienia z
trądem w pałacu nauki,ale odpowiedzi już nie było z
wyjątkiem – ‚ telewizji nie oglądam’.

Zgodnie z drogowskazem musiałem opuścić gabinet, a
potem i uczelnię i do dnia dzisiejszego, mimo upływu już 60
lat od powstania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ! ta
Deklaracja nie została wdrożona w życie najstarszej polskiej
uczelni,

produkującej

co

niemiara

swoich

deklaracji

lokalnych, do których ma taki sam stosunek, jak do
Deklaracji Powszechnej.

Stosunek
większość

ten

jest

aprobowany

akademickiej

przez

społeczności

demokratyczną
powszechnie

wypinającej się na Powszechną Deklarację deklarując w
praktyce

przywiązanie

do

wartości

społeczeństwie Ików.
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obowiązujących

w

List otwarty do Rektora Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu w sprawie podjęcia terapii akademickiej
(po aferze prof. Krzysztofa Drewsa)

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr hab. Jacek Wysocki
l
List otwarty do Rektora Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu
Szanowny Panie Rektorze,
W związku z aferą profesora UM – Krzysztofa Drewsa
opisaną w mediach i dotyczącą jego szokującej aktywności
na polu pisania recenzji prac habilitacyjnych, zwracam się
do Pana rektora o podjęcie stosownych kroków odnośnie
dotychczasowego profesora.
Domagam

się

zwolnienia

pana

Krzysztofa

Drewsa

z

obowiązku pełnienia funkcji profesora, jak i z przywileju
pobierania pensji profesorskiej z kieszeni podatnika ( w tym
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i mojej).
Ten przypadek (jak i wiele innych) pokazuje jak ciężko chora
jest

nauka

w

Polsce.

Mam

nadzieję,

że

Uniwersytet

Medyczny weźmie na siebie trud jej leczenia.
Mamy kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego,
który tak wydatnie, jak i bezprawnie, przyczynił się do
stoczenia się nauki w Polsce na obecne pozycje. Po
wyeliminowaniu – pod batutą PZPR i SB – z systemu nauki i
szkolnictwa wyższego tysięcy młodych ludzi z twarzą i
kręgosłupem,

system

został

zdominowany

przez

beneficjentów tej czystki, często bez twarzy i kręgosłupa, z
chorobami widocznymi dla każdego obywatela i tylko od
czasu do czasu ujawnianymi w mediach.
Uniwersytet

Medyczny

winien

posiadać

umiejętność

zdefiniowania choroby i podjąć stosowne środki do jej
uleczenia, które by po sprawdzeniu skuteczności działania
można

było

wykorzystać

w

leczeniu

innych

ośrodków

akademickich.
Z życzeniami sukcesów w terapii akademickiej
Józef Wieczorek
Prezes fundacji Niezależne Forum Akademickie
www.nfa.pl
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Skutki prawa stanu wojennego (i powojennego)
trwają do dnia dzisiejszego

Wojna

jaruzelsko-polska

rozpoczęta

13

grudnia

1981

bynajmniej nie skończyła się z dniem zawieszenia stanu
wojennego ( 31 grudnia 1982 r) a nawet z dniem jego
zniesienia.(22 lipca 1983 r.).
Trwała nadal, a wycofywanie godziny milicyjnej i czołgów
zastępowane

było

zrekompensowało

wprowadzeniem
te

widoczne

prawa,

które

ustępstwa

by

strony

jaruzelskiej, a nawet umożliwiło przeprowadzenie zgodnie z
prawem tego, co w stanie wojennym jakoś nie wyszło.

Trudno nawet podać jakąś datę zakończenia tej wojny, bo
prawo z r. 1984 r. wymierzone przeciwko wolności słowa do
tej pory jest wykorzystywane przeciwko dziennikarzom, a
prawo z 1983 r. służy nadal do ochrony niecnych czynów
władz

uczelni

wobec

nauczycieli

akademickich

przed

niepożądanymi oczyma obywatela.
Na niektórych uczelniach do dnia dzisiejszego prawo stanu
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wojennego jest przedkładane nad Konstytucję III RP!
Historia środowiska naukowego w latach 80-tych do tej pory
nie jest dobrze poznana i środowisko to, w demokratycznej
większości złożone z beneficjentów tej epoki, bynajmniej nie
wyraża ochoty aby tą historię tak naprawdę poznać, a nawet
czasem heroicznie walczy o to, aby ten ciemny okres na
uczelniach nie został poznany.

Uczelniane

komisje

historyczne

prowadzą

co

prawda

badania nad tym okresem, ale podobnie jak w znacznej
części nauki polskiej, są to badania na ogół pozorowane.
Odnosi się wrażenie, że chodzi tu jednak o niepoznanie tej
historii, przynajmniej w jej pełnej krasie.
Bronisław Wildstein ostatnio przedstawił ciemną stronę
polskich uczelni zadając przy tym jak najbardziej słuszne
pytanie

„Czy

uniwersytety

w

PRL

osiągnęły

kształt

doskonały?” Fakt, że uczelnie od czasu PRL nie zmieniły się,
pozostały

skansenami

tego

patologicznego

systemu,

zwiększając jedynie produkcję bubli akademickich w postaci
dyplomów i tytułów bez wartości oraz makulatury i tak
zanieczyszczającej nasze środowisko naturalne.
Trudno

aby

było

inaczej,

skoro

w

latach

80-tych

wyrejestrowano z systemu nauki w Polsce zapewne kilka
tysięcy

osób

(pełna

liczba

młodszych pracowników nauki.
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nie

jest

znana),

na

ogół

Jak wynika z raportów i sprawozdań PZPR i SB sprawiali oni
więcej kłopotów niż konformistycznie nastawiona profesura,
byli najbardziej aktywni, nonkonformistyczni, określano ich
mianem przeciwnika, którego trzeba zwalczać. Starsza
kadra nie była taka groźna, chociaż wyjątki się zdarzały,
stąd

zmiany

na

stanowiskach

kierowniczych

zaraz

po

wprowadzeniu stanu wojennego i później, szczególnie po
nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym w 1985 r.
Mimo wszystko, po wprowadzeniu stanu wojennego, mimo
przeprowadzenia weryfikacji kadr akademickich w majuczerwcu 1982 roku, problem niepokojów na uczelniach nie
został rozwiązany. Spacyfikowano, przy udziale komisarzy,
czynnika

partyjnego

i

nowych

rektorów,

szczególnie

dotkliwie Politechnikę Śląską, Uniwersytet Śląski, także WSI
w Radomiu, czy Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, ale na
wielu uczelniach ta weryfikacja przebiegła łagodniej, nie
zawsze po myśli strony trzymającej władzę, i trzeba było
przygotować w najbliższych latach (1985 r.) nowe ustawy
,akademickie’ lub znowelizować istniejące, aby wiodąca siła
narodu,

odzyskała

rozprawiła

się

z

władzę
tymi

na uczelniach

co

źle

wpływali

i skuteczniej
na

młodzież

akademicką.

Dzięki zmianom prawnym minister nauki i szkolnictwa
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wyższego – Benon Miśkiewicz mógł odnieść sukcesy, które
procentują do dnia dzisiejszego.
Pod pozorem oceny dorobku naukowego oceniano głównie
poziom negatywnego wpływu na młodzież akademicką, a
gdy ten przekraczał stan średni, usuwano niewygodnych w
stan nieszkodliwości dla uczelni mających formować nowe
kadry systemu komunistycznego. Dzięki temu uczelnie miały
kwitnąć.
Część środowiska akademickiego co prawda rozwijała się
głównie

dzięki

pozytywnej

współpracy

ze

służbami

specjalnymi, jak i organami partyjnymi, ale przeciwnik
czasem tą współpracę zakłócał – podobno szykanując,
mobbingując partyjniaków, a czasem nawet zmieniając
nomenklaturowych kierowników jak rękawiczki ! Takie opinie
wygłaszano bynajmniej nie w stanie wskazującym na
spożycie, ale można je znaleźć w raportach, sprawozdaniach
partyjnych i esbeckich, a także były wygłaszane przez
beneficjentów nie do końca upadłego systemu, już w okresie
tzw. transformacji, kiedy heroicznie nieraz walczono o to
aby wyrejestrowani z systemu akademickiego nie zdołali się
ponownie zarejestrować, bo stołki już zostały zajęte przez
weryfikatorów i ich serwilistów.
Kiedy uczelnie zaczęły więdnąć zamiast kwitnąć, mimo
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wyrejestrowania

stanowiących

zagrożenie

dla

uczelni,

domagano się dopływu gotówki, aby podlać to co wysycha.
Krzyczano, że uczelnie są na skraju przepaści, ale mimo
zrobienia kroku do przodu jakoś do przepaści nikt nie
wpadał.
Do ponownej rejestracji wyrejestrowanych – nie wracano, aż
osiągnęliśmy przełom tysiącleci, kiedy powstał IPN i się
okazało, że wielcy uczeni PRLu swą wielkość zawdzięczają
często współpracy z SB i mimo zapisów etycznych w
ustawach

i

współpracowników

statutach
z

piekła

uczelnianych,
rodem,

nie

swoich

umieszczali

w

publikacjach, ani nie dzielili się z nimi nagrodami. Zdaje się,
że i komitet noblowski ostatnio był w rozterce, jak ma
odnaleźć współpracowników jednego z polskich kandydatów,
ale chyba nie zdecydował się zstąpić do piekieł i Nobla mu
nie przyznał.

Jak się urwała współpraca ze służbami, to i poziom nauki
zdaje się obniżył, więc środowisko tęskni do dawnych
dobrych czasów, per saldo dla środowiska korzystnych jak
twierdzą niektórzy, przy aprobacie innych.
Na efekt Mojżesza nie ma co liczyć. Skutki stanu wojennego
przetrwają wiele pokoleń.
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System Drewsa, czyli nauka polska w podręcznej
strusiówce

System Drewsa, czyli nauka polska na talerzu
W grudniu 2008 r. wystosowałem „List otwarty do Rektora
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie podjęcia
terapii akademickiej (po aferze prof. Krzysztofa Drewsa).
Niestety nie wiem czy list został otwarty i czy terapia została
podjęta.

Faktem

jest,

że

prof.

Krzysztof

Drews

pokazał

jak

funkcjonuje w Polsce system karier akademickich. A to
wielkie osiągnięcie. Można tu mówić o systemie Drewsa na
określenie

systemu

utrącania/torowania

karier

polskich

naukowców.

Każdą karierę można utrącić bez względu na wartość
dorobku naukowego. Na każdą pracę można napisać 2
różne, przeciwstawne recenzje, albo dowolną ich ilość o
różnych odcieniach, aby dostosować je do potrzeb chwili.
Jeśli jest sygnał -utrącamy–dajemy recenzję negatywną,
jeśli jest sygnał –windujemy–dajemy pozytywną,
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jeśli jest sygnał – spowalniamy – dajemy pośrednią, ale
krytyczną itd.

Zwykle to się robi (-ło) na gębę i było to tajemnicą
poliszynela - kogo się utrąci, kto będzie windowany.
O tym jak się kompletuje skład recenzentów czasem
wszystkie wróble ćwierkają i wiadomo o co chodzi.
Jak ktoś był partyjny, wtedy obstawa partyjna zabezpieczała
karierę i ta solidarność trwa do dziś. Jeśli ktoś niewygodny –
nawet na badania nic nie dostanie, a jeśli by coś zrobił
(nawet dostrzeżone za granicami) – to przecież byłoby to
nic nie warte (wszyscy wiedzą, że to co nic nie kosztuje –
jest bezwartościowe !).
To, że nie wartość dorobku jest najważniejsza – wie każdy.
Nie

bez

nieodzownym

przyczyny
rekwizytem

najważniejszym,
akademickim

jest

najbardziej
podręczna

strusiówka, z którą niektórzy nie rozstają się przez całe
życie, ani na chwilę.

Dzięki niej w każdej chwili na odpowiednim moment mogą
chować głowę w piasek z wielką odwagą osobistą i zapewnić
sobie dalsze trwanie.
Kto by się wychylił i głowę wystawił – wie, że głowa może
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spaść.
Stąd mimo zmian ustrojowych głowy akademickie ulegają
petryfikacji w piasku podręcznych strusiówek i nie widać aby
coś się miało zmienić.
Czy w stosunku do Drewsa wyciągnięte zostaną należne z
kodeksami etycznymi – konsekwencje ? Śmiem wątpić. Jeśli
tak, to byłby to tylko kozioł ofiarny, bo przecież to tylko
wypadek przy pracy, dowód roztargnienia.

Gdyby przyszło wyrejestrować z systemu wszystkich takich
Drewsów,

któraż

uczelnia

spełniałaby

obecne

minima

kadrowe ?
Do czegoś takiego nie można doprowadzić. Ktoś musi
przecież zapewnić byt uczelni i produkcję dyplomów dla
pokornych,

dożywotnich

mieszkańców

strusiówek.
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podręcznych

Profesor Zawacka a system nauki polskiej – kilka
refleksji

Ostatnio odeszła Profesor Zawacka, która zasługuje na
podziw i uznanie, choć nie była zbyt znana.
Tak

to

bywa,

szczególności

że

–

o

ludziach

nieprzeciętnych

nieprzeciętnych,
pozytywnie,

a

mówi

w
się

nieprzeciętnie mało, a o przeciętnych – na okrągło.
Była generałem, cichociemnym i profesorem.
Nie bez przyczyny władze uniwersytetu w Toruniu spychały
ją na boczny tor. W środowisku akademickim PRL budzący
podziw za swoją postawę nie mieli większych szans na
formalną

karierę,

podręcznych

w

przeciwieństwie

strusiówek,

towarzyszy

do

mieszkańców

partyjnych,

czy

współpracowników SB.
W ramach represji za działalność podziemną zlikwidowano
jej zakład i to był peerelowski standard.
Mój podziw, a nie przeczę, że i pewną zazdrość, wzbudziła
też informacja, iż prof. Zawacka w wieku 85 lat opanowała
obsługę komputera i internetu. Wtedy już nie pracowała na
uczelni.
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Ja niestety mimo, że kilkadziesiąt lat młodszy, opanowałem
jako tako znajomość komputera znacznie później, gdyż
okresowo

byłem

niestety

na

zidentyfikowany jako obiekt nauką

etacie

naukowym

zainteresowany, a to

eliminowało mnie z dostępu do komputera !, jak i pełnienia
funkcji kierowniczych !
Komputer służył sekretarce (i spółce) do badania pasjansów,
gdy pretorianie i halabardnicy, finansowani z podatków
moherowych podatników, bronili mi dostępu do komputera.
Pisałem nawet do KBN aby ujawniono wyniki tych badań,
gdyż w życiu pasjansa nie ułożyłem i nie mam pojęcia jakie
wyniki takie badania mogą przynieść. Zapewne bardzo
ważne skoro do tych celów służył komputer niedostępny dla
pracownika bądź co bądź na etacie naukowym. Niestety
wyników nie ujawniono, a i KBN już rozwiązano !
Jeszcze

gorzej

internetem.

wygląda

Emerytowana

porównanie
staruszka,

posługiwania
poza

się

uczelnią,

posługiwała się nim od początku. Ja dopiero po opuszczeniu
instytutu z nazwy naukowego zakupiłem sobie komputer, a
po jakimś czasie podłączyłem się do internetu, w którym
działam na rzecz destabilizacji środowiska akademickiego
jak twierdzą rektorzy i profesorowie (choć nie wszyscy !).
Jak widać opuszczenie murów naukowych może mieć
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pozytywny

wpływ

na

pożyteczną

działalność,

budzącą

zaniepokojenie pozorantów naukowych i całkiem antynaukowo nastawionych profesorów.
Niestety polscy profesorowie starszej daty rzadko idą w
ślady

profesor

Zawackiej,

również

jeśli

chodzi

o

posługiwanie się internetem.
Nawet

u

dziesiątki

lat

młodszych

posługiwanie

się

internetem to jest raczej rzadkość. Młodsi internetem
posługują się często, ale nie zawsze pozytywnie – wolą
niszczyć to co inni zrobią, ale do konstruktywnej działalności
raczej się nie kwapią, no i nie lubią ‚grzebać’ się w
przeszłości, wolą przyszłość w podręcznej strusiówce, bez
narażania się na działalność pro publico bono.
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Zero zdziwień

Dzisiejsza GW donosi, że UJ nie dostał ani złotówki z unijnej
kasy ! Sensacja ? Bynajmniej. Zero zdziwień.
Aby napisać projekt trzeba posiadać znajomość słowa
pisanego, a z tym od dawna na UJ nie jest dobrze.
Ostatnio potwierdziła to jedna Rada Wydziału, która nie była
w stanie merytorycznie uzasadnić tego co odrzuciła –
habilitację dr Marka Migalskiego. To standard .
Do dnia dzisiejszego gremia profesorskie nie są w stanie
uzasadnić merytorycznie swoich decyzji i sprzed ćwierć
wieku.
Na dokumentach brak podpisów, albo jakieś wężyki czy
krzyżyki, tak jak to nasze prababcie analfabetki stawiały.
Nikt nie rozumie co to anonim, co to przedstawiciel, co
donosiciel, kto kat kto ofiara.
Ba , nie są w stanie nawet samych siebie zidentyfikować!
Niedawno UJ miał problemy z legalizację produkcji wina,
stąd

na

jubileuszu

KRASP

serwowano

wino

pędzone

nielegalnie (zapewne w ramach dobrych obyczajów). Po
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paru latach udało się wyprodukować wino legalnie.

Ale żeby tyle czasu potrzebowała uczelnia na poznanie
przepisów prawa?

A ta uczelnia podobno ma pierwsze miejsce w rankingu
uczenia prawa ? Oby jednak swoim przykładem nie uczyła,
bo z prawem jest na bakier.

Te kłopoty mnie nie dziwią, bo od dawna dokumentuję, że
od czasów PRLu na UJ nic się nie zmieniło i postępów w
rozumieniu słowa pisanego i prawa ustanowionego – na UJ
za wiele nie widać.

Aż dziw jednak bierze, że przez tyle czasu nie wpadli na to
aby wysłać jakiegoś studenta do szkoły, aby nauczył się
choćby czytać i pisać ze zrozumieniem, co by przed
podatnikiem można było wykazać, a od komisji jakieś
fundusze otrzymać.
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Straszne skutki ujawniania dorobku naukowego

Od dawna walczę o ujawnianie dorobku naukowego przez
wszystkich pracowników naukowych.
Sam dorobek ujawniam, choć etatowym pracownikiem nie
jestem, a tylko realnym. Obowiązku ujawniania nie mam.
Nawet nie mam obowiązku prowadzenia badań, ale je
prowadzę ( fakt w ostatnich latach w sposób ograniczony),
mimo braku środków przeznaczanych przez państwo na
działalność pozorowaną i nieujawnianą.

W sprawie ujawniania dorobku napisałem wiele tekstów,
zorganizowałem akcje w ramach NFA. Nadaremno.
Decydenci nauki wiedzą co czynią. Nie wiadomo jaki
dorobek

mają

członkowie

Centralnej

Komisji,

KRASP,

Państwowej Komisji Akredytacyjnej itd. itp. Powszechna
niejawność bardzo wysoko ceniona w kręgach akademickich.

Pewno, że samo ujawnienie dorobku nie mówi wszystko, bo
trzeba znać i ‚okolice’. Ponadto niektórzy dorobek co prawda
ujawniają, ale nie do końca. Np. na okoliczność badania
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papierów SB wychodzi i ze słów samych naukowców, że
wielu ma dorobek uwarunkowany współpracą z SB , nie
mówiąc już o PZPR. Do niczego by nie doszli gdyby nie
współpracowali

(tak

mówią),

ale

w

swoich

wykazach

dorobku ‚skromnie’ tego nie zaznaczają !

Inni z kolei mają dorobek, ale całkiem nielegalny – więc nie
brany pod uwagę.
Mają publikacje, które nie były ani zaplanowane ( więc do
sprawozdań czy ‚parametrii’ nie wchodzą), ani opłacane,
robione w konspiracji przed kierownictwem nauki polskiej, w
dodatku publikowane nie tam gdzie trzeba tzn. w pismach
zagranicznych,

a

nie

w

instytutowych

(

zgodnie

z

zarządzeniami zarządców !).
Przestępstwo

całkiem

widoczne

i

niedopuszczalne.

Środowisko akademickie takich nie toleruje ! Nie ma jednak
potrzeby dalszej penalizacji takich nieuczciwców (po co
takich jeszcze utrzymywać w zakładach odosobnienia ?)

Ostatnio rozpętała się burza wokół dr Marka Migalskiego,
który dorobek ujawnił, w przeciwieństwie do tych co go
załatwili. I masz babo placek .
Załatwiacze są O.K. Nikt im nie wykaże jaki mają dorobek,
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bo go nie ujawnili, tak jak i uzasadnienia merytorycznego
swojej opinii o dorobku dr Michalskiego.
Dzięki temu i autorytet mają w kieszeni. Nikt ich nie
sprawdza!
Na temat dorobku dr Migalskiego można się wypowiadać,
anonimowo

oskarżać,

insynuować,

debatować

itd.

itp.

Dorobek ujawniony, więc jest okazja do niejawnych działań.
Tak

to

się

kręci.

Zawinili

decydenci

nie

podając

merytorycznego uzasadnienia swojej decyzji, trzeba się
wziąć za delikwenta, bo przecież nie za decydentów. Oni są
ponad wszystkim, nic nie muszą uzasadniać, nic ujawniać,
niczym się wykazywać.
Nie da się zaopiniować jednego dorobku, bez relacji z
dorobkiem innych, nie da się ocenić dorobku, bez oceny
tych co oceniali.
Jak ktoś prac nie czytał, nie ma o nich pojęcia, to co on
może ocenić ? Co najwyżej można ocenić oceniającego –
jako niekompetentnego do oceniania. I tyle.
No i to by było na tyle, bo to jest temat na książkę, a na to
trzeba mieć finanse, których nikt nie da, bo nie chodzi o to
aby pisać prawdę, ale żeby załatwiać piszących prawdę – na
co finanse są !
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O marginalizacji listów otwartych

Listy otwarte krążą ostatnio w przestrzeni publicznej, także
w przyjaznej dla otwartości – cyberprzestrzeni. W końcu
mamy demokrację, i to nie ludową ! a cyberprzestrzeń jest
wręcz arcydemokratyczna, z wszelkimi plusami i minusami
takiej demokracji.
W

czasach

demokracji

ludowej

też

było

kilka

listów

otwartych, co powodowało, że system się czasami chwiał,
nie tylko po spożyciu żytniej.
Podpis to była wówczas odwaga osobista, bo np. występując
o zwiększenie ilości papieru na książki, można było zostać
pozbawionym nie tylko papieru toaletowego, ale i kontaktu z
ochranianym

dla

bezpieczeństwa

systemowego

–

społeczeństwem.
Dziś mówi się, że odwaga staniała. Nie do końca tak jest.
Nawet jak w stanie wojennym organizowałem protest
przeciwko wyznaczaniu przedstawicieli przez panią dziekan,
posługując się przy tym słownikiem języka polskiego (bidula
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nie rozróżniała znaczenia podstawowych słów) podpisało się
70-80 % populacji w obronie której list wysmażyłem (bez
użycia patelni, bo i takiej nie miałem).
Dziś podpisów -choćby promila populacji akademickiej – nie
da się zebrać. Raz pod listem, NFA podpisało się aż 200
osób, ale głównie Polaków zagranicznych, bo miejscowi
wybierają jak zwykle miłą ich głowom podręczną strusiówkę.

Mimo

kryzysu,

zaopatrzenie

populacji

akademickiej

w

podręczne strusiówki – nie spadło !

Ale nie we wszystkich kwestiach jest tak samo. Ostatnio jak
dokonano jednego z największych odkryć nauki polskiej tzn.
odkrycia astronomii donosicielskiej na ziemi Kopernika ,
zaraz

odezwały

się

głosy

aby

odkrywców

wydalić,

a

donosicieli zostawić.
Dla

obrony

dyrektora

astronomów,

też

w

randze

wieloletniego współpracownika, bez trudu i znoju, w krótkim
czasie zróżnicowana od studenta do profesora i niezbyt
liczna populacja astronomiczna (i okoliczna) zebrała ponad
200 podpisów, czym pobiła bez trudu rekord NFA (ten w
sprawach odnoszących się do ponad 2 milionowej populacji
akademickiej).
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Nie słyszałem natomiast aby powstał jakiś list otwarty w
obronie

jakiegoś

naukowca,

który

nie

chciał

być

współpracownikiem, czy towarzyszem. Takich co najwyżej
dobija się maczugami, jako permanentnych nieudaczników.

Jak głosił jeden z rektorów, zarejestrowany tajnie tam gdzie
nie ma ewangelicznej prawdy – na uczelniach nie ma
miejsca dla nieudaczników. Jemu się udało, tak jak i
większości współpracowników i towarzyszy, więc nadal
funkcjonuje na uczelni i to w randze autorytetu, a frajerami
nie ma co się zajmować.

Skoro mogli a nie chcieli, to niech teraz chcą jak już nie
mogą . Ich sprawa (nieudaczna).
List

otwarty

NFA

w

sprawie

niemerytorycznych

ocen

pracowników nauki podpisało do tej pory 30 osób i to
wliczając w to tych, co z płatnej pracy naukowej zostali
wyrejestrowani,

jak

się

okazało,

że

do

do

populacji

hołubiących niemerytoryczne ocenianie nie należą i nie
rokują nadziei aby kiedykolwiek mogli należeć.

Okazuje

się,

że

przeszło

dwumilionowa

populacja

akademicka (trzeba w to przecież wliczyć także brać
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studencką) woli być oceniana niemerytorycznie.
Chyba

mają

rację,

bo

jakby

przyszło

do

oceny

merytorycznej to jaki procent, czy raczej promil, z tej
populacji by się ostał na garnuszku moherowego ( i nie tylko
moherowego) podatnika ?
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Profesor, który umie liczyć do 386

W PRL kryteria awansów akademickich były merytoryczne.
Jak ktoś wykazał się aktywnością, kiedy bili studentów ( w
68 r. ), to dostawał docenta. Uzasadnienia merytoryczne
pisały wydziały akademickie i partyjne (KW).
Nie były to awanse na piękne oczy ! Często to były nawet
oczy straszne i gęby obmierzłe, ale żeby dostać docenta
trzeba było się zasłużyć merytorycznie (tzn. po stronie
Grupy Trzymającej Władzę socjalistyczną !).
Na członka-korespondenta PAN trzeba było się nawet
wykazać umiejętnością pisania, a to jak wiadomo nie jest
takie

proste.

Kryterium

merytoryczne

było

ostre

i

przestrzegane !
Dzisiaj te kryteria nie są już w modzie. Mamy lepsze.
Pisze się multum najróżniejszych recenzji a potem wyciąga
jedną z kapelusza i jest jak u iluzjonisty. Albo obstawiamy
swoje liczby, jak na loterii i kto trafi (ilością napisanych
stron ) – ten profesor na wieki.
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Na okoliczność sprawy habilitacji dr Marka Migalskiego na UJ
wyszło na to, że Marek Michalski coś pisze iujawnia to na
stronach internetowych swojej uczelni, gdy tymczasem na
stronie

słynnego

ostatnio

Wydziału

Studiów

Międzynarodowych i Politycznych UJ tam gdzie mają być
publikacje pisze – “Nie ma nic do wyświetlenia“.
To ciekawe. Jak oni porobili profesury skoro nic nie
publikują, albo nie ujawniają to co napisali, aby nie było
śmiesznie ?
Może pisać nie muszą umieć, skoro nie są profesoramikorespondantami

a

tylko

profesorami

(nienad)zwyczajnymi ?
Jeden z profesorów wykazał się jednak zdolnością liczenia.
Mianowicie wyliczył Migalskiemu , że teksty Jego autorstwa
liczą w sumie 386 stron !‚ A to za mało na habilitację.

Ciekawe, bo w kryteriach awansu akademickiego nic nie ma
o ilości stron jakie trzeba napisać na magistra, doktora, czy
profesora !
Fakt, że u nas liczy się ilość, a nie jakość, i na ogół ludziska
składają grube teczki awansowe licząc, że nikt tego nie
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przeczyta, nie mówiąc już o rozumieniu.
Ale literalnie nie ma nakazu wykazania się iluś tam stronami
tekstu. Moze te 386 to liczba feralna ?
Zresztą jak sprawdziłem ten wybitny znawca numerologii
nie ujawnił na stronie (wydziału) żadnej strony swojego
autorstwa ? Ciekawy numer ! Ale przeszedł.

Czyżby nie potrzebował się wykazać określoną ilością
zapisanego papieru,

a profesora dostał ? Na jakiej

podstawie ? Kto go ocenił pozytywnie ? Jak tu wygląda
konstytucyjna równość wobec prawa ?
To, że profesor umie chyba liczyć do 386, to chyba za mało
na

profesurę.

To

muszą

umieć

dzieciaki

ze

szkoły

elementarnej, które profesorami nie są !
Żeby coś się zmieniło w nauce polskiej to by trzeba najpierw
zweryfikować profesorów, ale kto ich zweryfikuje skoro oni
sami sobie zapisali w prawie, że to oni decydują, co i jak
jest grane !
Może kryzys spowoduje, że z powodu braku pieniędzy na
papier

dorobek

wyprodukowanej

nie

będzie

makulatury,
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oceniamy
tylko

od

od
tego

ilości
co

wartościowego dany delikwent zrobił .
Może z braku pieniędzy nie będzie się takich profesorów
zatrudniało na uczelniach ?
W resorcie nauki oszczędności można znależć wiele.
Wystarczy

aby

wyrejestrować

w/w

profesorów,

a

zarejestrować takich, co nie tylko liczyć do 386 potrafią, ale
i z pisaniem i czytaniem dają sobie radę, nawet jak
pieniędzy nie ma.
No

tak,

tylko

kto

zawiesi

autonomię

od

braku

odpowiedzialności i rozumu, i przeprowadzi taką radykalną
reformę ?
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Polska populacja akademicka

Bronisław Wildstein znowu wrócił do pokazania środowiska
akademickiego. Obraz przygnębiający chociaż dla mnie nic
nowego. Tak samo to widzę i to od dawna, i podobne
wnioski wysnuwam z tego obrazu. Zresztą wiem, że jest
jeszcze gorzej i wiem to chociażby na przykładzie własnym,
poszerzonym

o

przykłady

innych.

Tak

ta

kuchnia

funkcjonuje.

PRL

wyhodował

posłusznych

mieszkańców

podręcznych

strusiówek, którzy wychylają głowy z piaskownicy tylko
wtedy, gdy trzeba bronić im podobnych. Spektakularne
akcje

na

Uniwersytecie

astronomicznych
antylustratorów

TW,

czy

Toruńskim
akcja

Uniwersytetu

obrony

Śląskiego,

w
TW
bardzo

obronie
,

szefa
dobrze

pokazują, że jak populacja ma jasny cel obrony sobie
podobnych, moralnie zdeprawowanych, wtedy ma cywilną
odwagę.

Jeszcze tylko jeden cel – zwiększenie nakładów na naukę ,
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często pozorowaną, bez konieczności ujawniania wyników
badań – może zmobilizować populację do odsłony oblicza.
Gdy chodzi o ofiary, wręcz mafijnych układów akademickich,
nikt palcem w akademickim bucie nie ruszy, chyba że
wyciągnie maczugę i dołoży swoje.
Akcje

na

rzecz

radykalnych

zmian

systemu,

aby

był

normalny i cywilizowany, nie cieszą się uznaniem, chyba że
negatywnym.
Kto nie pasuje do systemu wypracowanego w ciągu długich
lat PRL, odchodzi z systemu akademickiego, albo sam, albo
jest wykluczany wbrew sobie.
Rzecznicy populacji jednak twierdzą, że ci co są na uczelni
to – najlepsi z najlepszych , a ci co odeszli – to
nieudacznicy, miernoty, którzy nie byli w stanie osiągnąć
poziomu najlepszych (nie dodając przezornie, że chodzi o
poziom deprawacji).
Jedynie na okoliczność heroicznej walki o zwiększenie
dotacji

z

kieszeni

moherowego

podatnika

słyszymy

argumenty – nie dajecie szmalu, więc najlepsi odchodzą.
Dajcie nam więcej szmalu – to my zostaniemy. Fakt, że
najlepsi odchodzą, ale z różnych powodów, nie tylko
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finansowych.
Jasne jest też, że skoro najlepsi od lat odchodzą, to
pozostają gorsi, przynajmniej od tych najlepszych. Jednak
finansowanie gorszych nic nie zmieni, poza zubożeniem
moherowego podatnika, bo po co finansować gorszych,
którzy nie potrafią, a przede wszystkim nie chcą nikogo
uformować, chyba że jeszcze gorszych od siebie, aby mieć
dożywotnie zabezpieczenie swoich interesów ?
Na naukę trzeba więcej pieniędzy – jak najbardziej ! Ale
chodzi o to aby finansować naukę – a nie pozorantów,
konstruktorów – a nie destruktorów nauki, ludzi z etosem –
a nie oportunistów, konformistów, serwilistów, bez etyki,
bez twarzy, z maczugami w kosmatych łapach.
Skoro jest mało pieniędzy na naukę, to chyba należałoby
finansować tych co potrafią coś pożytecznego dla nauki
robić. Jeśli ktoś ma większe osiągnięcia bez finansowania –
od wielu z tych co są finansowani – to skoro by dostał
dofinansowanie zrobiłby wielokrotnie więcej, bo ma etos i
potrzebę robienia czegoś pozytywnego.
Wielokrotne zwiększenie finansowania tych co pozorują
naukę, organizują działania operacyjne dla zniszczenia
innych naukowców i ich warsztatów pracy, nie poprawi stanu
nauki, tylko go pogorszy, bo niszczenie będzie bardziej
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efektywne.
To nie są jakieś halucynacje. W latach 90-tych, kiedy na
ziemiach

polskich

nie

było

od

dawna

okupantów

niemieckich, a ostatnie jednostki okupanta sowieckiego
opuszczały nasze terytorium,ja wywoziłem poza Kraków z
najstarszej polskiej uczelni moje zbiory naukowe, aby je
uchronić przez ostateczną dewastacją.
Zatrudnieni

na

uczelni

(finansowani,

mimo

biedy

na

uczelniach) tak intensywnie szukali prawdy, że nic co było ze
mną związane nie miało się ostać !
Nie do końca te zbiory zniszczono. Może im pieniędzy
zabrakło.

Ale

gdyby

zwiększyć

finansowanie

na

ich

działalność, to by i z dalszą dewastacją sobie poradzili.
Żadnego

protestu,

żadnej

audycji

TVP,

żadnego

listu

otwartego ( który i tak zapewne by nie został otwarty) .
Widocznie to drobiazg. Jak Hans Frank niszczył – to była
dewastacja. Jak niszczą nasi wybitni poszukiwacze prawdy –
to jest to ochrona nauki przed elementem niepożądanym
(dla nich !). A trzeba pamiętać, o tym, że to co przetrwało
jakoś

Hansa

organizatorów

Franka,
życia

nie

naukowego,

przetrwało
w

każdym

krajowych
razie

w

akademickim – CK Krakowie.
Tak działa polska populacja akademicka domagająca się
zwiększenia finansowania na swoje działania.

97

Wieloetatowość dobija naukę
Kiedy przygotowywano do przepchnięcia w sejmie bubel
legislacyjny

w

postaci

obecnej

ustawy

o

szkolnictwie

wyższym nie chciano większych zmian argumentując ‚nauka
nie znosi rewolucji.’
Zrobiono

wszystko

„rewolucyjnych”

aby

nie

postulatów,

akceptować
jak

takich

wprowadzenie

jednoetatowości w szkolnictwie wyższym.
Ilość możliwych do obsadzenia przez jedną osobę etatów
ograniczono, uzależniono od zgody rektora, ale furtka
pozostała i jest uchylana dla tych co potrzebują i są mili dla
decydentów, lub sami decydentami są.

W mediach krzyczano po uchwaleniu ustawy „Rewolucja w
szkołach wyższych!”
Bo zdaniem mediów, jak ktoś już nie będzie pracował np. na
17 etatach, to już jest rewolucja i taką rewolucję jak
najbardziej – nauka zniesie !

W ramach tej rewolucji ciała kolegialne zezwalają (a jakże)
także

rektorom

uczelni

pracować

na

wielu

etatach

i

wszystko jest O.K. Wielu innych (nie-rektorów) pracuje też
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na wielu etatach co widać np. po zrobieniu ‚kwerendy’
akademickich baz danych.
Na

wielu

etatach

bez

problemu

pracują

też

dawni

funkcjonariusze PZPR, TW, bo ci są solidarni między sobą i
na młodzież akademicką negatywnie nie oddziałują. Obawy
nie ma. Gruba kreska ten wpływ odcięła. Problem jest tylko
z tymi co w PZPR czy TW być nie chcieli i do tej pory z
obawy aby nie psuli młodzieży, nawet na jednym etacie nie
mogą pracować, nie mówiąc już o wielu. Tych gruba kreska
też odcięła. I nikt tej kreski do tej pory nie chce przekreślić !
także Solidarność, bo ta z tymi co Solidarność tworzyli
solidarna nie jest, wybierając od czasów okrągłostołowych
solidarność z PZPR i innymi beneficjentami systemu, także
tam gdzie chodzi o kanty.
W ramach deklarowanej polityki miłości mamy miłować tych
co z PZPR, co TW, tych z wieloma etatami, z kasą. Ci którzy
tego nie miłują – to nienawistnicy i takich miłować nie
trzeba. Co komu przyjdzie np. z miłowania bezetatowca ?
Wieloetatowość dobija naukę, bo czyni ją pozorną, bo
proces formowania młodego człowieka zastąpiono taśmą
produkcyjną

dyplomów

wieloetatowcom

kasę,

bez
a

wartości

uczelniom
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ale
ich

zapewniającą
zatrudniającym

spełnianie minimów kadrowych, czyli trwanie.

Propaganda – na uczelniach nikt nie chce pracować, bo tam
pensje głodowe – jest oczywistą manipulacją zważywszy na
fakt,

że

to

beneficjenci

tego

patologicznego

systemu

trzymają się tych ‚głodowych’ etatów do grobowej deski,
zatrudniają na tych ‚głodowych’ posadach swoje pociechy i
krewnych ( aby im w głodowaniu towarzyszyli ?) i robią
wszystko aby ci co i za mniejsze pieniądze ( lub bez
pieniędzy) mieli/mają większe osiągnięcia, widoczne dla
studentów (i nie tylko studentów) gołym okiem, czasem na
uczelniach się nie zjawili, aby kontrastu nie było!
Wieloetatowcy

stworzyli

lukę

pokoleniową,

wycinając

lepszych od siebie, aby im było dobrze tzn. aby mogli
czerpać dożywotnie korzyści z ‚głodowych’ etatów , no i by
nosić status pokrzywdzonego, poświęcającego się dla idei
poszukiwania prawdy i formowania nowych pokoleń.

Ale biada temu kto by chciał im pomóc w tym poszukiwaniu
i formowaniu, nie mówiąc o wyręczeniu w tym poświęceniu.
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Nowy wspaniały akademicki świat,
tworzony przez najlepszych z najlepszych
Jak wiadomo w nauce pracują najlepsi, wyselekcjonowani w
ciągu wielu lat zatrudnienia, którzy przeszli wielokrotnie
weryfikację i uchronili się przed rotacją. Wcześniej rzecz
jasna zostali jako najlepsi zatrudnieni w ‚nauce’, aby ‚w niej
robić’ najlepiej.
Wielu zostało zatrudnionych przez swoich ‚starych’ już
‚robiących w nauce’, którzy przecież najlepiej wiedzą co ich
pociechy są w stanie zrobić i jeśli ich zatrudnili w nauce, to
jasne, że są najlepsi.
Innych zatrudniano z rekomendacji wiodącej siły narodu,
która najlepiej wiedziała gdzie i jak nauka ma się sprawiać,
aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej.
Na

straży

właściwej

selekcji

stała

Centralna

Komisja

Kwalifikacyjna, która jak wynika ze znienawidzonych w
środowisku ‚najlepszych z najlepszych’ – teczek , mocno
była ‚ochraniana’ przez instytucje dbające o rzetelność
procesu kwalifikacji kadr naukowych. Nadbudowa musiała
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być poza zarzutami.
Co prawda po upadku PRL doszło do pewnej restrukturyzacji
nauki, ale struktura się ostała, tym razem jako struktura
demokratyczna.
Ciągle jednak słyszymy od najlepszych z najlepszych, że
nauka jest arystokratyczna a nie demokratyczna, wręcz, że
nie

znosi

demokracji,

demokratycznie

mogą

ale
być

tylko

ciała

wybrane

arystokratyczne

i

mają

zezwolenie na nieznoszenie demokracji, oczywiście aż do
kolejnego demokratycznego wyboru arystokratów.
I taki to nowy wspaniały akademicki świat, najlepsi z
najlepszych nam stworzyli i nie mocnych aby jakiś trybik w
tej najlepszej machinie przestawić.
Rzecz jest bowiem znamienna, że mimo tej oczywistej
najlepszości

–

stan

nauki

w

Polsce

jest

opłakany

i

opłakiwany na każdą okoliczność tworzenia budżetu. Nie
dacie więcej – nie będzie lepiej.
Jasne, skoro struktura jest najlepsza i kadry najlepsze z
najlepszych – co CK zapewnia, to zapewne tylko dołożyć
smaru i to samo pojedzie. Ale dokąd ?
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To temat na książkę, a tu chodzi aby tylko zwrócić uwagę na
kwestię obecnie najbardziej istotną.
W założeniach nowej reformy, która jak zwykle ma swoje
plusy dodatnie i plusy ujemne, CK ma być wzmocniona,
wywyższona i arystokratycznie nominująca innych do grona
arystokratów.

Rzecz w tym , że zdaje się ma być nadal demokratycznie
nominowana do pełnienia funkcji arystokratycznej. To tak
jakby chłopi pańszczyźniani wybierali sobie tego, dla którego
będą tą pańszczyznę odrabiać. I niechby tylko ten ocenił, że
zamiast 10 % odrobili tylko 5% pańszczyzny ! Nie ma rady,
na drugą kadencję pańszczyźnianą nie miałby szans wyboru,
bo chłopi by wybrali tego co by ocenił ich pańszczyznę jako
2 x większą od wymaganej.
Mniejszy nakład – lepsza ocena.
Tak

to

zresztą

funkcjonowało

w

PRL

na

folwarkach

komunistycznych i tak to nadal funkcjonuje. Ci co mają
lepsze efekty oceniani są gorzej, ci co gorsze – lepiej, tym
samym

selekcja

jest

nadal

negatywna,

co

pozwala

arystokratom, aby się nie czuli zagrożeni ( to poprawia ich
samopoczucie) Niestety jak tak dalej pozostanie, to nie
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wiadomo co zostanie z tych folwarków naukowych ?
W planach reformy względniono szereg postulatów NFA , ale
NFA nie postulowało utrzymania CK, lecz jej zastąpienia i
ocenianie

naukowców

broniących

doktoraty,

czy

startujących w konkursach na posady – przez gremia na
poziomie międzynarodowym.

Poziom CK jest praktycznie nieznany, bo jedynym kryterium
poziomu członków CK jest to, że są profesorami i że zostali
wybrani demokratycznie. CK nie wie nawet jaki oni mają
dorobek. Zakłada się, że są dobrzy, bo zostali wybrani
demokratycznie !

Przed mniej więcej 30 laty, kiedy zaczynałem wykłady,
stawiałem 2.0 za brednie wypisywane w podręcznikach
przez członków CKK (wcześniej ostrzegałem, że tak będę
czynił jak studenci się tego nauczą).
Jak wyglądały oceny komisji CKK to nieco się domyślałem,
bo w CKK byli moi starsi koledzy (o jakieś ćwierć wieku, ale
taki to był ‚rozstaw’ koleżeństwa) i nieraz przychodzili, aby o
to, czy tamto się zapytać. Ja byłem uzależniony od literatury
fachowej, której miałem w bród, w przeciwieństwie do
pieniędzy (jedni mieli pieniądze, a inni najnowszą literaturę
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zagraniczną, czyli całkiem inaczej niż to się rozgłasza do
dnia dzisiejszego ! aby jak najwięcej grosza wyciągnąć od
moherowego podatnika) więc mieli po co przychodzić i o co
się pytać.
Poziom CK chyba się nie zmienił bardzo, jak mniemam i po
członkach CK, nie tylko z mojej dziedziny –(patrz ocena
( 2.0) jednego z członków CK), więc niby jak oni mogą
trzymać poziom nauki w Polsce ?

Gdyby to było gremium arystokratyczne (na podstawie
reprezentowanego

poziomu)

a

nie

demokratyczne

(na

podstawie umocowania wśród ludu pańszczyźnianego) to
może by jakąś rolę pozytywną odegrało.
Jednym słowem trzeba coś z tym fantem zrobić. Najlepszych
z najlepszych do nauki nie mogą rekrutować gorsi od
najlepszych, a nawet od ‚najgorszych’ – jak ‚arystokraci’
oceniają tych, co im zagrażają, lub zagrażać by mogli, w ich
panicznie strachliwej ocenie.
Zastąpienie selekcji negatywnej – selekcją pozytywną w
systemie nauki to zadanie iście dla Herkulesa. Tylko skąd
wziąć takiego Herkulesa, który jest w stanie tą stajnię
Augiasza posprzątać ?
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Ostracyzm wobec przewodniej siły narodu

Szperam sobie w archiwach a to państwowych, gdzie
cokolwiek ocalono z papierów wiodącej siły narodu, a to w
IPNowskich, gdzie też ocalało trochę papierów, tych co
ochraniali nasz kraj przed tymi co wykazywali postawę
wrogą wobec tworzenia najlepszego z systemów.
Czytam i czytam i co rusz to okulary przecieram, bo się
okazuje, że przewodnia siła narodu, która miała prowadzić
lud do budowy systemu, takiego aby każdy miał według
swoich potrzeb, była ciągle szykanowana, a nawet objęta
ostracyzmem.

No i jak tu przewodzić rewolucji z pozycji wykluczenia ? Co
ciekawe, ten wykluczany aparat robił wszystko, aby na tej
pozycji pozostać jak najdłużej ? Widocznie był to aparat
masochistyczny.

Ale

zachowały

się

też

papiery,

które

pokazują

rzecz

odmienną. Jest w nich mowa o nomenklaturze, czyli o
stanowiskach które były zarezerwowane dla przynależnych
do PZPR, i tych które bez parafki partyjnej objęte być nie
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mogły.

Czyli nomenklatura nie stanowiła wykluczenia towarzyszy
przez

nieposłuszny

wrogi

lud,

lecz

to

nomenklatura

wykluczała innych na tych stanowiskach ! Czyli całkiem na
odwrót.

To nie społeczeństwo wykluczało partyjnych, ale partyjni
wykluczali innych członków społeczeństwa, jako niegodnych
zajmowania stanowisk, które ci dla siebie zarezerwowali.
Czyli taki ostracyzm skierowany przeciwko społeczeństwu,
którego całkiem spora część była traktowana jako wrogowie
systemu, jako stanowiąca zagrożenie dla różnych obiektów,
jak

np.

uczelni,

gdyż

mogłaby

przecież

negatywnie

oddziaływać na młodzież akademicką, która miała nauczyć
się jak budować nowy system.
Jak widać, tak jak cały ten system, jest to wszystko
poplątane i na głowie postawione.

Trzeba stanąć na głowie, aby to co oni tam powypisywali
odczytać jak należy, czyli tak jak było.
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Fakt, że z tym stawianiem rzeczy na głowie to im się jednak
udało.

W okresie tzw. transformacji, kiedy to co stało na głowie,
miało być postawione na nogach, a gruba kreska miała
przeszłość odciąć od teraźniejszości, ja stanąłem przed
komisją

pojednawczą,

aby

wrócić

tam

gdzie

mnie

wykluczono.
Problem

w

tym,

że

gruba

kreska

działała

bardziej

rozdzielająco niż mur berliński. Ci, którym dokopano – mieli
być wykopani, a ci co kopali – mieli tworzyć piramidy
sukcesu.

Dzięki

grubej

kresce

przeszłość

przeszła

do

teraźniejszości i została podniesiona do n-tej potęgi.

Sama

myśl

powrotu

była

nie

do

zaakceptowania.

Neosolidarnościowcy, którzy nic nie robili przez lata, nagle
stali się aktywni i to w obronie towarzyszy rzekomo
szykanowanych przez tych co ich już nie było !
Bycie przy władzy to była wyjątkowa szykana, ostracyzm i
dolegliwość i trzeba było towarzyszy bronić i hołubić.
Opłacało się. Po pewnym czasie towarzysze z wdzięczności
im się odpłacili i namaścili ich do kontynuowania władzy.
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Ja

natomiast,

jak

się

okazało

nie

tylko

nie

bylem

szykanowany, ani wykluczony, ale to ja byłem w PRL
dyktatorem UJ, który zmieniał kierowników jak rękawiczki.
Rektor tego nie mógł robić, a ja podobno robiłem!
Zdębiałem, bo ja rękawiczek nie noszę (chyba, że jest
poniżej 200C ) więc zarzut niejako był słuszny bo podobnie
jak nie zmieniam rękawiczek, nie mogłem zmieniać i
kierowników.

Rzecz w tym, że mówił to dziekan napełniony mocą
rektorską z maczugą (zwaną nie wiem dlaczego berłem) w
ręku i zamordowanym gronostajem na ramionach.
Kto by to wszystko rozumem objął ?

Trzeba na to mieć chyba (bez)rozum rektorski, jak widać
odziedziczony po (bez)rozumie partyjnym, bo oni tak samo
rozumowali.

Taki stan rzeczy bynajmniej się nie skończył w okresie
transformacji. Kiedy utworzyłem NFA, po niedługim czasie
okazało się, że to nie ja utworzyłem, ale NFA powstało zdaje
się 8 dnia tworzenia świata, a ja to niecnie przejąłem.
Kiedy NFA zauważono w ministerstwie i w prezydenckiej
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rezydencji okazało się, że to inni na mnie tyrają, a ja robię
karierę ( bezetatowca rzecz jasna, czego mi wieloetatowcy
szczególnie zazdroszczą ).
Jeden z członków rady, którego wciągnąłem na listę, aby
mieć pod bokiem takiego co to widzi świat na opak (jak
wielu innych w środowisku akademickim), tak to jasno
określił – on tyra na mnie.
Fakt, że biedak przez wiele miesięcy nie był w stanie się
zorientować jaki jest adres NFA (musiał chyba wiele sił
stracić na poszukiwania, stąd chyba to zmęczenie tyraniem
w

cyberprzestrzeni)

nie

mówiąc

o

trudnościach

jakie

napotykał z czytaniem tego co tam zostało umieszczone
(czytanie ze zrozumieniem to rzeczywiście katorga ).
W końcu żal mi się go zrobiło i mówię: dość tego tyrania –
jest pan wolny.
I tu nastąpił bunt typowy dla populacji niewolników. Jak
można człowieka niewolnego – uwalniać od tyrania ?! Gdzie
on się biedak podzieje ? Jak on przeżyje bez tyrania ? Jemu
się należy status tyrającego na mnie, a ja tą tyradę
odrzucam

!

Rzecz

niesłychana.

Znowu

się

okazałem

dyktatorem, tym razem tym, który innym nie pozwala na
siebie tyrać ! Taki to skandal.
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Jak porównuję te moje doświadczenia i to pisanie na NFA, z
tym co się wypisywało na plenach PZPR wnioskuję, że
komunizm bynajmniej nie upadł, lecz pozostał, a nawet się
rozwinął, no i trochę przepoczwarzył w sercach i umysłach
niewolników PRLowskich i ich sukcesorów.

Polecam państwu czytanie, przynajmniej od czasu do czasu,
papierów ubeckich i towarzyskich, aby utrzymać się w stanie
higieny umysłowej, co jest niezwykle ważne w tym pełnym
brudów (pół)światku odziedziczonym po eksperymentach
intelektualistów lewoskrętnych.
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Obrona Sokratesa w kontekście osobistym

Nie należy nigdy zapominać,
że Sokrates nie był profesorem,
że został uśmiercony oraz,
że jeżeli miłość mądrości przetrwała,
to częściowo dzięki jego
i n d y w i d a l n e m u przykładowi.
Naprawdę liczy się właśnie ten przykład, o czym musimy pamiętać,
jeżeli chcemy wiedzieć, jak bronić uniwersytetu. (Allan Bloom)

OBRONA SOKRATESA – PLATON
‘Więc naprzód moje prawo bronić się, obywatele, przeciw
pierwszej fałszywej skardze na mnie i przeciw pierwszym
oskarżycielom; potem przeciwko drugiej i drugim. Bo na
mnie wielu skarżyło przed wami od dawna, i już od lat
całych, a prawdy nic nie mówili….’
‘A ze wszystkiego najgłupsze to, że nawet nazwisk ich nie
można znać ani ich wymienić.’
‘Jedni z zazdrości potwarzy w uszy wam nakładli, drudzy
uwierzyli i z przekonania zrażają do mnie innych, a ze
wszystkimi nieporadna godzina. Bo ani ich tutaj przed sąd
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nie można pociągnąć, ani nie przekonać żadnego, tylko po
prostu tak człowiek musi niby z cieniami walczyć; broni się i
zbija zarzuty, a nikt nie odpowiada.’
‘ – znajdują mnóstwo takich, którym się zdaje, ze coś
wiedzą, a wiedzą mało albo wcale nic. Więc stąd ci, których
oni na spytki biorą, gniewają się na mnie, a nie na
nich:mówią, że to ostatni łajdak ten jakiś Sokrates i psuje
młodzież. A jak ich ktoś pyta, co on robi takiego i czego on
naucza, nie umieją nic powiedzieć, nie wiedzą; ‘
‘ Bo prawdy żaden by chyba nie powiedział: że się ich
niewiedzę odsłania i udawanie mądrości. A że im widać na
poważaniu

zależy,

a

zaciekli

są

i

dużo

ich

jest,

a

systematycznie i przekonująco na mnie wygadują, więc
macie pełne uszy ich potwarzy; rzucanych na mnie od
dawna a zajadle’
‘.. weźmy znowu ich skargę pod uwagę. Ona taka jest mniej
więcej:

Sokrates,

Albowiem psuje

powiadają,

młodzież,

nie

zbrodnie

uznaje

bogów,

popełnia.
których

państwo uznaje, ale inne duchy nowe.
Taka jest skarga. Przejdźmy ja punkt za punktem. Więc
powiada, że jestem zbrodniarzem, bo psuję młodzież. A ja,
obywatele, powiadam, że to Meletos jest zbrodniarz, bo
sobie drwi z poważną miną, lekkomyślnie ludzi do sądu
ciągnie i udaje, że mu serio idzie o rzeczy, na których mu
nigdy nie zależało.’
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‘ A jeszcze nam powiedz, Meletosie, czy lepiej jest mieszkać
wśród obywateli dzielnych, czy w społeczeństwie złych ludzi?
Odpowiadaj przyjacielu! Ja cię przecież o nic trudnego nie
pytam. Nieprawdaż, że źli ludzie zawsze coś złego zrobią
tym, co z nimi najbliżej obcują, a dobrzy coś dobrego?
- No pewnie.
–

A czy istnieje taki człowiek, który by wolał od bliźnich

doznawać czegoś złego raczej niż dobrego? Panie dobry,
odpowiadaj! Przecież prawo nakazuje odpowiadać. Czy
istnieje człowiek, który chce doznawać złego ?
– Naturalnie, że nie.
– A proszę cię, ty mnie tutaj przed sąd ciągniesz za to, że
psuję

młodzież

i wyrabiam złych

ludzi umyślnie,

czy

nieumyślnie?
– - A pewnie, że umyślnie.
– – Jak to Meletosie ? O tyleś ode mnie, starego,
mądrzejszy, ty taki młodzik, żeś zrozumiał, jako iż źli ludzie
źle robią swemu najbliższemu otoczeniu, a dobrzy dobrze. A
ja bym miał aż tak zgłupieć, żebym i tego nawet nie
pojmował,

że

jeśli

kogoś

w

swym

otoczeniu

złym

człowiekiem zrobię, mogę potem sam czegoś złego z jego
strony, i takie straszne zło popełniam, umyślnie, jak mówisz
ty ?
– W to ja ci nie uwierzę, Meletosie, a myślę, że i nikt inny.
Więc albo nie psuję – albo psuje nieumyślnie, zaczem w obu
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wypadkach kłamiesz. A jeśli psuję nieumyślnie, to za takie, i
to nieumyślne zbrodnie nie wolno ludzi tutaj do sądu ciągać,
ale się samemu do tego wziąć; nauczać i kierować. Jasna
rzecz, że jak się nauczę, to przestanę to robić, co
nieumyślnie popełniam. A tyś obcowania ze mną unikał i
uczyć mnie nie chciałeś, tylkoś mnie tu przed sądem
postawił, gdzie wolno stawiać ludzi, którym kary potrzeba, a
nie nauki.’
‘ Ale to, com już i przedtem mówił, że wielka przeciwko
mnie nienawiść istnieje, i to z wielu stron, to bądźcie
przekonani, ze jest święta prawda. I to jest to, co mnie
zgubi; ani Meletos, ani Anytos, ale potwarz ze strony wielu i
zawiść. One już i wielu innych i dzielnych ludzi zgubiły, a
myślę, ze i gubić będą. Zgoła nie ma obawy, żeby to na
mnie stanęło. ‘
‘..jeśli ja młodych ludzi psuję, a niektórych nawet już
popsułem, toż by koniecznie – jedni z nich postarzeli się
przecież – poznali, żem im kiedyś za młodu coś złego
doradzał, musieliby więc tu przyjść i skarżyć mnie za to; a
gdyby sami nie chcieli, to zawsze ktoś z bliskich, jakiś ojciec
czy brat, czy inny krewny takiego, pamiętałby mi to, gdyby
jego najbliższy był czego złego doznał ode mnie i dzisiaj by
się mścił.’
‘Tymczasem znajdziecie coś wręcz przeciwnego, obywatele;
oni wszyscy gotowi poprzeć mnie, którym tyle złego zrobił
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ich najbliższy,, jak powiada Meletos i Anytos. Jeszcze ci
zepsuci

mieliby

powód,

żeby

mnie

popierać;

ale

ci

niezepsuci, starsi, ci krewni – cóż tych skłania do tego, żeby
mnie popierać, jak nie słuszność i sprawiedliwość? To
przekonanie, że Meletos kłamie, a ja mówię prawdę?
Otóż tyle by było, obywatele!
‚Przepowiadam wam więc, obywatele, którzyście mnie zabili,
że przyjdzie na was kara zaraz po mojej śmierci, znacznie
cięższa, na Zeusa, niż ta, którą mnie zabijacie. Bo wyście to
dziś popełnili myśląc, że się pozbędziecie ciągłego rachunku
sumienia w życiu; tymczasem wypadnie wam coś całkiem
przeciwnego. Powiadam wam. Więcej się znajdzie takich,
którzy was oskarżać będą; ci, których ja teraz byłem
natchnieniem,

a

wyście

tego

nie

widzieli.

Będą

tym

przykrzejsi, im są młodsi: toteż was będą znacznie więcej
oburzali.
Jeżeli sądzicie, że zabijając ludzi powstrzymacie kogoś od
tego, żeby was nie ganił i nie łajał, że nie żyjecie jak się
należy, to nie widzicie rzeczy jak należy. Bo pozbywać się
tego w taki sposób, jak wy, to ani podobna, ani to pięknie;
najłatwiej i najpiękniej nie gnębić drugich, ale samemu nad
sobą pracować. Żeby być możliwie jak najlepszym. Tyle słów
wieszczby na pożegnanie z tymi, którzy mnie skazali.’
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JW

-

UWAGI:

demokratycznym

Taka

obrona

państwie

mogła

prawa.

odbyć

Ale

nie

się
jest

w
do

pomyślenia w Polsce, również w III RP .
Z

wystąpienia

do

Profesora

Józefa

Gierowskiego

–

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 19. 12. 1986 r.
‚Chciałbym jednakże wyrazić zadowolenie z negatywnej
oceny ‚etycznej’ mojej osoby a w szczególności za
oskarżenie mnie o psucie młodzieży. Widać historie lubią
się powtarzać.‚
‚Ja

cykuty

nie

wypiję,

gdyż

studenci

i

asystenci

potrzebują mnie a nie moich katów. Domagam się
procesu publicznego, gdyż społeczeństwo ma prawo
wiedzieć jakimi metodami niszczy się ludzi i ich pracę w
Uczelni.’
Józef Wieczorek
Publiczna obrona skazanego na śmierć akademicką
za psucie młodzieży
nigdy nie nastąpiła.
Cykuty nie wypiłem, więc problem pozostał.
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KRASP jest rozbrajająca

Konferencja

Rektorów

reformy szkolnictwa

KRASP,

w

reakcji

na

założenia

wyższego,przygotowała swoje

iście

rozbrajające stanowisko, w którym czytamy:

Jak

widać

KRASP

prezydenckiej,

bardzo

zwanej

się

też

przywiązała

rektorską,

do

ustawy

która

została

wypracowana jakby na zamówienie – poprzedni prezydent
miał zrobić taką ustawę aby rektorom było dobrze. I
prezydent taką ustawę zrobił i rektorom jest dobrze !
Mniejsza o stan nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce,
ważne aby korporacja rektorska miała to co chciała i chce
nadal mieć.
Rektorzy

lubią

argumentować

na

wszelkie

reformatorskie, że się im odbiera autonomię.

ruchy
O jaką

autonomię chodzi ? Do robienia ruchów ? gdy oni chcą tkwić
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w bezruchu ?

Samo

wypracowanie

wspólnego

z

obecnej

autonomią,

ustawy

której

się

niewiele

miało

środowisko

łatwo

pozbyło, byle tylko prezydent nie narusza status quo.
Teraz środowisko ma możliwość ruchu, reforma jest otwarta,
można

zgłaszać

propozycje,

ulepszenia,

krytykować,

modyfikować i jak widać po założeniach ustawy, taka
krytyka bywa uwzględniana, nawet jeśli ją zgłaszają szarzy
obywatele.
Ale KRASP chyba nie ma nic do zaoferowania i jak widać nie
wypracowała

nawet

strategii

zmian

nad

czym

miała

pracować po zatwierdzeniu obecnej ustawy.

No to co KRASP robiła przez te lata poza ogniskiem w
Krynicy (wiosna 2007) we własnym gronie, gdzie wydała
głos antylustracyjny, a na głos strategiczny już się nie
zdobyła przez kolejne lata ?
Może obrona status quo tak wyczerpała KRASP, że na
strategię już nie starcza sił ?
A tu plany pozostawania w błogostanie jak widać są
dalekosiężne.
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Czekamy do roku 2015 aby zobaczyć jakie są wyniki tego co
od razu było wiadomo, że może przynieść tylko wynik
negatywny i co widać gołym okiem, że przynosi.

Jak po roku 2015 KRASP zasiądzie do wypracowania
strategii w oparciu o analizę wyników, na co zejdzie też
trochę czasu, to może pod koniec wieku coś wykiełkuje.
Tylko czy kogoś będą jeszcze interesowały żniwa z tych
rektorskich zasiewów ?
Pamiętam, że w okresie kiedy gospodarował w PRL sam tow.
Gierek na gospodarstwach rolnych UJ żniwa przed zimą się
nie kończyły, jak pisała bodajże Polityka. Kraj był biedny, UJ
też, więc niby dlaczego by zbierać to co się zasiało ?
Żniwa

nikogo

nie

interesowały,

a

tylko

zwiększenie

nakładów na zasiewy, po których plonów jak nie było, tak
nie ma.
I zdaje się o to chodzi, bo niektórzy, tym co dostają na
zasiewy są w stanie nieźle się wyżywić i jeszcze plony od
innych zakupić.
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Druzgocąca (w gruncie rzeczy)
krytyka obecnego systemu,
czyli jak profesor Tazbir broni status quo
W niedawnym wywiadzie dla Gazety Wyborczej (Tazbir:
System łatwo popsuć, a naprawia się latami) Profesor
Janusz Tazbir uważa, że habilitacja się sprawdziła, a
jakiekolwiek formy zastępcze całkowicie nie sprawdzą się w
naszych warunkach‚ i dlatego nie akceptuje, podobnie jak
wielu humanistów, projektu Ministerstwa Nauki z nową
ścieżką kariery naukowej, czyli z uproszczoną habilitacją.
Profesor ma pomysł na poprawę obecnej habilitacji:”Ażeby
prace

miały

wyższą

wartość,

mam

lepszy

pomysł:

recenzować je przed drukiem. Teraz praca jest drukowana i
dopiero poddawana recenzji. ”
Jakoś czytam to i czytam i nie bardzo rozumiem. Przecież
na pomysł recenzowania prac przed drukiem, aby nie
drukować bubli, już od dawna wpadli naukowcy i nie tylko
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naukowcy) i dlatego

głównie

prace w recenzowanych

czasopismach liczą się w świecie.
Czyżby Pan profesor od tak dawna zasiadający w Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych był aż tak bardzo
daleko od rzeczywistości świata naukowego ?
Pomysł Pana profesora aby recenzować prace przed drukiem
nie jest nowatorski, do opatentowania się nie nadaje, a
pokazuje tylko jak daleko za nauką światową znajdują się
decydenci polskiego świata naukowego i to ci którzy
decydują o tym, kto tytuł naukowy posiądzie, a kto nie. Po
prostu ręce i nogi opadają.
Oczywiście, jeśli obecnie drukuje się monografie z błędami,
a potem je recenzuje, to to trzeba zmienić w ramach zmian
systemowych, bo tak być dalej nie może.
Oczywiście wprowadzenie zmian kompatybilnych z tym co
od dawna w świecie nauki obowiązuje, to byłoby ‚popsucie’
obecnego systemu, ale to ‚popsucie’ złego systemu, aby go
zastąpić lepszym, jest absolutną koniecznością, abyśmy nie
byli kopciuszkiem w nauce.
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Profesor

Tazbir

wręcz

dyskredytuje

obecne

doktoraty

powstające przecież pod okiem tych, którzy przeszli przez
rzekomo wydajne sito habilitacyjne: „Czasem chodzę na
obrony doktoratów. To jest czysta formalność. Doktoraty
kiedyś były barierą jakościową. Teraz taka praca dość długo
jest dostępna na wydziale, ale w praktyce nikt do niej nie
zagląda,

a

na

obronę

przychodzi

grupka

znajomych,

kolegów i rodzina, po czym wszyscy idą na proszony obiad i
już. Jak stwierdzamy w Sekcji Humanistycznej Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, na dziesięć
doktoratów, jedynie trzy-pięć jest dobrych, reszta jest
naprawdę marnej jakości.„

No i cóż się okazuje. Rzekomo samodzielni pracownicy
nauki,

rzekomo

zdolni

do

prowadzenia

zespołów

naukowych, wykładania, pisania rozpraw, nie potrafią ani
poprowadzić, ani ocenić jakiś tam doktoratów, z których
większość z tego powodu jest marnej jakości.
Skoro nie potrafią ocenić jakości pracy naukowej, to chyba
tacy ‚habilitowani’ nie nadają się do nauki ? Nieprawdaż ?
Coś w tej nauce trzeba umieć, a umiejętność oceny prac
naukowych należy do umiejętności podstawowych.
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Pan profesor jasno wskazuje, że prace doktorskie kierowne
przecież

przez

hablitowanych

jakości

nie

trzymają.

Widocznie jak jakość hablitowanych niska, to i kierowane
przez nich prace – też niskie. Niedaleko pada jabłko od
jabłoni.Ja się temu nie dziwię, bo widziałem (fakt, że jeszcze
w tamtym wieku), że habilitowani nawet na poziomie
magisterskim nie dawali sobie rady, a jak wyeliminowali z
systemu tych, którzy ich bili w tym względzie na głowę, to
łatwo było przewidzieć, że tak będzie jak jest.Obniżenie
poziomu naukowego nie jest przypadkowo to oczywiste
skutki rekrutacji i weryfikacji kadr akademickich według
kryteriów niemerytorycznych co miało miejsce w PRL i
pozostało do dziś..Jak najbardziej zgadzam się z tezą Pan
profesora, że ‚na drodze do osiągnięcia samodzielności
naukowej musi istnieć jakieś poważne sito kwalifikacyjne.’
Niestety brak takiego poważnego sita powoduje, że mamy
tak jak mówi Pan profesor (marna jakość). Tylko dlaczego
Pan profesor chce utrzymania obecnego niepoważnego sita
kwalifikacyjnego ? Dalej prof. Tazbir argumentuje, jak wielu
przeciwników

zniesienia

habilitacji,

odsłaniając

kompromitującą patologię obecnego systemu:„Mówi się, że
w innych krajach habilitacji nie ma. Ale tam są konkursy na
uczelniane stanowiska.
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Wygrana zależy od liczby i jakości publikacji oraz recenzji,
to powoduje nieustanną weryfikację pracy naukowej. My
konkursów nie mamy. Trzeba się z tym na razie pogodzić...”
Ja się z tym nie godzę ! Twierdzenie że, ‚My konkursów nie
mamy’

chyba

obecnych

należy

procedur

rozumieć
rekrutacji

jako
kadr

dyskwalifikację
na

stanowiska

akademickie, rzekomo na drodze konkursów, które na ogół
są w rzeczywistości kpiną pozamerytoryczną.
Zerwanie z tą kpiną proponują założenia reformy systemu
nauki i szkolnictwa wyższego, ale jak widać tego zerwania
nie

chce

Pan

profesor,

ani

inni

przeciwnicy

zmian

pozytywnych.
No i ‚piękna’ jest krytyka Centralnej Komisji : „Pani wierzy,
że członkowie Centralnej Komisji będą mieli czas, aby czytać
każdą pracę? Nie będą w stanie. Musieliby też za każdym
razem zapoznawać się z całym dorobkiem kandydata, na to
potrzeba co najmniej pół roku. Zwłaszcza w dziedzinach, w
których niewielu jest fachowców. .…Teraz Centralna Komisja
zbiera się raz w miesiącu i – z oszczędności – już nie na dwa
dni, tylko na jeden dzień. Rozpatruje tylko profesury i
odwołania, a i na to brakuje czasu. Pomysł, że członkowie
będą mieli czas na coś więcej, to pomysł czysto utopijny!
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Skończy się tym, że w tych nowych komisjach i tak tylko
recenzenci i przedstawiciele

rady wydziału będą znali

kandydata, jego dorobek i pracę. To przecież jeszcze gorzej,
niż jest teraz”
No to przynajmniej wiemy z pierwszego źródla, że ta
Komisja to poziomu nie trzyma ( jak wynika zresztą ze
skutków jej działalności) i nie ma się łudzić, że jej dalsza
działalność może być pozytywna.
Centralna Komisja to jest rzeczywiście słaby punkt obecnej
reformy i trzeba by tą skostniałą instytucję zastąpić czymś
mniej utopijnym. W każdym razie nie powinna to być
komisja

wybierana

demokratycznie

akademickie.
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przez

środowisko

Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zajrzałem ostatnio do jubileuszowego dzieła historycznego
prezentującego dzieje Matki Żywicielki szkolnictwa wyższego
w Polsce.
Lektura to nader pouczająca i wyjaśnia w pewnym stopniu,
dlaczego

obecne

szkolnictwo

wyższe

jest

tak

wiedzą

niedożywione.
Prezentacja dzieła:
♥
DZIEJE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Krzysztof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec .
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego wyd. 1 , 2000 r.
Redaktor naukowy : prod. dr hab. Jerzy Wyrozumski
Recenzent:prof. dr hab. Kamilla Mrozowska
Słowo wstępne: rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszek
Ziejka
stron 242, oprawa twarda

♥
na stronach Klubu Absolwenta UJ -adnotacja
Nakład wyczerpany !!!
Widać spożycie było obfite, a przy tym jak czytamy
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obowiązkowe dla uczestników Konkursu Wiedzy o UJ.
Mój Boże, gdyby cały nakład tego dzieła przekazano do
Archiwum UJ to przynajmniej szkody byłyby niewielkie. Ale
nie.
Czytanie

tego

co

napisano

–

obowiązkowe

!

(mimo

autonomii uniwersytetu ! ). Ja przeczytałem co prawda nie z
obowiązku, ale z ciekawości co też jest obecnie obowiązkiem
wiedzieć i polecam innym uczynić podobnie.
Były rektor UJ, wielce zasłużony zresztą dla poszukiwania
prawdy poprzez jej ukrywanie (nie przez niego wymyślona
to metoda, ale ją stosował) tak zachwala to dzieło:
„Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego ma różne wymiary
Można ją pojmować jako dzieje instytucji, która od sześciu
wieków jest trwałym elementem życia polskiego. Można
jednak spoglądać na nią przede wszystkim poprzez biografie
związanych z nią uczonych mężów i studentów. W pełni
uprawniona
widziana

jest

poprzez

pracowników:

historia

Uniwersytetu

pryzmat

odkryć,

osiągnięć

wynalazków,

Jagiellońskiego

naukowych
ważnych

jego
dziel,

błyskotliwych teorii. Nie sposób odmówić racji także i tym
historykom, którzy zajmują się przede wszystkim rolą
Uniwersytetu Jagiellońskiego w życiu narodu i państwa
polskiego. Wygląda na to. że wszystkie te aspekty dziejów
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Almae Matris Iagellonicae szczęśliwie udało się połączyć
Autorom niniejszej pracy, która jest swoistym ich darem na
jubileusz 600-lecia odnowienia wszechnicy. Szeroka wiedza i
kompetencja

całej

trójki

umiejętnością

jasnego

Autorów

wykładu

i

idzie

w

parze

potoczystością

z

pióra.

Dlatego lektura tej książki z całą pewnością przyniesie
radość tym wszystkim Czytelnikom, którzy spragnieni są
wiedzy o przeszłości i dniu dzisiejszym Matki Żywicielki
szkolnictwa wyższego w Polsce.”
Prof. dr hab. Franciszek Ziejka
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Książka jest lekturą obowiązkową dla uczestników Konkursu
Wiedzy o UJ.
♥
Czytanie tej książki niestety radości mi nie przyniosło, a
nawet ogarnął mnie smutek, bo mi uświadomiła, że moje
najbardziej pesymistyczne spojrzenie na dzieła naukowe
jest nazbyt optymistyczne w stosunku do rzeczywistego
stanu rzeczy.
Trzeba by napisać drugą książkę aby ustosunkować się
pełniej do zawartości pierwszej, nawet jakby ograniczyć się
tylko do ostatniego okresu historii ‚w odrodzonej Polsce’, w
którym to okresie sam kilka dobrych lat spędziłem na tej
uczelni i miałem kontakt ze świadkami historii formowanymi
już na początku odradzania się Polski.
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Chciałem nawet kiedyś pogłębić swoją wiedzę o historii, pod
uderzeniem
jubileuszowe,

innego
ale

dzieła
mój

wydanego

pomysł

(

na

POLSKA

okoliczności
AKADEMIA

UMIEJĘTNOŚCI A CZARNA KSIĘGA KOMUNIZMU) szybko
został storpedowany pod druzgocącą krytyką redaktora
naukowego lustrowanego właśnie dzieła.
Redaktor pisał o moich zamiarach
‚nie widzimy możliwości przeznaczenia na taki cel środków
publicznych mających służyć nauce !”
Na ‚Dzieje UJ’ środki przeznaczono i służą one ‚nauce’ ? Ale
czego ? Co to za nauka ? Obowiązkowa – rzecz jasna !
Chyba jednak per saldo niekorzystna, podobnie jak redaktor.
Czytajmy zatem, ale nie dowiemy się z tego dzieła, że w
Polsce i na UJ był np. okres komunistyczny, nie dowiemy się
nic o UJ w stanie wojennym (taki stan to chyba wymysł
oszołomów

niepodlegający

badaniom

szacownych

historyków – nieprawdaż ?), o komisarzach, o weryfikacjach
kadr, o konspiracji i tajnym nauczaniu, bo przecież jak
czytamy ”Przełom październikowy w 1956 r, otworzył nowy
rozdział w dziejach uczelni, trwający do r. 1989 można go
nazwać okresem stopniowej liberalizacji’( sic!).
Aż dziw bierze, że do tej pory autorom tej stopniowej
liberalizacji, jak generałowi Jaruzelskiemu, nie przyznano
doktoratów honoris (humoris) causa Matki Żywicielki. Żywię
jednak nadzieję, ze do tego nie dojdzie.
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Z obszernej listy rektorów podkreślono, że‚ na uwagę
zasługuje Mieczysław Karaś‚wielokrotnie go przywołując na
stronach książki zaznaczając, że ‚pragnął zrealizować swą
wizję socjalistycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, który
stałby się najważniejszym w kraju. Tylko częściowo udało
mu się przeprowadzić zamierzone reformy, przerwane nagłą
śmiercią’.
Jedna z tych częściowych reform tow. Karasia, to obowiązek
zwracania się na uczelni per ‚obywatelu’ – nie wiem czy do
tej pory odwołany.
Ja w każdym razie nie zostałem o tym powiadomiony, więc
zwracałem się w pismach – jeszcze w latach 90-tych –
‚Obywatel

rektor’

ku

wściekłości

sekretariatu.

(Nie

używałem zwrotu Jego Magnificencja, bo ten podobno
przysługiwał

tylko

na

uniwersytetach

z

wydziałem

teologicznym, a tego już nie było na UJ, więc raczej trzeba
by było pisać Jego Minificencja, zatem aby spraw nie
zaogniać, wolałem przyjmować formułę Karasia).

W czasach Karasia organizowano na wzór I sekretarza KC
PZPR

–

wizyty

gospodarskie

Senatu

UJ

w

kolejnych

instytutach. I sam tow. Karaś zajrzał do mojego pokoju
doktoranckiego, i do dnia dzisiejszego pamiętam jego tępe,
milczące spojrzenie na ściany przypominające dzisiejsze
moje witryny www. Później większe zainteresowanie tym
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wystrojem, ciągle modyfikowanym, wykazywali uczelniani
TW. (ale skoro nie było stanu wojennego to po co o tym
pisać ?).

O postawie rektorów, już u zarania budowy socjalistycznego
uniwersytetu, jakże habniebnej, jest jedno zdanie i to w
dodatku błędne s. 187

Więc o czym tu pisać ? Ręce i nogi opadają, bo na taką
obowiązkową ‚naukę’ przeznaczane są publiczne pieniądze.
Jeśli Matka Żywicielka żywi swoje dzieci takim pokarmem,
a

po

spożyciu

wystawia

dyplomy,

to

jaki

środek

przeczyszczający trzeba zastosować aby uchronić je przed
dożywotnim zatruciem ?
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W sprawie wypowiedzi Rektora UJ na temat
standardów i tradycji UJ
—– Original Message –
From: J. Wieczorek
To: Karol Musioł
Cc: Alma Mater ; Rzecznik Prasowy UJ
Sent: Thursday, April 02, 2009 10:05 PM
Subject: W sprawie wypowiedzi Rektora UJ na temat standardów i tradycji
UJ

W sprawie wypowiedzi Rektora UJ na temat standardów i tradycji UJ

Kraków, 2 kwietnia 2009 r.

Józef Wieczorek
30-069 Kraków
ul.Smoluchowskiego 4/1
jozef.wieczorek@interia.pl
prof. dr hab. Karol Musioł
Rektor UJ
31-007 Kraków
ul. Gołębia 24, pok. nr 39
e-mail: rektor@uj.edu.p
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W związku z wypowiedzią Pana Rektora :
(Serwis UJ 2.04.2009)
Strona główna>Ważne informacje / Rzecznik prasowy
http://www.aktualnosci.uj.edu.pl/index.php/rzecznik/pokaz/
id/81
Fragmenty komentarza rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Karola Musioła w sprawie decyzji minister Barbary
Kudryckiej

o

sprawdzeniu

przez

Państwową

Komisję

Akredytacyjną pracy magisterską p. Pawła Zyzaka.
„Każdą kontrolę, każdą komisję akredytacyjną przyjmiemy
na

Uniwersytecie

jak

przyjaciół.

Jeżeli

Pani

Minister

zdecydowała się taką kontrolę przysłać, to przyjmiemy ich
standardowo jak przyjaciół, bo oni nam pomagają w
lepszym prowadzeniu uniwersytetu i poprawianiu błędów,
jeśli je popełniamy . Sprawą zajmie się również Rada
Wydziału Historycznego, a jej wnioski i uwagi zostaną
przedstawione na najbliższym Senacie UJ”.
„Bardzo żałuje, że UJ został wciągnięty w akcję polityczną,
staram się Uniwersytet trzymać jak najdalej od bieżących
spraw politycznych i mam nadzieję, że niedługo wrócimy do
równowagi”.
„Merytoryczną częścią badania pracy pana Zyzaka zajmie
się

Wydział

Historyczny,

natomiast
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zgadzam

się,

że

anonimowość jest najobrzydliwszą formą donoszenia na
kogokolwiek”.
„Ze spokojem czekam na kolejną komisję akredytacyjną, bo
jestem przekonany, że standardy nauczania na całym
Uniwersytecie są bardzo wysokie”.
„Nikt nie chce wprowadzania cenzury na UJ, a ja będę
pierwszym, który się nigdy temu nie podda. Będziemy
działali tak jak od XV wieku, kontynuując tradycję wolności
wypowiedzi i wykładania, w nauce i dydaktyce”.
————————————————————————–
W pełni zgadzam się z Pana deklaracją, że „anonimowość
jest najobrzydliwszą formą donoszenia na kogokolwiek.” i
chciałbym przypomnieć, że do tej pory UJ, także za Pana
kadencji, nie poradził sobie z ujawnieniem anonimowych
komisji UJ, które skazywały na śmierć zawodową podczas
politycznych weryfikacji m.in. AD 1986 r. (przed Konferencją
Sprawozdawczo
umocnienia

Wyborczą

KU

PZPR

ideowo-politycznego

6.12.1986,

kształtowania

dla

postaw

młodzieży akademickiej i umocnienia funkcji wychowawczej
uczelni), a zarzuty wówczas wysuwane (np. o „negatywne
oddziaływanie

na

młodzież

akademicką”)

do

dnia

dzisiejszego nie zostały merytorycznie uzasadnione, a osoby
poddane tym „najobrzydliwszym formom’ do tej pory nie
zostały zrehabilitowane
np.http://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefa-
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wieczorka/
Czy to Pana rektora nie brzydzi ? Przecież każdy człowiek od
czasu do czasu musi spojrzeć w lustro !

Co to stwierdzenia, że ‚standardy nauczania na całym
Uniwersytecie są bardzo wysokie” to jest to stwierdzenie co
najmniej kontrowersyjne, jak widać po efektach.
Skoro np.jeden dr, w najgorszych czasach wojny jaruzelskopolskiej, potrafił uformować wielu aktywnych pracowników
naukowych, a profesorowie w lepszych znacznie czasach
tego nie potrafią, to te standardy chyba zostały znacznie
zaniżone (w wyniku usuwania z UJ takich doktorów!).
Świadczy o tym też fakt, że to zatrudnieni na etatach
profesorów przypisywali sobie efekty nauczania doktorów, w
sytuacji kiedy sami tym standardom doktorskim nie byli w
stanie

dorównać.

Dokumentują

to

np.

dzieła

wyprodukowane na okoliczności jubileuszu UJ – dzieła poza
wszelkimi standardami i wyprodukowane przy zastosowaniu
metodologii, która kompromitowałaby każdego studenta, a
nie tylko profesora. np. (W. Zuchiewicz (red.) –Nauki
geologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 19752000. Instytut Nauk Geologiczny, Kraków 1999, 152 str. W.
Zuchiewicz

–Publikacje

Geologicznych

pracowników

Uniwersytetu

Instytutu

Jagiellońskiego

Nauk

1945-1999.

Zestawienie bibliograficzne. Instytut Nauk Geologicznych UJ,
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Kraków 1999, 158 str.
http://www.jwieczorek.ans.pl/recenzja%20ngUJ.htm

Do tej pory ta metodologia nie została poddana żadnej
kontroli

!,

mimo

że

„Każdą

kontrolę,

każdą

komisję

akredytacyjną przyjmiemy na Uniwersytecie jak przyjaciół.”
Twierdzenie „Nikt nie chce wprowadzania cenzury na UJ..
„nijak się ma do rzeczywistości – por. np.tekst Mój jubileusz
(Wspomnienia

byłego

wykładowcy

Uniwersytetu

Jagiellońskiego pisane na marginesie wspomnień studenta
UJ:Jerzy Znosko – Kraków – Moja Miłość – „Alma Mater” nr.
23 , lato 2000)http://www.jwieczorek.ans.pl/jubileusz.htm
(Tekst

został

przekazany

do

Redakcji

„Alma

Mater”

28.11.2000r. niestety nie ukazał się ze względu na działanie
cenzury prewencyjnej. Redakcja „Alma Mater” zamieszcza
jedynie artykuły promujące UJ, a nie te, w których pisze się
prawdę (niekiedy gorzką) o UJ. Tym samym prawdziwe
oblicze

uczelni

jest

ukrywane

i

nie

jest

znane

społeczeństwu. Internet jest jedyną szansą aby tekst mógł
zaistnieć.)
Podobnie

tekst:POWRACAJĄCA

FALA

ZAKŁAMYWANIA

HISTORII

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=141

stanowiący

polemikę

z

tekstem‚

POWRACAJĄCA

FALA

ROZRACHUNKU Z PRZESZŁOŚCIĄ’ napisanym przez prof.
Jerzego Wyrozumskiego i zamieszczony za wiedzą i zgodą
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Rektora Franciszka Ziejki w 69 numerze Alma Mater (r.
2005).(http://www3.uj.edu.pl/alma/alma/69/01/22.html) o
którym

zasadnie

można

powiedzieć

„Pod

względem

metodycznym takie zbieranie materiału jakie przeprowadziła
komisja senacka wydaje się być bezsensowne, stąd ubóstwo
materiału i jego bezużyteczność łatwe do przewidzenia na
samym początku tak zaplanowanej działalności badawczej.
Takich błędów nie powinien robić student historii, a co do
dopiero utytułowany historyk.”

Niestety

nikt

do

tej

pory

nie

powołał

komisji

do

skontrolowania pracy Komisji Senackiej UJ, której efekty do
tej pory nie znalazły się w Archiwum UJ ! co mówi wiele o
metodach (metodologii) pracy organów władzy UJ.
I dalej:„Będziemy działali tak jak od XV wieku, kontynuując
tradycję wolności wypowiedzi i wykładania, w nauce i
dydaktyce”.
Niestety

to

stwierdzenie

także

nijak

się

ma

do

rzeczywistości, zważywszy na liczne w historii UJ odstępstwa
od tych propagandowych tradycji, które stały się już
tradycją.
Niestety brak jest do tej pory wykazu represjonowanych i
wyrejestrowanych z systemu wykładania na UJ i kontekstu
tego

wyrejestrowania,

w

ramach

kontynuacji

tradycji

wolności wypowiedzi i wykładania, w nauce i dydaktyce.
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Czemu tego tematu nie podejmują historycy UJ ?
‚Lista

Wyrozumskiego’

(Komisji

senackiej

UJ)

represjonowanych w PRL – to skandal merytoryczny i
metodologiczny.
http://lustronauki.wordpress.com/2008/11/09/listawyrozumskiego-represjonowanych-pracownikow-istudentow-uj-w-prl–u/
Proszę ponadto zapoznać się np. z dziełem:
DZIEJE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Krzysztof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego wyd. 1, 2000 r.
Redaktor naukowy : prod. dr hab. Jerzy Wyrozumski
Recenzent:prof.dr hab.Kamilla Mrozowska
Słowo

wstępne:

rektor

Uniwersytetu

Jagiellońskiego

Franciszek Ziejka
stron 242, oprawa twarda
(Książka

jest

lekturą

obowiązkową

dla

uczestników

Konkursu Wiedzy o UJ)
po lekturze której
‚Ręce i nogi opadają, bo na taką obowiązkową ‘naukę’
przeznaczane są publiczne pieniądze)
http://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejowuniwersytetu-jagiellonskiego/
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Z postulatem poznania rzeczywistej metodologii nauki i
dydaktyki w uczelni, którą Pan kieruje .
Józef Wieczorek
były wykładowca i wychowawca wielu magistrów UJ,
wykluczony z UJ na drodze najobrzydliwszych,
anonimowych form,
do tej pory aprobowanych przez hipokrytyczne władze UJ
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W sprawie standardów powstawania prac
magisterskich
W ciągu kilku lat dyskusji na NFA wielokrotnie podkreślano,
że standardy powstawania prac magisterskich są niskie i się
obniżają, podobnie jak standardy prac doktorskich. Jest to
jakby oczywista oczywistość widoczna gołym okiem.
O niskich standardach prac doktorskich mówiono w sejmie i
wielokrotnie w mediach i ta powszechna wiedza o niskich
standardach doktoratów stanowiła zwykle argument do
utrzymania habilitacji, która niby ma utrzymać wysokie
standardy nauki w Polsce, mimo że ich nie trzyma. Stąd
standardy są niskie na szczeblach tak niskich, jak i
wysokich. Skoro standardy szczebla wysokiego są niskie, to
i na szczeblach niższych siłą rzeczy wyższe być nie mogą !
Standardy określa państwo, a państwo poprzedzające III
RP,

zwane

uwarunkowane

PRLem,

określiło

politycznie,

o

standardy
czym

każdy

niskie

i

mający

jakiekolwiek pojęcie o nauce w Polsce wie, a w każdym
razie powinien wiedzieć!
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Wystarczy

wziąć

do

ręki

materiały

PZPR,

nawet

niekoniecznie archiwalne, aby się o tym przekonać. Rzecz w
tym,

że

w

tych

niskich,

uwarunkowanych

politycznie

standardach wykształcono kadry akademickie, które do tej
pory dominują w systemie nauki i formują na swoje
podobieństwo i poddaństwo kolejne kadry z widocznymi
gołym okiem skutkami.
Weryfikacji pozytywnej kadr akademickich nie było, a fale
negatywnej weryfikacji kadr zrobiły swoje – negatywna
selekcja kadr wyłoniła BMW.Wyrejestrowano z systemu
tysiące niewystarczająco konformistycznych i nie rokujących
nadziei

na

budowanie

wychowanie
socjalistycznych

jedynie

dalszych

słusznego

populacji

uniwersytetów.

Ale

systemu

i

budowniczych
o

tym

cisza!

Autonomiczna !
Jak standardy prac magisterskich prowadzonych przez
towarzyszy były niskie, a ktoś niepartyjny (nie -towarzyski)
te standardy nieprawomyślnie przewyższał, rzecz jasna
musiał mury uczelni opuszczać, bo takie standardy były
niedopuszczalne,

bo

podważały

zagwarantowaną konstytucyjnie !
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kierowniczą

rolę

partii

W przypadku domniemania naruszenia określonych przez
PRL

standardów

socjalistycznej

nauki

polskiej

władze

uczelni zarządzały stawianie delikwentów przed organami
dyscyplinarnymi, aby dostosowali się do obowiązujących
standardów

i

nie

wpływali

negatywnie

na

młodzież

akademicką.
Żadną

miarą

kontaktu

z

młodzież
osobnikami

rzeczywistości
powinna

akademicka
negatywnie

socjalistycznej,

widzieć

na

nie

powinna

nastawionymi

a

przede

własne

oczy,

wszystkim
że

mieć
do
nie

element

antysocjalistyczny formuje lepszych magistrów niż element
socjalistyczny – partyjny w pełnej krasie.
Zarządzano okresowo weryfikację kadr, w latach 80-tych
tamtego wieku, pod batutą generała i jego janczarów.
Do tej pory beneficjenci tych weryfikacji twierdzą, że były
one per saldo dodatnie (nie podają, że dla nich samych –
rzecz jasna) i stanowiły one element ‚stopniowej liberalizacji
systemu’ ( w końcu niewielu zsyłano do celi, a większość na
zieloną trawkę).
Standardy
wykluczanie

te

były

określone

przez

najaktywniejszych,

państwo,

więc

nonkonformistów,

standardów nie naruszało, wręcz przeciwnie i minister dbał
o to aby wykluczać skutecznie.
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Ponieważ PRL się przepoczwarzyła w III RP, to i późniejsi
ministrowie

te

standardy

PRLu

akceptowali

i

też

nie

interweniowali na rzecz wykluczonych, aby autonomii uczelni
do akceptowania naruszania autonomii nie podważać !
W ustawie z 2005 r. państwo określiło pewne standardy
akademickie

też

niezależnie

od

autonomii

uczelni,

bo

rektorzy oddali się pod opiekę prezydenta, w gruncie rzeczy
rezygnując z autonomii i to się społeczności akademickiej
spodobało,

bo

peerelowski

system

uległ

petryfikacji

i

kiepskie standardy ocalały.
Mimo

licznych

doniesień

medialnych

o

fikcji

prac

magisterskich, niekiedy prowadzonych w ilości dziesiątek
przez 1 profesora, jakoś kontroli nie zarządzano. Widocznie
uznano to za standard.
Także nie było kontroli po doniesieniach o pladze plagiatów,
tak na poziomie magisterskim, jak i wyższym. Widocznie
uznano to za standard.
Nie

kontrolowano

także

niszczenia

potencjału

intelektualnego, ani materialnego uczelni np. tej samej, na
której podejmuje się kontrolę po jednej ‚niesłusznej’ pracy
magisterskiej.
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Nie

skontrolowano

do

tej

pory

ciał

decydenckich

i

kontrolnych (CK, PKA, KRASP) mimo że NFA jasno wykazało
nieoprzejrzystość, tych ciał o dorobku naukowym niejawnym
dla zainteresowanego podatnika !
Ciała nieskontrolowane teraz kontrolują innych !
Do dnia dzisiejszego nie przeprowadzono badań nad genezą
luki pokoleniowej w nauce, mimo że ( a chyba właśnie
dlatego)

odpowiedzialność

obecnych

decydentów

–

beneficjentów systemu PRL wydaje się być oczywista.
Nie

przeprowadzono

badań

nad

stopniem

kolaboracji

środowiska akademickiego z systemem komunistycznym i
nie

przeprowadzono

uczelniach

tajnych

i

kontroli

nad

zatrudnianiem

jawnych

współpracowników

na
tego

systemu, którzy rzekomo nie wpływają negatywnie na
młodzież

akademicką,

w

przeciwieństwie

do

tych

co

współpracować z komunistycznymi organami nie chcieli.
Takich współpracowników na uczelni, poddawanej kontroli z
powodu

1

pracy

magisterskiej,

nie

brakuje,

także

w

instytucie gdzie ta praca powstawała !
Rzeczywista kontrola rzeczywistego stanu uczelni to praca
tytaniczna.
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Niestety, podobnie jak pozoranctwo naukowe i edukacyjne,
w systemie nauki i szkolnictwa wyższego preferowane jest
pozoranctwo kontrolne, a tymczasem standardy nauki tak w
sferze czysto naukowej, jak i etycznej, w Polsce nadal
poważnie odbiegają od standardów światowych.
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Uniwersytet Jagielloński jak Wałęsa, czyli dlaczego
nie wolno badać niewygodnej przeszłości UJ ?

Ostatnio mamy debatę publiczną nad tym, czy wolno, czy
też nie wolno badać Wałęsę w ujęciu historycznym. Wielu
jest przeciw, bo Wałęsa to bohater i ikona, i badaniom
rzeczywistego, historycznego stanu rzeczy nie podlega !
Badać można tylko strony pozytywne, ale od negatywnych –
wara !
Inni powołują się na Józefa Mackiewicza – argumentują
‚Jedynie prawda jest ciekawa‚ i badają to co jest przez Salon
zakazane. Ale to odnosi się głównie do ikony Wałęsy. Debaty
publicznej na temat badań innych ikon – brak.
Czyżby prawda o innych ikonach nie była ciekawa? Czyżby
były jakieś limity przez kogoś ustalane co może być
ciekawe, a co nie ?
Ja jestem za poznaniem pełnej prawdy o ikonie – Wałęsie,
ale jestem za poznaniem prawdy także o innych ikonach
m.in. – o Uniwersytecie Jagiellońskim. I tu natrafiam na
opór.
Nawet zwolennicy ‚wałęsologii’ jakby odżegnywali się o
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‚ujotologii ‚. Pełnej, prawdziwej ‚biografii’ UJ nie sposób
przeczytać, szczególnie jeśli chodzi o końcówkę ubiegłego
wieku.

Czyli tak – Wałęsę badamy od kolebki i w pełnej krasie, ale
UJ już nie. UJ – badamy tylko w kolebce, a już później tylko
w krasie ‚priekrasnej’.
O heroicznych i martyrologicznych czynach profesorów UJ –
proszę bardzo, ale o nikczemnych, wręcz haniebnych to już
nie. Nie można naruszać autorytetów (!) naszych kochanych
ikon –szlachciców z nadania Zygmunta Starego.
Mamy zatem taką historię – uniwersytet jest wielki, ciągle
był niszczony przez jakieś siły, ale heroicznie się temu
przeciwstawiał

i

stał

się

najstarszym

polskim

uniwersytetem. To, że jest stary to niewątpliwie fakt, ale czy
to aż taka zasługa ?
Czy to, że ktoś się urodził wcześniej od drugiego to powód
do zasługi na wieczne czasy, bez względu na to co potem
robił ?
A np. na UJ robiono rzeczy wielkie i rzeczy małe, a nawet
podłe. Dlaczego historia ma być nie taka jaką była, tylko
taka jaką by się chciało mieć ?
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Dlaczego historycy wymazują z historii UJ rzeczy niegodne
Matki Żywicielki innych uczelni ? Czy nie kompromitują tym
historii jako nauki ?

Wielu uważa, że historia to nie jest nauka, bo faktów się nie
trzyma

i nimi

politycznego,

manipuluje

w

użytecznego

zależności od kontekstu
na

okoliczność

karier

‚naukowych’.
Jak ktoś napisze taką historię jaka była, a nie jest to
wygodne dla rządzących, czy na górze, czy na dole – musi
się liczyć z linczem i wykluczeniem. Więc co to za nauka
skoro zakłada posłuszeństwo w myśleniu ( i pisaniu) gdy
tymczasem obowiązkiem naukowców jest nieposłuszeństwo
w myśleniu (i w pisaniu także) ?
O historii UJ napisano wiele ksiąg, także ‚złotych’, ale
prawdy, w szczególności o czasach tak bliskich autorom i
promotorom, trudno w nich znaleźć. Czyżby prawda nie była
ciekawa ?

W statucie UJ jest zapisane i w mediach jest podnoszone, że
obowiązkiem nauczycieli akademickich jest poszukiwanie
prawdy ? Więc czemu prawdy nie szukają skoro to ich
obowiązek ?
Można usłyszeć w mediach argumenty: na badanie historii
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winny być konkursy grantowe, bo to co serwuje IPN to
historia jakaś inna od tej, której nas uczono.
Kpi się z pisania historii na nowo w sytuacji, gdy to jest
obowiązek, bo skoro historia (pisana) była kłamliwa, więc
oczywistą oczywistością jest pisanie historii na nowo !
Niepisanie historii na nowo – to przestępstwo wobec
narodu ! A tu się domaga prowadzenia nadal działalności
przestępczej !
Formalnie nie jestem historykiem, ale kiedy -nie-historycy
napisali z grantu historię najnowszą, a nawet futurologiczną
instytutu UJ, nieźle mi znanego, wystąpiłem o grant na
napisanie

historii

zdecydowanie

na

odmiennej

nowo,
od

według
tej

metodologii

akceptowanej

na

najwyższych szczeblach UJ.
O dziwo projekt został pozytywnie oceniony w KBN, ale nie
został skierowany do finansowania, bo jako jednoosobowa
jednostka

naukowa,

bez

księgowości,

nie

spełniałem

warunków formalnych !
Wykluczeni przez komunistów nadal nie spełniają warunków
formalnych !
Kiedy zwróciłem się o patronat do PAU, otrzymałem decyzję
negatywną co dokumentuję tutaj ! Komentarz zbędny, ale
podkreślić należy wymowę stanowiska sekretarza PAU, że
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na poznanie historii prawdziwej publicznych pieniędzy się
nie przeznaczy ( to nie byłaby nauka !) , ale na poznanie
historii fałszywych – proszę bardzo ! ( to jest nauka !)
Tak wygląda stosunek do finansowania badań historycznych
przez tych, którzy na swoim sumieniu mają historie wręcz
niewiarygodne i nie bez przyczyny ukrywane przed światem
zewnętrznym.
Badać niewygodnej przeszłości UJ ‚nielzja’ i jakoś protestów
nie ma, kontroli też nie !
Jedynie prawda jest ciekawa. Ja też tak sądzę. Więc jestem
za poznaniem prawdziwej przeszłości zarówno ikony –
Wałęsy, jak i ikony UJ .
Ale dlaczego inni miłośnicy prawdy jakby ograniczali się
tylko do prawdy o Wałęsie, ale nieprawda o UJ im nie
przeszkadza ?
Mnie przeszkadza i to mnie wyklucza z grona etatowych
miłośników poznawania prawdy, niestety reglamentowanej.
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Alternatywne skutki krzywdzenia
(na przykładach akademickich)

Ostatnio nastały czasy krzywdzenia, co nie ominęło też sfery
akademickiej.
Niedawno pokrzywdzono habilitantów na uczelniach, ale
tylko jeden przypadek – dr Marka Migalskiego - przebił się
silnie do przestrzeni publicznej. O przypadku dr Jarosława
Pająka

obusiecznie,

tzn.

negatywnie

i

pozytywnie

zrecenzowanego przez prof. Drewsa - niewielu słyszało,
mimo że to przypadek nad wyraz klarowny i krzywda
wyrządzona

zarówno

dr

Pająkowi

niewygodnemu

dla

środowiska i nauce nad wyraz wyraźna.
Niemerytoryczność ocen ‚naukowych’ w tym przypadku –
dzięki wypadkowi przy pracy – została udokumentowana.
Ale zainteresowanie wypadkiem, jak i pokrzywdzonym – nad
wyraz mizerna. Czy będzie jakiś pozytywny skutek tego
krzywdzenia ? Do dziś nie wiadomo.
W przypadku dr Migalskiego, w którego sprawie i ja
występowałem, skutki krzywdzenia są nawet pozytywne, bo
wyszedł na czoło listy do Parlamentu Europejskiego, więc za
karę ma szanse nie tylko medialnie się prezentować, ale i
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wielokrotnie więcej być może zarobi niż na uczelni, nawet
po habilitacji.
Czemu zatem jest nadal symbolem ofiary walki o lustrację ?
Ciągłe podnoszenie w mediach przypadku Migalskiego może
sprawiać wrażenie, że jest to tylko jeden przypadek represji
( skoro innych dziennikarze nie podnoszą, to chyba ich nie
ma ?!) a nie jest to zgodne z prawdą. Przypadków jest
więcej i bardziej klarownych, ale jak coś nie jest medialne –
to nie istnieje.
Zresztą na symbol ofiary dr Migalski jakoś nie pasuje, bo w
końcu ma i tak 2 etaty, w sytuacji formalnego bezrobocia,
także

wielu

doktorów

z

dorobkiem

bardziej

międzynarodowym – co nikogo nie obchodzi, bo widać nie o
to chodzi by się żalić i wspierać krzywdzonych realnie i
dożywotnio.
To jest temat na niejedną pracę naukową, niechby i
habilitacyjną, jeśli takie mają nadal obowiązywać.
Dr Migalski nie pasuje nawet na symbol ofiary- lustratora,
bo jego poglądy pro-lustracyjne są nie do końca pro. Z
wypowiedzi Migalskiego wynika, że Iwanek(jego przełożony)
nie powinien być dyrektorem (jego przełożonym) , ale
wykładać to by mógł ( i co ? , nie wpływał by negatywnie na
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młodzież akademicką ?) a co do astronomii donosicielskiej
to by się trzeba było zastanowić jak ją potraktować.
Ja w takiej relacji jestem n – razy bardziej prolustracyjny,
więc

wykluczony

i

objęty

ostracyzmem

od

lat,

bez

nagłośnienia medialnego, bo takie sprawy zamiata się pod
dywan, a nie nagłaśnia.Są zbyt niewygodne dla wszystkich !
Drugi przykład ostatniej krzywdy to krzywda wyrządzona
UJ, czyli tej instytucji, która pokrzywdziła Migalskiego. Na tą
okoliczność o krzywdach Migalskiego jakby zapomniano, aby
krzywdę UJ uwypuklić.
Z powodu wypromowania Pawła Zyzaka na magistra – UJ
miał zostać skontrolowany pod względem metodologicznym.
Zdumiewające.
Za pracę autonomicznie odpowiada promotor i władze UJ do
takich spraw się nie wtrącają, więc walka z ewentualną
patologią

promowania

winna

toczyć

się

na

innej

płaszczyźnie.
Zresztą byłoby co kontrolować, bo jak wiadomo poziom prac
nie tylko magisterskich jest kiepski, także na UJ i to od
dawna, kiedy np. dr ponoć zasługujący jedynie na ocenę – 0
! i dożywotnie wykluczenie z UJ) potrafił wypromować
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więcej

magistrów

na

poziomie

naukowym

/międzynarodowym niż kilku profesorów (zatem prof –
mniej niż zero).
Niestety organy kontrolne jakoś jakby tego nie widzą i
kontrolując niedawno UJ, jakoś nie zauważyły kiepskiego
poziomu merytorycznego
tekstów,

które

magistrów,

wyszły

ale

i metodologicznego książek i
nie

spod

profesorów

pióra
–

początkujących
np.

profesora

(współ)decydującego o tym kto może, a kto nie może być
profesorem i promować magistrów.
Widać kontrole są chyba metodologicznie/ merytorycznie
niedopracowane.
Kto w końcu skontroluje organy kontrolne ?
Kontrola UJ na szczęście została wycofana, więc UJ na tym
nie ucierpiał, a co najwyżej ucierpiała reputacja rządu.
Ale należy zauważyć, że jakoś uczelnia, jako uczelnia wcale
przeciwko temu nie protestowała. Proszę pokazać protest
władz uczelni przeciwko kontroli ! Rektor wręcz się ucieszył,
że ona będzie I co?. Nadal jest rektorem bo nikt go za tą
‚ucieszność’ nie chciał odwołać.
Jak widać uczelnia nie uważała kontroli za naruszanie jej
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autonomii, co daje wiele do myślenia.
Co do stosunku ze strony historyków UJ do książki/
magisterium Zyzaka to był raczej wstrzemięźliwy,

lub

odcinający się, więc niby dlaczego UJ uważać, za heroiczną
uczelnię, która daje szansę odważnym badaczom ? Kolejne
pudło i nieuprawnione nadużycie.
Ale doszła jeszcze sprawa dotacji na budowę obiektów UJ,
wręcz awantura na linii rząd – sejm – senat. Obniżenie
dotacji wiązano ze sprawą Zyzaka, ale w końcu nie
obniżono, może właśnie z obawy aby takich skojarzeń nie
było.
Krzywdzony UJ został beneficjentem. Pieniądze otrzyma –
więc to chyba nie jest krzywda.
Co prawda nie wiadomo, czy nauka nie zostanie przez to
pokrzywdzona.
Te pieniądze mają być m. in. przeznaczone na budowę
budynku geologii. W starym budynku pozostają jeszcze
moje zbiory naukowe, których nie mogłem wywieźć do
końca poza Kraków w okresie prześladowań prowadzących
badania w PRL i w III RP, czym media bynajmniej się nie
interesują.
Wolność badań jest wybiórcza,
a i krzywdy są alternatywnie rozumiane.
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Część moich zbiorów mimo wszystko ocalała, ale czy te
zbiory ocaleją po przeprowadzce do nowego budynku, skoro
zaciera się wszelkie ślady działalności JW na UJ ?
Mimo zużycia finansów publicznych nie do końca te ślady
wyczyszczono, ale zapewne dotacja ten problem pozwoli
rozwiązać na zawsze.
I niechby ktoś coś powiedział w tej sprawie – krzyk by się
podniósł, że się krzywdzi UJ, że się narusza odwieczną
autonomię uczelni.
I co z tego, że to także autonomia do niszczenia naukowców
i ich badań !
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Kilka pytań do Dziekana Wydziału Historycznego UJ w
związku z metodologią i standardami prac
historycznych

Józef Wieczorek
ul.Smoluchowskiego 4/1
30-069 Kraków
jozef.wieczorek@interia.pl
Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dziekan
Dr hab. Andrzej Banach, prof. UJ
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W związku z tekstem CZY TO KONIEC SPORNYCH PRAC
MAGISTERSKICH. Uniwersytet Jagielloński założy sobie
kaganiec?- Dziennik piątek 24 kwietnia 2009
http://www.dziennik.pl/polityka/article367580/Uniwersytet_
Jagiellonski_zalozy_sobie_kaganiec_.html
w którym przeczytałem o posiedzeniu Rady Wydziału
Historycznego UJ :<Dziekan Andrzej Banach zaproponował
przyjęcie stanowiska. Po pierwsze – uczelnia zdystansuje się

158

od książki. Ale to nie wszystko. Zdaniem profesora od tej
pory na uniwersytecie nie powinny powstawać prace o
osobach żyjących, a tematy trzeba “dostosować do
możliwości intelektualnych studentów”.>
mam kilka pytań do Obywatela Dziekana (piszę Obywatel,
bo nie wiem czy zarządzenie Rektora Mieczysława Karasia w
sprawie zwracania się w UJ ‚per Obywatelu’ zostało już
uchylone – jeśli tak, to bardzo byłbym wdzięczny za
przesłanie właściwego dokumentu)

czy uczelnia zdystansuje się także od książki
DZIEJE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Krzysztof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec .
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego wyd. 1 , 2000 r.
Redaktor naukowy : prod. dr hab. Jerzy Wyrozumski
Recenzent:prof.dr hab.Kamilla Mrozowska
Słowo wstępne: rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Franciszek Ziejka
stron 242, oprawa twarda
o której słów kilka już napisałem :
Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego
https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracjadziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/
W sprawie wypowiedzi Rektora UJ na temat standardów i
tradycji UJ
https://blogjw.wordpress.com/2009/04/02/w-sprawie-
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wypowiedzi-rektora-uj-na-temat-standardow-i-tradycji-uj/
Ostatnia defilada w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego
https://blogjw.wordpress.com/2009/04/17/ostatniadefilada-w-dziejach-uniwersytetu-jagiellonskiego/
(cytat:„Co na taką historię profesorów UJ powiedziałaby
niejedna, nawet niepiśmienna babka klozetowa,
przyjmująca w szaletach miejskich studentów uciekających
przed stopniową liberalizacją pałki ZOMO w czasach stanu
wojennego ?
To dzieło to chyba Ostatnia defilada w dziejach Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Dzieło jest niezbędne do wygrania konkursu wiedzy o UJ.
(Książka jest lekturą obowiązkową dla uczestników
Konkursu Wiedzy o UJ).
co upoważnia do wybrania sobie kierunku studiów u Matki
Rodzicielki.Jak ktoś zawczasu zgłupieje do odpowiedniego
poziomu i te brednie opanuje ’na blachę’ – proszę bardzo –
może wybierać.Nad innymi trzeba się niestety męczyć co
najmniej 5 lat, aby osiągnęli odpowiedni, akceptowalny,
poziom zgłupienia.”)

czy uczelnia zdystansuje się także od wyników i
metodologii prac Komisji Senackiej dla rozpoznania
działań represyjnych o charakterze politycznym w UJ
w okresie PRL,
której wyniki nie są niestety dostępne, ale jest o nich mowa
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w tekście:Jerzy Wyrozumski – POWRACAJĄCA FALA
ROZRACHUNKU Z PRZESZŁOŚCIĄ Alma Mater Nr 69/2005 z
którym moją polemikę zawiera tekst:Józef Wieczorek –
POWRACAJĄCA FALA ZAKŁAMYWANIA HISTORII.
http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=141 w którym
m.in. piszę ”Pod względem metodycznym takie zbieranie
materiału jakie przeprowadziła komisja senacka wydaje się
być bezsensowne, stąd ubóstwo materiału i jego
bezużyteczność łatwe do przewidzenia na samym początku
tak zaplanowanej działalności badawczej. Takich błędów nie
powinien robić student historii, a co do dopiero utytułowany
historyk.„

czy uczelnia zdystansuje się także od wyników i
metodologii książki historycznej ( na okoliczność 600
– lecia odnowienia UJ) W.Zuchiewicz (red.) –Nauki
geologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach
1975-2000. Instytut Nauk Geologicznych, Kraków
1999, 152 str. ,
o której opinię zamieściłem pod adresem
http://www.jwieczorek.ans.pl/recenzja%20ngUJ.htm pisząc
m.in.<Obecnej luki pokoleniowej nie da się wyjaśnić za
pomocą zatajania czy zniekształcania faktów co można
obserwować w monografiach przygotowywanych na 600lecie odnowienia UJ, w którym odnowy jak nie widać, tak nie
widać. Zachodzi przy tym uzasadnione domniemanie, że
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władzom UJ zależało na wydaniu niezgodnej z prawdą, ale
zgodnej z opiniami anonimowych do dnia dzisiejszego ciał
UJ, historii nauk geologicznych w ostatnim ćwierćwieczu, tak
aby historycy mieli łatwy dostęp do ‘jedynie słusznego’
źródła informacji na ten temat (po wyczyszczeniu
niekorzystnych dla władz UJ akt osobowych niewygodnych
pracowników). >

czy konsekwentnie z zaleceniem <tematy trzeba
“dostosować do możliwości intelektualnych
studentów”.> nie należałoby zalecić, aby tematy
książek wydawanych w UJ, jak i innych prac,
dostosowywać do możliwości intelektualnych
profesorów, gdyż jak widać niektóre tematy
zdecydowanie te możliwości przekraczają

czy obecne standardy prac magisterskich nie są
konsekwencją obniżania tych standardów po
usunięciu z uczelni w czasach komunistycznych (o
czym ani słowa w Dziejach Uniwersytetu
Jagiellońskiego) tych co te standardy zawyżali do
poziomu nieosiągalnego dla etatowych profesorów ?
Z oczekiwaniem na merytoryczną odpowiedź
Józef Wieczorek
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PS
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy uwag odnośnie
mojego listu bardzo chętnie udzielę wszelkich wyjaśnień i
jestem otwarty na spotkanie osobiste w dogodnym czasie,
po uprzednim uzgodnieniu.
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Ranking Szkół Wyższych w innym zwierciadle

Jak co roku w maju mamy festiwal, w tym i festiwal
rankingów szkół wyższych. Ostatnio został jeden z nich
ogłoszony. Jedni się cieszą, inni się smucą. Czy aby wiedzą z
czego ? Wątpliwe.

Czytamy:‚O miejscu w zestawieniu decydują punkty
przyznawane za cztery cechy uczelni: prestiż, siłę naukową,
warunki studiowania i umiędzynarodowienie studiów.’
Niestety nie ma informacji za co są punkty odejmowane. A
byłoby za co odejmować Patologii na uczelniach mamy moc.
W końcu w życiu każdej uczelni są plusy i minusy i to bilans
powinien decydować o miejscu w rankingu, o określeniu co
jest lepsze, a co gorsze. np. uczelnia może mieć 100
punktów plusowych, ale jakby miała 120 punktów
minusowych to byłaby poniżej poziomu a nie na topie
rankingu.
Jak można ocenić pozytywnie prestiż uczelni, która wydaje
obowiązkowe książki z kompromitującymi dyrdymałami ?
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Która eliminuje ze swego grona tych co innych intelektem
przewyższają ? Która wyklucza nonkonformistów, gdy na
uczelni naukowiec winien być nieposłuszny a nie posłuszny
w myśleniu? Która sama się knebluje przed wolnością słowa
aby więcej kasy na jej konto wpłynęło itd. itp.

Jednym słowem brak jest kryteriów do zbilansowania, a są
kryteria do zaciemniania rzeczywistego obrazu. Zwierciadło
jest jednostronne.
Podobno brano pod uwagę siłę naukową uczelni a ostatnie
pismo ministerialne (prośba o wykaz wieloetatowców) jasno
wskazuje, że nawet nie wiadomo jakich uczelnia ma siłaczy.

Więc jak mierzyć to co nie jest znane ?
Gdzie jest pomiar zdolności do eliminowania plagiatów i
innych nierzetelności naukowych ?
Jakoś te uczelnie, które mają problemy plagiatowe, i to na
najwyższym szczeblu, są na górnej półce rankingowej ?
Czyżby plagiatowanie było oceniane pozytywnie ?
Gdzie jest pomiar niemerytorycznego oceniania
pracowników nauki ? Jakoś uczelnie słynące z ocen
niemerytorycznych są na topie rankingu !
Gdzie jest pomiar skutków stosowania wewnętrznej polityki
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antymobbingowej? Wszak od tego m.in. zależą warunki
studiowania . Niektóre, i to z topu rankingu, słyną z
mobbingu, co czyni warunki nieznośnymi. I co ? I nic .
Wcale im to nie przeszkadza w osiąganiu pozytywnych
punktów za warunki.

Interesujący jest pomiar umiędzynarodowienia studiów
Ciekawe jak on koresponduje z miedzynarodową ucieczką
studentów i absolwentów takiej uczelni ?
O kuriozach polskich rankingów pisałem już wiele razy na
NFA. I nic. Skoro w Polsce, także na najlepszych polskich
uczelniach, zanika zdolność rozumienia słowa pisanego (i to
wśród kadry kierowniczej) to można sobie pisać.

Przez lata wyhodowano kadry odporne na myślenie, ale
rankingu tej odporności nie ogłoszono do tej pory. A szkoda.
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Mija 20 lat, a na uczelniach odwilż jeszcze nie
nastąpiła (mimo globalnego ocieplenia)
W ciągu ostatnich 20 lat wiele się zmieniło. Zmieniło się
stulecie, a nawet tysiąclecie, w Polsce jak mówiono w
telewizji upadł PRL (podobno) i komunizm j(podobno),
powstało

i upadło

kilka rządów, przetrwaliśmy

już 3

prezydentów. W tym czasie powstały setki szkół wyższych,
wiele tzw. wyższych jeszcze w PRL uległo transformacji w
akademie, a ostatnio nawet w uniwersytety.Z Polski wyszły
wojska sowieckie, my weszliśmy do NATO, a nawet do UE.
Podobno zmienia się klimat w postaci globalnego ocieplenia,
za co ma odpowiadać człowiek. Dawniej klimat się zmieniał i
to znacznie bardziej, ale tym razem ta zmiana jest podobno
ludzka. Nie wszyscy tak sądzą i nie wszędzie to widać, bo
np. uczelnie to wytwór działalności ludzkiej, ale na nich do
tej pory (mimo globalnego ocieplenia) odwilż nie nastąpiła,
więc teoria ludzkiej przyczyny tego ocieplenia chyba nie jest
taka oczywista. Po roku 1956, kiedy o globalnym ociepleniu
nikt jeszcze nie mówił – odwilż dało się zauważyć nie tylko
w polityce, ale i na uczelniach.
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Profesorowie

odsunięci

od

młodzieży

akademickiej

w

mroźnych czasach stalinowskich wracali na uczelnie. W
stanie ‚zamrożenia’ przebywali zwykle nie więcej niż kilka
lat. Wracali w mury uczelni, gdzie się ociepliło na tyle, że
mogli nawiązywać kontakt z młodzieżą. Potem były różne
fluktuacje klimatyczne – raz cieplej, raz zimniej. Wielu
nauczycieli

znowu

w

roku

68

przeniesiono

w

stan

zamrożenia, a studentów w kamasze, aby obniżyć poziom
gorączki akademickiej. Niektórzy wyjechali do krajów mniej
gorących , a jeden z rektorów, co trzymał w 68 ze
studentami, zaczął częściej przebywać na Alasce i w innych
krajach polarnych, zajmując się działalnością lodu. Dobrze
jest poznać co w lodzie się dzieje gdy się ociepla, a co – gdy
ochładza. Bakterie w stanie zamrożenia potrafią przetrwać i
miliony lat bez zmian, gorzej z człowiekiem. Zamrozić
można, ale czy da się wrócić do życia, i to normalnego ? Na
fali kolejnej odwilży roku 1980 niektórzy zamrożeni w 68
wrócili

na

uczelnie,

ale

już

w

stanie

chyba

nieco

zmienionym. Po krótkim okresie gorącego karnawału, znany
Sybirak, w ciemnych okularach, zamroził wiele gorących
młodych głów. Widocznie z przyzwyczajenia nie znosił ciepła
i słońca. Wolał mrok i mróz. Tysiące młodych w wyniku
chłodu moralnego i intelektualnego odeszło z uczelni.
Dziadek Mróz, który zastępował wówczas Mikołaja, na 6
grudnia roznosił listy zamrażające zbyt rozgorączkowanych.
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Kiedy 20 lat temu przyszła transformacja – oczekiwano
ocieplenia. Niestety nie wszędzie ono nastąpiło. Mimo, że
ocieplenie obecnie ma być globalne, to lokalnie jednak
zmarzlina nie puszcza. Uczelnie pozostały plamami zimna,
gdzie

w

stanie

niemal

niezmienionym

przetrwały

w

refugiach populacje peerelczyków. Wszystko zmienia się
dookoła, zmieniło się pokolenie, a na uczelniach – bez
zmian ! Jak to możliwe ? Ano możliwe, bo populacje
akademickie zostały wyselekcjonowane przez dziesięciolecia
negatywnej selekcji, przez liczne weryfikacje prowadzone
wg zasad:
kto konformista – pozytywny
nonkonformista – negatywny
kto z partią – OK
kto przeciw partii – znika
kto myślący ( i nie daj Boże uczący myślenia) – paszoł won
kto bezmyślnik – na piedestał
itd. itp.
I proszę sobie wyobrazić, że na taki krajobraz przychodzi
transformacja i bez

weryfikacji pozytywnej nadaje tej

populacji beneficjentów selekcji negatywnej – autonomię !
Autonomię do zamrożenia stanu aktualnego.
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Więc niby jak może się coś zmienić skoro stworzono warunki
idealne do tego aby mimo zmian wszystko zostało po
staremu ?
Przy okrągłym meblu uradzono, że tym co za nim siedzą
będzie dobrze, a nawet lepiej niż dotychczas, a
reszta dostanie ochłapy...
Ci, którzy zdobyli stołki przy wsparciu PZPR, SB, czy po
prostu dzięki konformizmowi lub wręcz prostytucji moralnej,
autonomicznie uznali, że im się nadal należą. Tym co chcieli
wrócić pokazali figę z makiem i oskarżali o niemoc do
posłuszeństwa i porządku okrągłostołowego.
Destabilizacji być nie może ! Jak się stół przewróci to co ? Z
podłogi będziemy zbierać odpadki z biesiadnego stołu ? Co
to, to nie !

Konformistyczne, autonomiczne towarzystwo

akademickie nadal chlubi się posłuszeństwem. Nauczeni tak
jak ich ustawili partyjniacy, stoją i kłaniają się w pas tym z
sakiewkami, a nawet zakładają sobie kaganice, aby nie
stracić obiecanych im w zamian profitów. Na smyczy
sprawują się karnie, chyba że szarpną się czasem na
moment,

aby

jakiś

kęs

pochwycić

dla

zwiększenia

zadowolenia.
Globalnie robi się cieplej, więc w końcu i u nas może
nadejdzie odwilż. Ale kto wytrzyma ten smród z rozkładu
zamrożonego obecnie stanu akademickiego ?
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Kalendarium dochodzenia do teraźniejszości,
czyli czas na zmiany ( dla sprecyzowania okresów i
uzasadnienia wydarzeń należy się przejrzeć w
lustrze nauki http://lustronauki.wordpress.com/

Okres wyzwalania przez zniewalanie
Wznowienie

działalności

uczelni,

tym

razem

na

rzecz

budowy nowej Polski (‚demokratycznej’)

Potępienie tych co walczą nadal o niepodległość ( proces
krakowski)
Pacyfikacja 3-majowych studentów
Politruk Włodzimierz Sokorski ogłasza zarządzanie nauką
poprzez scentralizowaną habilitację
Pełniący

Obowiązki

Profesorów

wspierają

Pełniących

Obowiązki Polaków w zakładaniu Podstawowych Organizacji
Partyjnych, czyli formowanie się władzy POPów
Wydalanie z uczelni negatywnie wpływających na młodzież
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akademicką
Stalin uznawany za największego uczonego ( traktat o
językoznawstwie, Teodor Marchlewski – wielki miłośnik
Stalina ) a Bierut patronem uniwersytetu (wrocławskiego)
Krótkotrwały okres odwilży
Powroty ‚negatywnie wpływających na młodzież akademicką’
Otwarcie granic dla naukowców rokujących nadzieje na
budowanie nowego ustroju
Rewidowanie poglądów
(po) Marcowe igry
Studenci do nauki ! ( a pasta do zębów)

Wypędzanie
pochodzenia

z
(

kraju
razem

rewizjonistów
załapali

się

niewłaściwego

stalinowcy

unikając

należnych kar)
Zapędzanie wichrzących studentów w kamasze
Wymiana kadr akademickich ( likwidacja katedr ze starymi
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profesorami, którzy nie dawali sobie rady z wychowywaniem
młodzieży i tworzenie instytutów z nowymi dyrektorami,
którzy na młodzież mieli wpływać pozytywnie)
Wprowadzenie

do

systemu

docentów

zasłużonych

dla

systemu, ale do tej pory niezinwentaryzowanych (proszę
poszukać w internecie !). Tworzenie trwającego do dziś
podziału akademickiego na ‚do – centów’ i ‚do – roboty’
mimo zmarginalizowania obecnie stanowiska docenta.
Realizowanie wizji socjalistycznego uniwersytetu ( m.in.
wizjoner M.Karaś) .
Gospodarskie wizyty senatów uczelnianych w instytutach i
praktyki robotnicze dla studentów.
Wzrost upartyjnienia i ‚utytłania’ kadr akademickich
Niektóre uniwersytety dostają skrzydeł i zaczynają ‚latać.’
Karnawał
Próba solidarności akademickiej.

Czas niepewności.
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Partyjniacy zaniepokojeni, zaopatrują się oprócz legitymacji
partyjnych w znaczki Solidarności.
Produkcja naukowa słabnie,
tworzone są nowe, oddolne programy nauczania,
projektuje się ustawę o szkolnictwie wyższym ( w ramach
możliwości),
‚ci odlatują, ci zostają’
no i niektórzy wracają z po-marcowej zamrażarki

Okres

wielkiej

czystki

akademickiej,

czyli

rzeź

niewiniątek

Kolejny okres relegowania studentów-wichrzycieli,
usuwanie

rektorów

niezdolnych

do

pozytywnego

oddziaływania na młodzież akademicką,
wykluczanie z uczelni młodej, nonkonformistycznej kadry
akademickiej.
Wzrost zaubeczenia uczelni.
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Tworzenie
oczyścić

nowych
uczelnie

ustaw,
z

aby

elementu

sprawniej

można

niepewnego,

było

negatywnie

wpływającego na młodzież akademicką,
wymiana rektorów,
weryfikacja

komisaryczno-partyjna,

często

anonimowa,

młodszej kadry,
zwieranie szeregów przez aktyw partyjny.
Transformacja umeblowana, czyli III RP bez odwilży
Solidarność
utrzymaniu

(neo)Solidarności
się

z

(post)pezetpeerią

w

peerelczyków

na

akademickich

dotychczasowych pozycjach i/lub zmianie pozycji na wyższą.

Wspólna,

heroiczna

nieraz

walka,

aby

niewygodni

wykluczeni w PRL nie mogli wrócić !

Powroty jednych, konspiracyjna działalność naukowa –
drugich
Utajnianie

przynależności
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partyjnej

akademickich

poszukiwaczy prawdy
Utajnianie składów komisji weryfikacyjnych zasłużonych dla
wielkiej czystki akademickiej u schyłku PRL
Niszczenie śladów akademickich po wykluczonych w czasach
PRL
Utrwalenie peerelowskiej ‚prawdy’, że tajni współpracownicy
TW,

czy

aktyw

partyjny

nie

wpływali

negatywnie

na

młodzież akademicką, a ci co TW czy w PZPR być nie chcieli
– wpływali negatywnie – czyli TW i PZPR trzymają się
mocno na uczelniach i trzymają z dala od uczelni element
nadal niepewny, niereformowalny
Fałszowanie

historii.

Opracowanie

dzieł

naukowych

historycznych, obowiązkowych do przyswojenia, w których
nie ma mowy o komunizmie, czy stanie wojennym, lub te
niecenzuralne

słowa

pojawiają

się

w

formie

zakonspirowanej.
Działania operacyjne i dezintegracyjne wobec niezależnej
myśli akademickiej
SB

zlikwidowano,

urząd

cenzury
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–

także,

PZPR

się

przefarbowała

a

metody

inwigilacyje,

opercyjne,

dezintegracyjne, cenzorskie, pozostały, a nawet osiągnęły
wyższy

poziom

realizacji.Dzięki

autonomii

np.

metody

U(J)beckie są w pełni respektowane, a nawet podziwiane
przez rzeszę akademicką.
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Fikcja jest u nas wysokoceniona

Problem z fikcyjnymi etatami jest doprawdy rozbrajający. W
rzekomo demokratycznym kraju wszyscy wiedzą, że dzieje
się

bezprawie,

że

za

fikcyjną

pracę

wielu

pobiera

wynagrodzenia (co jest przecież z prawem niezgodne) ! I
nic.
Żaden organ kontrolny tego nie ściga, mimo że organów
takich

mamy

moc,

w

tym

Państwową

Komisję

Akredytacyjną, która takie uczelnie z fikcyjnymi etatami
akredytuje do robienia fikcji !
Ten fikcyjny, kryminogenny, system funkcjonuje od lat i
został

niejako

zaaprobowany

przez

tzw.

rektorsko-

prezydencką ustawę w 2005 r. wg której działa do dziś
szkolnictwo wyższe. Rektorzy, jak można sądzić, poprosili
prezydenta aby im zrobił taką ustawę aby im było dobrze i
rektorom jest dobrze i zmian nie chcą, bo by im się
pogorszyło.
To, że z nauką z tego powodu nie jest dobrze, to jak
argumentują nie ich wina, tylko wina braku pieniędzy. Z
braku pieniędzy zatrudniają fikcyjnie pracujących, bo na
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tych autentycznie pracujących nie starcza.
Zgodnie z ustawą, którą sobie wysmażyli mogą zarządzać
uczelniami, dyscyplinować pracowników, wypełniać minima
kadrowe poprzez możliwość wieloetatowości i możliwość
niezatrudniania bezetatowych i zbyt solidnych naukowców.
Co więcej jak warto przypomnieć, ta ustawa w zgiełku
medialnym była okrzyczana jako rewolucyjna, bo znosi
wieloetatowość ! choć było wiadomo, że tak nie jest.
Kiedy postulowaliśmy zniesienie wieloetatowości i inne
zmiany argumentowano, że tak być nie może ,bo nauka nie
znosi rewolucji !
Dopiero jak zostało po staremu – okrzyczano, że to
rewolucja

!

I

taką

‚rewolucję’

nauka

znosi

do

dnia

dzisiejszego, ale jak długo jeszcze zniesie ?
Ostatnio uczelnie były oceniane, wyróżniane w ramach
rankingów

uczelni,

ale

kryterium

wieloetatowości

jako

kryterium dyskredytującego uczelnie tam nie było. Słynące
z wieloetatowości uczelnie nawet są wysoko w rankingach.
Odnosi się wrażenie, że fikcja jest u nas wysoko ceniona.
Skoro Ministerstwo dopiero teraz sprawdza, czy nauczyciele
akademiccy – pracując na kilku etatach – nie zaniedbują
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obowiązków, to chyba jest jasne, że nie ma rzetelnej bazy
danych odnośnie zatrudnienia nauczycieli akademickich i
sygnał, że to Państwowa Komisja Akredytacyjna zaniedbuje
swoje obowiązki, bo niby na jakiej podstawie akredytuje ?
Można sądzić, że PaKA zaniedbująca swoje obowiązki
akredytuje uczelnie z fikcyjnymi etatami ( dla spełniania
tzw. minimów kadrowych) nie wykazując ich zaniedbań.
Rankingi wysoko plasujące takie uczelnie potwierdzają
zatem słuszność takich działań.
Im większe patologie tym lepiej, tym wyższa ocena !
A frajerom – śmierć.
Ale tak działa III RP nie tylko w szkolnictwie wyższym.
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Co słychać starego ? czyli o nauce polskiej 20 lat
później

4 czerwca 1989 r. to dla wielu Polaków jedna z dat
przełomowych, data wychodzenia z komunizmu. Ale czy
naprawdę wyszliśmy z komunizmu ?
Chyba nie do końca. Co więcej nie za bardzo chcemy się z
komunizmem rozliczyć. Ustawy dekomunizacyjnej mimo
upływu lat nie ma do tej pory i chyba chodzi o to aby już
nigdy jej nie było.
W

sprawie

lustracji

środowisko

akademickie,

zwykle

konformistyczne, wykazało się iście heroiczną postawą
organizując bunt antylustracyjny.
W walce o niepoznanie własnej historii wreszcie ujawnił się
nonkonformizm, tak nacodzień deficytowy. Widać przeszłość
środowiska akademickiego to sprawa poważna, skoro na jej
poznanie

uczelnie

same

sobie

ograniczają wolność swoich badań.
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nakładają

kaganiec,

Władza POPów

Na froncie walki o pokój, o wprowadzenie nowego, jedynie
słusznego systemu, szczególną rolę mieli odgrywać ludzie
nauki – tzn. nowi ludzie nauki, postępowi i ideowi. Ci mieli
wychować nową młodzież budującą nowy ustrój.
Wielu

‚starych’

‚burżuazyjnej’
‚demokratyczną’

profesorów

nie

za

uformowanych

bardzo

więc

chciało

w

Polsce

tworzyć

Polskę

zastępowano

ich

nowymi,

uformowanymi często na froncie wschodnim.
Nie wszyscy mieli pojęcie o nauce, ale z braku odpowiednich
kadr wielu z nich wyznaczano na Pełniących Obowiązki
Profesorów, którzy mieli wspierać Pełniących Obowiązki
Polaków

wprowadzających

nowy

ład

i

porządek,

i

zakładających Podstawowe Organizacje Partyjne.
Władza POPów, w różnych wcieleniach, odcisnęła się na
obliczu Polski Ludowej tak silnie, że skutki są do dziś
widoczne,

ale

ślady

ich

działalności

są

skrupulatnie

zacierane.
Dyskusje na temat poznawania niechlubnej przeszłości,
także autorytetów naukowych, koncentrują się głównie

183

wokół IPN i materiałów wytworzonych przez SB. Ale co z
badaniem materiałów PZPR czy archiwów akademickich ?
Z tym jest znacznie gorzej. Proszę spróbować odtworzyć
składy

POP

PZPR

na

uczelniach,

czy

w

instytutach

naukowych. Nader rzadko to się udaje.
Bez zgody POP PZPR nie było można nikogo awansować,
usunąć,

wysłać

za

granicę.

POP

rozdawały

karty

na

uczelniach, decydowały o polityce kadrowej, a badań na ten
temat nadal nie ma. Nie bez przyczyny.
Wielu członków POP nadal ma się dobrze w systemie
szkolnictwa wyższego, które niestety tak dobrze się nie ma,
a władze uczelni dzielnie walczą, aby to co zostało ukryte
pod dywanem w czasie transformacji nadal nie ujrzało
światła dziennego.
Metodologia badań naukowych

Po

20

latach

od

‚upadku’

komunizmu

na

uczelniach

dominują beneficjenci systemu PRL i dbają o ‚właściwą’
metodologię

prowadzonych

badań,

piętnując

każde

odchylenia.
Ostatnio

było

sporo

szumu
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w

sprawie

–

podobno

niewłaściwej – metodologii badań historycznych na poziomie
magisterskim.
Nikt nie jest natomiast zainteresowany metodologią badań
historycznych na poziomie profesorskim.
Metody badań profesorów z uczelnianych komisji senackich,
‚historycznych’, dla ustalenia pokrzywdzonych w PRL, czy
nad

opracowaniem

kilkudziesięciu

latach

dziejów
–

uczelni

budzą

w

konsternacje,

ostatnich
a

ich

metodologia winna być bez zarzutu, wzorcowa.
Historycy

komisji

krzywdy,

ale

najstarszej

głównie

polskiej

wśród

uczelni

beneficjentów

badają
systemu,

pomijając ofiary systemu, także tych, którzy mają status
pokrzywdzonego ! Oryginalna metodyka – nieprawdaż ? I
nikogo to nie razi.
W

dziele

historyków

przygotowanym

przez

samych

profesorów historii na 600- lecie UJ – „ Dzieje Uniwersytetu
Jagiellońskiego” nie zauważono nawet, że w Polsce, nie tak
jeszcze dawno, był stan wojenny. Nie jest to wyjątek, bo
stosowana metodologia badań historycznych prowadzi do
tego, że historie uczelni polskich zwykle doprowadzane są
do roku 1968 r. a potem – przeskok do roku 1989, może z
kilkoma

ogólnikowymi

zdaniami

międzyczasie.
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o

tym

co

było

w

Podobnie historycy polemizując z kolejnymi projektami
reform w nauce, przypominają jakie szkody w nauce
wyrządziły ‚reformy’ roku 1968, całkiem zapominając o
‚reformach’ lat 80-tych.
Taka jest metodologia badań i taki poziom niezawisłości od
faktów wśród nadal Pełniących Obowiązki Profesorów.
Wielka czystka w nauce

‚Reformy’ lat 80-tych poskutkowały wielką czystką kadrową
w nauce, ale także, jak obecnie widzimy, wielką czystką
pamięci

środowiska

wówczas

z

akademickiego.

systemu

nauki

Wyrejestrowano

tysiące

młodych,

nonkonformistycznych pracowników akademickich, o zbyt
dobrej pamięci i zbytnio aktywnych. Na nich skupiała uwagę
i PZPR, i SB, jako na głównych ich wrogach i przeciwnikach
systemu,

negatywnie

wpływających

na

młodzież

akademicką.

O tym można bez trudu można przeczytać w archiwach
pozauczelnianych (materiały PZPR w Archiwach Akt Nowych,
czy materiały SB w archiwach IPN), ale na uczelniach
informacje dotyczące tego okresu są na ogół niedostępne.
Nieco można znaleźć w internecie.
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Uczelnie

autonomicznie

bronią

natomiast

dostępu

do

informacji publicznej, zamienianej w informację sekretną,
lub jej brak, powołując się dla jej utajniania np. na
ustawodawstwo stanu wojennego, którego istnienia nie
zawsze potrafili uchwycić w historiach uczelnianych !
W ciągu ostatnich 20 lat, w mediach słyszymy często o luce
pokoleniowej w nauce, ale nie ma odpowiedzi jak to się
stało, że taka luka powstała.
Wielka

czystka

dokonana

wśród

nieposłusznej

kadry

akademickiej w latach 80-tych stanowi główny powód tej
luki. Beneficjenci tej czystki nie byli w stanie z przyczyn
intelektualnych, ani nawet nie mieli zamiaru z przyczyn
ekonomicznych, luki ograniczyć.
Z powodu braków kadrowych akademiccy beneficjenci PRL,
byli i nadal są produktem poszukiwanym na kwitnącym
rynku edukacyjnym i mają zapewnione i po kilka etatów. Po
co zatem mają likwidować to co im przynosi profity ?
Wielu historyków zastanawia się nad przyczynami okresowej
klęski ZSRR po napaści Hitlera 22 czerwca 1941 r. Różne są
interpretacje, ale jedną z przyczyn jest luka kadrowa
wojskowych po przeprowadzeniu przez Stalina wielkiej
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czystki w końcu lat 30-tych. Czystka miała miejsce głównie
wśród kadry dowódczej i lukę można było szybko uzupełnić i
wzmocnić potencjał wojenny.
Czystka w nauce lat 80-tych przeprowadzona na ogromną
skalę dotyczyła głównie młodszych, więc spowodowała lukę
pokoleniową, trudniejszą do szybkiego wypełnienia i do
wzmocnienia potencjału intelektualnego.
Nowe kadry, stare problemy

Po

20

latach

uformowane

mamy

już

przynajmniej

nowe
na

pokolenie
szczeblu

w

nauce,

szkolnictwa

wyższego, już po tzw. transformacji. Winno być inaczej niż
w PRL, bo jak zwykle słyszymy – potrzebna jest zmiana
pokoleniowa aby coś się mogło zmienić. Pokolenie już nowe
– problemy nadal stare.
Otwarto szeroko granice, ale naukę polską poza granicami
jakoś słabo widać, oczywiście z wyjątkami, ale te zawsze
były, także w czasach PRL. Wiele tych wyjątków, jak nieraz
słyszymy, zawdzięczało swą wyjątkowość PZPR, czy SB – ale
nie wszyscy.
Blokada

rozwoju

młodych,

strach
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przed

konkurencją,

powoduje, że starsze kadry jakby przejęły rolę dawniej
pełnioną przez stróży porządku socjalistycznego.
W 1946 r. politruk Włodzimierz Sokorski, który z braku
nowej kadry naukowej, po przełamaniu frontu wojennego,
rzucony został na front nauki, jasno mówił o zarządzaniu
nauką przez scentralizowaną habilitację. Trzeba było znaleźć
sposób na uformowanie posłusznych.
I

tak

zarządzano,

nawet

dość

skutecznie,

a

nowe

środowisko tak się przyzwyczaiło do takiego zarządzania, że
o zmianach na wzór zachodni nawet nie chce słyszeć do
dnia dzisiejszego.
Rzec by można: Jak nas partyjniacy ustawili, tak chcemy
stać i innych ustawiać !
I tak ustawiają, może z pewnymi modyfikacjami – ale
jednak skutecznie, o czym mogliśmy się przekonać i w ciągu
ostatnich miesiącach.
Jak dr Jarosław Pająk podniósł publicznie dokonanie plagiatu
przez

rektora

Akademii

Medycznej,

zaraz

przy

próbie

habilitacji został osadzony na miejscu. Dzięki roztargnieniu
prof.

Krzysztofa

Drewsa,

który
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napisał

mu

dwie

przeciwstawne

recenzje

–

jedną

chwalebną,

drugą

dyskwalifikującą, przynajmniej wiadomo jak w praktyce
wygląda ‚ocena’ prac naukowych. A to tylko wierzchołek
góry lodowej, który dotąd był znany tylko w kuluarach.
Dr

Marka

Migalskiego,

akademickiego

niewłaściwie

ukierunkowanego

dla

środowiska

politycznie,

nie

dopuszczono nawet do otwarcia przewodu habilitacyjnego.
Nieco

szczęścia

ma

prof.

Andrzej

Nowak,

że

jego

‚odchylenia’ wykryto dopiero po habilitacji, więc tylko
spotyka się z ostracyzmem.
Nie ma już wiodącej PZPR, ani SB, ale niemerytoryczne –
uwarunkowane politycznie, (nie)etycznie – oceny, awanse,
degradacje, nominacje – pozostały.
A co na to środowisko ? Rzadko reaguje. Nie na darmo
wyselekcjonowano je spośród posłusznych, aby się teraz
buntowało ! Jak się głowę schowa do piasku, to z ‚podręczną
strusiówką’ można do emerytury przetrwać.
Mamy wolność, ale przed wypowiedzią, po wypowiedzi – nie
do końca. Nikt nie wierzy w merytoryczną ocenę jego
dokonań naukowych, więc lepiej siedzieć cicho. Wiadomo, że
wartość dorobku z dnia na dzień może się drastycznie
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zmienić.

To

co

było

znakomite,

może

się

okazać

niedorzeczne, jeśli naukowiec okaże się niepoprawny w
swych dociekaniach, w promocjach, petycjach.
Urzędu cenzury co prawda już nie ma, ale cenzura, w tym
autocenzura, ma się zupełnie dobrze. Szczególnie wysoko są
cenieni ci, którzy potrafią sami z niej korzystać.
Uczelnie mają zagwarantowaną autonomię do zakładania
sobie kagańców i z tej autonomii nieraz korzystają. Jak
sobie same kaganiec założą, nie muszą się obawiać o
finanse, dotacje, nominacje, akceptacje.
Jak widać w nauce polskiej w 20 lat po transformacji – bez
zmian. Może mówienie o transformacji nie do końca jest
zasadne, skoro wiele zmieniono tak, aby pozostało po
staremu ?.
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Nonkonformistyczne partnerstwo dla wiedzy –
zarządzanie

PARTNERSTWO DLA WIEDZY
Założenia zmian ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”
i ustawy „O stopniach naukowych i tytule naukowym”.
wg Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Obecny system szkolnictwa wyższego w Polsce ma wiele
wad, które czynią go niewystarczająco konkurencyjnym na
europejskim

rynku

edukacyjnym.

Biorąc

pod

uwagę

zbliżający się głęboki niż demograficzny oraz reformy, które
przeprowadzane są we wszystkich krajach Unii Europejskiej,
Polska zacznie tracić najwybitniejszych maturzystów, którzy
wyjeżdżać będą na studia do innych krajów Unii, a uczelnie
polskie staną w obliczu żywiołowej likwidacji.
♣
Argumentacja jak najbardziej słuszna. Z tym, że drenaż
mózgów trwa już od dość dawna a decydenci jedynie
pozorowali reformy. Niestety w tym wstępie brak jest
odniesienia do głównej przyczyny obecnej zapaści w nauce i
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szkolnictwie wyższym jaka stanowi generalna ciągłość z PRL
i brak działań na rzecz likwidacji luki pokoleniowej będącej
rezultatem wielkiej czystki na uczelniach w latach 80-tych.
Inne patologie akademickie zdają się być pochodną takiej
polityki kadrowej. (jw)
♣
Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego przygotowało projekt założeń reformy
szkolnictwa wyższego. Założenia te stanowią pierwszy etap
zmian, które doprowadzić mają do wywołania procesów
zwiększonego konkurowania polskich uczelni nie tylko o
liczbę studentów, ale także o jakość badań i dydaktyki.
♣
Bez przywrócenia do systemu nauki i edukacji tych co
osiągali w formowaniu nowych naukowców/ nauczycieli
akademickich najlepsze rezultaty trudno oczekiwać wzrostu
poziomu badań i dydaktyki. Negatywna selekcja kadr zrobiła
swoje i najwyższy czas przerwać ten zamknięty krąg. Widać,
ze beneficjenci wielkiej czystki i ich klony nie dają sobie
rady na ‚odcinku’ nauki i dydaktyki. (jw)
♣
Zmiany te otwierają też możliwości zrealizowania drugiego
etapu reformy po przyjęciu strategii rozwoju szkolnictwa
wyższego. Celem obu etapów reform jest doprowadzenie do
tego, aby najlepsze polskie uczelnie osiągnęły miejsce w
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pierwszej dwudziestce w rankingach europejskich do 2020
roku oraz, aby nastąpiło zwiększenie liczby studentów z
zagranicy studiujących w RP o 200%. Proponowane zmiany
wprowadzają dywersyfikację sposobu finansowania uczelni
tak, aby uruchomione mechanizmy motywowały je do
konkurowania o poprawę jakości nauki i dydaktyki. Służyć
temu mają również niezbędne na tym etapie zmiany w
systemie zarządzania szkołami wyższymi, w modelu kariery
akademickiej oraz w prawach i obowiązkach studentów.
Przedstawione

propozycje

w

systemie

zarządzania

uczelniami zmierzają przede wszystkim do zwiększenia
autonomii

szkół

wyższych

dydaktyki.

Najlepsze

w

uczelnie

zakresie
zostaną

prowadzenia
uwolnione

od

skomplikowanych centralnych procedur administracyjnych.
Otrzymają pełną swobodę w zakresie tworzenia autorskich,
innowacyjnych i interdyscyplinarnych kierunków studiów.
Promocji

najlepszych

powiązanie

służyć

finansowania

będzie
z

również

efektami

silniejsze

działalności

dydaktycznej i naukowej.

Wyłonione zostaną KNOW-y – Krajowe Naukowe Ośrodki
Wiodące.
Będzie to pierwszy krok w kierunku stworzenia w Polsce
uczelni

flagowych

wyróżniających
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się

jakością

badań

naukowych i dydaktyki w skali Europy. Priorytetowo będą
również

jednak

traktowane

te

uczelnie

które

poprzez

integrację z regionalnym rynkiem pracy, środowiskiem
gospodarczym oraz otoczeniem społecznym realizować będą
zadania

naukowo-badawcze

Jednym

z

instrumentów,

specyficzne
który

pozwoli

dla

regionu.

na

bardziej

dynamiczną współpracę uczelni z otoczeniem społecznogospodarczym będzie wprowadzenie możliwości powołania
rektora w drodze otwartego konkursu oraz zwiększenie jego
kompetencji i zakresu odpowiedzialności.
Drugim elementem reformy jest kariera naukowa. Struktura
wiekowa oraz sposób awansu w Polsce znacząco odbiegają
od

standardów

światowych.

Stan

ten

nie

znajduje

uzasadnienia w osiągnięciach naukowa takich jak publikacje,
patenty, granty z instytucji zagranicznych: niski poziom
powyższych

wskaźników

nie

odzwierciedla

polskiego

potencjału naukowego. Punktem zwrotnym mogą okazać się
proponowane mechanizmy mające na celu podniesienie
poziomu

doktoratów,

uproszczenie

i

ukierunkowanie

procedury habilitacyjnej na realne osiągnięcia naukowe oraz
otwarcie uczelni na wybitnych naukowców z zagranicy.

Filarem

reformy

są

również

rozwiązania

dotyczące studentów. Mają one na celu zniesienie barier
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szczególnie dla studentów pochodzących z rodzin mniej
zamożnych,

poprzez

bezpłatnych

poszerzenie

studiów,

zwiększenie

dostępności

środków

na

do

pomoc

materialną, uproszczenie procedur i ułatwienia w systemie
poręczeń w zakresie przyznawania kredytów studenckich.
Ochronę praw studenta zapewni wprowadzenie obowiązku
powszechnych umów zawieranych pomiędzy studentem a
uczelnią. Z drugiej strony specjalne granty i nagrody dla
najlepszych

studentów

i

doktorantów

mają

na

celu

stworzenie w polskich ośrodkach optymalnych warunków dla
rozwoju

wybitnych

młodych

naukowców.

Efektywne

mechanizmy łączące uczelnie z rynkiem pracy podniosą z
kolei

poziom

przygotowania

absolwentów

do

potrzeb

pracodawców.

W kontekście przyjętego przez rząd w grudniu 2008 r.
pakietu

ustaw

rozwiązania
spójności

są

reformujących
niezbędnym

systemu

nauki

i

naukę

krokiem
szkolnictwa

proponowane

dla

zapewnienia

wyższego

oraz

konieczności sprostaniu wymogom rosnącej konkurencji na
rynku europejskim i światowym.

I. Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym
Proponowane zmiany zmierzają w kierunku stworzenia
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lepszych

warunków

funkcjonowania

szkół

wyższych

w

Polsce. U podstaw proponowanych zmian leży przekonanie,
że potencjał tkwiący w polskich uczelniach powinien być
pełniej wykorzystywany poprzez zwiększenie ich autonomii,
uwzględnienie instrumentów zarządzania jakością oraz przez
wzmocnienie powiązań uczelni z otoczeniem zewnętrznym.
Liczba szkół wyższych w Polsce wzrosła do 435, ale dużej
liczbie szkół nie towarzyszy proces ich różnicowania się i
specjalizacji. Świat instytucji akademickich jest natomiast
silnie zróżnicowany zarówno wertykalnie (instytucje lepsze i
gorsze),

jak

i

horyzontalnie

(realizowane

misje).

Dotychczasowa polityka wobec szkolnictwa wyższego w
Polsce ma, po pierwsze, charakter zuniformizowany, w
niewielkim stopniu uwzględniający potrzebę zróżnicowania
instytucjonalnego.
Po drugie, jest ona pasywna, to znaczy ukierunkowana na
finansowanie procesualne, w niewielkim stopniu biorąca po
uwagę

efekty:

badań,

kształcenia

oraz

współpracy

z

otoczeniem społeczno – gospodarczym.
Wprowadzane

zmiany

zmierzają

do

odejścia

od

dotychczasowego zarządzania szkolnictwem wyższym na
poziomie

krajowym

zwiększenia

oraz

autonomii

instytucjonalnym
uczelni

o

dużym

w

kierunku
potencjale

naukowym i dydaktycznym oraz aktywnej (zadaniowej)
polityki rządu.
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Zróżnicowanie polityki rządu wobec szkolnictwa wyższego
będzie dokonane przez:
(a) zwiększenie autonomii uczelni w zakresie
określania i realizacji misji uczelni (w tym:
kształtowania oferty dydaktycznej oraz w zakresie
podarowania zasobami materialnymi i
niematerialnymi uczelni),
(b) zwrot w kierunku finansowania zadaniowego
(promocja kultury zdobywania środków w drodze
konkurencyjnej),
(c) zwiększenie nacisku na efekty działalności
uczelni, a w szczególności jakość prowadzonych
badań naukowych i dydaktyki oraz powiązanie
uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Prezentowane założenia mają na celu:
projakościowe finansowanie szkół wyższych;
poprawę jakości kształcenia;
lepsze wykorzystanie potencjału badawczego i
dydaktycznego polskich uczelni;
integrację uczelni z otoczeniem społecznogospodarczym – tworzenie regionów wiedzy;
stworzenie mechanizmu wyłaniania krajowych
naukowych ośrodków wiodących;
umożliwienie zmian w ustroju uczelni publicznej;
optymalizację sposobu funkcjonowania organizacji
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przedstawicielskich i kontrolnych.
Projakościowe finansowanie szkół wyższych
Bardziej

przejrzysta

dotacja

stacjonarna

oraz

statutowa będzie przeznaczona przede wszystkim na
zachowanie ciągłości funkcjonowania uczelni. Polityka
rozwojowa

będzie

finansowana

w

trybie

konkursowym ze środków budżetu państwa oraz
środków strukturalnych UE.
♣
Realne

zwiekszenie

zwiększenia

autonomii

autonomicznej

uczelni

zdolności

wymaga

uczelni

do

zdobywania środków pozabudżetowych. W projekcie
nie

ma

określonego

budżetowego.

Uczelnie

pułapu
zachodnie

finansowania
rzadko

są

finansowane powyzej 30% z budżetu. O resztę
muszą same zadbać. Gdyby w reformie określono
stopniowe

zmniejszanie

stworzono

warunki

finansowania

uczelni

to

dotacji

budżetowej

oraz

do

pozabudżetowego

byłby

krok

do

przodu.

Uczelnie jakoś nie mają motywacji do zatrudniania
naukowców którzy za małe pieniadze, albo i bez,
potrafią coś w nauce i dydaktyce zrobić. Wolą takich,
którzy są dobrze umocowani i są w stanie ściągnąć
pieniądze dla uczelni nie zawsze wykorzystane na
podniesienie poziomu nauki i dydaktyki.
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♣
Wzmocnienie

zadaniowego

charakteru

dotacji

stacjonarnej poprzez powiązanie jej z kształceniem
studentów. Wysokość dotacji będzie uzależniona od
liczby studentów oraz wskaźnika kosztochłonności
studiowania.

Wskaźnik

kosztochłonności,

zróżnicowany zależnie od kierunku studiów, będzie
uwzględniał

niezbędne

infrastrukturalną
dotacja

oraz

uwzględni

koszty

osobowe,

koszty

pośrednie.

ocenę

jakości

bazę

Ponadto
dydaktyki

dokonywaną przez PKA.
♣
To chyba słaby argument i mało przejrzysty. PKA
działa już wiele lat a dydaktyka akredytowana przez
PKA leci na łeb na szyję. Jakość dydaktyki trzeba
chyba inaczej mierzyć. Skoro najwyżej cenionych
dydaktyków uczelnie wcale nie chcą więc chyba
chyba dydaktyka na wysokim poziomie po prostu
uczelniom przeszkadza ?
♣
Wysokość dotacji statutowej będzie zależała od
oceny parametrycznej dokonywanej przez KEJN.
Umożliwienie pokrywania kosztów przeprowadzania
przewodów doktorskich osób spoza uczelni przez
osoby fizyczne.
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W bliższej i dalszej przyszłości szkolnictwo wyższe będzie
miało bardzo istotny wpływ na rozwój społeczeństwa wiedzy,
społeczeństwa twórczego i innowacyjnego, co bezpośrednio
przełoży się na rozwój gospodarczy Kraju.
♣
Tak powinno być, ale trudno być optymistą. Skoro uczelnie
są mało twórcze i innowacyjne, to i społeczeństwa tego nie
nauczą.
♣
Finansowanie szkolnictwa wyższego i badań naukowych jest
inwestycją w kapitał ludzki, inwestycją, która powinna mieć
priorytet społeczny, bo ma wysoki, choć długoterminowy
zwrot.
♣
Chyba nie do końca tak jest skoro kapitał ludzki w
szkolnictwie wyższym jest marnotrawiony, czy wręcz
niszczony – autonomicznie ! szczególnie na uczelniach
‚flagowych’ bo te mają prestiż i mogą z kapitałem robić co
chcą i tak dostaną największe dotacje. Patologiczne
zarządzanie i niszczenie kapitału ludzkiego i warsztatów
pracy winno skutkować obniżeniem/zaniechaniem
finansowania takich uczelni

bez względu na to jaka flaga

na nich powiewa.
♣
Jak się szacuje, w krajach, gdzie nakłady na szkolnictwo i
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naukę są już wysokie, zwiększenie nakładów o 0,1% PKB
prowadzi w dłuższej perspektywie, rzędu 20 – 30 lat do
wzrostu PKB o ok. 1,5%.
Przy bardzo dużej liczbie studentów (liczba studentów w
Polsce wzrosła z 403 tys. w roku akademickim 1990/1991
do

1.930

tys.

w

roku

akademickim

2007/2008,

co

powszechnie uważa się za jedno z osiągnięć przemian
ustrojowych
nakłady

na

zapoczątkowanych
jednego

dwadzieścia

studenta

były

lat

niskie

temu)

(cztero–,

trzykrotnie niższe niż w wiodących krajach europejskich) i
malały, ponieważ szybciej rosła liczba studentów niż nakłady
na szkolnictwo ogółem.
W

Kraju

osiągnęliśmy

jeden

z

wyższych

w

świecie

wskaźników skolaryzacji (ponad 50% w ujęciu brutto).
♣
No i doskonale widać, ze nie ma żadnej pozytywnej korelacji
między tym wskaźnikiem a innowacyjnością gospodarki.
Liczba dyplomów nie przekłada się nawet na wielkość
populacji zdolnej do rozumienia słowa pisanego.
♣
Według prognoz demograficznych w najbliższej przyszłości
(w okresie najbliższych kilkunastu lat) liczba osób w „wieku
studenckim” będzie malała, a więc można przyjąć, że liczba
studentów nie będzie rosła, co – przy utrzymaniu w
najbliższej przyszłości dotychczasowej wysokości dotacji
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budżetowej na szkolnictwo wyższe – pozwoli zbliżyć się pod
względem nakładów na studenta do średniej europejskiej.
Zmiany w sposobie finansowania szkolnictwa wyższego
mając na celu:
silniejsze

niż

efektami
i

dotąd

powiązanie

finansowania

działalności

naukowej;

obecne

z

dydaktycznej

finansowanie

jest

bardziej

nastawione na „wejście”, na zasoby, niż na „wyjście”,
na efekty,
♣
Tak powinno być, ale jak to zostanie osiągnięte ?
♣
zmianę proporcji pomiędzy dotacją budżetową i
środkami finansowymi zdobywanymi przez uczelnie w
drodze
środki

konkurencyjnej
pozyskiwane

(konkursowej);

przez

uczelnie

w

obecnie
drodze

konkursów stanowią relatywnie niewielki „dodatek”
do dotacji budżetowej.
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Stan spoczynku a stan nieszkodliwości akademickiej
W

założeniach

zmian

ustawy

„Prawo

o

szkolnictwie

wyższym” i ustawy „O stopniach naukowych i tytule
naukowym”

mamy

ciekawą

propozycję

zwiększenia

uprawnień wynikających z posiadania tytułu naukowego
profesora.
Mamy

również

informację

:”Aktualnie

w

Polsce

tytuł

naukowy posiada 14 088 osób, w tym 8823 pracujących
tylko w szkołach wyższych. W ogólnej liczbie profesorów
tytularnych 44% liczy powyżej 70 lat. Mniej niż połowa tych
osób pozostaje na emeryturze (46%), większość jest
czynna zawodowo. Żadna inna profesja w Polsce nie cechuje
się tak długą i powszechną aktywnością zawodową.”
Propozycja idzie w kierunku zmniejszenia tej aktywności
zawodowej poprzez
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„Wprowadzenie

możliwości

przechodzenia

w

stan

spoczynku nauczycieli akademickich posiadających tytuł
naukowy profesora lub tytuł profesora w zakresie sztuki po
osiągnięciu wieku emerytalnego (na wniosek profesora,
przy rezygnacji z podejmowania pracy dydaktycznej oraz
zajmowania

stanowisk

w

instytucjach

naukowych

i

szkolnictwa wyższego).
Utworzenie dla profesorów w stanie spoczynku dodatku do
emerytury, wypłacanego za pośrednictwem uczelni, która
jako ostatnia zatrudniała ich jako w podstawowym miejscu
pracy. Łączna kwota emerytury i dodatku wynikającego ze
stanu

spoczynku

przeciętnego

nie

będzie

wyższa

wynagrodzenia

niż

75%

profesora

kwoty

tytularnego

zatrudnionego na stanowisku profesora zwyczajnego. „

Dalej mamy argumentację
„Wprowadzenie statusu profesora w stanie spoczynku daje
szanse

na

poprawę

odchodzących
cieszących

się

na

warunków

emeryturę,

najwyższym

finansowych
na

godne

szacunkiem

profesorów
życie

i

osób,

zaufaniem

społecznym, którzy poświęcili swoje życie dla nauki oraz
kształcenia osób o najwyższych kwalifikacjach.
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Obecnie

wysokość

profesorów

wynosi

przeciętnej
3.600

zł.

emerytury
Przeciętny

w

grupie

dodatek

do

emerytury wyniósłby około 2.320 zł miesięcznie.„
i konsekwentnie dowiadujemy się, że
„Rozwiązanie to pozwoli części profesorów zrezygnować z
podejmowania dodatkowego zatrudnienia na emeryturze w
celu

zapewnienia

normalnego

standardu

materialnego.

Otworzy drogę przyspieszenia kariery naukowej i zawodowej
młodszym nauczycielom akademickim.”
Uzasadnienie takiego wyróżniania utytłanych:
„

Tytuł

naukowy

profesora

potwierdza

posiadanie

najwyższych kwalifikacji naukowych i badawczych, stanowi
również warunek do zajmowania najwyższych stanowisk i
piastowania najbardziej prestiżowych funkcji w systemie
szkolnictwa wyższego i nauki”.
Jednak

w

czasie

finansowanego,

kryzysu

trzeba

i

by

bezrobocia,
na

na

ogół

nicnierobienie

nie

przez

profesorów – dotychczasowych (rzekomo) pracoholików
wydać spore sumy :
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„Wprowadzenie statusu profesora w stanie spoczynku dla
profesorów przechodzących na emeryturę (zatrudnionych w
uczelni) spowoduje dodatkowe skutki finansowe dla budżetu
państwa w wysokości 61,7 mln zł do 2012 roku, przy
założeniu,

że

wszystkie

osoby,

które

osiągną

wiek

emerytalny zdecydują się na przejście w stan spoczynku
(Objęcie statusem profesora w stanie spoczynku również
profesorów,

którzy

przeszli

na

emeryturę

w

latach

wcześniejszych spowoduje skutki budżetowe w wysokości
141,7 mln zł (wg. stanu na koniec 2007 r.). Ze względu na
niepewną sytuację budżetową proponuje się by tę grupę
osób uprawnieniami emerytalnymi do 2015 roku.”
Żeby się do tego odnieść w sposób wyczerpujący należałoby
napisać sporą książeczkę.
Ale kto na to da fundusze, skoro fundusze mają iść na
nicnierobienie ?
Sama skłonność do pracy mnie dyskwalifikuje i wyklucza z
finansowania, zresztą nie po raz pierwszy !
Finansowanie nie-pracy, czy spoczynku doczesnego, to dla
wielu znakomity pomysł, Ale co powiedzą ci – oprócz mnie,
rzecz jasna – którzy pracują i nie są finansowani w ogóle !
Czy taki system, w którym finansuje się niepracę a pracę –
nie, ma jakieś szanse przetrwania ?
System akademicki jest w stanie agonalnym, więc może
chodzi o humanitarne przyspieszenie agonii ?
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Gdyby tak za te miliony sfinansować jakieś projekty np.
chociażby projekt o społecznych skutkach finansowania nic
nierobienia, to by coś z tego było pożytecznego społecznie.
A tak ci co mają czasem aż 360 zł na miesiąc (a nawet
mniej) mają finansować nicnierobienie tych, co mają tylko 3
600 zł na miesiąc, aby im dołożyć jeszcze 2 230 zł, byle
tylko nic nie robili !
Jasne, że trudno tu mówić o godności tych co będą
utrzymywani

przez

tych

co

mają

wielokrotnie

mniej.

Godnego życia im się nie zapewni przez taką operację
( mimo, że tak się argumentuje), bo operacja taka narusza
wszelkie normy ludzkiej przyzwoitości. Przed ćwierć wiekiem
postulowałem aby część etatowych ‚profesorów’ przenieść w
stan nieszkodliwości, co by dało szanse na przeżycie wielu
tysiącom

młodym,

aktywnym

nonkonformistom

wyrejestrowanych z systemu akademickiego w czasach
wielkiej czystki lat 80-tych. Beneficjenci tej czystki jak
widać nie byli w stanie wypełnić luki pokoleniowej, którą
swoją aktywnością w oczyszczaniu sobie pola spowodowali,
lub swoją nieaktywnością pozwolili spowodować.
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Teraz mają za to dostać nagrodę w życiu doczesnym, bo czy
dostaną w życiu wiecznym to nie jest takie pewne.
Tymi, których wyrejestrowano nikt się nie zajmuje, nikt nie
proponuje

umieścić

ich

losu

w

jakiejkolwiek

ustawie,

chociaż np. taka kwota 2 230 zł, nie jako dodatek do 3 600
zł, lecz do 0 zł stanowiłaby znaczne wsparcie.
Problem w tym, że tacy na pewno by się nie ograniczyli do
nicnierobienia, lecz mogliby jeszcze za takie ogromne
pieniądze

coś

napisać,

coś

drukiem

wydać,

jakąś

konferencję zorganizować, jakieś projekty opracować, czy
nie daj Boże jakieś www zmajstrować.
Co to, to nie !
Na finansowanie pracy w naszym kraju pieniędzy nie ma
i nie będzie.
Jak ktoś chce pracować,
to niech sobie sam na takie fanaberie zarobi !

I to by było na tyle, bo na ile może być ?
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Nie jestem na tyle odważny aby chować głowę w
piasek

Środowisko naturalne środowiska akademickiego
Rozważania na weekend wakacyjny.

Polskie środowisko akademickie wykazuje się wielką odwagą
osobistą co miałem okazję zaobserwować przez wiele lat
przebywania
prowadzenia

w

tym

środowisku

Niezależnego

i

w

Forum

ciągu

kilku

lat

Akademickiego

www.nfa.pl
Z wielką determinacją i otwartą przyłbicą to środowisko
walczyło o nieprzeprowadzenie lustracji na uczelniach, dzięki
czemu te pozostały skansenami nie do końca upadłego
systemu komunistycznego.
Środowisko to solidarnie występuje zwykle w sprawach
finansowych, tak aby na swoją misję poszukiwania prawdy
dostawało jak najwięcej pieniędzy i nie musiało się z nich
rozliczać przed moherowym ( i nie tylko moherowym)
podatnikiem.
Taką postawę argumentuje koniecznością godnego życia
utożsamiając godność z finansami. Uważa że np. pensja
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powyżej średniej krajowej, a nawet emerytury ponad 3 tys
nie zapewniają godnego życia. Oczywiście w porównaniu z
zachodnimi naukowcami to wiele nie jest, ale trzeba
pamiętać, że zachodnim naukowcom na ogół daleko do
osiągania średnich krajowych.
To samo środowisko nie martwi się i nie występuje w
obronie tych co mają i po kilkaset złotych miesięcznie, a
mimo to żyją godnie.
Po co mają o nich występować skoro tak tanio kosztuje ich
godność ? Walczą o swoje bo nawet za kwotę 10 x większą
godnie żyć nie potrafią. Jakby dostali więcej to ich godność
by się podniosła . Ciekawe podejście nieprawdaż ?
Ja to nawet rozumiem, bo jeśli ktoś się ześwinił i karierę
miał umocowaną partyjnie, esbecko, to ma prawo do kaca
moralnego i jakby cierpiał na niedostatek godności. Jak
wykosił innych niecnymi metodami to niby skąd ma mieć
uzasadnione poczucie własnej wartości, skoro na braku
wartości swą karierą oparł ?
Apogeum odwagi środowisko osiąga na wieść o krzywdach
innym

wyrządzonych,

o

przekrętach

na

uczelniach,

o

plagiatach i niegodziwościach, próbach odsłaniania prawdy o
niecnej przeszłości beneficjentów. Wtedy osobista odwaga,
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którą wykazuje zdecydowana demokratyczna większość, z
wyjątkiem

oszołomów

i

hunwejbinów,

skłania

ich

do

chowania głowy w piasek . Zwykle zresztą żyją z podręczną
strusiowką, która zapewnia im demonstrowanie publiczne
swojej odwagi.
Ja nie mam takiej odwagi. W piasku zanurzam zwykle tylko
nogi na plaży. Ale o zanurzeniu głowy nie ma mowy ? Taki
odważny to ja nie jestem. Boję się, że piasek wejdzie mi w
oczy i uszy i nie będę zdolny do widzenia i slyszenia tego co
należy.
A odważnym głównie o to chodzi !
Czują się jak ryba w wodzie, kiedy głowę zanurzą w piasku !
Nawet nie muszą w tym celu jeździć na piaszczyste plaże.
Podręczna strusiówka rozwiązuje problem zawsze i wszędzie
i dużo taniej, co w dobie kryzysu nie jest bez znaczenia.
Nic tylko im zazdrościć odwagi i rozwagi !
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Kapitał intelektualny na tle rządowej wizji Polski za
30 lat

dr Michał Boni, szef Zespołu Doradców Strategicznych
Prezesa Rady Ministrów. przedstawiając Raport „Polska
2030. Wyzwania rozwojowe”powiedział „Nam się jeszcze
parę lat temu wydawało, że wielki boom edukacyjny to jest
coś, co radykalnie poprawi jakość zasobów ludzkich, będzie
budowało potencjał nowego kapitału intelektualnego w
Polsce. Tak, ale to jest niewystarczające”

Jasne, kapitału intelektualnego nie poprawia się za pomocą
wydawania licznych dyplomów bez wartości. Co z tego, że
ponad 50 % populacji pomaturalnej studiuje, skoro te studia
intelektu nie za bardzo rozwijają.
Nie da się rozwijać intelektu opierając się na kadrze, której
niemała część intelektem nie grzeszy. A jakoś nie widać
projektu

poprawy

kapitału

intelektualnego

kadry

odpowiedzialnej za formowanie intelektu.
Za edukację i to na wyższym, jak i na niższym poziomie
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odpowiadają beneficjenci nie do końca upadłego PRL i ich
klony.

Uczący

nonkonformizmu,

krytycznego

myślenia,

kreatywności zostali wyrejestrowani z systemu w latach 80tych, w okresie wielkiej czystki na uczelniach ( i też w
okresach wcześniejszych) gdyż stanowili zagrożenie dla
bezkrytycznego, konformistycznego, bezmyślnego systemu i
jego budowniczych.
Czyżby zespół doradców premiera o tym nie wiedział ? Jakoś
nie

przygotował

opcji

wykorzystania/

powrotu

kadr

krytycznych, kreatywnych, nonkonformistycznych, które by
tych

niezbędnych

cech

dla

podwyższenia

kapitału

intelektualnego nauczyli młodsze pokolenia.
„Czy

mamy

w

Polsce

warunki

dla

kreatywności?

–

zastanawiał się minister Boni, wymieniając wśród owych
warunków akceptację dla talentów i tolerancję, rozumianą
jako otwartość i zdolność do kooperacji.
Niestety obecny system bynajmniej talentów nie akceptuje i
zespół rządowy nie przedstawia zmian systemowych, aby na
taką akceptację w najbliższym czasie była szansa.
Co do tolerancji, to w niektórych dziedzinach ma ona
miejsce np. w zatrudnianiu b. TW i aparatczyków PZPR na
uczelniach, ale jeśli chodzi o tolerancję do zatrudniania tych
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co TW czy Tow. być nie chcieli – to jest ona ograniczona.
Byli TW czy Tow póki co wzajemnie się solidarnie wspierają i
kapitał swój (choć nie zawsze intelektualny) – pomnażają.
System jest temu przyjazny, pozostając nieprzyjazny dla
ujawniania prawdy i wykorzystania kapitału intelektualnego
krzywdzonych podwójnie – zarówno w PRL, jak i w III RP.
Szef zespołu doradców, zresztą identyfikowany jako TW,
jakby problemu nie zauważa. Widać nie ma w tym interesu.
Szkoda, że nie widzi interesu Polski zubożonej o niemałą
część kapitału intelektualnego. Można by go choć w części
odzyskać, ale woli politycznej – brak.
Nie widać więc oznak, aby do 2030 roku w tej materii coś
się zmieniło.
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Nie jestem w stanie uzyskać dostępu do teczek i
udowodnić, że nie jestem wielbłądem
W

emocjonalnej

dyskusji

z

Bronisławem

Wildsteinem

Agnieszka Holland argumentuje:
„Przypominam redaktorowi Wildsteinowi, że umieścił w
obiegu publicznym (wyniesioną z IPN) listę, na której
znajdowali

się

prawdziwi

agenci,

ludzie

przypadkowo

zarejestrowani oraz ofiary SB. Lista ta była stygmatyzująca
–

opinia

publiczna

musiała

ją

odczytać,

przy

braku

uczciwych wyjaśnień i analiz, jako listę agentów. Dla wielu
ludzi była to niczym niezasłużona śmierć cywilna.
Wiele osób na tej liście to ludzie już nieżyjący, którzy nie
mogli się bronić (ci żyjący też nie mają łatwo, jeśli nie mają
znajomych w IPN i, jak na przykład Jadwiga Staniszkis, nie
są w stanie uzyskać dostępu do swych teczek i udowodnić,
że nie są wielbłądami), a odium zdrajców pada na ich dzieci,
dla których to często niczym niezawiniona męka.”.
Jest to znana argumentacja wielu przeciwników lustracji,
IPN i osobiście Bronisława Wildsteina
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Ja do nich nie należę, choć należę do osób, które nie są w
stanie uzyskać dostępu do teczek i udowodnić, że nie są
wielbłądem,

a

odium

osoby

nikczemnej,

w

tym

i

podszywającej się pod Solidarność na mnie spada. Nie
chodzi co prawda o teczki esbeckie, do których na całe
szczęście mam pewien dostęp, podobnie jak do części
teczek PZPR, ale o teczki akademickie (uczelniane), często
o wiele ważniejsze dla wyjaśnienia rzeczywistego stanu
rzeczy, a o wiele bardziej niedostępne Nie bez powodu !
.Mimo, że z powodu braku dostępu i to od już od ponad 20
lat, nie mogę udowodnić, że nie jestem wielbłądem, nikogo
płaczącego nad pokrzywdzonymi to nie obchodzi.
Mam status pokrzywdzonego od IPN i zarazem status
wykluczonego ze środowiska akademickiego.
Zamieściłem co prawda w internecie zdjęcia wielbłądów i
swoje,

które

podobieństwa

jasno
między

pokazują,
mną

a

że

nie

ma

wielbłądami,

ale

żadnego
zdjęcia

pokrzywdzonych realnie podobno nie są dowodem ! Co
innego autonomiczne oświadczenia anonimowych ( a nawet
nieanonimowych)
profesorówdoktorówhabilitowanychnaukipolskiej i ich klonów
( nawet niehabilitowanych).
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Te mają moc jedynie słusznej prawdy i nikt żadnych
dowodów od nich nie oczekuje – ani liczni (podobno) na
uczelniach poszukiwacze prawdy, ani sąd , ani nawet
Agnieszka Holland.
Nie mogę się bronić przed oskarżeniami – ani o to że się
podszywałem, ani o psucie młodzieży, ani o niechęć do
uczenia, ani o zakłócanie świętego spokoju uczelnianego,
ani o zmienianie kierowników jak rękawiczki ….
Przed oskarżeniami o niewłaściwą postawę obywatelską, jak
i etyczną, nie mam się zamiaru bronić, bo jak sądzę jestem
w pełni władz umysłowych i całe życie starałem się mieć
etykę i postawę obywatelską całkowicie odmienną od tej
komunistycznej, którą najwyższe władze najstarszej uczelni,
zarówno ówczesne, jak i późniejsze, do obecnych włącznie,
stawiają na piedestale. Nawet się tą swoją odmiennością
szczycę.
Mimo, że pisałem o tym co wyprawiają z teczkami władze
uczelniane, jak nimi grają, czego i ubecja by lepiej nie
potrafiła – nie znalazł się nikt z tych co się tak troszczą o
pokrzywdzonych – aby głos podniósł.
Widać,

że

nie

o

czyjeś

krzywdy

chodzi,

tylko

o

zabetonowanie wszystkiego co by dokumentowało niecne
czyny beneficjentów systemu!
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Czystka polityczna w Krakowie?

Media alarmują ‚ czystka polityczna’ Kaczyńskiego, ‚zamach
na Ziejkę’ , O co chodzi ?
Okazuje

się,

Społecznego

że

ogłoszono

Komitetu

nowy

Ochrony

skład

Zabytków

SKOZKu

–

Krakowa,

w

którym tym razem się nie znaleźli się: m. in. prof. Zoll,
Stanisław Handzlik i doc. Andrzej Kurz.
Tymczasem prof. Andrzej Zoll nie był na posiedzeniu
SKOZKu od 14 lat (Dziennik Polski –ROZMOWA. Z prof.
RYSZARDEM LEGUTKĄ o SKOZK-u) ! Usunięcie go ze składu
komitetu uznano za skandal ! Podobnie zresztą jak legendy
Solidarności krakowskiej – Stanisława Handzlika, który nie
pojawił się na posiedzeniach od 12 lat.

Usuwanie

ze

posiedzeniach

składu
się

nie

komitetu

członków,

którzy

na

pojawiają

widocznie

winno

być

zakazane konstytucyjnie. Ideałem działalności społecznej
winny być takie zebrania/działania, na których nie ma
nikogo ! Wtedy uzyskamy też klarowny obraz społeczeństwa
obywatelskiego, o które tak walczą usunięci.
Określany mianem wybitnego prawnika prof. Zoll zapewne
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nie przewidział takiej sytuacji i do Konstytucji takiego zapisu
nie zaproponował.
Jak

ktoś

poszpera

w

internecie

to

zapewne

znajdzie

mnóstwo funkcji, który ten prawnik piastuje (pieści) i nie
jest pewne, czy ten ogromny zbiór jest policzalny i czy
osoba bez zdolności do multilokacji jest w stanie posiadywać
na posiedzeniach tylu organizacji.
Jak był RPO, był jednocześnie podwładnym rektora Ziejki, co
było zgodne ( i nie) z konstytucją, mimo że wykluczał się
jako rzecznik tych obywateli, którym Ziejka (przełożony), w
ramach

głoszenia

imperatywu

poszukiwania

prawdy,

dostępu do prawdy nie dawał.
Mając do wyboru lojalność wobec ustawy o RPO i wobec
przełożonego na uczelni, wybierał tą drugą i dobrze na tym
wyszedł.
b. Rektor Ziejka twierdzi:„nigdy nie uciekałem się do
mówienia nieprawdy. Jasne. Rektor identyfikowany jako
kontakt operacyjny ma dowody na swoją niewinność i fałsz
SB w pamiętniku znalezionym w garażu. W Alma Mater
(jako opiekun tego pisma) o sobie mógł pisać, ale inni –
rektorowi niewygodni – tej możliwości nie mieli, więc ich

220

prawda nie może być ujawniona !

Przez swoje kadencje rektorskie nie miał zamiaru się
spotkać z osobami, które były na jego uczelni oskarżane ( o
różne niecne czyny) , też uważały się za niewinne, ale
dowodów w postaci pamiętników znalezionych w garażu nie
mają – bo nie mają garaży, ani nie pisali pamiętników !
Zresztą rektor nawet o takie dowody nie pytał, ani nie chciał
się

spotkać

z

takimi,

aby

prawdę/nieprawdę

wyjaśniać/ujawniać !
Rektor był tak był zajęty ‚poszukiwaniem prawdy’, którą
zamykał

w

sejfach

!

(metodologia

bez

zarzutu

–

nieprawdaż ?) że na jej znalezienie nie miał czasu, a jego
podwładny – zarazem RPO-prawnik Zoll argumentował, że
nie musi jej ujawniać, bo prawo ( z lat wojny jaruzelskopolskiej) na to mu zezwala. Nie miał też nic przeciwko
graniu teczkami. Widocznie ta nuta przypadała mu do
słuchu. Na temat nieprawd b. rektora i ich propagowania,
napisałem już kilka tekstów więc zainteresowani mogą się z
tym materiałem zapoznać. Nie można jednak pominąć przy
tej sprawie jednego z odsuniętych od SKOZKu – doc
Andrzeja Kurza, który stał się jedną z kości niezgody między
prof.

Legutką

reprezentującym
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Prezydenta

w

sprawie

SKOZKU a szefem SKOZKu prof. Ziejka.
Prof. Ziejka walczy o

stanowisko

dla

b.

weryfikatora

dziennikarzy w stanie wojennym, tak jak walczył też o to
aby czystki pod batutą SB i PZPR (weryfikacje akademickie
lat 80-tych) na jego uczelni nigdy nie ujrzały światła
dziennego.
Ale kto by się takimi przemilczanymi czystkami zajmował ?
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Akademia lipnych magistrów tonie, ale uniwersytety
lipnych profesorów pływają

Kolejna bulwersująca opinię publiczną sprawa uczelni
niepublicznej – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w
Łodzi została zidentyfikowana jako fabryka lipnych
dyplomów i po utracie kolejnych kierunków nauczania jest
na drodze do zatopienia. Tytuły grzmią „Akademia lipnych
magistrów tonie”.
Zdumiewające, bo było już wiadomo że „od wielu lat, a
przynajmniej od 2003 roku, jak to wynika z artykułów
ukazujących się w prasie, prowadzi działalność nielegalną, i
to w sposób rażący. „ Mimo to przez ostatnie lata doskonale
trzymała się na powierzchni, otrzymała akredytację do
nadawania doktoratów i osiągała wysokie miejsca w
rankingach uczelni !
Jak widać w naszym systemie działalność nielegalna
bynajmniej nie wyklucza uczelni z systemu, a wręcz
przeciwnie . No może do czasu. Nie wiadomo dlaczego ten
czas nastąpił dla tej uczelni – obecnie .
W opiniach czytamy: „Mają pieniądze, kupują za nie
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znanych profesorów, których nikt nigdy na uczelni nie
widział. Ale figurują w listach płac i są od tego, by można
było otworzyć kierunek kształcący doktorów„

Chciałoby się zapytać. – czy to uczelnia ? czy agencja
towarzyska ? gdzie za pieniądze można kupić sobie
towarzystwo.
Mamy chyba z jakimś nalotem na podpadniętą agencje, bo
podobnie funkcjonuje wiele uczelni i to nie tylko
niepublicznych – i nic się nie dzieje.
Jest jasność, że wielu wykładowców tej uczelni
niepublicznej, to także jednocześnie wykładowcy uczelni
publicznych, a rektor AHE prof. dr hab. Andrzej Nowakowski
jest jednocześnie kierownikiem katedry na Uniwersytecie
Łódzkim (był prorektorem i senatorem tej uczelni)
Mamy zatem problem. Na uczelniach niepublicznych mamy
lipnych profesorów, te uczelnie czasem są zatapiane, ale
lipni profesorowie tych uczelni i jednocześnie uczelni
publicznych pływają sobie w najlepsze, cieszą się prestiżem,
dobrą opinią i reprezentują odpowiedni poziom etyczny
niezbędny do zatrudnienia na stanowisku profesora ! (niski
poziom etyczny wyklucza zatrudnienie na uczelni !)
Uczelnie publiczne obfitujące w takich lipnych profesorów i
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pomnażające ich nieustannie są jednak niezatapialne. Od
utonięcia chroni (profesorów i uczelnie) autonomia.
Taki jest system szkolnictwa wyższego w Polsce. I nie ma
woli aby to zmienić !
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List do Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie
wycofania z obiegu edukacyjnego ‚Dziejów
Uniwersytetu Jagiellońskiego’

—– Original Message —–
From: J. Wieczorek
To:Prezes PAU
Sent:Monday, August 03, 2009 8:22 AM
Subject:w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego ‚Dziejów
Uniwersytetu Jagiellońskiego”
Kraków, 3 sierpnia 2009 r.

Józef Wieczorek 30-069 Kraków, ul.Smoluchowskiego 4/1
Polska Akademia Umiejętności
Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych

List do Polskiej Akademii Umiejętności
w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego
‚Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’
Na stronach PAU przeczytałem: na temat Komisji PAU do
Oceny Podręczników Szkolnych
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”W trosce o poziom podręczników szkolnych Zarząd PAU
postanowił pod koniec 2000 r. powołać Komisję, złożoną ze
specjalistów różnych przedmiotów nauczanych zwłaszcza w
szkołach średnich, która by w sposób całkowicie niezależny
opiniowała podręczniki wchodzące do użytku szkolnego.
Efekty działania takiej Komisji powinny przynieść duże
korzyści

społeczne.

Już

sam

fakt

istnienia tego

typu

suwerennego ciała powinien uczulić autorów i wydawców na
poziom wprowadzanych do szkół podręczników. „
Zatem zwracam się z apelem o

wycofanie z obiegu

edukacyjnego dzieła:
DZIEJE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Krzysztof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec .
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego wyd. 1 , 2000 r.
Redaktor naukowy : prod. dr hab. Jerzy Wyrozumski
Recenzent:prof.dr hab.Kamilla Mrozowska
Słowo wstępne: rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Franciszek Ziejka
stron 242, oprawa twarda
Na stronach Klubu absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego
http://sklep.uj.pl/shopping/product_enlarge.php?id=25
czytamy o tej książce:
„Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego ma różne wymiary
Można ją pojmować jako dzieje instytucji, która od sześciu
wieków jest trwałym elementem życia polskiego. Można
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jednak

spoglądać

na

nią

przede

wszystkim

poprzez

biografie związanych z nią uczonych mężów i studentów. W
pełni uprawniona jest historia Uniwersytetu Jagiellońskiego
widziana

poprzez

pracowników:

pryzmat

odkryć,

osiągnięć

wynalazków,

naukowych

jego

ważnych

dziel,

błyskotliwych teorii. Nie sposób odmówić racji także i tym
historykom, którzy zajmują się przede wszystkim rolą
Uniwersytetu Jagiellońskiego w życiu narodu i państwa
polskiego. Wygląda na to. że wszystkie te aspekty dziejów
Almae Matris Iagellonicae szczęśliwie udało się połączyć
Autorom niniejszej pracy, która jest swoistym ich darem na
jubileusz 600-lecia odnowienia wszechnicy. Szeroka wiedza
i kompetencja całej trójki Autorów idzie w parze z
umie¬jętnością jasnego wykładu i potoczystością pióra.
Dlatego lektura tej książki z całą pewnością przyniesie
radość tym wszystkim Czytelnikom, którzy spragnieni są
wiedzy o przeszłości i dniu dzisiejszym Matki Żywicielki
szkolnictwa wyższego w Polsce.
Prof. dr hab. Franciszek Ziejka
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Książka jest lekturą obowiązkową dla uczestników Konkursu
Wiedzy o UJ.”
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Dzieło to co prawda nie jest standardowym podręcznikiem
szkolnym,

ale

jest

lekturą,

i

to

obowiązkową,

dla

maturzystów starających się o indeks najstarszej polskiej
uczelni. Jej skuteczne opanowanie daje szanse na zdobycie
indeksu na wybranym kierunku studiów na UJ.
Dzieło to, szczególnie w zakresie opisu dziejów powojennych
UJ, jest moim zdaniem szkodliwe społecznie, gdyż zawiera
wiele błędów i niedorzeczności, które można analizować, ale
sam

fakt

niezidentyfikowania

przez

autorów-stanu

wojennego ( i jego skutków dla UJ) wystarcza w zupełności
do takiej oceny. Nie można mieć pretensji do poziomu
wiedzy kandydatów na studia, czy absolwentów uczelni,
skoro

takie

dzieła

są

wydawane

(i

to

za

publiczne

pieniądze), a ich opanowanie jest nagradzane.
Czytamy

o

Komisji

PAU

do

Oceny

Podręczników

Szkolnych:”Efekty działania takiej Komisji powinny przynieść
duże korzyści społeczne.”
Zatem apeluję o takie działania Komisji, aby ich efekty
przyniosły duże korzyści społeczne. Wycofanie z obiegu
edukacyjnego takiego szkodliwego dzieła winno przynieść
pozytywne efekty.
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Z poważaniem
Józef Wieczorek
Do wiadomości:
Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Przewodniczący:Andrzej Kastory
Wiceprzewodniczący:Marek Zrałek, Maciej Kawka
Sekretarz:Grzegorz Chomicki
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Prof. dr hab. Marian Kucała
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Prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka
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Sprawie w/w dzieła ( i okolic) poświęciłem
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kilka tekstów publicystycznych, które chyba
coś wnoszą do poznania skali problemu:
Lustracja dziejów Uniwersytetu
Jagiellońskiego
http://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lust
racja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/
Kilka pytań do Dziekana Wydziału
Historycznego UJ w związku z metodologią i
standardami prac historycznych
http://blogjw.wordpress.com/2009/04/27/kilk
a-pytan-do-dziekana-wydzialu-historycznegouj/
Ostatnia defilada w dziejach Uniwersytetu
Jagiellońskiego
http://blogjw.wordpress.com/2009/04/17/ost
atnia-defilada-w-dziejach-uniwersytetujagiellonskiego/
W sprawie wypowiedzi Rektora UJ na temat
standardów i tradycji UJ
http://blogjw.wordpress.com/2009/04/02/wsprawie-wypowiedzi-rektora-uj-na-tematstandardow-i-tradycji-uj/
Fałszywa historia historyków francuskich i
niemieckich to kompromitacja, fałszywa
historia profesorów UJ – to nic !
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http://blogjw.wordpress.com/2009/05/10/fals
zywa-historia-historykow-francuskich-iniemieckich/
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Inwigilacja w sieci a anonimowość w realu,
czyli Orwell dnia dzisiejszego

Rzeczpospolita podała,że’ Organy ścigania zainteresowane
są informacjami o aktywnych działaniach internautów.’
Portale i witryny miałyby gromadzić dane o internautach i
ich działaniach !’Archiwizowano by wszystkie dane, jakie
zostawiają oni i ich komputery w sieci.
Jasne ! aktywność obywateli zawsze budziła zaniepokojenie
rządzących. Trzeba ich śledzić i patrzeć co też oni majstrują.
Władza totalitarna zawsze chce mieć pełną kontrolę nad
obywatelami. Nic nie może ujść jej uwagi. Inwigilacja w
PRLu to przy tym projekcie ‚małe piwo’.
Zdumiewający jest jednocześnie brak troski o gromadzenie
danych, które winny być gromadzone i ujawniane.
W domenie akademickiej, mnie jako obywatela szczególnie
interesującej, doskwiera brak danych m.in.

o dorobku naukowym zatrudnionych na etatach
naukowych

235

o miejscach pracy naukowców zatrudnianych jak
wiadomo często fikcyjnie

o konkursach na etaty akademickie
o wynikach realizacji projektów badawczych
nie mówiąc już o takich danych jak dane

o współpracy z SB w PRLu, jak przynalezność do
PZPR,

o

docentach

marcowych

i

dyrektorach

po-

marcowych,

o wyrejestrowanych z systemu akademickigo w
okresie czystek akademickich,

o komisjach weryfikacyjnych
itd itp.
Takich danych można sobie szukać i o nie prosić, ale skutek
jest mizerny, albo żaden.
Obywatel nie ma szans, aby je otrzymać. Ochrona danych
osobowych na to nie zezwala.
W realu można być anonimowym i to dziesiątki lat, i nikogo
to nie obchodzi. Projektu ujawniania tego co dawno winno
być jawne – nie ma ! I niechby tylko ktoś podjął próbę
ujawnienia. Biada mu.!
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Co innego jeśli chodzi o działania w internecie. Każdy wnien
być na muszce i wiedzieć, że w każdej chwili snajper może
go zdjąć !
Wiem coś na ten temat, bo jak tylko uruchomiłem w sieci
Niezależne Forum Akademickie i powiadomiłem o tym
decydentów akademickich (samoujawnienie, bez czekania
na inwigilację) zaraz snajper w randze rektora, wcielając się
w role Heroda, przystąpił do działania.
Internauta pisze – moc truchleje ! Widać jak słabe jest to
państwo skoro każdy internauta ma być traktowany jako
potencjalne zagrożenie !
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SB rozwiązano, metody pozostały
(na przykładzie środowiska akademickiego)

Nie tak dawno środowisko akademickie wykazało się iście
heroiczną postawą wobec lustracji.
Środowisko, które jest utrzymywane na ogół z kieszeni
podatnika aby poznawać prawdę, jak się okazało prawdy
wcale

nie

chce

znać,

szczególnie

tej

o

środowisku

akademickim.
To

temat

dla

psychologów

i

socjologów,

ale

chyba

traktowany jako wrażliwy/drażliwy bo omijany szerokim
łukiem, mimo że na psychologię i socjologię od lat młodzi
walą drzwiami i oknami.
Ciekawe, że środowisko w swej ogromnej większości nie ma
nic przeciwko temu aby pracowali z nimi TW, a nawet
funkcjonariusze SB, ale ma wiele przeciwko tym, co byli po
drugiej stronie.
SB rozwiązano, ale działania operacyjne i dezintegracyjne
wobec niewygodnych nadal są prowadzone .
Sporo na ten temat już napisałem, ale środowisko jakby
sprawy nie chce podejmować, odważnie chowając głowę w
piasek, tym samym prowokując do dalszego drążenia
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tematu i przypominania oraz rozpowszechniania tekstów już
napisanych.
Jako ilustracja metod i skutków takich działań niech posłużą
te podejmowane wobec Niezależnego Forum Akademickiego
www.nfa.pl, które założyłem i mimo wszystko do dnia
dzisiejszego prowadzę.
Teksty zebrane w jednym miejscu może jednak zwrócą
uwagę na stan zapaści polskiego środowiska akademickiego,
które w wyniku długotrwałej erozji znalazło się na dnie
kanionu nicości i o własnych siłach nie ma szans aby się z
niego wydostać. Odnosi się zresztą wrażenie, że nie ma
nawet takiej ochoty.
Działania operacyjne i dezintegracyjne wobec NFA
(okres założycielski )

Niezależne Forum Akademickie pojawiło się w
cyberprzestrzeni 4 lata temu (oficjalnie 15 grudnia 200 4 r.)
i od samego początku, a nawet przed początkiem, było
obiektem rozpracowania operacyjnego, podejmowanego
przez wiele, chyba niezależnych, ośrodków zaniepokojonych
powstawaniem czegoś niezależnego, co w zależnym,
zhierarchizowanym świecie akademickim nie miało prawa
powstać.
Ciekawe, że po studiach różnych materiałów SB i PZPR jakoś
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nasuwa się skojarzenie analogii działań wobec NFA, i tych,
jakie

były

podejmowane

od

początku

PRLu

(

nawet

wcześniej) przez odpowiednie służby dla zniewolenia myśli
akademickiej.
Co to znaczy ? SB i PZPR przecież już nie ma. Tak, ale
metody pozostały jako trwała spuścizna totalitaryzmu, silnie
zadomowiona w sercach i umysłach świata akademickiego,
który w demokratycznej większości bynajmniej nie widzi nic
zdrożnego w działaniach SB czy PZPR, a widzi wiele
zdrożnego w ujawnianiu tych działań. Ciekawe dlaczego ?
Czyżby ujawnianie tych działań działało jak lustro, w którym
środowisko nie chce się przejrzeć ?
Zanim powstało NFA funkcjonował PCN a wcześniej jeszcze
Witryna Obywatelska Józefa Wieczorka, gdzie zamieszczane
były

teksty

środowiska,

niepoprawne
które

i

budzące

doprowadziło

zainteresowanie
do

integracji

niezadowolonych z obecnego stanu nauki i szkolnictwa
wyższego.
W końcu podjęta została próba sformalizowania działalności.
Na

PCN

pojawiło

się

ogłoszenie

o

woli

powołania

stowarzyszenia, które by formalnie działało na rzecz nauki i
edukacji. Media się tym zainteresowały i nawet idee
integracji rozpowszechniły, ale kiedy ogłoszenie ukazało się
na forum znanej ze swej wybiórczości gazety, tumult się
zrobił,

bo jakby strach wielu ogarnął tym do czego
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niezadowolenie może doprowadzić.
Do ataku ruszył niejaki „agaj” dyskredytując prowodyra
stowarzyszenia jako osobę niewłaściwą, co nie było niczym
nowym. Rzecz w tym, że w wolnym świecie każdy obywatel
może założyć stowarzyszenie, jeśli tylko znajdzie nieco
zwolenników i cel należyty. W świecie totalitarnym jest
inaczej i to przyzwyczajenie chyba zadecydowało . „Agaj”,
nie

ujawniając jak i inni, swej twarzy i kręgosłupa,

przedstawiał się jako naukowiec pierwszej wody (jak niemal
wszyscy anonimowcy forumowi), obecnie zaoceaniczny, z
tenure, a więc kompetentny do wyznaczania kto co może
robić,

a

kto

nie

może.

Zdaje

się

zarządzanie

cyberprzestrzenią było jego specjalnością co innym nickom
internetowym

bardzo

się

podobało.

Zwykle

zniewoleni

czekają tylko na swojego wodza.
Pojawianie się przywódcy ośmieliło nieśmiałych, którzy
rozpoczęli protestować przeciwko ujawnianiu się osoby,
która jawnie chce robić to o czym inni tylko szepcą na ucho.
Twierdzili, że ktoś po ich grzbietach chce się wspinać, a oni z
taką odwagą i poświęceniem chowają głowy w piasek.
Czemu taki jeden tego nie zrobi ? Tchórz jeden ! Czemu
chce nosić głowę wyprostowaną ?
Ten

akt

niezadowolenia

społeczeństwa

akademickiego

(noszącego jednak cechy społeczeństwa Ików) ostatecznie
sam się wyciszył (piasek z podręcznych strusiówek chyba
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usta

i

uszy

wypełnił

?).

Jako

przykład

mobbingu

internetowego (cyberbulling) został później opisany na NFA,
aby pokazać jak w cyberprzestrzeni najwięksi nawet tchórze
anonimowo kopią ujawnionych, aby wykazać wyższość
własnej nicości.
Po zebraniu na liście mailingowej ok. 50 osób można było
już coś działać, rejestrować, publikować, protestować, rzecz
w tym, że nawet ci ‚mailingowcy’ tak do końca ujawniać się
nie chcieli, zebrać się nie potrafili, a co bardziej sprawni
operacyjnie zabrali się za dezintegrację, w czym największe
osiągnięcia miał wybitny australijski troll i miłośnik Marksa.
Okazało się, że ze stowarzyszenia nic nie wyjdzie, część się
wycofała z listy i było jasne, że tak dalej działać się nie da.
Trzeba było stworzyć platformę dla lepszej komunikacji i
pozytywnej integracji, co też nastąpiło w grudniu Roku
Pańskiego

2004,

platforma

NFA,

kiedy
którą

w

cyberprzestrzeni

zarejestrowałem

i

powstała
o

czym

poinformowałem media i gremia akademickie.
Długo na reakcje nie trzeba było czekać.
Od razu zaprotestowało szefostwo Forum Akademickiego
(tego zależnego FA). Tak być nie może, aby ktoś do FA
dodał N, i to na początku ! – argumentowano. Skończyło się
jak widać, ale na prowodyra utworzono od tego momentu
zapis i na piśmie jego imię nie może się pojawić w zależnym
FA, bo by wpływało negatywnie na zależnych.
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Ciekawe, bo dawniej takie metody wiązano z urzędem
cenzury, a ten już nie istnieje. Cenzura jednak przetrwała
wszelkie zawirowania historyczne i polityczne.
Nie wszyscy jednak kojarzą, że z momentem pojawienia się
NFA w cyberprzestrzeni jest ściśle skorelowane w czasie
pojawienie

się

forum

dyskusyjnego

i

możliwości

komentowania tekstów na FA, którego redakcję przez lata
nie można było namówić aby tak się działo.
Dopiero

chyba

strach,

przez

utratą

jakiejkolwiek

wiarygodności po powstaniu NFA, zmobilizował niemobilną
redakcję FA do natychmiastowej riposty.
Jak widać od samego początku NFA miało pozytywny wpływ
na kształt przestrzeni akademickiej, ale rzecz jasna nikt
tego otwarcie nie przyzna, a wręcz odwrotnie.
Niedługo potem zbliżały się święta Bożego Narodzenia i
nastał czas jasełek.
Działania operacyjne i dezintegracyjne wobec NFA
(okres jasełek)

Po rozesłaniu informacji o zajęciu skrawka cyberprzestrzeni
przez Niezależne Forum Akademickie można się było
spodziewać wzrostu zainteresowania portalem. Wcześniej
wejść nie było zbyt wiele, bo i internet nie był tak
powszechny, a i formuła PCN nie była optymalna.(okres
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założycielski)
Zbliżały się Święta Bożego Narodzenia zwykle kojarzone
przez istoty ery przed-internetowej z okresem jasełek.
Jasełka istotnie nadchodziły również.
Drugiego dnia Świąt okazyjnie zajrzałem do poczty i tu email od (nie)znajomego dziennikarza (znajomy z internetu),
że napisał do Gazety Wyborczej w mojej obronie. Nie
wiedziałem o co chodzi, bo GW nie przeglądałem. Okazało
się,

że

w

zaniepokojonego

wigilię

Wigilii

rodzeniem

nastąpił
się

atak

niezależnej

Heroda
myśli

akademickiej.
Herod stał na czele uczelni, która mnie wychowała, zapewne
zaniepokoił się, że też ponosi współodpowiedzialność. W
jakiejś formie mnie wyróżnił spośród innych, więc to był
sygnał, że NFA jest poważną stroną. Na muchę wystarczy
klapka, a tu armata dużego kalibru. Widocznie strach miał
wielkie oczy i zobaczył co najmniej niedźwiedzia.
Odpowiedziałem na atak – tekstem..Jasne, że w organie
(rzekomo)walczącym

o

demokrację

i

wolność

słowa

niewygodne słowo się knebluje, a niewygodnych wdeptuje
się w błoto. Rada Etyki Mediów wypowiedziała się po mojej
stronie, ale nadredaktor, wybitny manipulator i człowiek złej
woli, jak mówił Herbert, miał to gdzieś. Nic nie poszło
drukiem, a tekst Heroda zdjęto czym prędzej ze strony, jak
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zaczęło śmierdzieć w cyberprzestrzeni.
Czułem tu sprawę w kontekście i nie pomyliłem się, że
chodzi tu o dobrze przygotowane działania operacyjne dla
zdyskredytowania założyciela NFA.
W działaniach rzecz jasna brały udział najwyższe władze
najstarszej polskiej uczelni, która nie była w stanie mnie
wychować, a na której wychowałem niemały zastęp młodych
ludzi.
Jasne, że miecz został przekazany Herodowi, a ślady
skrupulatnie pozacierano. No cóż, robili to fachowcy ( nie
tacy jak w esbecji !) , którzy nie muszą się zresztą obawiać
naszego, równie fachowego wymiaru (nie)sprawiedliwości.
Nawet się nie spodziewałem, że moją (nie)skromną osobą
już w listopadzie zajmował się senat UJ, bo to czym się
zajmował nie pochwalił się . Jak zwykle. Miecz został odlany,
dobrze zahartowany, ale wręczony Herodowi, aby ciosem w
plecy,

a

najlepiej

poprzez

ścięcie

głowy

–

rozwiązać

problem.
Sfabrykowano
środowisko

podkładkę,

akademickie,

że
co

w

destabilizuję
gruncie

polskie

rzeczy

było

szczególnym wyróżnieniem. Wcześniej destabilizowałem co
najwyżej zakład, potem instytut, a w końcu całą uczelnię,
dla

której

stanowiłem

zagrożenie

jeszcze

w

okresie

komunistycznym, jak mi oznajmił rektor-elekt , trzęsąc
portkami przed tym co go może spotkać jak ja zostanę na
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uczelni. Pozbył się mnie realizując politykę partii i esbecji,
ale

nie

do

końca.

Trzeba

odradzającemu

potworowi

akademickiemu – jak mnie postrzegano.- odrąbać głowę!
Cios padł – głowa pozostała, i to podniesiona ! Ale zadający
ciosy chyba trochę się zachwiali. Sąd jednak przyszedł z
pomocą. Uznał, że ja się mogę bronić bo mam stronę
internetową !
Zapewne uznał, że jak ja coś napiszę to tak jest co każdy
widzi i żadna obrona sądowa nie jest tu potrzebna. Co
innego z organem nadredaktora. Nie uznał, że ten organ ma
cokolwiek napisać, czy to mojego, czy swojego. Któż
bowiem o zdrowych zmysłach na serio weźmie to co w GW
jest napisane !
Więc stanęło na tym – jak stoi. NFA nie ma tyle szmalu co
Agora więc dalsze sądzenie się nie ma sensu, ale wykładnia
sądowa

moim

zdaniem

całkiem

wyłożyła

to

jak

jest

naprawdę i co jest chlubą NFA .
Ja piszę prawdę, a GW – nie !
I tak by można te jasełka zakończyć, chociaż trzeba
pamiętać, że prawda nie zawsze wygrywa. Raczej nader
rzadko.
Tym razem wygrała, chociaż z NFA wsparcia nie dostałem,
bo ja nie jestem jakiś Wolszczan, czy Kus, których bronią
całe zastępy .
Ja jak się nie obronię sam, to nikt mnie nie obroni, a jest
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niemal pewne, że raczej przyłoży lepiej i precyzyjniej niż
sam Herod.
Działania operacyjne i dezintegracyjne wobec NFA
(okres ustawiania ustawy)

Rok 2005 to był rok ustawiania ustawy o szkolnictwie
wyższym. W ramach walki o autonomię uczelni, rektorzy w
poprzednim roku poszli do prezydenta-choć nie magistra,
aby im ustawił tak ustawę, aby im było dobrze. Oczywiście
chodziło o to, aby autonomia uczelnie nie była naruszana,
bo

podporządkowywanie

się

politykowi

a

ignorowanie

środowiska akademickiego zapewnia właśnie zachowanie
autonomii uczelni – nieprawdaż ? ! Prawdaż, prawdaż. Wola
prezydenta jest wolą ludu mu podległego, więc autonomia
jest zapewniona i żaden wichrzyciel tego nie może naruszać.
Rzecz w tym, że od samego początku NFA ‚wichrzyło’ w
sprawie ustawy, i to nie tylko na platformie www.nfa.pl

Jak

ukazała

się

opracowaliśmy

Europejska

Stanowisko

Karta

Naukowca

NIEZALEŻNEGO

zaraz
FORUM

AKADEMICKIEGO w sprawie projektu ustawy ‚Prawo o
szkolnictwie
Naukowca

wyższym’
i

Kodeksu

w

świetle

Postępowania

‚Europejskiej
przy

Karty

Zatrudnianiu

Naukowców’ http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=73
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które podpisało 'aż' 9 osób ! Opozycja jak się patrzy,
zważywszy, że były to osoby albo ‚zagraniczne’, albo
‚wykluczone’, czy to przez wiek, czy przez środowisko. Ale
sygnał

był

i

decydentów

!

go

przekazałem

narażając

się

w

setkach

oczywiście

e-maili
na

do

działania

antyspamerskie, bo przecież oddolne działania obywatelskie
nie są u nas przewidywane przez żaden system, nawet
system cyberprzestrzeni, która jest w stanie pomieścić
wiele, ale na opozycję ma swoje filtry.
Oczywiście wśród zwolenników integracji europejskiej nie
było zwolennika zastosowania zaleceń europejskich, który
by naruszały dotychczasowe zdobycze środowiska w ramach
naruszania autonomii, uzyskane przez decydentów jakoś
działających w symbiozie z władzami totalitarnego państwa.
Potem jeszcze rozprzestrzeniałem sprawę mediatora, którą
postulowałem do rozpatrzenia, jeszcze przed ukazaniem się
EKN http://www.mobbing-jwieczorek.ans.pl/mediator.htm
To zostało zauważone i podjęte nawet w komisji sejmowej,
ale bez echa i konsekwencji.
Echem się odbiła natomiast sprawa lustracji –Stanowisko
Niezależnego Forum Akademickiego w sprawie lustracji
środowiska

akademickiego

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=63 popisane 'aż'
przez 7 osób .
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Też była sprawa w sejmie i mowa o takich środowiskach,
które chcą lustrować to co w lustrze nie powinno być
widoczne. Antylustratorzy (niektórzy w randze TW) kpili
sobie z posłów, że ci pomylili sobie ustawy i że takie zapisy
mają być w ustawie lustracyjnej, a nie w ustawie o szkołach
wyższych. To był ‚piękny’ argument, bo jak za 2 lata na
forum publicznym została postawiona ustawa lustracyjna,
wówczas ci sami twierdzili, że jest ona do bani, bo nie da się
zastosować na uczelniach, które obowiązuje ustawa o
szkolnictwie wyższym, gdzie o lustracji ani słowa !
Jakoś sobie nie przypominam, aby ktoś oprócz mnie, tą
haniebną hipokryzję nagłaśniał.
Fakt, że ustawa prezydencko-rektorska ostatnim rzutem na
taśmę upadającego Sejmu została uchwalona i bubel ten
obowiązuje do dnia dzisiejszego.
Jasne jest, że kilkuosobowa, jawna opozycja, w dodatku
nieformalna, . nie może wiele zdziałać, poza nagłaśnianiem
tego czego większość nie chce słuchać.
Ale

zainteresowanie

NFA

rosło.

Liczba

subskrybentów

przekroczyła szybko 100, a ilość wizyt 100 tysięcy, więc
trzeba było ten stan jakoś sformalizować i spróbować zyskać
większą siłę przebicia.
Walenie głową w mur winno być szkodliwie dla muru, a nie
dla głowy !
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Działania operacyjne i dezintegracyjne wobec NFA
(okres fundacyjny)

Jasne było od początku, że trzeba działać oficjalnie, aby
niezależny głos akademicki się więcej liczył. Portal już był,
była zatem platforma do działania, ale stowarzyszenie było
tylko wirtualne, a nie realne i nie było jakoś nadziei aby coś
się zmieniło. Co prawda w mediach występowaliśmy jako
stowarzyszenie ( w stadium powstawania) ale trzeba było
kiedyś powstać, a nie tylko powstawać w nieskończoność.
Postulowałem aby zrobić fundację co jest łatwiejsze do
realizacji

niż

stowarzyszenie.

Namawiałem

do

tego

amerykańskich członków grupy. Niestety chęci nie było, a u
mnie

nie

było

funduszy,

no

i

jakiegoś

wsparcia

personalnego. Ostatecznie zdecydowałem się na wersje
minimalną dla spełnienia wymogów formalnych do czego
wystarczyły moje honoraria za kilka publikacji prasowych.
Jednocześnie

podjąłem

próbę

prowadzenia

działalności

wieloosobowej w strukturach zarządu i rady, co zostało
wpisane

do

statutu.

Oczywiście

można

było

fundacją

zarządzać np. w 2 osoby, tak jak to robi np. Adam Małysz z
żoną, ale lepiej było wciągnąć dla dobra sprawy więcej osób.
Udało się kilka takich osób namówić, ale bez entuzjazmu.
Podobnie było z redakcją portalu, gdzie trzeba było odwalać
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robotę w niemal 90% , przy wsparciu głównie technicznym,
jednak bardzo potrzebnym. Najważniejsza osoba wśród
wspierających mnie nie chciała się jednak ujawnić.
Ci, którzy mieli udział w budowie promilowy, później
twierdzili, że to oni tyrają, a ja z tego korzystam ! Na całe
szczęście

w

przypadku

działalności

internetowej

jest

dokumentacja działań i ich rezultatów, a więc sytuacja jest
lepsza niż w przypadku np. uczelni, gdzie wykonywano
podobne skoki na rezultaty pracy.
Rejestracja fundacji przeszła sprawnie, tak u notariusza, jak
i w sądzie. Gorzej było z jej prowadzeniem, bo to sporo
biurokracji, księgowania, sprawozdawania, oprócz tego co
wymagało prowadzenie portalu. To jest robota na kilka
osób, ale jak robota nie jest płatna, a jeszcze wymaga
nakładów, to nikt nie chce robić, a tylko kontrolować
robiącego i jeszcze dezintegrować robotę, z czym od
samego początku było problem.
Kilka osób pisało od czasu do czasu teksty na NFA, sporo
dyskutowało

na

forum.

Gorące

tematy

cieszyły

się

powodzeniem, a ilość internautów odwiedzających portal i
ilość subskrybentów nowości portalu rosły dość szybko.
Serwis NFA umieszczony został na wielu stronach, na
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wszystkich

kontynentach

i

jak

wynikało

ze

statystyki

odwiedzany był przez internautów z wielu krajów, z wielu
uczelni i instytucji, tak krajowych, jak i zagranicznych.
Minister do NFA nastawiony był przychylnie, mimo że
systemu nauki nie za bardzo chciał reformować. O wsparciu
dla NFA nie było co jednak marzyć. Stawało się jasne, po
wielu wysiłkach, że ze sponsoringiem nie będzie łatwo mimo
rosnącego zainteresowania NFA.
No cóż. Sponsorzy lgną raczej do decydentów, a nie do
dysydentów. Niezależność kosztuje !
Najbardziej we znaki dawały się problemy techniczne ze
względu na ubóstwo fundacji niezdolnej do przejścia na
bardziej wydajną, ale i bardziej kosztowną platformę.
Ciągły

spam,

ataki

hakerskie,

no

i

nokautowanie

przeciwników przez dyskutantów, co prowadziło nawet do
gróźb prokuratorskich, które by mogły doprowadzić do
likwidacji NFA. Trudno to było opanować.
Tym niemniej po roku działalności fundacja miała swojej
sukcesy,

odbyto

spotkania

jawne

na

Politechnice

Warszawskiej i przekazano kilka wystąpień do decydentów.
NFA

stało

się

powszechnie

akademickim.

252

znane

w

środowisku

Postulaty zmian w systemie nauki podpisało 200 osób z
różnych ośrodków, głównie jednak zagranicznych. Niestety
w Polsce trudno znaleźć osoby, które by o zmiany odważyły
się walczyć jawnie. Na ogół liczą, że ktoś to ma za nich
zrobić, a oni mają tylko z tego korzystać. Takie jest
konsumpcyjne nastawienie, jakże inne od tego z okresu
Solidarności o czym nawet nie można pisać, bez narażania
się na oskarżenia o ciągoty lustracyjne.
Działania operacyjne i dezintegracyjne wobec NFA
(okres lustracyjny)

Do

historii

polskiego

życia

akademickiego

przejdzie

niewątpliwie okres walki z próbami rozliczenia się z okresem
PRL, przynajmniej na gruncie zlustrowania beneficjentów
tego systemu. Jak można się było spodziewać, przeciwko
temu

społeczność

akademicka

się

zbuntowała

i

tylko

nieliczne grupy głosiły potrzebę lustracji. Również na NFA
taka

potrzeba

była

artykułowana,

co

spotykało

się

oczywiście z dezaprobatą i protestami.
No cóż, środowisko akademickie jest u nas podzielone i
mówi jednym głosem jedynie w sprawach finansowych .
Tam gdzie chodzi o przyzwoitość to podziały są wyraźne . To
co

dla

jednych

jest

przyzwoite,
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dla

innych

jest

niedopuszczalne. Generalnie przyzwoitość nie jest dobrze
widziana w tym środowisku, bo narusza jego autonomiczny
błogostan.
Krzyk antylustracyjny był silny, a argumenty też poważne,
bo niby jak tu lustrować skoro nie ma takiego zapisu w
ustawie o szkolnictwie wyższym ? Rzecz w tym, że
argumentowali tak ci sami, którzy w okresie tworzenia
ustawy

o

przeciwko

szkolnictwie
zapisom

wyższym

w

lustracyjnych,

2005

r.

krzyczeli

argumentując

że

to

posłowie sobie ustawy pomylili ! Lustrowanie winno być w
ustawie

lustracyjnej,

a

nie

w

ustawie

o

szkolnictwie

wyższym. Po 2 latach to nieumieszczenie lustracji w ustawie
akademickiej

było

bardzo

przydatne

do

buntu

antylustracyjnego.
Jak na NFA sprawy lustracyjne zostały podniesione, wielu
antylustratorów zbuntowało się przeciwko NFA, a szalę
goryczy przelało zaproszenie prezesa NFA do Pałacu, gdzie
Prezydent

kraju

chciał

się

spotkać

ze

śmiałkami

prolustracyjnymi.
Na NFA argumentowano czemu kogoś takiego się zaprasza,
czemu taki jeden jest zauważony, czemu się pcha na salony,
kiedy tylu dostojnych mieszkańców podręcznych strusiówek
działa na NFA.
Sam fakt, że prezydent nie dał ogłoszenia typu „Wszystkie
nicki enefowskie przybywajcie do mnie !” a tylko po imieniu i
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nazwisku, na jawny adres się zwrócił – to dał plamę. Nie ma
co !
Widać dlaczego tak prezydent nie jest lubiany w znacznej
części środowiska akademickiego, szczególnie tej, która
swój żywot spędza z głową w piasku i ma pretensje jak inni
tego nie doceniają. Niezapraszanie anonimowych herosów
walki o reformy w nauce i edukacji – to obciach ! Kancelaria
winna przecież wiedzieć, kto tak naprawdę stworzył NFA ,
kto tym zarządza, dzięki komu to się trzyma i kto tyra aby
to wyglądało jak wygląda, kto jest kto, a nawet kto kim nie
jest. W szczególności winna wiedzieć kto jest takim, czy
innym nickiem i go zapraszać w dowód uznania jego
nickowatości.
Ta

gorycz

rozlała

się

także

na

niektórych

członków

strukturalnych NFA, którzy co prawda struktury NFA nie za
bardzo chcieli budować, ale przecież figurować – figurowali.
Były głosy, że wielu wchodzi na NFA tylko po to aby
obejrzeć, że ci tam figurują i aby zakrzyknąć‚Mordo ty
moja’ i nic więcej. Bez nich NFA nie ma sensu istnienia.
Doprawdy takie głosy były.
Nie ma jednak tego złego co by na dobre nie wyszło i z
częścią

budowniczych struktur

destrukcyjnych, istną

V

kolumną NFA, z zadowoleniem trzeba się było rozstać.
Mimo

apeli

o

tworzenie

alternatywnych

sposobów

zaspokajania swoich frustracji, dewiacji, alienacji, na portalu
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nadal prowadzono działania destrukcyjne i dezintegracyjne,
aż do całkowitego wyłączenia portalu na niemal trzy
miesiące.
Fakt, że byłem bliski tego, aby to w końcu rzucić, bo co
prawda takie działania znałem z ‚realu’ akademickiego, ale
tworzenie specjalnej platformy do (samo)destrukcji nie było
moim celem.
W końcu zadania NFA od początku zostały jasno określone i
realizowane w miarę możliwości.
Mimo braku chętnych do jawnej i wytężonej pracy, zarówno
redakcyjnej (wiele apeli bez odzewu !) jak i ‚projektowej’,
portal działał już ponad 2 lata i cieszył się uznaniem wielu,
także na samej ‚górze’.
Realizowany był też projekt analizy Europejskiej Karty
Naukowca, co oczywiście również spotkało się z oburzeniem
tych co w przedsięwzięciu – mimo apeli – nie zamierzali brać
udziału.
Sam fakt, że coś mimo tumiwisizmu jednych, jest jednak
realizowane – jak zwykle uznano za skandal. Za szczególne
odstępstwo od akceptowanych w środowisku reguł uznano
zamieszczanie na portalu tekstów, które sam napisałem !
Niestety

NFA nie miało funduszy na budowę kliniki, . o

czym lojalnie informowałem niedoszłych pacjentów.
Obraz na NFA (przez zniknięciem NFA z cyberprzestrzeni)
nie był jednak pełny, bo jednocześnie otrzymywałem listy z
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gratulacjami, z życzeniami – ‚tak trzymać’, żeby tu nie
wymieniać tych z komplementami i podziwami.
Mimo

okresowego

sukcesu

destruktorów

należało

NFA

uratować dla sporej grupy środowiska akademickiego, dla
którego mimo wszystko NFA stanowiło już istotną wartość.
Po niemal 3 miesięcznej przerwie, mimo strat w zawartości i
funkcjonalności NFA ruszyło ponownie.
Działania operacyjne i dezintegracyjne wobec NFA (okres budowy strefy NFA – Strefy Wolnej Myśli
Akademickiej)
Mimo

zintegrowanych

wysiłków,

NFA

nie

udało

się

wyeliminować z cyberprzestrzeni.Pokiereszowany portal (bez
niektórych
przyjaznym

tekstów

i

serwerze,

funkcji)
a

został

zainstalowany

doświadczenia

dały

wiele

na
do

myślenia. Trzeba być zabezpieczonym na dalsze ataki i
integrowanie się populacji akademickich przeciw wolności
niewygodnego słowa.
Każdy mógł zaobserwować, że tylko narastająca nienawiść i
zawiść jest w stanie doprowadzić do integracji środowiska.
( na rzecz niszczenia obiektu swej nienawiści i zawiści) .
Integracja

pozytywna

środowiska

akademickiego

to

marzenie ‚ściętej głowy’. Zintegrować pozytywnie to się
może środowisko moherowe, ale nie akademickie.
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Reakcją na działania negatywne (dezintegrujące) mogły być
jedynie działania pozytywne – zgodne ze statutem NFA –
działania na rzecz zajęcia większej części cyberprzestrzeni,
którą nie tak łatwo będzie zakneblować.
W

gruncie

rzeczy

jest

to

reakcja

np.

dla

mnie

jak

najbardziej naturalna i udokumentowana.
Zintegrowane

działania

akademickich

i

najwyższych

wykluczenie

mnie

czynników

ze

środowiska

akademickiego i finansowania, bynajmniej nie spowodowały
zniknięcia

ze

sceny

akademickiej,

ale

zaowocowały

wzmożoną jak zwykle aktywnością i jak łatwo się przekonać,
po odejściu z jednostek z nazwy naukowych i finansowanych
z kieszeni podatnika, mój dorobek publikacyjny znacznie
wzrósł ! http://www.geo-jwieczorek.ans.pl/
Po prostu, jako niezależny badacz nie byłem co prawda
finansowany, ale możliwość zniszczenia mojej działalności
została drastycznie ograniczona. Rezultat – wzrost dorobku
naukowego ! Fakt, że tylko okresowo, bo przecież bez
pieniędzy

długo

nie

da

się

ciągnąć.

Tym

niemniej

zwiększenie wydajności pracy związane z faktem wydostania
się poza zasięg akademickich maczug dalekiego zasięgu –
był oczywisty.
Prosty wniosek – kiepski stan nauki w Polsce jest rezultatem
nie

tyle

naukowych,

słabego
ale

finansowania
jest

rezultatem
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jednostek

z

przeznaczania

nazwy
tych

finansów, księgowanych po stronie wydatków na naukę, na
niszczenie ludzi nauki i ich warsztatów pracy.
Tym

samym

przy

obecnym

systemie

zwiększenie

finansowania wcale nie musi przynosić wzrostu poziomu
naukowego,

a

wręcz

przeciwnie

–

może

spowodować

bardziej dokładne zniszczenie niewygodnych ( z jakiegoś
powodu) naukowców i ich warsztatów pracy.
Zatem

wzrost

finansowania

musi

dotyczyć

jedynie

działalności pozytywnej na rzecz nauki.
Jaki jest szeroki zasięg takich destrukcyjnych działań –
wykazała także historia NFA rejestrująca życie akademickie
bez cenzury – w pełnej krasie. Oczywiste było zatem
powtórzenie w cyberprzestrzeni sytuacji dobrze mi znanej z
realu.
Ucieczka do przodu, rozbudowa platformy NFA w całą strefę
NFA – Strefę Wolnej Myśli Akademickiej – zabezpieczyła nie
tylko

platformę-

Matkę

NFA

,

ale

zwiększyła

zasięg

oddziaływania na środowisko akademickie. Kapitał NFA
pozostał humorystyczny, ale rezultaty – wzrosły.
Platforma-matka NFA http://www.nfa.pl/ wydała na świat
cybernetyczny, kilkoro już dzieci, które rosną zdrowo i cało,
zwiększając zainteresowanie NFA.
Do tej pory powstały:
Niezależne Forum Akademickie – Media pod lupą
NFAhttp://nfajw.wordpress.com/
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Niezależne Forum Akademickie – Patologie
http://nfapat.wordpress.com/
Niezależne Forum Akademickie – Who is who
http://nfawww.wordpress.com/
Lustracja i weryfikacja naukowców PRL
http://lustronauki.wordpress.com/
Mediator Akademicki kontra
Mobbing http://nfamob.wordpress.com/
Blog akademickiego nonkonformisty
https://blogjw.wordpress.com/

i niektóre dzieci przerosły już matkę, bo strony medialna i
lustracyjna

notują

na

ogół więcej

wejść

dziennie

niż

platforma podstawowa.
Co prawda działania operacyjne nie całkiem ustały, ale nie
są już tak skuteczne.
Zainstalowany

w

cyberprzestrzeni

zintegrowany

system

obrony wolnej myśli akademickiej nie tak łatwo zlikwidować.
Kagańca nie da się założyć, a mur obojętności wobec działań
dezintegrujących powoduje, że ‚integryści z nienawiści’ co
najwyżej sobie głowy rozbijają, o ile zdecydują się na
wyciąganie ich z podręcznych strusiówek.
Jest też jasne, kto NFA tworzył i go rozwijał, a kto niszczył
lub pasożytował.
Niektórzy głosili się budowniczymi NFA bo jak wpisywali
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adres www.nfa.pl– niczym‚Sezamie otwórz się !’otwierała się
strona w ciągle nowej szacie, co uważali za produkt ich
geniuszu

akademickiego.

Innymi

słowy

część

‚forumowiczów’ uważała, że dysponuje jakąś vis vitalis,
którą formują NFA, podobnie jak przed kilku wiekami
sądzono, że jakaś siła plastyczna -vis vitalis- powodowała
tworzenie skamieniałości.
Podobnie jak ze skamieniałościami, tak i z NFA, okazało się,
że były to poglądy błędne.
Zastanawiające jest jednak długotrwałe utrzymywanie się
prymitywizmu intelektualnego, mimo w tysiącach procentów
liczonego wzrostu formalnego wykształcenia
.
NFA nie powstało z nienawiści, czy zawiści, nie powstało z
dezintegracji jakiejkolwiek struktury. NFA powstało jako
odpowiedź na kneblowanie wolnej myśli, jako przestrzeń
działania na rzecz pozytywnych zmian w systemie nauki,
otwarta na wszystkich, którzy konstruktywnie chcą na tej
platformie działać.
Niestety zniewolone przez lata środowisko akademickie nie
za

bardzo

jest

zdolne

do

konstruktywnej,

jawnej,

działalności.
Wiele różnych ‚forów’ akademickich w ciągu ostatnich lat
pojawiło w cyberprzestrzeni i albo już zniknęły, albo gdzieś
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wegetują, bez większego znaczenia. Zamiast zrobić coś
lepszego od NFA (skoro lepszego NFA nie chcą budować)
inni koncentrują się tylko nad tym jakby to NFA rozwalić.
Szczytem chamstwa i perfidii była akcja dyskredytowania
założyciela NFA wśród członków Rady, aby ich skaptować na
forum (dez)integracyjne. To co robią politycy to jest ‚małe
piwo’ wobec tego co potrafią robić ‚akademicy’.
Tak jak komuniści zniewolenie nazywali wyzwoleniem, tak
‚integryści’ dezintegrację nazwali integracją i jeszcze się
domagają aby dezintegrowane przez nich NFA wspierało
dalszą (dez)integrację bo mają z tym pewne problemy.
Pożytecznych

idiotów

wśród

‚akademików”

nigdy

nie

brakowało.
Fakt, przykład dali rektorzy, uznając założyciela NFA za
osobnika

destabilizującego

poddane

im

środowisko

akademickie. I ci, i ci, jednak okazali się nieudacznikami.
Projekt NFA mimo działań operacyjnych i dezintegracyjnych
nadal jest realizowany i jest nadzieja, że nadal będzie się
rozwijał.
Od środowiska akademickiego zależy jak szybko i jak
szeroko.
Czy jednak wyselekcjonowane podczas czystek lat 80-tych (
i wcześniejszych) środowisko wykazujące nader wiele cech
społeczeństwa Ików jest w stanie działać otwarcie pro
publico bono ?
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Tajna broń rektorów ?

Media donoszą, że rektorzy mają własny projekt reformy,
ale na pytanie ‚Jaką wizję mają rektorzy? “odpowiadają:
‚Tego nie zdradzimy’. Tym niemniej mają nadzieję że ‚ich
strategia zostanie wykorzystana w stworzeniu reformy ‚.
Ciekawe nieprawdaż ? Jak to się stanie, też nie ujawniają,
więc chyba chodzi o jakąś tajną broń.
Obecny system szkolnictwa wyższego funkcjonuje wg
ustawy z 2005 r. – tego bubla legislacyjnego stworzonego
właśnie przez rektorów, z pomocą ówczesnego prezydenta
Kwaśniewskiego.
Rektorzy argumentowali, że zaraz po uchwaleniu tej ustawy
biorą się do roboty, aby opracować reformę systemu nauki i
szkolnictwa wyższego . Minęły lata i nic nie opracowali !
Obecna minister podjęła próbę reformy, ale środowisko
rektorskie

–

my

się

zreformować

nie

damy

–

więc

ministerstwo obniżyło skalę zmian i co najwyżej nowelizuje
obecną ustawę.
To środowiska rektorskiego nie zadowala, bo by woleli
reformy strategiczne, takie aby wszystko pozostało po
staremu jak najdłużej – czytaj przynajmniej do końca ich

263

kadencji ? Tak to się odbiera.

Szczególnie

nagłośnioną

kwestią

przeciwko

reformie

Kudryckiej była sprawa habilitacji. To był największy krzyk
medialny. Argument był taki: moglibyśmy znieść habilitację,
gdyby na uczelniach były rzeczywiste konkursy ! Obecnie są
fikcyjne, ustawiane na konkretną osobę, więc zniesienie
habilitacji obniży poziom. Dopóki się nie nauczymy robić
autentycznych konkursów habilitacji nie można ruszać. Tak
argumentowali !

Rzecz w tym, że ktoś kto nie potrafi robić rzeczywistych
konkursów, a tylko ustawiane na nepotów i miernoty nie
powinien być rektorem, i nie powinien być finansowany z
puli na naukę !
Niestety rektorzy, którzy nie nauczyli sie organizować
konkursów na obsadzanie etatów akademickich szykują
własną reformę, której ujawnić nie chcą. Więc nie ma o
czym dyskutować, ale trzeba by poznać tą tajną broń, bo
nie wiadomo jakie ona może przynieść skutki, nie tylko dla
nauki, ale dla całej Polski.
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O dialog, czy o dyktat chodzi ?

Stała się rzecz straszna – nie ma co. Strategia rozwoju
szkolnictwa wyższego ma być przygotowana przez firmę
konsultingową, a nie przez rektorów. Rzecz jasna rektorzy
uważają siebie za jedyne (?) środowisko akademickie, mimo
że interesy rektorów, nie zawsze są zgodne z interesami
środowiska (często są sprzeczne).

Rektorzy domagają się od ministra dialogu, który ma
polegać na wprowadzeniu w życie pomysłów rektorów, bo
inaczej minister reformy w życie nie wdroży.
Tak się składa, ze obecna minister prowadzi szeroki dialog
ze środowiskiem akademickim znacznie wykraczając poza
gremium

rektorskie.

Tym

samym

zrobiła

wyłom

w

prowadzeniu dialogu społecznego. Skutki tego dialogu nie
zawsze są dobre, ale dialog jest prowadzony!

Natomiast to gremium rektorskie nie chce prowadzić dialogu
ze środowiskiem akademickim, na co jest wiele dowodów
chociażby rejestrowanych w strefie NFA www.nfa.pl
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Fundacja Rektorów Polskich (FRP), nie jest reprezentantem
całego środowiska akademickiego a tylko grupuje ponad
120 rektorów, gdy natomiast środowisko akademickie to ok.
2 mln społeczność, która ma w swojej reprezentacji np.
organizacje studenckie, doktoranckie, związki zawodowe no
i liczne towarzystwa, stowarzyszenia czy fundacje . Tych FRP
nieraz całkiem ignoruje w przeciwieństwie do ministra.

Co ciekawe np. witryna Fundacji Rektorów Polskich jest
znacznie rzadziej odwiedzanaod witryny (a obecnie już całej
strefy)

Niezależnego

Forum

Akademickiego,

która

FRP

całkiem ignoruje w dialogu, choć np. zespół szefa FRP
czerpie z NFA wiedzę, nie gardząc plagiatami.

Szef FRP deprecjonuje firmę konsultingową przygotowującą
strategię „Zapytajmy, jakie mają doświadczenie w “leczeniu”
szkolnictwa wyższego„. Pytanie zasadne, ale dlaczego nie
zapytać

dokładnie

tak

samo

rektorów,

z

których

przynajmniej część jakoś doświadczenia w leczeniu nie
wykazuje, a w psuciu szkolnictwa wyższego ma nawet
wyraźne osiągnięcia !

Rektorzy uważają, że przetarg na opracowanie strategii był
ustawiony

(dobrze

to

zbadać)
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ale

należałoby

zbadać

ustawiane od lat przez rektorów i ich współpracowników np.
konkursy na obsadzenie etatów akademickich, co jest
jednym z przejawów psucia szkolnictwa wyższego.
Wyjaśnień w tych sprawach od rektorów jak nie było, tak nie
ma. Ustawa rektorska AD 2005 tego jakoś nie zabrania !
Dlaczego o tym prasa nie pisze ?
Dlaczego

ma

tylko

wyjaśniać

minister,

a

rektorzy

autonomiczni – nie ? Mogą autonomicznie łamać prawo ?
trwonić pieniądze podatnika na nepotów i miernoty i nic
sobie z tego nie robić !
Wręcz

cyniczna

jest

argumentacja

szefa

FRP,

który

nawiązuje do tworzenia obecnie funkcjonującej ustawy o
szkolnictwie
upolitycznionej,
akademickiego,

wyższym
z

z

2005

dyktatem

tworzonej

przez

r.,
wobec
grupę

strategicznie
środowiska
rektorów

z

ówczesnym prezydentem Kwaśniewskim i z pełną arogancją
wobec przedkładanych przez niezależne gremia propozycji i
apeli o radykalne zmiany polityki naukowej.

Tymczasem szef FRP tłumaczy Dziennikowi: „środowisko
akademickie wspólnymi siłami, bez udziału ministerstwa,
opracowywało dokument, który kształtuje politykę? W 2003
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r. rektorzy wystąpili do Prezydenta RP, by korzystając z
prawa do inicjatywy ustawodawczej, zgłosił przygotowany
następnie

przez

środowisko

projekt

ustawy

Prawo

o

szkolnictwie wyższym„

To

jest ustawa rektorska (prezydencka) zrobiona aby

rektorom było dobrze, ale jest to bubel legislacyjny, którego
dalsze funkcjonowanie jest szkodliwe dla nauki i szkolnictwa
wyższego.
Czemu

ci

co

ten

bubel

tworzyli

żądają

dla

siebie

autorytetu ? Czy to nie tupet ?!
Nie

ulega

wątpliwości,

że

zmiany

proponowane

przez

ministerstwo są niewystarczające, i coraz bardziej pod
presją rektorów, profesorów – okrajane.
Najwyższy czas aby środowisko akademickie wzięło sprawy
w swoje ręce i zerwało z dyktatem beneficjentów systemu
PRL.
Rzecz w tym, że pozostałość akademicka nie ma na to siły,
ani ochoty.

268

Uniwersytety do likwidacji ?

W ostatnich latach był urodzaj na uniwersytety. Sejm
pracował pełną parą, ale nie nad zmianami systemu nauki i
edukacji, lecz nad zmianami nazw uczelni. Szkoły wyższe są
już w zaniku, bo zastąpiły je akademie i uniwersytety, ale
jednocześnie jak słyszymy, że poziom nauki i edukacji
-spada ! Widać zmiana nazwy uczelni nie zmienia jej
poziomu. Ciekawe dlaczego ?

Jak do tej pory nie zauważono, że nie ma korelacji między
ilością

uniwersytetów

a

poziomem

wykształcenia

społeczeństwa, ani miejscem Polski na mapie naukowej
świata. Nie zauważono też że wzmożone opatrywanie
obolałych

członków

społeczności

akademickiej

–

doktoratami, habilitacjami i profesurami jakoś nie przekłada
się na poziom uczelni. Jesteśmy potęgą hablitacyjną, ale
jednocześnie mizerią naukową i nie zanosi się aby coś w tej
materii miało się zmienić.
Skoro motywacją są tytuły, więc ludzie je robią.
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Gdyby zmieniono tak system aby motywacją była nauka i
edukacja na najwyższym poziomie to byłaby szansa aby
wyjść z obecnej zapaści, ale obecnie głownym problemem
jest utrata nazw przez wiele nowych uniwersytetów.

Jakie to ma znaczenie dla poziomu nauki w tych uczelniach
– żadne.

Od nazwy poziom się nie podnosi, ani nie obniża. Trzeba na
uczelniach zatrudniać ludzi, którzy mają motywację do
nauki i edukacji, ale na taką zmianę systemu nie ma zgody.
I tu jest pies pogrzebany.
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Gronostaje zbijające majątki

UWAGA: BRAK SŁÓW
Bieda, że aż piszczy
Polska-The
„Rektor

Times

Politechniki

Poznańskiej

to

rekordzista

wśród

rektorów państwowych uczelni – zarabia ponad 31 tys. zł.
Ile

zarabiają

inni?

Zobacz

pełną

tabelę

wynagrodzeń

rektorów.”
Zestawienie

wynagrodzenia

rektorów

(

kliknij

a

nie

pożałujesz)
♣
Sprawdź ile zarabiają rektorzy. Krocie!
„Polska nauka kuleje,
tymczasem rektorzy państwowych uczelni
dostają bajońskie pensje”
„Rekordzista

wśród

rektorów

pracuje

na

Politechnice

Poznańskiej: inkasuje 31 tys. zł miesięcznie. Do krezusów
należą też rektorzy warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej
(30 tys. zł), Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego
(po 25 tys. zł).” (Dziennik)
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Na nowy rok akademicki – O porażce polskiego
środowiska akademickiego

Na nowy rok akademicki –
O porażce polskiego środowiska akademickiego
(aby nie można było udawać dalej,
że nic się nie stało/nic się nie dzieje)
Za największy sukces ostatnich 20 lat w szkolnictwie
wyższym uważa się pięciokrotny wzrost liczby studentów.
Bardzo dobrze, że b. szef KRASP (Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich ) prof. Luty, bynajmniej to za
sukces nie uważa, bo nastąpił jednoczesny spadek jakości
nauczania i spadek aktywności badawczej kadry. To fakt, o
którym nie można zapominać w ocenie tego co się stało.
Należy jednak pójść dalej, bo znany także fakt (przytaczany
przez prof. Lutego), że kadra akademicka wzrosła jedynie o
30 proc.. mówię wiele o stanie szkolnictwa wyższego,
szczególnie jeśli ten fakt właściwie zinterpretujemy w
szerszym kontekście.
Często ten fakt jest przytaczany w kontekście słabego
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finansowania szkolnictwa wyższego.
Argumentuje się, że gdyby państwo dało więcej pieniędzy,
to kadry by było więcej, bo obecnie tylko nieliczni chcą się
poświęcać nauce za kiepskie pieniądze. Co prawda pieniądze
w nauce nie są wielkie (dla większości) ale nie jest prawdą,
ze nie ma chętnych do ‚robienia’ w nauce.
Prawda jest inna, ale o tej innej prawdzie media na ogół
milczą, tak aby ogół nie był o niej poinformowany.
Kadry na obecną ilość studentów jest za mało , ale jest to
m.in. wynik:

 niechęci obecnej etatowej korporacji akademickiej
do jej zwiększenia ( obrona przed konkurencją,
niechęć do utraty wielu etatów !, niechęć do utraty
łatwych pieniędzy, niekiedy za działalnośc fikcyjną,
pozorowaną)

 niezdolności ( niewystarczającej zdolności) obecnej
korporacji do formowania kadr akademickich na
poziomie
To, że w szkołach wyższch ‚bieda, że aż piszczy’, najlepiej
dowodzą zarobki rektorów wyższych uczelni, gdzie ‚nikt’ ze
względu na niskie płace nie chce podobno pracować. Jasne!
Kto by przeżył za 25-30 tys miesięcznie ?
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To stawki dla rektorów uczelni, które nie potrafią uformować
wystarczającej ilości kadr nauczających o międzynarodowej
jakości.
Inni profesorowie tych uczelni, także mają po kilka tysięcy
miesięcznie

(i

jeszcze

wiele,

wiele

więcej

na

innych

uczelniach, na których figurują [pracują ?] dla spełnienia
minimum kadrowego).
Fakt, kadry wysoko wykwalifikowane winny zarabiać dużo,
ale mamy tu do czynienia z kadrami o niezbyt wysokich
kwalifikacjach,

jakkolwiek

obdarzanych

i

obdarzających

(głównie swoich) licznymi tytułami.
U

nas

na

uczelniach

nie

płaci

się

za

pracę

wysokokwalifikowaną, tylko za tytuły, nie zawsze mające
wiele wspólnego z wysokimi kwalifikacjami.
Sam fakt, że ‚utytłani’ nie radzą sobie z formowaniem
lepszych od siebie (podstawowe zadanie w nauce) a prawdę
mówiąc wcale nie mają zamiaru (jeśli by nawet potrafili)
takich formować, świadczy o tym, że do kadr wysoko
wykwalifikowanych intelektualnie i/czy moralnie nie należą.
Więc niby dlaczego mają wysoko zarabiać ?
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Na pytanie co zrobili z kadrami, które by mogły ich
zastąpić/uzupełnić w tym znoju pracy naukowej, na ogół nie
ma rzetelnej odpowiedzi.
Odpowiedź, ze inni nie chcą, tak tyrać dla dobra ludzkości za
psi grosz, nie jest prawidłowa.
Jest wielu takich, którzy by uczyli lepiej i taniej (jak to już
czynili), ale takich się z zawodu eliminuje, bo by odsłaniali
prawdziwe oblicze etatowych kadr akademickich.
Obecne kadry to głównie beneficjenci PRL, pozostali po
wyeliminowaniu tych co charakteryzowali się niewłaściwą
postawą obywatelską, czy etyczną, niezgodną z pryncypiami
panującego

systemu

komunistycznego.

Natomiast

formowanie lepszych w nauce to było ‚psucie młodzieży’, bo
młodzież miała być posłuszna i uznawać przewodnią rolę
(wzorcowy poziom moralny i naukowy) towarzyszy i ich
miłośników/zwolenników.
Beneficjenci reprodukowali/-ują sobie podobnych i przez lata
bronili/nadal bronią się przed lustracją i merytoryczną
weryfikacją kadr przed włączeniem do kadr naukowych, tych
co

przed

laty

wyeliminowali

!

O

tej

małości/słabości obecnych kadr się nie mówi !
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przyczynie

Mówi się kłamstwa, które były atrybutem nie do końca
upadłego poprzedniego systemu. W nauce on nie upadł.
Odwilży nie było !
W

fałszywych

historiach,

przez

siebie

pisanych,

‚profesorowie’ nie są w stanie zidentyfikować tamtego
systemu (stanu wojennego w szczególności), nie wiedzą
( amnezja !) o swojej działalności na rzecz wyeliminowania z
systemu (powtarzające się rugi akademickie) tych co kadry
potrafili formować ! W biogramach o takich sprawach nawet
słowem nie wspominają . Co za skromność ? Nieprawdaż ?
Tak, obecny stan kadry akademickiej to jest porażka tego
środowiska,

porażka

autonomiczna,

przez

nikogo

nie

narzucana, bo to środowisko nie pozwoliło aby ktoś im
narzucił oczyszczenie!
Środowisko woli mieć w swoich szeregach zarówno b.
towarzyszy

(nie

współpracowników,

tylko
ba,

szeregowych),
zomowców

ale

nawet,

i
ale

tajnych
zrobi

wszystko, a nawet więcej, aby w ich środowisku nie było
tych co ujawniają/ujawniali prawdę.
Ten kto by był zdolny/zechciał uformować kadry lepsze od
obecnych – to największy wróg.
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Takich w tym systemie się nie toleruje ! Bo pozbawili by
obecnych etatowców argumentu, że muszą ‚pracować’ na
wielu etatach i to dożywotnio, bo nikt nie może ich
zastąpić !
Celem działalności naukowej jest poszukiwanie prawdy,
celem szkolnictwa wyższego jest nauka innych jak prawdę
szukać,

ale

celem

obecnej

(w

większości)

kadry

akademickiej jest ukrywanie prawdy, jej niszczenie, oraz
eliminacja

nośników

pamięci

(czyli

oszołomów,

hunwejbinów, destabilizatorów środowiska akademickiego
itd. itp.).I za to ta kadra domaga się aby była lepiej
wynagradzana? Aby jej niszczenie było bardziej skuteczne ?!
Rozpoczyna się nowy rok akademicki i można być pewnym,
że dla obecnych kadr będzie to kolejny rok autonomicznego,
odważnego chowania głowy w piasek, aby nadal udawać, że
nic się nie stało/ nic się nie dzieje. Można być pewnym, że
głowy będą schowane w podręcznych strusiówkach (nic nie
wymyślą, bo niby jak ?) a dłonie nadal będą uzbrojone w
maczugi, które posłużą do odważnego rozprawiania się z
niewłaściwie myślącymi, żyjącymi z podniesioną głową i
wyprostowanym kręgosłupem, bo takich to środowisko nie
zniesie, nawet gdyby było finansowane dziesiątki razy
lepiej !
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List otwarty do Prezesa Polskiej
AkademiiUmiejętności

—– Original Message —–
From:J. Wieczorek
To:Prezes PAU
Sent: Monday, November 02, 2009 9:00 AM
Subject: List otwarty do Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności

Kraków, 2 listopada 2009 r.
Józef Wieczorek
ul.Smoluchowskiego 4/1
30-069 Kraków

Prezes
Polskiej Akademii Umiejętności
ANDRZEJ BIAŁAS
ul. Sławkowska 17
30-016 Kraków

List otwarty do Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności
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Mój list do Polskiej Akademii Umiejętności z dnia 3 sierpnia
2009 r. w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego
‘Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’ niestety nie okazał
się skuteczny, gdyż jak zostałem poinformowany przez prof.
Andrzeja Kastory Komisja do Oceny Podręczników Szkolnych
nie dysponuje czasem, a ponadto nigdy nie recenzowała
podręczników

akademickich,

ani

lektur.

(zapis

korespondencji

na:

https://blogjw.wordpress.com/2009/08/05/list-do-polskiejakademii-umiejetnosci/#comment-245)

Moim zdaniem obecny stan rzeczy mocno obniża prestiż
PAU,

która

jest

w

końcu

dobrem

narodowym.Przeprowadzana przez PAU ocena podręczników
gimnazjalnych,

czy

licealnych,

bynajmniej

nie

może

podnieść poziomu edukacji narodowej, w sytuacji gdy
podręczniki i lektury dla maturzystów i studentów – czyli
przyszłych

nauczycieli

licealnych

i

gimnazjalnych

oraz

autorów podręczników tego szczebla – będą zawierały
oczywiste błędy, szkodliwe z punktu widzenia edukacji.
Jasne jest, że wszyscy, nawet najwięksi uczeni robią błędy,
ale rolą innych uczonych jest te błędy wytykać i eliminować,
aby nie były rozpowszechniane, czy utrwalane, na drodze
edukacji kolejnych pokoleń
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Takie rażące i szkodliwe błędy znajdują się m. in. w książce
o wycofanie której z obiegu edukacyjnego występowałem.
Jest to tym bardziej szkodliwe, że to członkowie PAU do
ukazania się i rozpowszechnienia tej pozycji się przyczynili.

Jeśli takie pozycje nadal będą obowiązywać jako lektura
obowiązkowa to niby jak poziom edukacji może się podnieść
? Jak wygląda wiarygodność PAU skoro nie reaguje na błędy
swojego grona ?

Problem

czasu

potrzebnego

na

opiniowanie

takich

wydawnictw może być w prosty sposób rozwiązany. Ja np.
takim czasem dysponuję, więc opinię mogę przygotować
(nie tylko dla tej pozycji). Recenzowałem już podręczniki
akademickie więc chyba dam sobie radę, a myślę, że znajdą
się

i

inni,

którzy

pro

publico

bono

doprowadzą

do

oczyszczenia polskich książek z takich ‚chwastów’.Nawiążę
tu do niedawnego szumu na okoliczność wydania książki
autorstwa zwykłego, dopiero co ‚upieczonego’
magistra (Paweł Zyzak - “Lech Wałęsa – idea i historia”.
Arcana),

którego

promotor

(prof.

Andrzej

Nowak)

natychmiast został odsunięty od planowanej przez PAU sesji
naukowej (Zaszczuć profesora- netbird.pl 2009-04-28 )
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.Reakcja była natychmiastowa, mimo braku czasu w PAU ?
Co ciekawe odsuwający promotora od sesji PAU był ten sam
co recenzent ‚Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’ (prof.
Jerzy Wyrozumski) dopuszczający to niewątpliwie szkodliwe
dzieło do edukacji nowych pokoleń.

Nie mam wątpliwości, że więcej szkody mogą wyrządzić i
wyrządzają dzieła profesorów PAU, niż książki świeżych
magistrów, pozostające zresztą poza zalecanym obiegiem
edukacyjnym.
Czy nie należałoby zatem odsunąć od PAU członków, którzy
obniżają prestiż tej zasłużonej dla polskiej nauki placówki?
Czy beneficjenci czystek akademickich w PRL, m. in. w
latach 80-tych, nie pozostają w konflikcie interesów, jeśli
chodzi o poznanie najnowszej historii nauki w Polsce ?
Z poważaniem
Józef Wieczorek
Appendix:
Lista tekstów, które rozszerzają powyższe opinie :
List do Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie wycofania z
obiegu edukacyjnego ‘Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’
https://blogjw.wordpress.com/2009/08/05/list-do-polskiejakademii-umiejetnosci/#comment-245
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POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI A CZARNA KSIĘGA
KOMUNIZMU
http://www.naukowcy.republika.pl/czarna_ksiega.html
Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego
https://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejowuniwersytetu-jagiellonskiego/
Kilka pytań do Dziekana Wydziału Historycznego UJ w związku z
metodologią i standardami prac historycznych
https://blogjw.wordpress.com/2009/04/27/kilka-pytan-dodziekana-wydzialu-historycznego-uj/
Ostatnia defilada w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego
https://blogjw.wordpress.com/2009/04/17/ostatnia-defilada-wdziejach-uniwersytetu-jagiellonskiego/
W sprawie wypowiedzi Rektora UJ na temat standardów i tradycji
UJ https://blogjw.wordpress.com/2009/04/02/w-sprawiewypowiedzi-rektora-uj-na-temat-standardow-i-tradycji-uj/
Fałszywa historia historyków francuskich i niemieckich to
kompromitacja, fałszywa historia profesorów UJ – to nic!
https://blogjw.wordpress.com/2009/05/10/falszywa-historiahistorykow-francuskich-i-niemieckich/
‘Lista Wyrozumskiego’ – represjonowanych pracowników i
studentów UJ w PRL–u.
http://lustronauki.wordpress.com/2008/11/09/listawyrozumskiego-represjonowanych-pracownikow-i-studentow-ujw-prl–u/
POWRACAJĄCA FALA ZAKŁAMYWANIA
HISTORIIhttp://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=141
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W 20 lat po upadku muru berlińskiego Polska
dyskryminowana w rankingach !

W rankingach światowych polskie uczelnie wypadają słabo,
albo całkiem z rankingów wypadają. Niektórzy rektorzy
mają krytyczny stosunek do tych rankingów, bo w sposób
ewidentny dyskryminują polskie uczelnie.

Polskie uczelnie zatrudniają największą chyba na świecie
liczbę

profesorów

habilitowanych,

a

‚belwederskich’,
takiego

jak

kryterium,

i

doktorów

proszę

sobie

wyobrazić, w tych rankingach w ogóle nie ma ! U nas
wszyscy wiedzą, że jak ktoś jest naukowo dobry, to bez
problemu zostaje dr hab, a na takich uczelniach jak
Harvard, czy Cambridge nawet nie wiedzą co to takiego. Te
uczelnie są jednak na topie. Żeby wymigać się od habilitacji,
której widocznie nie są zdolni zrobić, jako kryterium
naukowej wartości przyjęli sobie nagrody Nobla i tym
podobne.
Sława polskich rektorów –prof. F. Ziejka (UJ) argumentuje,
że mamy wybitne badania publikowane po polsku. A oni (ci
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od rankingów, rzecz jasna) proszę sobie wyobrazić, biorą
pod uwagę tylko angielskie. Nawet im się nie chce polskiego
przyswoić!

Mamy też świetne badania lokalne, a oni uwzględniają tylko
te globalne, ignorując całkiem fakt, że z nauki – z istoty
rzeczy globalnej – wyodrębniono przecież lokalną naukę
polską,

która

się

rządzi

swoimi

prawami,

kryteriami,

wartościami.
Profesor Ziejka ma za złe nauce światowej, że w ogóle się
nie interesuje zmianami mentalności polskiej w XIX wieku.
Temat iście ekscytujący pod każdą szerokością geograficzną,
tak

jak

ekscytująca

jest

zaściankowa

mentalność

profesorówdoktorówhabilitowanychnaukipolskiej broniących
się tak przed lustracją, jak i weryfikacją naukową zgodną ze
standardami krajów naukowo rozwiniętych.
Dziś pokazywali, że 20 lat temu padł mur berliński. I co z
tego ? Nasi,naukowcy’ i tak tego nie zauważyli, i nie
wiadomo czy/i kiedy to zauważą .
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Polska Akademia (nie)Umiejętności zerwania z PRL

Polska Akademia Umiejętności to instytucja, która w czasach
PRL została zlikwidowana, a likwidacja została poprzedzona
szykanami, bo PAU nie pasowała do nowego systemu.
Inkorporowano ją do Polskiej Akademii Nauk, spod której
wydostała się dopiero w r.1990, ale chyba nie do końca. No
cóż, skoro trzon reaktywowanej PAU tworzyli krakowscy
członkowie

PAN

,

także

związani

w

PRL,

z

Biurem

Politycznym PZPR, to czy mogło być inaczej ?

Minęło lat 20 i nadal PAU nie może zerwać z PRL ! To wiele
mówi.

Instytucja szykanowana w PRL,
zlikwidowana w PRL
i tkwiąca w PRL przez 20 lat po jego upadku.
Rzec można – PRL wiecznie żywy.
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Wśród licznych członków PAU bez trudu można znaleźć nie
tylko członków i to prominentnych PZPR, ale i tajnych
współpracowników SB.

Czyżby w Polsce brakowało naukowców, którzy coś osiągnęli
w nauce bez trampoliny komunistycznej ? W dniach 25-26
listopada 2009 r. w gmachu PAU odbędzie się sesja „ku
czci” Metropolity Andrzeja Szeptyckiego Część środowiska
naukowego

oraz

niepodległościowe

środowiska

i

kresowe

patriotyczne,

przyjęły

ten

fakt

z

niedowierzaniem i oburzeniem. Zamierzają protestować. I
słusznie,

bo

nie

chodzi tu

o

sesję

naukową,

ale

o

gloryfikację osoby, która w historii zapisała się niechlubnie.
Tylko prawda jest ciekawa– pisał Józef Mackiewicz, a
naukowcy mają w swej zawodowej misji prawdę odkrywać i
ją upowszechniać. Po to między innymi istnieje Polska
Akademia Umiejętności.

Czyżby po latach kłamstwa naukowcy PAU całkiem stracili
umiejętności zawodowe i prawda ich nie ciekawi?
Dla mnie ta sesja nie budzi jednak zdziwienia. W końcu jest
organizowana

przez

instytucję,

w

której

kolaboranci z systemem komunistycznym.
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obecni

są

Sesja ku czci kolaboranta jest jakby naturalna, bo jakby
usprawiedliwiała własną, czy akceptowaną kolaborację.
Polskie środowisko naukowe nie chciało i nie chce do tej
pory zmierzyć się ze swoją historią, nie chce jej poznać i
zaciera niechlubne jej karty.
Bunt antylustracyjny środowiska akademickiego był tego
przejawem. Wśród obecnych członków PAU łatwo można
znaleźć nazwiska głośnych antylustratorów i Czarna Księga
Komunizmu

w

Nauce

i

Edukacji

nie

ma

szans

na

uczestniczą

w

opracowanie.
Profesorowie,

także

członkowie

PAU,

wydawaniu książek historycznych, całkowicie zakłamanych i
są wśród nich pozycje obowiązkowe do przyswojenia dla
tych co chcą być polską elitą !

Więc jeszcze jedno zakłamanie jakby nie miało dla PAU
znaczenia. Zakłamywanie historii w ciągu kilku dziesięcioleci
dominacji systemu kłamstwa zrobiło swoje.

Całe szczęście, że ma to jednak znaczenie dla środowisk,
których umysły nie zostały zniewolone i mają cywilną
odwagę wyrażać sprzeciw wobec hipokryzji i nihilizmu ‚elit’
akademickich – beneficjentów systemu zakłamania.
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♣
Moje uwagi o PAU nie są gołosłowne. Bez trudu wśród
obecnych

członków

PAU

mogę

znaleźć

kilkunastu

(!)

profesorów działających na rzecz wykluczenia mnie ze
środowiska akademickiego w PRL i prześladujących w III
RP.
Kilka

baterii

armat

największego

kalibru

ziejących

ustawicznym ogniem (od 30 niemal lat !) w jedną, nic nie
znaczącą osobę ! Fenomen chyba na skalę światową !
I jak nauka może się rozwijać skoro najbardziej prominentni
jej przedstawiciele zajmują się – zamiast formowaniem
nowych naukowców – niszczeniem tych, których uważają za
zagrożenie

dla

swoich

pozycji,

dla

destabilizacji

ustabilizowanego w zakłamaniu i konformizmie środowiska
akademickiego.
Tego nie da się zwalić na dyrektywy Moskwy, czy Biura
Politycznego. To obecnie jest autonomiczna działalność
‚uczonych’ spędzających swój żywot na ogół z ‚podręcznymi
strusiówkami’,

ale

niezlustrowanie

się

z

lwią
i

o

odpowiedzialności.
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odwagą
autonomię

walczących
do

o

braku

Zbyt słaba kadra rektorska na uczelniach

Rektorzy

KRASP

pracujący

nad

Strategią

rozwoju

szkolnictwa wyższego - na co zużyli tylko, jak się chwalą,
ok. 40 tys. zł - doszli do rewelacyjnego wniosku, że na
uczelniach jest zbyt słaba kadra naukowa. Moim jednak
zdaniem jest to wniosek kosztowny, bo ja to odkrycie
rektorom za darmo przekazywałem od lat.
Co

więcej

uzasadniałem,

że

to

rektorzy

są

za

to

odpowiedzialni – po wielokroć.
Od 2005 r. obowiązuje w Polsce ustawa o szkolnictwie
wyższym, którą rektorzy ze swoim prezydentem (AK)
wysmażyli, mimo protestów środowiska, w tym i moich.
Jaka ustawa – takie i skutki.
Rektorzy mieli od razu wziąć się do roboty i przygotować
strategię takiego rozwoju aby rozwój był realny, a nie tylko
fikcyjny. Co oni przez te 4 lata robili ? Za co brali pieniądze ?
Wiadomo, że rektor ma na ogół ponad 10 .000 miesięcznie.
Warto to pomnożyć przez lata i przez rektorów i zobaczymy
ile ich utrzymanie nas kosztuje ? i to tylko po to, aby oni
generowali kadrę, która jest za słaba !
Udowadniałem wielokrotnie i sprawdzałem osobiście, że
kadry lepszej rektorzy wcale nie chcą. Co więcej boją się jej
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jak diabeł święconej wody. Więc jak kadra może być lepsza
skoro rektorzy preferują gorszą? Jaka kadra, taka logika.
Ja uważam, że aby poznać teraźniejszość trzeba patrzeć w
przeszłość. Może to skrzywienie zawodowe, ale jako geolog
wiem, że nijak się nie da wytłumaczyć obecnego stanu
Ziemi – Matki-Rodzicielki, bez poznania jej stanu przeszłego.
Tak jest i w nauce.
Skoro przed laty kadry lepsze wyczyszczono, bo psuły one
młodzież, to pozostały kadry słabe. Fakt, że te już nie psuły
młodzieży z powodu słabości intelektualnej. I o to chodziło!
więc czemu się dziwić ?
Co wyselekcjonowano – to zostało i klonuje na swoje
podobieństwo całe zastępy kadrowe, które zwierają szeregi
przez lepszymi. Tak jest jak udowodniłem
Jak widać, beneficjenci PRLu to kadry do niczego się nie
nadające. Jeden z rektorów uznawany za wybitnego, kiedyś
uznał, że nikt inny tylko ja powoduję osłabienie kadrowe
Matki Rodzicielki naszych uczelni. Twierdził, że dopiero po
moim odejściu – wszystko kwitnie.
A tu masz nowe zjawisko botaniczne – uwiąd kadrowy,
intelektualny i moralny, co ja zresztą od ponad ćwierć wieku
przewidywałem (co wcale nie było trudne, mimo braku
finansowania moich przewidywań) postulując przenoszenie
w stan nieszkodliwości takie kadry zarządzające. No i co ?
Więc zarządzili, że oni są geniusze a szkody to ja robię.
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Czyli w normie. Czas pokazał, kto był kim, kto zawinił, kto
kat, kto ofiara, ale dla tych co realizują rozkaz- Patrzcie w
przyszłość ! Głów nie odwracać ! i tak to nie ma znaczenia.
Dostaną 40 tys ( i dużo, dużo więcej) i po skrupulatnych
badaniach wyliczą, że to kadry są za słabe, aby cokolwiek w
nauce zrobić.
Oczywiście

swoje

zasługi

dla

osłabienia

kadrowego

–

skromnie przemilczą, i strat nie podliczą. Niech no tylko
studenci dadzą im więcej szmalu to pojadą dalej, a jak nie –
to wysiadka .
Taka jest strategia rozwoju nauki w Polsce do roku 2020, bo
tyle strategom jest potrzebne na tym nędznym świecie.
Liczą, że na tamtym – sami sobie dadzą radę. Ale skąd ta
pewność, że na tamten się dostaną ?
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Ponowienie apelu o ostateczną likwidację stanu
wojennego na UJ
( i uczelniach zrodzonych z tej Matki Rodzicielki)

Zamieszczam apel i wspomnienie z poprzednich rocznic
wprowadzenia stanu wojennego – bez zmian, bo mimo
upływu czasu nic się nie zmieniło.
Uczelnie pozostały skansenami nie do końca upadłego
komunizmu co najlepiej mogę udokumentować na łonie
Matki Rodzicielki. Wcale nie mają zamiaru zrywać ze swoimi
korzeniami. Wręcz przeciwnie.
Piszą fałszywe historie, w których stan wojenny nawet nie
jest uwzględniany, nie tylko zatrudniają, ale wręcz hołubią
zarówno tajnych, jak i jawnych współpracowników reżimu
komunistycznego. Teczki akademickie nadal są tajne i
bardziej tajne od dokumentów SB, a nawet od dokumentów
KC KPZR!
Jednym słowem:
NA UCZELNIACH BEZ ZMIAN
♣
Ponownie apeluję o ostateczną likwidację stanu wojennego
na UJ ( i nie tylko na UJ)
♣
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APEL
O OSTATECZNĄ LIKWIDACJĘ STANU WOJENNEGO NA UJ
(w XXV rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce)

Wprowadzony 25 lat temu stan wojenny został formalnie
zniesiony w 1983 r. ale jego pozostałości mają nadal wpływ
na życie publiczne, a na uczelniach widoczne są gołym
okiem i w decyzjach władz uczelniach, co w przypadku UJ
ma już sporą dokumentację, jakkolwiek nie do końca
ujawnioną

dzięki

mentalnej

i

instytucjom
realnej

broniących
stanu

spuścizny
wojennego.

Władze uczelniane korzystając z ustawodawstwa roku 1982
r.

pozbyły

się

z

uczelni

niewygodnych

nauczycieli

akademickich, zbyt wysoko cenionych przez studentów i
młodych

pracowników

nauki.

Korzystając z ustawodawstwa roku 1983 r. nadal trzymają w
szafach niewygodne dla siebie dokumenty, które nie mają
szans ujrzenia światła dziennego, mimo że szafy esbeckie są
już otwierane. Stan wojenny i jego następstwa na UJ są
nadal w cenie i kształtują politykę decyzyjną najwyższych
jego

władz.Istotą

komunizmu

było

kłamstwo.

Istotą

uniwersytetu jest prawda. UJ nadal tkwi po uszy w
kłamstwie i nie może się wybić na uniwersytet. Nie chodzi tu
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o mury czy etaty, lecz o wspólnotę ludzi poszukujących
prawdy, co UJ ma zapisane w statucie, ale w praktyce ma to
gdzieś!
Władze UJ nie zdobyły się do tej pory na słowo przepraszam
w stosunku do osób pokrzywdzonych, preferując na uczelni
udaczników – beneficjentów stanu wojennego i pisanie
historii, w których nie ma miejsca na prawdę a wartości
mają odwrócony znak. Władze UJ nie zdobyły się nawet na
ocenę

start poniesionych przez

UJ w wyniku polityki

kadrowej lat 80-tych. Do tej pory nie były w stanie
zidentyfikować nazwisk komisji weryfikacyjnych. Władze nie
są w stanie uzasadnić haniebnych, fabrykowanych przez
akademickich‚ łomiarzy w kominiarkach’, oskarżeń, do tej
pory je akceptują stojąc niezłomnie na gruncie zasad
kłamstwa.
Nie

są w stanie

nawet ujawnić działań

operacyjnych

podejmowanych do dnia dzisiejszego przeciwko tym, którzy
oskarżeni o ‚psucie’ młodzieży odmówili wypicia cykuty i
nadal działają na rzecz elementarnej przyzwoitości w życiu
akademickim

co

napawa

taką

trwogą

Herodów.

Ci,

którzy

akademickich

Herodów

nie

uznają

za

akademickich

Judaszów,

niekwestionowane

Piłatów,

autorytety

moralne są odsądzani od czci i wiary. Dla tych, którzy zostali
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obdarzeni poczuciem własnej wartości nie ma miejsca na
uczelni służącej miejscem i honorami tym, którzy to
poczucie w pogoni za stanowiskami, tytułami, pieniędzmi
dawno

już

(często

w

stanie

wojennym)

utracili.

Nawołujący w mediach do poszukiwania prawdy, ukrywają
ją skrzętnie w szafach, nawołujący do dialogu walą ‚łomami’
lub

rażą

‚maczugami

dalekiego

zasięgu’.

Zasada ‚pełna tolerancja ( a nawet preferencja) dla katów,
zero

tolerancji

dla

ofiar

‚

dominuje

w

przestrzeni

akademickiej.
Najwyższy już czas na ujawnienie prawdy. Najwyższy już
czas aby katów nie uznawać za ofiary , a ofiary za katów. 25
lat od wprowadzenia stanu wojennego to wystarczający, a
właściwie wystarczająco za długi, okres na uwolnienie
akademickich

serc

i

umysłów

od

spuścizny

stanu

wojennego.
Józef Wieczorek, 13 grudnia 2006 r.
♣
W XX ROCZNICĘ PRÓBY ORGANIZACJI STRAJKU
PO WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO
(wspomnienie)
W roku ubiegłym, w dniu 13 grudnia 2000 roku kiedy
wszedłem do gmachu ING UJ po odbiór poczty (przychodzi
nadal mimo opuszczenia ING UJ przed kilkunastu już laty)
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stwierdziłem, że tablica NSZZ SOLIDARNOŚĆ jest pusta.
Było to tym dziwne, ze ‚Solidarność’ ING UJ była jeszcze w
1990 r. bardzo aktywna, co prawda w akcji uniemożliwienia
mi powrotu na UJ, co było sygnałem o staczaniu się tej
kiedyś

poważnej

anty-komunistycznej

siły.

W

1980

r.

należałem do organizatorów NSZZ SOLIDARNOŚĆ w ING UJ.
Jednakże w roku 1990 ( w piśmie dostarczonym przez
władze

UJ

do

Komisji

Pojednawczej

jako

ważny

dokument!!!) przewodniczący z roku 1980 – Ob. A. Gasiński
twierdził, że ja się podszywałem, a on od początku do końca
jest i będzie w SOLIDARNOŚCI. No cóż ‚ludzie z kauczuku’
stosują takie metody i idą w górę, mimo staczania się na
dno.
Stan tablicy w rocznicę 13 grudnia jakże odmienny od jej
wyglądu

w

latach

80-tych

nie

potwierdzał

istnienia

SOLIDARNOŚCI W ING UJ , która jednak w stanie wojennym
była widoczna w ING UJ i była przedmiotem zainteresowania
(inwigilowania) przez SB.
Postanowiłem

zatem

przygotować

krótki

tekst

na

20

rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Tekst ten będzie
dostępny

na

WITRYNIE

OBYWATELSKIEJ

JÓZEFA

WIECZORKA http://www.jwieczorek.ans.pl gdzie będzie go
można przeczytać (wraz z innymi tekstami) nawet po
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zerwaniu z tablicy.

20 lat temu na tablicy NSZZ SOLIDARNOŚĆ INSTYTUTU
NAUK GEOLOGICZNYCH UJ zawiesiłem kartkę informującą o
rozpoczęciu

strajku

w

Instytucie,

jako

odpowiedzi

na

wprowadzenie stanu wojennego. Zrobiłem to bez konsultacji
z

komisją

instytutową,

bo

podporządkowałem

się

automatycznie władzom NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Strajk miał
być automatyczną odpowiedzią na próbę likwidacji związku.
Niestety w usiłowaniach wywołania strajku w ING UJ byłem
osamotniony. Na nielegalnym zebraniu w dniu 14.12.1981
pracownicy ING UJ – członkowie NSZZ Solidarność nie
poparli mnie. Bardziej odpowiadała im opcja – Tow. A.
Ślączki (też członka NSZZ Solidarność, a przede wszystkim
członka PZPR), który wkroczywszy na zebranie oznajmił, że
Solidarności już nie ma!!!. Wieczny (jak się okazuje)
Dyrektor ING UJ posunął sie nawet dalej niż Jaruzelski,
który jedynie zawiesił działanie Solidarności. Opłacało się!!!
Tow. A. Ślączka przetrwał Jaruzelskiego i dzięki nurtowi
‚Solidarność zawsze z Towarzyszami’ trwa do dziś. Co innego
ja.
Kiedy po rutynowej akcji ZOMO zakończonej śmiercią
górników z Kopani ‚WUJEK’ wywiesiłem (ze szlifierzem W.
Wyżgą) czarne flagi niedługo mogły wisieć. Wkrótce zostały
schowane

w

gabinecie

Towarzysza.
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Także

tablica

SOLIDARNOŚCI została ‚zwinięta’.

Reprezentowałem ING UJ w strukturach podziemnych UJ
oraz organizowałem ‚dokształt’ studentów ( wykorzystując
do tego Koło Naukowe, którym się wówczas opiekowałem).
Zorganizowany przeze mnie kolportaż prasy podziemnej
wykraczał

daleko

poza

UJ.

Byłem

inwigilowany

i

przesłuchiwany przez SB. Mam nadzieję, że IPN nieco
znajdzie materiałów na ten temat. Natomiast działający
podobno w NSZZ SOLIDARNOŚĆ- od początku do końca –
Oficjalny Przewodniczący jakby zapadł się pod ziemię i
wyszedł dopiero po 1989 r. wraz z wieloma ‚szczurami’ dla
wjeżdżania na ‚autostrady wyjazdowe i awansowe’ w nowej
rzeczywistości.

Już w stanie wojennym nastał jednak czas rozliczeń z
‚warchołami’ i czas nagradzania oportunistów i serwilistów
przyjaznych Towarzyszowi. ‚Jak się nie podoba to won na
Spitsbergen’,

grzmiał

Towarzysz

Dyrektor

na

zebraniu

‚naukowym’ ING UJ. No cóż, mnie się nie podobało, ale
wyjechać nie mogłem. Wyjeżdżali ci, którym się podobało.
Tym się różnił ING UJ od WRONy.
Na mój temat w latach 80-tych zebrano w UJ dwa opasłe
tomy zawierające interesujące materiały. Pisma Towarzysza
Dyrektora i jego serwilistów fabrykowano iście na wzór SB
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(m. in. absurdalne zarzuty o niechęć do prowadzenia zajęć
tylko dlatego, że prowadziłem ich więcej niż oficjalnie
wykazywano, i wiele za darmo).

Teczki nie bez przyczyny nie były mi dostępne w czasie
wyrzucania mnie na bruk z UJ, w wyniku rutynowej akcji
anonimowych do dnia dzisiejszego funkcjonariuszy UJ.
Zostałem oskarżony o negatywne oddziaływanie na młodzież
akademicką i przez 3 miesiące żarłem głównie kartofle.

Mógłbym zdechnąć w otoczeniu ‚nieskazitelnie uczciwych’,
później

tworzących

swoiste

STOWARZYSZENIE

POGRYZIONYCH PRZEZ SUMIENIE ( niektórzy twierdzą, że
sumienie mają czyste, zapominając dodać – ‚nieużywane’).

Teczki wkrótce wyczyszczono ( na wzór SB) z niewygodnych
materiałów, preparując natomiast nowe pisma jeszcze w
latach 90-tych, w wyniku rutynowych poczynań Dziekana
BiNoZ – Ob. A. Jackowskiego (też kiedyś, a może i dziś ? w
NSZZ SOLIDARNOŚĆ). Z okazji Jubileuszu UJ wydano
ponadto 2 tomy o ING UJ w latach 1975-2000r. (rutynowa
działalność Ob. W. Zuchiewicza i
jednak

tła

i

sukcesów

zespołu) bez omówienia

autorów

w

niszczeniu

nonkonformistycznych geologów w UJ, co stanowi W.T.D.
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(patrz Stefan Kisielewski – Wołanie na puszczy). Cenzura
(nadal istnieje!!!, i ma się doskonale) nie pozwala na ten
temat nic pisać. Na całe szczęście w międzyczasie powstał
INTERNET

i

tam

będzie

można

zapoznać

się

z

nieocenzurowaną historią ING UJ.
”SPISANE BĘDĄ CZYNY I ROZMOWY”
♣
LUSTRACJA I WERYFIKACJA NAUKOWCÓW PRL
http://lustronauki.wordpress.com/o-mnie/
♣
NIEZALEŻNE

FORUM

AKADEMICKIE

–

SPRAWY

LUDZI

NAUKI
http://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefawieczorka/
♣
List otwarty
do Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności
https://blogjw.wordpress.com/2009/11/04/list-otwarty-doprezesa-polskiej-akademii-umiejetnosci/
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5 lat minęło

Mija

5

lat

od

momentu

zajęcia

swojego

miejsca

w

cyberprzestrzeni przez Niezależne Forum Akademickie.
Nie był to okres łatwy. Forum nie było pożądane przez
decydentów akademickich, którzy do dnia dzisiejszego
uważają, że to tylko oni są środowiskiem akademickim
(Patrz projekt strategii rozwoju szkolnictwa wyższego –
projekt rektorski, zwany środowiskowym).

Ze środowiskiem akademickim – od nich niezależnym od
samego początku rektorzy podjęli walkę (słynne jasełka
akademickie)ale jak widać przegraną.
Mimo zaangażowania Herodów z najwyższej półki – porażka
ewidentna. Widać, że zarówno do konstrukcji, jak i do
destrukcji zbytnich kwalifikacji rektorzy nie mają. Partactwo
roboty jak zwykle.
Trudno się temu dziwić, w końcu są to beneficjenci
negatywnej

selekcji

kadr

w

czasach

PRL

jak

i

po-

PRLowskich, kiedy heroicznie walczono o to aby wolna myśl
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tępiona przez komusze władze na uczelnie nie zdołała
wrócić. I takie głównie ‚sukcesy’ na swoim podwórku
autonomicznym

rektorzy

mają,

ale

na

całe

szczęście

cyberprzestrzeń jest jak do tej pory poza ich zasięgiem.
Istnienie internetowego, niezależnego forum, to chyba jest
jedyna

różnica

między

światem

akademickim

PRL

i

obecnym, ale nie jest to zasługa polskich decydentów
akademickich, a raczej ich bezradności.
Mimo braku środków, braku wsparcia (jego mikroskopijnych
rozmiarów), mimo działania V kolumny – NFA trwa i
rozwinęło się w całą strefę NFA, którą nie tak łatwo
zdezintegrować mimo licznych działań operacyjnych.

NFA

mogłoby

odgrywać

dużo

większą

rolę

w

życiu

akademickim Polski, gdyby środowisko akademickie nie było
tak zniewolone, tak konformistyczne, tak oportunistyczne,
tak 'tumiwisiskie', jak jest. A jest takie, bo takie miało być w
zamierzeniach władzy komuszej i to się jej w niemałym
stopniu udało.
Mimo

zmian

w

ciągu

ostatnich

20

lat

–

środowisko

akademickie pozostało na swoich pozycjach, okopało się
według założeń strategicznych wypracowanych w PRL.
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NFA dotyka problemów wrażliwych/drażliwych i samo jego
istnienie drażni zarządzających nauką w Polsce. I to w
szczególności tych szczebla podstawowego – uczelnianego,
bo

na

górze

nawet

dało

się

zauważyć

nie

tylko

zainteresowanie, ale i aprobowanie przynajmniej niektórych
działań NFA.
NFA

mogłoby

odgrywać

dużo

większą

rolę

w

życiu

akademickim, gdyby jego sympatycy zdołali opuścić swoje
podręczne strusiówki i otwarcie podjęli działania na rzecz
zreformowania tego, co się zreformować nie chce.

Ale jak widać lata spędzone z podręczną strusiówką zrobiły
swoje i jej mieszkańcy nie mają siły aby głowy z piasku
wydobyć, zobaczyć jaka jest rzeczywistość, usłyszeć to co
jest na wolnej przestrzeni słyszalne. Doprawdy budzi podziw
odwaga osobista chowających głowy w piasek.

Kto tego nie docenia – niech sam spróbuje ! Ja takiej
odwagi

nie

mam,

więc

jestem

skazany

na

życie

z

podniesioną głową, która jest narażona na kosy drużyn
Herodów, maczugi wodzów plemion akademickich, no i
agentów V kolumny.
Ile to może tak jeszcze trwać ? Trudno być prorokiem. Ja
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nadziei nie mam, żeby coś się w najbliższym czasie
zmieniło. Zmieniły się pokolenia a to wszystko nadal trwa w
strusiówkach, więc chyba tak pozostanie na wieki .
Nie sądzę abym dotrwał do 10 rocznicy NFA , dobrze abym
jeszcze pociągnął rok, czy może dwa, i tylko cud może
sprawić aby było inaczej.
5 lat to miła rocznica, ale kontekst sprawia, że nie ma się
ochoty na zapalenie świec na jubileuszowym torcie, ani
nawet

na

przyrządzanie

tortu.

Co najwyżej trzeba się zadowolić toastem – lampką wina
przed lustrem, bo inni, w tym także tzw. sympatycy NFA
nawet w lustro nie chcą spojrzeć, bo trzeba by wyciągnąć
głowę ze strusiówki ! .
I to by było na tyle, bo na więcej nie może być !
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NFA się rodzi – Moc truchleje!
Jakoś tak w okolicach Świąt Bożego Narodzenia dzieją się
rzeczy niezwyczajne, a nawet takie, które określają nasze
dalsze życie.
Ja, jeszcze w czasach PRL, u jego schyłku, gdy już zdychał,
dostałem przed Wigilią wyrok na resztę życia – oskarżenie
anonimowej (do dnia dzisiejszego) komisji akademickiej o
psucie młodzieży, o niewłaściwą (dla systemu PRL) postawę
obywatelską i etyczną. Ponieważ ‚cykuty’ nie zamierzałem
wypić, bo psucie młodzieży to była moja pasja życia i
uznałem to za wyróżnienie, docenienie mojej działalności –
problem pozostał.

Po takiej transformacji jaka kilka lat później nastąpiła,
jeszcze te oskarżenia zostały wzmocnione. System się
bronił!
Przed 5 laty., tak po prostu w wigilię Wigilii, ataku dokonał
Herod w randze rektora największej polskiej uczelni, który
uderzył w

ramach

działań

operacyjnych prowadzonych

przeciwko mnie na okoliczność rodzenia się Niezależnego
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Forum

Akademickiego.

narodzin

Wolnej

Myśli

Jasne,

że

na

Akademickiej

samą

zapowiedź

rządzących

nauką

strach ogarnął wielki. Nie czekając nawet na Nowy Rok
rozpoczęto Jasełka Akademickie.

Miło było się zapoznać wkrótce z uzasadnieniem działań
herodowych

–

podniesiono

mnie

do

rangi

Głównego

Destablizatora Życia Akademickiego w Polsce !
Tak, tak. W PRL zarzucano mi stopniowo – destabilizowanie
zakładu, potem instytutu, następnie wydziału, a w końcu
uczelni. Po latach, mimo odejścia z pola widzenia, spotyka
mnie taki AWANS! Całe życie akademickie w Polsce może się
przeze mnie popsuć ?! (jakby nie było popsute ?)
Znowu na Wigilię wyróżnienie ! I to tak jakby otrzymanie
buławy marszałka – nieprawdaż. W końcu tu chodzi o
pozycję czołową. Zdolną do zachwiania systemu. Potęga
wielka.
Okazuje się , ze istnieje obawa, że cały system akademicki
–

tak

pieczołowicie

tworzony

w

Polsce

Ludowej

i

przeniesiony bez zmian do III RP- może się załamać pod
moim wpływem !
Widać jednak jaki to słaby system, mimo że tworzony przez
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tak liczne gremia rektorskie, z całą rzeszą polityków.
Niezależne słowo jak widać nadal ma taką moc, że –
Moc Truchleje.
W Wigilię podobno i zwierzęta mówią ludzkim głosem
podczas rozmyślań świątecznych.
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